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قیمت دالر ثابت ماند، سکه اندکی رشد کرد و شاخص بورس به مدار مثبت بازگشت

بی تفاوتی بازارهای مالی 
به تحریم های جدید

فرصت امروز: بازارهای ارز، طال، ســکه و بورس، نخســتین روز هفته را با بی تفاوتی نسبت به تحریم های جدید 
آمریکا علیه بانک مرکزی ایران سپری کردند. پس از آنکه جمعه شب، وزارت خزانه داری آمریکا به بهانه مقابله با 
تامین مالی تروریسم، بانک مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی و شرکت اعتماد تجارت پارس را به فهرست حامیان 
مالی تروریسم اضافه کرد، این اتفاق تاثیر چنداتی در بازارهای مالی ایران نداشت. این تحریم ها در حالی اعالم شده 
که بانک مرکزی ایران پیشــتر نیز مورد تحریم آمریکا قرار گرفته بود، اما این بار در فهرست تامین مالی تروریسم 
اضافه شده که رفع تحریم آن دشوارتر و عواقب همکاری با آن گسترده تر است. با این وجود، بازارهای مالی در روز...

آمریکا صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی ایران را تحریم کرد

 تحریم بانک مرکزی
آخرین تیر ترکش آمریکا
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واحدهای نُقلی یخ خرید مسکن را می شکند؟

پرطرفدارترین خانه ها در بازار مسکن

اتصال مشاغل خانگی به بازار مهمتر از تسهیالت

چند عادت ساده روزانه از زبان موفق ترین مدیران دنیا

جذاب ترین دفاتر کاری در سال 2019

5 عادت مشترک تمامی کارآفرین های موفق 

دالیل عدم خرید مشتریان را بشناسیم !

همه  چیز درباره موفقیت در شبکه اجتماعی اینستاگرام

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

چطور با وجود تحریم های آمریکا 
هوآوی میت 30 همراه با اندروید 10 

عرضه می شود؟

2 صندوق های بازنشستگی یکی از ابرچالش هایی است که 
اقتصاد ایران با آن درگیر است. بررسی ها نشان می دهد...

بازخوانی بحران صندوق های بازنشستگی و سازوکار مقابله 
با آن به روایت علی سرزعیم

 بمب ساعتی
صندوق های بازنشستگی

یادداشت
بازنگری و اصالح قانون 

تجارت یا تغییر آن

قانون تجارت زیرســاخت همه 
قوانیــن، تعامالت اقتصادی و یک 
قانون مادر در اقتصاد هر کشــور 
بــه حســاب آمــده و مهم ترین 
قانون کشــور در حوزه موضوعات 
تجــاری و بازرگانــی اســت. این 
قانــون در ســال ۱۳۱۱ توســط 
مجلــس شــورای ملــی تصویب 
شد و در ســال ۱۳۴۷ بخشی از 
مواد این قانــون مورد اصالح قرار 
گرفت. بیش از ۸۵ سال است که 
قانــون تجارت بــر روابط تجاری 
و بازرگانی کشــور حاکم اســت. 
پیشــرفت جوامع، سرعت تغییر و 
اقتصادی،  عرصه های  در  تحوالت 
گسترده شــدن روابط بین الملل و 
تجاری  قراردادهای  پیچیده شدن 
از یکســو و ســکوت قانــون در 
حوزه های جدیــد تجارت جهانی، 
قدیمی و تفسیرپذیر بودن و عدم 
پاســخگویی آن بــه نیازهای روز 
از دیگر ســو، اصالح این قانون را 
امری غیر قابل انکار کرده اســت 
کــه در این زمینــه تدوین الیحه 
تجارت از اوایل دهه ۸0 در دولت 
اصالحات شــروع و این الیحه در 
ســال ۱۳۸۴ به مجلس شــورای 
اســالمی تقدیم شد. در نهایت در 
تاریخ ششــم دی ماه سال ۱۳۹0 

و  حقوقی  کمیسیون  در 
2قضایی که طبق اصل...
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وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه 20 سپتامبر )2۹ شهریور( طی بیانیه ای اعالم 
کرد بانک مرکزی ایران به موجب فرمان اجرایی ۱۳22۴ به دلیل آنچه »حمایت مالی 
از سپاه پاسداران انقالب اسالمی و حزب اهلل« خوانده شده، در فهرست نهادهای تحت 
تحریم این وزارتخانه قرار گرفته است. این اقدام وزارت خزانه داری آمریکا در واکنش 
به حمله اخیر به تأسیسات نفتی شرکت سعودی آرامکو –که واشنگتن ادعا می کند 
کار ایران بوده- صورت گرفته اســت. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه خود مدعی 
شــده هدف از تحریم بانک مرکزی ایران ایجاد اختالل در تأمین مالی تروریسم در 
نقاط مختلف جهان است. همچنین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در نشست 
خبری مشترک خود با نخست وزیر استرالیا گفت که این تحریم ها، بیشترین میزان 

تحریم هایی است که در طول تاریخ علیه یک کشور وضع شده اند.
اما این تحریم های جدید که یک هفته پس از حمالت به تاسیسات نفتی شرکت 
آرامکو عربستان وضع شده اند، با واکنش های زیادی مواجه شدند. برخی کارشناسان 
از جمله ریچارد نفیو، طراح رژیم تحریم های ایران در دوران ریاست جمهوری اوباما 
آن را تکراری خوانده اند و برخی کشــورها همچون روسیه نیز ضمن محکومیت این 
تحریم ها اعالم کرد به همکاری با بخش بانکی ایران ادامه خواهد داد. در این میان، 
»برایان او.تول« عضو برنامه کسب وکار و اقتصاد جهانی اندیشکده شورای آتالنتیک 
آمریکا و مشاور سابق دفتر کنترل دارایی های خارجی موسوم به اوفک–که از نهادهای 
زیرمجموعه وزارت خزانه داری آمریکا است و مسئول اجرای تحریم های اقتصادی و 
تجاری آمریکا محسوب می شود- می گوید آنچه وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه 
خود اعالم کرده اســت با آنچه هدف واقعی این تحریم هاست تفاوت دارد. به اعتقاد 
وی، تحریم بانک مرکزی ایران در واقع اقدامی علیه تجارت کاالهای بشردوســتانه 

است و بار اصلی آن به مردم عادی تحمیل می شود.
این مقام اســبق وزارت خزانه داری آمریکا همچنین معتقد است که هدف اصلی 
تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، ساز و کار مالی اینستکس است نه بانک مرکزی 
ایران. او در یادداشتی که در پایگاه اینترنتی اندیشکده شورای آتالنتیک منتشر شده، 
در این خصوص نوشــته است: »بانک مرکزی ایران بیش از دو دهه است که تحریم 
شــده و شــرکت های آمریکایی اجازه مراوده تجاری با آن را ندارند. از طرفی بانک 
مرکــزی ایران از یک دهه قبل هدف تحریم هــای ثانویه نیز قرار گرفته و این بدان 
معناســت که مؤسسات مالی خارجی در صورت مراوده با آن در معرض تحریم های 
آمریکا قرار داشــته و دارند، اما کارکرد تحریم های جدید عماًل این اســت که بانک 
مرکزی ایران معافیت های مرتبط با تجارت اقالم بشردوستانه را از دست خواهد داد 
و بدین ترتیب ورود غذا، دارو و لوازم پزشکی به ایران دشوارتر از گذشته خواهد شد.

امــا تحریم جدید چگونه عمل خواهد کرد؟ در ســال 2000 قانونی تحت عنوان 
»قانــون اصالح تحریم هــا و افزایش صادرات« در کنگره آمریکا به تصویب رســید 
کــه به موجب آن دفتر کنترل دارایی های خارجی )اوفک( موظف شــد برخی اقالم 
بشردوســتانه )غذا، دارو و لوازم پزشکی( را از برنامه تحریم کشورهای تحت تحریم 
آمریکا از جمله ایران حذف کند. در ارتباط با تحریم های ایران، این کار از طریق صدور 
مجوزهای عمومی )معافیت( انجام می شود و در قالب آن هیچ فرد یا نهاد ایرانی که 
ذیل تحریم های مبارزه با تروریسم قرار داشته باشد، نمی تواند از این معافیت استفاده 
کند.« به اعتقاد مشاور سابق اوفک، بانک مرکزی ایران تا قبل از وضع تحریم اخیر از 
تحریم های ثانویه آمریکا معاف بود و نهادهای خارجی از جمله سازوکار مالی اتحادیه 
اروپا برای تســهیل تجارت با ایران )اینســتکس( می توانستند بدون قرار گرفتن در 
معرض تحریم، با آن مراوده مالی داشته باشند، اما از امروز به بعد اما هرگونه تجارت 
اقالم بشردوســتانه با ایران نمی تواند با مشارکت بانک مرکزی این کشور انجام شود 
و با توجه به نقش مهم بانک مرکزی در اقتصاد و بازارهای ارزی ایران، تجارت اقالم 
بشردوستانه در این کشور از این پس با مانع بزرگی مواجه خواهد بود. اگرچه وزارت 
خزانه داری آمریکا در بیانیه خود درباره تحریم بانک مرکزی ایران اعالم کرده است که 

اوفک همچنان درخواست های مربوط به تجارت اقالم بشردوستانه با ایران را بررسی 
خواهد کرد، اما این گفته کمک چندانی به اســتمرار صادرات غذا و دارو به ایران در 
مقیاس قبلی نمی کند. تحریم های جدید علیه بانک مرکزی ایران تنها به دشــوارتر 
شدن صادرات غذا و دارو به ایران می انجامد و مردم عادی ایران که با مشکالت جدی 

در این زمینه دست وپنجه نرم می کنند را بیشتر تحت فشار قرار می دهد. 
با اینکه تاکنون فعالیت خاصی در سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای تسهیل تجارت 
با ایران )اینستکس( مشاهده نشده است، اما تحریم بانک مرکزی ایران رسماً طرف 
ایرانی را از اینســتکس حذف خواهد کرد. اینســتکس پیش از ایــن نیز مایه بروز 
اختالفات سیاسی بین دولت ترامپ و اتحادیه اروپا بوده است؛ اختالفاتی که البته در 

سایر حوزه ها نیز بین دو طرف دیده می شود.
برایان او.تول در پایان یادداشــتش آورده است که اگرچه اقدام اخیر ترامپ علیه 
ایران یک اقدام نظامی نیست اما چیزی فراتر از یک تهدید ظاهری است. به باور او، 
دولت ترامپ در واکنش به حمله اخیر به تأسیســات نفتی عربستان، در واقع مردم 

عادی ایران را هدف قرار داده و آنها را مجازات کرده است.
در ســوی دیگر، بلومبرگ نیز در گزارشی به تحریم صندوق توسعه ملی و بانک 
مرکزی ایران پرداخت و نوشت: آمریکا روز جمعه به بهانه تالفی حمله هفته گذشته 
به تاسیسات نفتی عربستان، تحریم هایی را علیه بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی 
ایران اعمال کرد. این اقدام در جهت حرکت به سمت باقی مانده تجارت ایران با اروپا 
و آسیا صورت گرفته است. تحریم های جدید آمریکا علیه بانک مرکزی، تحت فرمان 
اجرایی جورج دبلیو بوش برای ایجاد اختالل در شبکه مالی ایران انجام گرفت. البته 
به اعتقاد بلومبرگ، این اقدام بحث برانگیز است، چراکه تحریم بانک مرکزی می تواند 

توانایی واردات کاالهای بشردوستانه به ایران را هم محدود کند.
تحلیلگران نظرات مختلفی دراین باره دارند. به گفته آنها پیوند دادن بانک مرکزی 
به تروریســم باعث می شــود که فعاالن اقتصادی از بازار دور بمانند و شرکت ها در 
معرض تحریم های ثانویه ویرانگر قرار گیرند. عالوه بر این حتی ممکن است بااینکه 
شــاید دموکرات ها در انتخابات سال 2020 ترامپ را شکســت دهد، اما اثرات این 
وضعیــت باقی بماند. این تحریم ها باعث ایجاد دیوار بازدارندگی در بازار می شــود. 
به این ترتیب وضعیت به این مانند می شود که اگر با ایران تجارت کنید، از تروریسم 
حمایت کرده اید. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای اعالم کرده است که صندوق 
توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی، منابع اصلی ارزی و بودجه ای سپاه هستند. این 
اقدام تا حدی به دلیل ارتباط صندوق توسعه ملی به حساب های بانکی خارج از کشور 
انجام  شده است. ترامپ پیشتر اعالم کرده بود که روز جمعه با مشاوران امنیت ملی 
خود دیدار خواهد کرد تا در مورد پاسخ های بیشتر در مورد حمله به تاسیسات نفتی 
عربســتان که مقصر آن را ایران می داند، تصمیم گیری کنند. او تحت فشار موافقان 
جنگ در میان جمهوری خواهان کنگره برای دستور حمله به ایران است، اما مقاومت 
کرده است. او مقایسه هایی را نسبت به جنگ عراق انجام داده و می گوید مخالف این 
کار است. ترامپ می گوید حمله آمریکا، ساده ترین مسئله خواهد بود. او گفت قدرت 
آمریکا را نشــان خواهد داد، اما نه با اقدامات ضرب االجلی. او گفت در صورت تمایل 

می تواند ۱۵ هدف مختلف در ایران از بین ببرد.
ترامپ همچنین گفت: بیش از ۸0درصد اقتصاد ایران قباًل تحت تحریم های آمریکا 
قرار گرفته است. ایاالت متحده به دنبال هدف قرار دادن بخش هایی است که همچنان 
بــه فعالیت خود ادامه می دهند، مواردی مانند تجارت کاالهای تولیدی و تجهیزات 

حمل ونقل.
ایاالت متحده در حال حاضر، بخش های مهمی ازجمله نفت، بانک ها و فوالد ایران 
را تحریم کرده است. ایاالت متحده قباًل هم بانک مرکزی ایران را هدف قرار داده بود. 
تحریم یکی از روســا و یک مقام ارشد دیگر به دلیل ادعای حمایت از فعالیت های 

تروریستی که در ماه مه سال 20۱۸ اتفاق افتاده بود.

واکنش ها به تحریم دوباره بانک مرکزی ایران

تحریم های جدید، اینستکس را از بین می برد؟

عباس آرگون
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران



صندوق های بازنشستگی یکی از ابرچالش هایی است که اقتصاد ایران با 
آن درگیر است. بررسی ها نشان می دهد حدود ۹0درصد از منابع صندوق 
بازنشستگی کشور وابسته به بودجه دولت است و وضعیت سایر صندوق ها 
نیز بهتر از این نیست؛ به طوری که در حال حاضر عمدتا از اصطالح »بمب 
ساعتی« برای تشریح وضعیت صندوق های بازنشستگی استفاده می شود. 
در این میان، اقتصاددانان معتقدند اصالح ساختار صندوق های بازنشستگی 
بیش از هــر چیز به لحاظ اهمیت تامین آتیــه گروه های مختلف مردم، 
ضرورت دارد؛ چنانچه به اعتقاد علی سرزعیم، معاون اقتصادی وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، »مهم ترین مساله امروز ایران، اصالح نظام بازنشستگی 
اســت.« او اشــاره جالبی هم درباره نظام بازنشستگی ایران دارد و معتقد 
است که قوانین بازنشستگی ایران خیلی سخاوتمندانه تر از سوئیس است، 
به طوری که ســن بازنشســتگی در آلمان ۶۵ سال است، اما در ایران ۵0 
ســال است و اکثر شغل ها را که نگاه کنیم، به بهانه های مختلف سخت و 

زیان آور می شود. 
این اقتصاددان همچنین به عدم حساســیت نسل امروز ایران به بحران 
صندوق های بازنشستگی انتقاد دارد و می گوید »صندوق ها ماهیت بین نسلی 
دارند و منافع نسل ها متعارض است. ترجیح نسل امروز بازنشستگان این 
اســت که مزایای بازنشستگی زیاد شود، اما نســل ما باید اصرار کند که 
دولت جلوی بحران صندوق های بازنشستگی بایستد، چون ما هنوز به سن 
بازنشستگی نرسیده ایم و می خواهیم در آینده از این صندوق ها مستمری 
بازنشستگی بگیریم، درحالی که آنانی که دارند بازنشست می شوند فشار 
می آورند که صندوق ها را خالی کنند. پس باید پشــت دولت بایستیم و از 
دولت بخواهیم که از منافع نســل بعد صیانت کند، اما متاسفانه نسل ما 

نه تنها واکنش درستی نشان نمی دهد، بلکه اشتباه هم عمل می کند.«
گزیده ای از سخنان علی ســرزعیم را در گفت وگو با خبرآنالین، درباره 

بحران صندوق های بازنشستگی در ادامه می خوانید.
* ما یک صندوق خیلی بزرگ به نام سازمان تامین اجتماعی و یک سری 
صندوق های کوچک داریم؛ مثل صندوق کشــوری، لشکری، بانک ها و ... 
همه این صندوق ها به جز ســازمان تامین اجتماعی، دچار مساله هستند 
و البته در مقایســه با ســازمان تامین اجتماعی کوچک هستند. سازمان 
تامین اجتماعی یکی از نهادهای خوب کشور است که سابقه خیلی طوالنی 
دارد و جالب اســت که گذشــتگان ما فکر درستی نسبت به تاسیس آن 
داشــتند. سازمان تامین اجتماعی اگر صرفا کار بیمه گری را انجام دهد، از 
پایداری مالی برخوردار اســت و می تواند پایــدار هم بماند. همکاران من 
مطالعه ای را انجام دادند که برای دوره زمانی ۷۵ ســاله ۳00 ســناریو را 
بررسی کرده اند با این هدف که آیا تامین اجتماعی برای یک نسل و در ۷۵ 
ســال می تواند پایدار باشد؛ در آن مشاهده شد که اگر ترکیب دارایی های 
تامین اجتماعی به شکل خاص شود و یک سری اصالحات را نیز هر سال به 
صورت نرم انجام دهد، سازمان تامین اجتماعی شانس بقا و پایداری خوبی 

برای یک افق بلندمدت دارد.
* باید قوانین بازنشســتگی سخت گیرانه تر شــود، مصادیق شغل های 
سخت و زیان آور کم شود، سخاوتمندی قوانین بازنشستگی کم شود، سن 
بازنشســتگی آرام آرام باال رود و قوانین بازمانده بازبینی شــود. از سمت 
دیگر، ترکیب دارایی ها نیز باید بهتر شــود. اگر به این شــکل عمل شود 
و بدهی های دولت به شــکل اوراق بدهی درآید و سطح آن به کل دارایی 
ســازمان تامین اجتماعی از ۴0درصد بیشتر نشود، در این صورت سازمان 
تامین اجتماعی در ۷۵ ســال شــانس پایداری خوبی دارد. یعنی می تواند 
خیال مان راحت باشد که تا ۷۵ سال آینده حقوق بازنشستگی مان تامین 
اســت. در غیر این صورت و اگر این اصالحات خیلی نرم را انجام ندهیم، 

تامین اجتماعی در بلندمدت دچار مشکل می شود.
* متاســفانه این نگاه هست که سازمان تامین اجتماعی را یک نوع نهاد 
حمایتی می بینند برای همین بیمه قالی بافــان، رانندگان، باربرها، خدام 
مساجد و... به تامین اجتماعی تحمیل شد بدون اینکه حق بیمه  دهند ولی 
در عین حال تمام خدمات تامین اجتماعی را نیز طلب می کنند. به همین 
ترتیب کارگران ســاختمانی و رانندگان. تامین اجتماعی یک نهاد بیمه ای 
است. به این معنا که پول پرداخت می شود و در ازای آن، خدمات خواسته 
می شــود. اما یک عده ای وجود دارنــد که به هر دلیلی توان پرداخت پول 
را ندارند. ســوال این است که آیا این گروه حق دارند از خدمات سازمانی 
استفاده کنند که مردم به آن حق بیمه پرداخت می کنند؟ من فکر می کنم 
شــرعا اجازه نداریم چنین اجازه ای را بدهیــم. یعنی آنانی که حق بیمه 
پرداخــت می کنند و به تامین اجتماعی قوام و دوام می دهند، باید رضایت 
داشته باشند که کسانی حق بیمه ندهند و از منافع آن استفاده کنند ولی 

بعید می دانم چنین رضایتی داشته باشند.
* در حــال حاضر زندگی ۴0 میلیون نفر به ســازمان تامین اجتماعی 
مرتبط اســت. مجموع بیمه شدگان و کســانی که حق بیمه می دهند و 

بازنشســتگان تامین اجتماعی در حدود ۴0میلیون نفر هستند. این نشان 
می دهد که ما با پدیده خیلی جدی ای روبه رو هســتیم. مهمترین امتیاز 
ســازمان تامین اجتماعی این است که می تواند پایدار بماند. کسانی که در 
این خصوص مطالعاتی داشــته اند، ناامید نیستند و معتقدند با اصالحاتی، 

امکان بقای بلندمدت دارد و می تواند پایدار باشد.
* همه صندوق های بیمه ای کم و بیش دچار مشکل هستند. صندوق، 
موجودی است که شما پول می دهید و صندوق با آن پول سرمایه گذاری 
می کند و بعدا حق بیمه بازنشستگی را می گیرید. اگر سیستم صندوق به 
درســتی طراحی شده باشد، ورودی باید با خروجی صندوق سازگار باشد 
تــا پایدار بماند، اما به جز تامین اجتماعــی، صندوق های دیگر نوعا پایدار 
نیستند. برای مثال، باالی ۸۵درصد هزینه صندوق بازنشستگی کشوری را 
دولت پرداخت می کند؛ این دیگر صندوق به معنای دقیق و تئوریک کلمه 
نیست. صندوق فوالد و صندوق لشکری هم چنین وضعیتی را دارد. اینها 
دیگر ماهیت صندوق بازنشستگی را از دست دادند و ادامه دستگاه دولتی 
شــده اند؛ جایی که ۸۵درصد پول آن را دولت می دهد، دیگر نمی تواند در 
عمل مســتقل باشد. به همین دلیل یک ایده این است که صندوق ها کال 
تعطیل و به دولت وصل شــوند و بودجه های شان در بودجه دولت بیاید و 

صندوق ها فقط کار حسابداری انجام دهند.
* در حال حاضر بیش از ۸0 هزار میلیارد تومان فقط حقوق دو صندوق 
لشــکری و کشوری در بودجه دولت است. یعنی اگر بودجه دولت را ۳۸0 
هــزار میلیارد تومان در نظر بگیرید، ۸0 هــزار میلیارد تومان یک پنجم 
بودجه می شــود که بابت حقوق دو صندوق لشــکری و کشوری پرداخت 

می شود.
* صندوق های بازنشستگی در کوتاه مدت مساله بزرگی ندارند ولی این 
مساله در آینده وخیم خواهد بود؛ چراکه جامعه ایران پیر می شود و همه 
صندوق ها ضعیف تر می شــوند. مساله بزرگ االن نیست، مساله بزرگ در 
آینده اســت. اگر قرار است ما نگران باشــیم، باید نسبت به آینده نگران 
باشــیم. ما اگر قوانین بازنشستگی را سریع اصالح نکنیم، شبیه آنچه که 
در یونان اتفاق افتاد، در کشور ما رخ می دهد. در اروپا کشوری مثل ایتالیا 
را ببینید، متوجه می شــوید اقتصاد کشــورش به نوعی زمین گیر شده، 
زیرا تعداد بازنشســتگان زیاد است. حتی بعضی ها می گویند شاید آمریکا 
هم دچار چنین وضعیتی شــود. یکی از بحران هــای جدی آینده جهان، 
بازنشستگی است؛ چراکه جوامع رو به پیری هستند. به همین دلیل واقعا 
تعجب می کنم که در حال حاضر نه جامعه و نه روشنفکران و نه رسانه ها 
و نه حتی حکومت نگران شدید وضعیت صندوق های بازنشستگی نیستند 
و ضــرورت اقدام عاجل را درک نمی کنند. ما اگر یک روز زودتر قوانین را 
اصالح کنیم، کلی در هزینه های صندوق های بازنشستگی مان صرفه جویی 

می شود.
* ما یک کشــور در حال توسعه هســتیم، ولی قوانین بازنشستگی مان 
خیلی سخاوتمندانه تر از سوئیس است. در آلمان سن بازنشستگی ۶۵ سال 
است، اما در ایران ۵0 سال است. اکثر شغل ها را که نگاه کنیم، به بهانه های 
مختلف سخت و زیان آور می شود. اگر در شغل های مختلف افراد به جای 
اینکه ۳0 ســال حق بیمه پرداخت کنند، 20 ســال حق بیمه  دهند و به 
عنوان سخت و زیان آور زود بازنشست شوند، چه اتفاقی می افتد؟ اوال ۱0 
ســال حق بیمه کمتری به صندوق ها می رود و افراد ۱0 ســال هم زودتر 
بازنشست می شوند پس ۱0 سال بیشتر باید مستمری داد. آیا این کار به 
پایــداری مالی صندوق ها کمک می کند یا آن را به خطر می اندازد؟ آیا ما 

حق داریم منافع آیندگان را به خطر بیندازیم؟
* صندوق ها ماهیت بین نســلی دارند و منافع نســل ها متعارض است. 
ترجیح نســل امروز بازنشستگان این اســت که مزایای بازنشستگی زیاد 
شــود و ترجیح کســانی که نزدیک به بازنشسته شدن هستند، این است 
کــه امتیازات قوانین بازنشســتگی مثل قبل بماند، اما منفعت نســل ما 
کامال با این قضیه تضاد دارد. نســل ما باید اصرار کند که حکومت جلوی 
بحران صندوق های بازنشستگی بایستد، چون ما هنوز به سن بازنشستگی 
نرسیده ایم، ما حق بیمه می دهیم و می خواهیم در آینده از این صندوق ها 
مســتمری بازنشســتگی بگیریم. آنانی که دارند بازنشســت می شوند یا 
شده اند، فشار می آورند که صندوق ها را خالی کنند و چیزی برای نسل ما 
باقی نماند. ما باید پشت دولت بایستیم و از دولت بخواهیم که در برابر این 
فشــارها مقاومت کند و از منافع نسل بعد صیانت کند. متاسفانه در عمل 
می بینیم که نسل ما نه تنها واکنش درستی در این زمینه نشان نمی دهد، 

بلکه در جاهایی اشتباه هم عمل می کند.
* موضوع خیلی ســاده اســت. یا ما مســائل را حــل می کنیم یا باید 
پیامدهای آن را تحمل کنیم. ما مشــکل بانکی داشــتیم که حل نکردیم 
و نقدینگی به حدی رشد کرد که نرخ ارز تا این حد باال رفت. ما به دلیل 
اینکــه هزینه اصالحات بانکی را ندادیم، امروز پیامدهای آن را به شــکل 

کاهش قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، مهاجرت نیروهای خوب تحمل 
می کنیم. این وضعیت، نتیجه انتخاب جامعه، نخبگان، رسانه ها، حکومت 
و تصمیم گیــران در مورد بحران بانکی در ایران بوده اســت و همه آن را 

نمی توان به تحریم نسبت داد.
* اصالحــات اقتصادی یک امر واجب اســت و یک روز زودتر هم بهتر 
اســت. حاال یا ما خودمان اصالحات را انجام می دهیم و یا اینکه شــرایط 
به حدی ســخت می شود که مجبور می شویم اصالحات را انجام دهیم. به 
نظر من در شــرایط تحریم، ضرورت اصالحات بیشتر است. االن که پول 
کم شده، ما باید با دقت بیشتری عمل کنیم. برای مثال، ببینیم چه کسی 
حقوق بدون استحقاق از صندوق های بازنشستگی می گیرد و آن را حذف 

کنیم. یعنی اصالح قوانین به سرعت رخ دهد.
* قبــول دارم که حقوق بازنشســتگی کم، فقر کهنســالی می آورد و 
بازنشســتگانی که حقوق پایین می گیرند وضع نامناسبی دارند، اما ریشه 
مشکل این است که کیک اقتصاد ایران کوچک است و با سرعت مناسب 
رشد نکرده است. اساسا آنقدری باید حقوق بازنشستگی دریافت شود که 
به صندوق پول پرداخت شــده اســت. یعنی یک تناسبی بین دریافت و 
پرداخت باشد. نمی شود کسی حق بیمه کمی بپردازد و انتظار داشته باشد 
خودش و همســرش و دخترانش در کل عمرشان رفاه قابل قبول داشته 
باشــند. این قرار است از جیب چه کسی تامین شود؟ اگر قوانین ما بهتر 
بود، الزم نبود بیش از ۸0 هزار میلیارد تومان حقوق بازنشستگی پرداخت 
کنیم. اگر ۵0 هزار میلیارد تومان حقوق بازنشستگی پرداخت می کردیم، 
۳0 هزار میلیارد تومان دیگر برای ما می ماند. آن زمان، راه آهن و جاده ها و 
خطوط هوایی را توسعه می دادیم و این گونه زیرساخت های اقتصاد بهبود 
پیدا می کرد تا کیک اقتصاد بزرگتر شود. این در حالی است که امروز پول 
برای پروژه های عمرانی نداریم و همه پروژه ها خوابیده است و فقط حقوق 

و دستمزد پرداخت می کنیم.
* همه کشورهای اروپایی سن بازنشستگی را باالی ۶0 و حتی ۶۵ سال 
قرار داده اند، اما در کشــور ما برای خانم ها ۵0 ســال و برای آقایان حدود 
۵2 ســال اســت. در برخی صندوق ها که این عدد به بهانه های مختلف 
نظیر مشاغل ســخت و زیان آور خیلی پایین تر است. به یاد داشته باشیم 
جامعه ای پیشــرفت می کند که افراد بیشــتر کار کنند. اگر افراد را زودتر 
بازنشسته کنیم و خانه بنشینند و مطالبه حقوق کنند، آن جامعه پیشرفت 
نمی کند. من فکر می کنم کارمندی که به ۵0 سال می رسد، تازه می تواند 
یک کارشناس بسیار ممتاز شود. ما در زمان اوج تجربه فرد، او را بازنشست 

می کنیم. آیا این اقتصاد می تواند به توسعه برسد؟
* صندوق های بازنشستگی چند مشــکل دارند. یک مشکل این است 
که اگــر در آن خراب کاری کنید، صدای آن دیــر درمی آید. برای همین 
خیلی آســیب پذیر هستند. شما اگر شرکتی داشته باشید که همین االن 
باید با درآمدش، حقوق دهید، اگر ســودده یا زیان ده شــود، همان سال 
معلوم می شــود. ولی در صندوق های بازنشستگی این گونه نیست و اصوال 
صــدای خرابکاری ها بعدها درمی آید. مســاله دیگر این اســت که اصول 
سرمایه گذاری نداشتیم. در کشــورهای پیشرفته به این نتیجه رسیده اند 
که ســرمایه گذاری صندوق های بازنشســتگی باید تحت شرایط خاصی 
باشــد. برای مثال، مدیریت شرکت هایی که در آن سرمایه گذاری شده در 
اختیار صندوق ها نباشد. چون صندوق ها عموما دولتی هستند، به سادگی 
سیاست زده می شوند. ما متاسفانه هیچ کدام از این اصول را رعایت نکردیم؛ 
هم سرمایه گذاری بدی انجام دادیم و هم اینکه صندوق ها زیر بار تعهدات 
و تصمیمات اشــتباه دولت ها رفته اند. مشــکل ســوم این است که چون 
دولت پول نداشــته بابت بدهی خود به تامین اجتماعی بدهد، یک سری 
شــرکت های مشکل دار را هم واگذار کرده است. این در شرایطی است که 
وقتی اقتصاد کشور رشد پایینی داشته باشد، شرکت ها نیز نمی توانند سود 

باالیی داشته باشند.
* بخشــی از بمب ساعتی صندوق های بازنشستگی منفجر شده است. 
اینکه صندوق بازنشستگی کشوری نمی تواند پول دهد و ۸۵درصد منابع 
را از دولت می گیرد، یعنی چه؟ نتیجه این شــده که دولت به جای اینکه 
پروژه های عمرانی را اجرایی کند، حقوق بازنشســته می دهد. پروژه های 
عمرانی چند ســال است که خوابیده اســت. اگر به خاطر داشته باشید، 
۱۵ ســال قبل نصف بودجه دولت پروژه های عمرانــی بود و نصف دیگر 
بودجه، هزینه های جاری بود، اما بمب ســاعتی منفجر شد و از پروژه های 
عمرانی کم شــد و به حقوق بازنشســتگی افزوده شد. حاال شدت انفجار 
می تواند زیادتر باشــد. مهم ترین مساله امروز، اصالحات نظام بازنشستگی 
است که باید مراقب آن باشــیم. ما اگر طی ۱0 سال آینده کاری نکنیم، 
نظام بازنشســتگی با بحران جدی مواجه خواهد شد. اما اگر اصالحات را 
انجام دهیم نسل بعد می تواند نجات پیدا کند؛ کما اینکه اقتصاد ایران نیز 

می تواند نجات پیدا کند.

بازخوانی بحران صندوق های بازنشستگی و سازوکار مقابله با آن به روایت علی سرزعیم

بمب ساعتی صندوق های بازنشستگی
یادداشت

بازنگری و اصالح قانون تجارت یا تغییر آن

قانون تجارت زیرســاخت همه قوانین، تعامــالت اقتصادی و یک قانون 
مادر در اقتصاد هر کشور به حساب آمده و مهم ترین قانون کشور در حوزه 
موضوعات تجاری و بازرگانی است. این قانون در سال ۱۳۱۱ توسط مجلس 
شــورای ملی تصویب شد و در سال ۱۳۴۷ بخشی از مواد این قانون مورد 
اصالح قرار گرفت. بیش از ۸۵ سال است که قانون تجارت بر روابط تجاری 
و بازرگانی کشــور حاکم است. پیشــرفت جوامع، سرعت تغییر و تحوالت 
در عرصه های اقتصادی، گســترده شــدن روابط بین الملل و پیچیده شدن 
قراردادهای تجاری از یکســو و ســکوت قانون در حوزه های جدید تجارت 
جهانی، قدیمی و تفسیرپذیر بودن و عدم پاسخگویی آن به نیازهای روز از 
دیگر ســو، اصالح این قانون را امری غیر قابل انکار کرده است که در این 
زمینه تدوین الیحه تجارت از اوایل دهه ۸0 در دولت اصالحات شــروع و 
این الیحه در سال ۱۳۸۴ به مجلس شورای اسالمی تقدیم شد. در نهایت 
در تاریخ ششم دی ماه سال ۱۳۹0 در کمیسیون حقوقی و قضایی که طبق 
اصل ۸۵ قانون اساســی عهده دار بررسی آن بود به تصویب رسید؛ مجلس 
نیز در تاریخ 2۳ فروردین سال ۱۳۹۱ با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج 
ســال موافقت و آن را برای شــورای نگهبان ارســال کرد. شورای نگهبان 
نیز با ایراد اصل ۸۵ آن را به مجلس عودت داد و برای رفع ایراد شــورای 
نگهبان الزم بود این متن در صحن علنی مجلس به تصویب برسد. بنابراین 
در تاریخ 2۱ فروردین مــاه ۱۳۹۷ پس از تصویب کلیات الیحه برای رفع 
ایرادات و اصالح نهایی به کمیســیون قضایــی و حقوقی مجلس ارجاع و 
به علت حجم باالی مواد آن )۱2۶۱ ماده(، تصمیم کمیســیون قضایی بر 
آن شــد که این الیحه به صورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن 
علنی مجلس ارائه شود که »کتاب قراردادهای تجارتی« آن در ۱2 فصل و 
۳۳۱ ماده در شــهریورماه ۱۳۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفت. اگرچه 
تصویب تمام این قســمت از الیحه تجارت در هفته دوم شهریورماه ۱۳۹۸ 
در مجلس به پایان رسیده ولی مواد 2۷۹ و 2۹۳ این الیحه جهت بررسی 
مجدد به کمیســیون قضائی و حقوقی ارجاع شــد. همین موضوع ســبب 
می شود تا بازگشت نتیجه بررسی این مواد از کمیسیون و رأی گیری مجدد 
راجع به آنها در صحن مجلس و ارســال سایر مواد تصویب شده این الیحه 
به شــورای نگهبان به تأخیر بیفتد. در این زمینه تعجیل مجلس شــورای 
اســالمی در تصویب این قانون )یکی از قوانین مهم کشور( که با مشکالتی 
از جمله تفسیرپذیری باال، عدم جامعیت، محوریت دادن به رویه های فرعی 
و کنار گذاشتن رویه های اصلی روبه رو است، موجب تعجب است، مشخص 
نیست قانونی که برای چند دوره تصویب آن به تاخیر افتاده بود و از زمان 
ارائه آن به مجلس شورای اسالمی نیز ۱۴سال می گذرد، چطور به سرعت 
در ســال پایانی این دوره از مجلس شورای اسالمی بدون انجام نظرخواهی 

از فعاالن بخش خصوصی به تصویب رسیده است.
فعاالن بخش خصوصی با توجه به اینکه بخش هایی از قانون تجارت قدیمی 
بوده و پاسخگویی نیازهای روز نیست، با بازنگری و اصالح قانون تجارت کاماًل 
موافق هســتند، لیکن از آنجا که فضای کســب و کار کشور برای سال های 
طوالنی با قانون سابق کار کرده است، الزم است برای اجرای اثربخش فرآیند 
بازنگری و اصالح این قانون، ضمن شفافیت و دقت بیشتر در منطق حاکم بر 
نگارش قانون جدید )از جمله الگوبرداری از کشورهای توسعه یافته و موفق در 
این حوزه و متناسب ســازی آن با شرایط کشور و...(، نظرات فعاالن اقتصادی 
و بخش خصوصی کشــور به عنوان یکی از مهمترین دروندادهای این فرآیند 
دریافت شده و مورد بررسی قرار گیرد تا مشکالت گذشته که از محل اجرای 
قانون تجارت بر فضای کســب و کار کشور سایه افکنده است برطرف شوند، 
نه اینکه با تصویب قانون جدید، عالوه بر مشکالت گذشته، مشکالت جدیدی 
نیز گریبانگیر اقتصاد کشــور شــود. در غیر این صورت پیش بینی می شــود 
شوک جدیدی به اقتصاد کشــور وارد شود که در فضای فعلی اقتصاد کشور 
که با تحریم های ظالمانه مواجه اســت، چندان به صالح نیســت. در انتها به 
منظور راهبری بهتر و حل و فصل مســائل تجاری کشــور، الزم است ضمن 
توقف فرآیند تصویب این قانون در مجلس شــورای اسالمی، برای تدوین یک 
قانون تجارت مترقی و باکیفیــت نیازمند بهره مندی از نظرات خبرگان )اعم 
از حقوقدانان، اقتصاددانان، قضات رســیدگی کننده به اختالفات تجاری( و با 
مشارکت ذی نفعان کلیدی در یک فضای علمی و کارشناسی هستیم تا تمام 
جنبه های موردنظر در قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته و شــاهد اصالح و 

بهبود قانون تجارت کشورمان باشیم نه صرفاً تغییر آن.

معترضان به »Yarane« توجه کنند
شروع به کار سامانه ثبت اعتراض قطع یارانه

پس از آنکــه یارانه نقدی 200 هزار خانــوار معادل حدود 
۸00 هزار نفر از جمعیت یارانه بگیران در شهریورماه به حساب 
سرپرســتان خانوار واریز نشد، حاال سامانه درخواست برقراری 
مجدد یارانه های نقدی برای ثبت اعتراض به قطع یارانه نقدی 
از ســوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شــده 
اســت. اما حذف یارانه ها در حالی انجام می شــود که فرصت 
برای اعتراض نیز فراهم اســت، به طــوری که ابتدا برای افراد 
پیامکی ارســال می شــود و یارانه بگیران باید توجه کنند که 
پیامک ارســالی حتما با ســربرگ یارانه ارســال شود، یعنی 
بــاالی صفحه باید به التین کلمه یارانه )Yarane( نوشــته 
شده باشد. افراد بعد از دریافت پیامک می توانند به پیشخوان 
خدمات الکترونیک دولت که حدود ۶00 دفتر در کشور دارد، 
مراجعه کنند که تاریخ مراجعه نیز در پیامک مشــخص شده 
اســت. یارانه بگیرانی کــه یارانه آنها حذف شــده باید هنگام 
مراجعه به دفاتر پیشــخوان دولت توجه داشــته باشند که با 
همان شماره همراهی که به افراد پیامک زده شده باید مراجعه 
کنند و همان موبایل و پیامک را باید به پیشخوان دولت ارائه 
دهنــد. همچنین کارت ملــی معتبر، شناســنامه، گذرنامه و 
گواهینامه که جزو کارت های شناسایی معتبر است باید همراه 
http:// باشد. بعد از دریافت کد پیگیری، افراد باید به سامانه
mcls.gov.ir/prs.yaraneh۱0/ مراجعه و کد رهگیری 

و کد ملی را وارد کنند.
درصورتی که نســبت به این مورد درخواست بررسی مجدد 
وجود داشته باشد، افراد می توانند درخواست خود را در حداقل 
200 کلمه در همان سامانه درج کنند و پس از بررسی، نتیجه 

آن به شماره تماس شان ارسال خواهد شد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir

عباس آرگون
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
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یکی از بازارهایی که هدف اصابت بیشــترین ترکش تورم قرار گرفت،  
بازار مســکن بود، به طوری که در یک ســال گذشــته بــا وجود تورم 
۳0درصدی، قیمت مســکن در کالنشهر تهران بنا بر اعالن برخی منابع 
تا ۱00درصد افزایش یافت. نتیجه این وضعیت افت شدید قدرت خرید 
مســکن بود و از آنجایی که دولت قدرت مهار قیمت های سوداگرانه در 
بازار را نداشت، حباب قیمت ها هر روز بزرگ تر شد، تا جایی که بازار به 

رکود تورمی مبتال گشت. 
به گزارش ایرنــا، در حالی که به دلیل کاهش قدرت خرید، تقاضا به 
شــدت کاهش یافت اما افزایش قیمت ها همچنان ادامه داشت تا جایی 
که به نصف رســیدن معامالت در نهایت باعث کاهش قیمت ۳درصدی 
قیمت ها در تهران شــد. البته این افت و خیز و نوســان قیمت ها فقط 
متوجه تهران نبود و این گرانی به سایر شهرها هم سرایت کرد و شاهد 

این نوسانات در سایر استان ها هم بودیم.  
در ایــن مقطع بحرانی، وزارت راه و شهرســازی راهکارهایی را برای 
کنترل بازار مســکن ارائه کرد که راهکارهــای کوتاه مدت مانند اعمال 
مالیــات به اجرا نرســید. از دیگر راهکارهای دولــت برای میان مدت و 
بلندمدت، ساخت و ساز خانه های کم متراژ است. در حال حاضر متوسط 
متراژ واحد مســکونی در تهران حدود ۱00 تا ۱20 متر اســت که این 

عدد باید به ۷۵ متر برسد.
در واقع، کاهش قدرت خرید مردم در بخش مســکن ســبب شده تا 
راهکارهایی نظیر ســاخت واحدهای کوچک بیش از پیش مورد توجه 
قرار گیرد. اگرچه مهمترین مزیت هدایت انبوه ســازان به سمت ساخت 
وساز خانه های کم متراژ، صاحبخانه شدن جمعیت بیشتری از خانواده ها 
است، اما این ســبک از زندگی بی عیب هم نخواهد بود و معایب خاص 

خود را برای جامعه به همراه خواهد داشت.
پیامد مثبت و منفی ساخت و سازهای نُقلی 

شاید عده ای توان خرید مسکن با متری متوسط ۱0 میلیون تومان را 
دارند، اما می توانند این هزینه را برای خانه های ۵0 تا ۷0 متر بپردازند 
حال اینکه عرضه این واحدهای مســکونی در بازار بسیار محدود است 
چراکه در دهه ۸0 ســازندگان با پشــتیبانی بانک ها در ســاخت وساز 

خانه هایی با متراژ باال سرمایه گذاری کردند.
بنابرایــن مهمترین مزیت خانه های کم متراژ این اســت که می تواند 
مخاطب جمعیت بیشــتری از متقاضیان مسکن باشــد. از سوی دیگر 
تولید خانه های کم متراژ با توجه به کمبود عرضه زمین در کالنشــهرها 

راحت تر از خانه هایی با متراژ باال اســت. البته انبوه ســازان معتقدند که 
واحدهای کم متراژ هزینه های ســاخت را افزایش می دهند چراکه تعدد 
پارکینگ،  مصالح ســاختمانی،  انشــعابات و ... می تواند هزینه ها را باال 

ببرد.
در همین زمینه، مهدی مافی، کارشناس مسکن درباره رویکرد وزارت 
راه و شهرسازی برای تشــویق انبوه سازان به ساخت خانه های کم متراژ 
و پیامدهای تولید انبوه این واحدها، گفت: پیش از طرح مســکن مهر، 
ساخت مسکن ارزان مطرح شد که یکی از ویژگی های این واحدها متراژ 
پایین آنها بود البته این طرح در آن زمان دیده نشد و طرح مسکن مهر 

به اجرا رسید.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین موضوعاتی که در ســاخت و ساز این 
واحدها اگر رعایت نشــود ممکن است مشکالتی را برای ساکنان ایجاد 
کند، بحث جانمایی و تردد افراد اســت که رعایت این اســتانداردهای 

مرتبط با خانه های کم متراژ بسیار اهمیت دارد.
به گفته این کارشــناس مسکن، از دیگر مباحثی که در ساخت و ساز 
واحدهای مســکونی کم متراژ اگر نادیده گرفته شــود، معایبی را برای 
این طرح ایجــاد خواهد کرد، مدت زمان اســتفاده از این واحدها برای 

مخاطبان آن است.
مافــی با بیان اینکه باید ذهنیت ها درباره ســکونت تغییر کند، ادامه 
داد: این یک تفکر رایج است که اقامت در یک مسکن باید طوالنی مدت 
باشــد، اما در تمام دنیا مسکن کاالیی شبیه به خودرو است و برای هر 
دوره ای قابل تعویض باید باشــد و ســکونت در خانه های کم متراژ باید 
مدت زمان مشــخص داشته باشــد و پس از آن به فرد یا افراد دیگری 

واگذار شود.
وی گفت: موضــوع دیگر که در تولید انبــوه خانه های کم متراژ باید 
مورد توجه قرار بگیرد بحث مخاطب شناســی این واحدهای مســکونی 
اســت. بخشی از تقاضای موجود در بازار مسکن متعلق به قشر دانشجو 
و یا مجردها است که باید متناسب با این قشر نسبت به ساخت مسکن 
مناسب اقدام کرد و می توان با این اقدام به این تقاضا پاسخ سریع داد.

این کارشناس مسکن تاکید کرد: اگر این سه مبحث مورد توجه قرار 
بگیرد به طور قطع معایب خانه های کم متراژ به حداقل خواهد رسید.

ضرورت اشاعه فرهنگ استفاده از فضاهای مشاع
ســبک زندگی آپارتمان نشــینی از ابتدای دهه ۵0 وارد کشور شد. با 
گذشت بیش از چهار دهه از آپارتمان نشینی هنوز هم قوانین و مقررات 

زندگی در آپارتمان به طور کامل رعایت نمی شــود و شاهد پرونده های 
حقوقی متعددی در این حوزه هستیم. حال اینکه با اجرایی شدن طرح 

خانه های کم متراژ وارد فاز جدیدی از آپارتمان نشینی خواهیم شد.
یکی از موضوعات مهم در معماری آپارتمان های کم متراژ بحث تقویت 
فضاهای مشاع اســت. در این واحدها مشــاعات خانه های کم متراژ به 
حداکثر می رســد و ساکنان برای ســکونت در این آپارتمان ها ملزم به 
رعایت مقررات اســتفاده از مشاعات هســتند. مقرراتی که کمتر با آن 
مواجه شده اند؛ از این رو اشاعه فرهنگ استفاده از این فضاهای مشترک 
برای مخاطبان آن برای کاهش مشکالت آپارتمان نشینی بسیار ضرورت 

دارد.
خانه های نقلی در مقابل خانه های لوکس

امــا در برابر خانه های نقلی، واحدهای مســکونی لوکس قرار دارند و 
بررسی ها نشــان می دهد از دهه ۸0 الگوی ساخت مسکن تغییر کرده 
و درحالی واحدهای لوکس بیش از کشــش بازار ســاخته شــدند که 

واحدهای عمومی و مردمی چندان رشد نکرده اند.
در همیــن زمینه، نایب رئیس اتحادیه مشــاوران امــالک تهران در 
توضیــح دالیل بروز این اتفاق گفت: همیــن حاال در گران ترین منطقه 
تهران واحدهای مســکونی هســت که قیمت هایی دو برابر قیمت عرف 

منطقه دارد چراکه امکانات این واحدهای مسکونی بسیار باالست.
به گفته حســام عقبایی، از دهه ۸0 الگوی ساخت مسکن تغییر کرده 
و واحدهای لوکس بیش از کشــش بازار ســاخته شدند ولی واحدهای 
عمومــی و مردمی چندان رشــد نکردند. به همیــن دلیل اکنون اغلب 
واحدهای خالی تهران را واحدهای لوکسی در بر 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.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران در رابطه با قیمت واحدهای 
مســکونی در محالت مختلف نیز گفت: در شمال تهران، از شمال شرق 
تا شــمال غرب تقریبا قیمت ها یکسان هستند، اما این سازه های خاص 
هستند که قیمت های باال دارند. یعنی مثال واحدهایی با متر ۹0 میلیون 
تومان چندان براســاس قیمت زمین تعیین قیمت نشــدند، بلکه سازه 
آنها به عالوه امکانات رفاهی که آنها را الکچری کرده ســبب شــده تا 
قیمت برخی واحدها ســر به فلک بکشند. این مهم سبب شده حتی در 
لواســانات نیز که یک منطقه اطراف تهران اســت نیز قیمت واحدهای 

خاص به اندازه مناطق شمالی تهران باشد.

واحدهای نُقلی یخ خرید مسکن را می شکند؟

پرطرفدارترین خانه ها در بازار مسکن
دریچه

چشم انداز صنعت بیمه در سال های                                                              آینده
رکوردزنی به سبک بیمه ها

صنعت بیمه را می     توان یکی از صنایع بسیار مهم به خصوص                
در سال های                                                              رونق اقتصادی دانست زیرا تجارت در دنیا وابسته 
به عملکرد این صنعت اســت. تمامی کشتی های                    باری زمانی 
کارشــان را شــروع می     کنند که از بیمه بارهای جابه جا شده 
اطمینان داشــته باشــند و فعالیت های                 اقتصــادی هم برای 
تضمین در مورد حفظ ســرمایه ها                از بیمه استفاده می     کنند. 
به دلیل ارتباط مستقیم بین بیمه و تجارت در دنیا، مطالعات 
از افزایش درآمد شرکت های بیمه در سال های                                                              رونق اقتصادی 
خبر می     دهد؛ سال هایی که هم                 فعالیت های اقتصادی پررونق 
اســت و هم توان اقتصادی مردم برای خرید کاالهای مختلف 

بیشتر است.
 به همین دلیل                در ســال 20۱۷ میالدی که اقتصاد دنیا با 
رونق نسبی روبه رو بوده است، درآمد صنعت بیمه هم افزایش 
یافت و در ســال 20۱۸ میالدی هم این روند ادامه پیدا کرد. 
از آنجا که انتظار می     رود تا ســال 2020 میالدی، اقتصاد دنیا 
شــاهد رشد و رونق باشــد، درآمد صنعت بیمه هم در جهان                
بیشتر خواهد شد ولی سیاست های اخیر ترامپ که خطر ایجاد 
رکود اقتصادی را در دنیا بیشتر کرده است، فشار باالتری روی 
صنعت بیمه دنیا وارد خواهد کرد. در ســال گذشته نرخ رشد 
اقتصادی دنیا بیشــتر شــد،              ولی فاکتورهای دیگری هم روی 
این بازار اثر داشــت که از جمله این فاکتورها می     توان به نرخ 
تورم                اشــاره کرد. این فاکتور را می     توان از عواملی دانست که 
زمینه ساز رشــد درآمد صنعت بیمه می     شــوند، اما مطالعات 
همه از رونق و رشــد و خبرهای خوش حکایت نمی کند بلکه 
اخباری در مورد چالش های بزرگ تر اقتصادی و موانع بزرگی 

در روند رونق این صنعت هم به گوش می     رسد.
 اما در سال های                                                              اخیر یک فاکتور بسیار مهم دیگر هم روی 
عملکرد صنعت بیمه اثر داشته است که آن هم تغییرات جوی، 
گرم شدن زمین و تاثیر این مسئله روی بروز حوادث طبیعی 
در دنیا اســت. حوادثی مانند سیل و زلزله و آتش سوزی های 
                   پی درپی که می     تواند روی هزینه شرکت های بیمه ای اثر منفی 
داشــته باشــد. گزارش جهانی صنعت بیمه نشان می     دهد در 
نیمه دوم ســال 20۱۷ میالدی، حوادث طبیعی بسیار زیادی 
در دنیا                اتفاق افتاد و دلیل افزایش شــمار حوادث طبیعی هم 
تغییرات جوی و افزایش دمای زمین بود. مســئله جالب این 
اســت که بیشترین شمار حوادث طبیعی در آمریکای شمالی 
اتفاق افتاده اســت. بزرگ ترین توفان ها                و مرگبارترین سیل ها 
               در                این منطقــه اتفاق افتاد درحالی کــه دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری این کشــور بارها اعالم کرده اســت که کشــورش 
در                جریان تغییرات جوی متحمل آسیبی نمی شود و به همین 

دلیل به سرعت از پیمان پاریس خارج شد.
اما نتیجــه این حوادث طبیعی، تحمیل شــدن هزینه های 
                   کالن به شــرکت های بیمه و خارج شــدن بخــش زیادی از 
ســرمایه ها                و دارایی هــای                    آنها از چرخه مالی شــرکت بود. با 
وجود اینکه هنوز اطالعات دقیقی در مورد هزینه                شرکت های 
بیمه در ســال 20۱۸ ارائه نشده اســت، ولی از افزایش نرخ 
تعرفه های                    بیمه ها                در سال 20۱۹ میالدی در اغلب کشورهای 
دنیا به خصوص کشورهایی که در معرض آسیب های                    طبیعی 
هستند مشخص است که شــرکت ها در سال های                                                              قبل بخش 
زیادی از سرمایه های                    خود را صرف کردند و هم اکنون به دنبال 
تامین دوباره این ســرمایه ها                هســتند. مرکز مطالعات                صنعت 
بیمه ســوئیس در گزارشی نوشت: پیش از این انتظار می     رفت 
نرخ رشــد تعرفه بیمه های مختلف بــه                جز بیمه عمر ۳درصد 
باشــد ولی با توجه به تحوالت این صنعت در سال های                                                              اخیر                 
انتظار می رود                به بالغ بر ۴درصد برسد. نرخ رشد تعرفه بیمه ها 
در بازارهای در حال گذار در سال 20۱۸ برابر با ۶درصد و در 

سال بعد از آن بالغ بر ۷درصد پیش بینی شده است.
اما درآمد صنعت بیمه در ســال های                                                              اخیر چقدر بوده است؟ 
صنعت بیمه                 از ســال 2000 تاکنون شــاهد افزایش درآمد 
حاصل از دریافت حق بیمه ها                بوده اســت.                 در ســال 2000 
میالدی صنعت بیمه در دنیــا 2.۴۹هزار میلیارد دالر از حق 
بیمه ها                درآمد کســب کرد. در حالی که درآمد این صنعت در 
ســال 20۱۵ به ۴.۵۵ هزار                میلیارد دالر رسیده بود. در سال 
20۱۷ صنعــت بیمه جهانی ۴.۹ هزار میلیــارد دالر از                 حق 
بیمه ها                درآمد کســب کرد و این رونــد ادامه پیدا کرد. انتظار 
می     رود تا ســال 2020 درآمد صنعــت بیمه در دنیا از فروش 

حق بیمه ها                                به مرز ۵.2 هزار میلیارد دالر برسد.
طبــق این گــزارش کل صنعت بیمه در دنیــا                به دو بخش 
صنعت بیمه عمر و صنعت بیمه غیرعمر تقســیم می     شــود. 
صنعت بیمه غیرعمر در کشــورهای آمریکای شــمالی به دو 
دسته بیمه حوادث و بیمه امالک و مستغالت تقسیم می شود. 
در فاصله ســال های                                                              20۱۳ تــا 20۱۵ میالدی                درآمد صنعت 
بیمه دنیا از فروش بیمه عمر ۵۳0 میلیارد دالر بیشتر از بیمه 
غیرعمر بود. در ســال 20۱۵ میالدی حق بیمه عمر                 در دنیا 
2.۵۳ هزار میلیارد دالر بوده اســت در حالی که درآمد بیمه 

غیرعمر در دنیا برابر با 2.02 هزار میلیارد دالر بود.
 در ســال 20۱۵ میالدی، بیشــترین                حق بیمه در کشــور 
آمریــکا پرداخت شــده بود. در این ســال                مجموع حق بیمه 
عمر پرداخت شــده در آمریکا کمتر از دیگر انواع بیمه ها                بود. 
مجموع حق بیمه های                    پرداخت شده در این کشور 2۸.۹درصد 
از کل حق بیمه های                    پرداخت شــده در جهان بود. ژاپن در این 
رده بندی                جایگاه دوم را داشــت و ۹.۸۸درصد از مجموع حق 
بیمه های                    پرداخت شده در                دنیا به این کشور اختصاص داشت.

بزرگ ترین شــرکت های بیمه از نظر میزان درآمد در سال 
 allianzو AXA ،گذشته، شــرکت های برکشــایر هاثاوی
بودند که درآمد آنهــا به ترتیب برابر با 2۱0.۸2 میلیارد دالر 
آمریــکا، ۱2۹.2۵ میلیــارد دالر و ۱22.۹۵ میلیارد                دالر بود. 
               این شــرکت ها در ســال 20۱۸ هم باالترین میزان درآمد را 
داشــتند که یک دلیل آن قرار گرفتن اغلب این شرکت ها در 
کشورهایی است که در بخش تجارت بین الملل فعال هستند 
و بخش زیــادی از کاالهای تجــاری دنیــا را وارد بازارهای 

بین المللی می     کنند.
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هزینه و درآمد خانواده های ایرانی در ســال گذشته با تغییراتی همراه 
بوده اســت و در بعضی دهک ها هزینه ها  بر درآمد پیشــی گرفته اند، اما 
این موضوع، استان به اســتان متفاوت است. در همین زمینه، مرکز آمار 
و اطالعــات راهبردی وزارت کار در گزارشــی به وضعیت درآمد و هزینه 
استان های کشور در سال ۹۷ پرداخته و از شکاف عمیق در متوسط درآمد 

خانوارهای شهری و روستایی خبر داده است.
نتایج این گزارش نشــان می دهد در ســال ۱۳۹۷ خانوارهای شهری 
ایران ساالنه به طور متوســط ۳۹۳،22۷ هزار ریال و خانوارهای روستایی 
2۱۴،۴۷2 هزار ریال برای خرید و بهره مندی از کاالها و خدمات مصرفی 
هزینه کرده اند. این مبلغ برای خانوارهای شــهری رشــدی مثبت برابر با 
۱۹.۳درصد و برای خانوارهای روستایی 20.0درصد رشد نسبت به نتایج 
به دست آمده سال ۱۳۹۶ را نشان می دهد. همچنین در سال ۱۳۹۷، درآمد 
کل ساالنه خانوارهای شهری ۴۳۴،۹0۵ هزار ریال و درآمد کل خانوارهای 
روســتایی 2۳۳،۱۱۴ هزار ریال است که این مقدار نسبت به سال ۱۳۹۶ 
در خانوارهای شــهری ۱۸.۵درصد و در خانوارهای روستایی ۱۵.۵درصد 

رشد داشته است.
با توجه به متوســط هزینه کل یک خانوار شــهری در ســال ۱۳۹۷، 
اســتان های تهران با ۵۸۴،۶۷۶ هزار ریال، البرز با ۴۳2،۵0۹ هزار ریال و 
کهگیلویه و بویراحمد با ۳۹0،۶۴۸ هزار ریال بیشترین متوسط هزینه کل 

و استان های کرمان با 2۳۷،۴۱۵ هزار ریال، خراسان جنوبی با 2۴۱،۴۳۶ 
هزار ریال و آذربایجان غربی با 2۵۱،۷0۹ هزار ریال کمترین متوسط هزینه 

کل را در بین استان های کشور داشته اند.
از سوی دیگر متوسط درآمد کل یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۷ نشان 
می دهد استان های تهران با ۶۴0،۳0۳ هزار ریال، البرز با ۵00،۱۷0 هزار 
ریال و مازندران با ۴۶۱،۸0۳ هزار ریال باالترین و اســتان های آذربایجان 
غربی با 2۶۴،۷۱۱ هزار ریال، سیستان و بلوچستان با 2۸۴،۶۹۹ هزار ریال 
و کرمان با ۳00،۷۱۱ هزار ریال پایین ترین مقدار را در بین اســتان ها به 
خود اختصاص داده اند. این بررسی در خانوارهای روستایی مؤید این نکته 
است که اســتان های البرز با 2۳۱،۳۵۷ هزار ریال، مازندران با ۳۱۴،۹2۶ 
هزار ریال و یزد با 2۹۹،۷۵۷ هزار ریال بیشترین و استان های سیستان و 
بلوچستان با ۹۹،۷۴۸ هزار ریال، کرمان با ۱2۵،۱۹۵ هزار ریال و خراسان 
جنوبی با ۱2۷،2۴2 هزار ریال، کمترین هزینه را برای خرید و بهره مندی 
از کاالها و خدمات مصرفی را داشــته اند. از سوی دیگر با توجه به متوسط 
درآمد کل یک خانوار روستایی در سال ۱۳۹۷ می توان گفت، استان های 
البــرز با ۳۷2،02۹ هزار ریال، مازندران با ۳۶0،۷۳۱ هزار ریال و تهران با 
۳۳۳،2۶۴ هزار ریال بیشترین و استان های سیستان وبلوچستان با ۸۹،۵۸۶ 
هزار ریال، کرمان با ۱۵۷،۴۱2 هزار ریال و خراســان جنوبی با ۱۶۱،۳۸۳ 
هزار ریال کمترین متوسط درآمد کل ساالنه را در بین استان های کشور، 

به خود اختصاص داده اند. شــکاف متوسط هزینه و درآمد کل خانوارهای 
شــهری و روستایی استان های کشور همچنین نشان می دهد که در بین 
استان های کشور، اختالف بین باالترین متوسط هزینه و پایین ترین متوسط 
هزینه در بین خانوارهای شهری ۳۴۷،2۶۱ هزار ریال و در بین خانوارهای 
روســتایی 22۱،۶0۹ هزار ریال است. همچنین در بین استان های کشور، 
اختالف بین باالترین متوســط درآمد و پایین ترین متوسط درآمد در بین 
خانوارهای شــهری ۳۷۵،۵۹2 هزار ریال و در بین خانوارهای روســتایی 
2۸2،۴۴۳ هزار ریال اســت. به عبارت  دیگر، شــکاف در متوســط درآمد 
خانوارهای شــهری و روستایی از شــکاف متوسط هزینه بیشتر است. در 
سال ۱۳۹۷، سهم هزینه های »خوراکی و دخانی« و »غیرخوراکی« خالص 
خانوارهای شهری از هزینه کل به ترتیب 2۴.0 و ۷۶.0 درصد بوده است و 
برای خانوارهای روستایی سهم هزینه های خوراکی و دخانی و غیرخوراکی 
خالص از هزینه کل به ترتیب ۳۷.۴ و ۶2.۶ درصد بوده اســت. با توجه به 
تفکیک درآمدی در سال۹۷، ۳۴.۴درصد از درآمد کل خانوارهای شهری از 
طریق مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۱۷.0درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و 
غیرکشاورزی و ۴۹.۶درصد از منابع متفرقه، به دست می آید. این سهم در 
خانوارهای روستایی به صورت، ۳0.۷درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، 
۳۱.۹درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۳۷.۴درصد از منابع 

متفرقه است.

حمله به تاسیســات نفتی عربستان و جهش قیمت ها یکی از مهم ترین 
رویدادهــای صنعت نفت در روزهای اخیر بــوده که تحلیل های متفاوتی 
درباره آن ارائه شــد، اما وزیر نفت کشــورمان این مســاله را چندان مهم 

ندانست و صراحتا اعالم کرد که به زودی تعادل به بازار بازمی گردد.
به گزارش ایســنا، حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی که باعث 
متوقف شدن تولید بیش از ۵میلیون بشکه در روز نفت عربستان شد، عالوه 
بر برانگیختن نگرانی نســبت به امنیت عرضه، آسیب پذیری اقتصادهای 
آســیایی در برابر اختالالت عرضه را برجسته کرد و این احتمال را ایجاد 

کرد که آنها را برای کاهش این آسیب پذیری به تکاپو بیندازد.
حمالت پهپادی به میدان نفتی خریص و تاسیسات پاالیش ابقیق باعث 
شــد تحلیلگران درباره قیمت نفت ۸0 دالری و حتی ۱00 دالری، بسته 
به مدت زمانی که طول خواهد کشید تا فعالیت تاسیسات نفتی عربستان 
بــه وضعیت عادی برگردد، صحبت کنند. با این حال آخرین خبرها باعث 

پایین آمدن قیمت ها شــد. شاهزاده عبدالعزیز بن ســلمان، وزیر انرژی 
عربستان سعودی اعالم کرده که بیش از نیمی از تولید ۵.۷ میلیون بشکه 
در روز که در نتیجه حمالت به تاسیسات نفتی متوقف شده بود، احیا شده 
است و پیش بینی کرد ظرفیت تولید نفت تا پایان سپتامبر به ۱۱ میلیون 

بشکه در روز و تا پایان نوامبر به ۱2میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
اما قیمت ها بالفاصله کاهش پیدا کرد و بسیاری از مردم در آسیا نفس 
راحتی کشیدند. از سوی دیگر، آسیا بزرگترین مصرف کننده نفت عربستان 
است. طبق گزارش شرکت وود مک کنزی، واردکنندگان آسیایی حداکثر 
۷2درصد از نفت این کشور را خریداری می کنند که به نرخ روزانه 2.۵ تا 
2.۷ میلیون بشکه در روز  نفت سبک و فوق سبک می رسد که گریدهای 

تولیدشده در تاسیسات آسیب دیده هستند.
بر این اســاس، به دلیل این وابســتگی به نفت وارداتی، هر بار افزایش 
شدید قیمت ها تاثیر فوری روی اقتصادهای آسیایی دارد به خصوص اگر 

آنها مانند اقتصاد هند با کندی رشــد روبه رو شــده باشند، اما دلیل دیگر 
عالوه بر اختالل تولید که باعث نوسانات شدید قیمت ها می شود، احتمال 

بروز درگیری در خاورمیانه است.
در این میان بیژن زنگنه، وزیر نفت درباره ارزیابی وضع کنونی بازار نفت 
با توجه به مشکالت اخیر در شرکت سعودی آرامکو عربستان گفت: عده ای 
مدعی هستند نفت از بازارهای جهانی خارج شده است، من فکر نمی کنم 

موضوع مهمی باشد و به زودی تعادل به بازار بازمی گردد.
او با تاکید بر پرهیز از سیاسی شــدن بازار نفت گفته است من همیشه 
گفتم بازار نفت نباید سیاسی شود، بازار نفت باید غیرسیاسی باشد، نفت از 
اساس نباید سیاسی شود و نباید از آن به عنوان سالح استفاده کنند. اکنون 
آمریکا از نفت به عنوان سالح استفاده می کند، نفت که سالح نیست، اگر از 
این کاالی راهبردی این گونه استفاده شد، پس به همه اجازه داده می شود 

که از آن به این شکل استفاده کنند که این رویه صحیح نیست.

تامین نیمی از درآمد خانوارهای شهری از منابع متفرقه

هزینه زندگی در کدام استان بیشتر است؟

نظر زنگنه درباره بازار جهانی نفت
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تحریم دوباره بانک مرکزی چه فرقی با تحریم قبلی دارد؟
بازی تکراری آمریکا در زمین بانک مرکزی

جمعه شــب بود که وزارت دارایی آمریکا مجددا چند نهاد بانکی، 
از جمله بانک مرکزی ایران را تحریم کرد. این تحریم ها دو روز پس 
از دســتور »دونالد ترامپ« رئیس جمهــوری آمریکا برای اقدامات 
تحریمی بیشــتر علیه ایران اعالم شــده اند، اما درحالی تحریم های 
آمریکا بار دیگر بانک مرکزی ایران را نشانه رفته که فعاالن اقتصادی 

آن را »تکراری« و »بی اثر« می دانند.
در این زمینه، غالمحســین جمیلی، عضو هیات نمایندگان اتاق 
ایــران به ایرنا، گفــت: تحریم ایران برای دیــروز و امروز و و دولت 
اخیــر آمریکا نیســت. ما همواره پس از پیروزی انقالب اســالمی و 
در مقاطــع مختلف مشــمول تحریم هایی بوده ایم که متناســب با 
وضعیت جمهوری اســالمی در آن مقطع زمانــی، از درجه اهمیت 
باالیی برخوردار بوده است. یعنی آمریکا در هر زمان محدودیت هایی 

مشخصا برای آن زمان اعمال کرده است.
جمیلی ادامه داد: اگر ۱0 سال پیش هم تحریم بودیم، تحریم های 
آن زمان برای آن مقطع بسیار سخت بوده و تحریم های امروز برای 
این مقطع زمانی ســخت و دشوار اســت، با این حال تاریخ و تجربه 
نشــان داده ایران همانطور که در ۴0 ســال گذشــته این بحران ها 
و ســختی ها را پشت ســر گذاشــته، قطعا تحریم های جدید را هم 
بــا جایگزین کردن راه حل های جدیــد و برنامه ریزی برای روزهای 
پیش رو برطرف می کند. ایــن عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
ایران با اشــاره به منافع اقتصادی کشــورهای دنیا خاطرنشان کرد: 
سایر کشــورها نیز منافع مشترکی دارند و نمی توانند به این راحتی 
از منافــع اقتصادی خود صرف نظر کنند. جدا از اینکه ما دنبال پیدا 
کردن شــیوه های جدید هستیم، بسیاری از کشــورها هم به دلیل 
منافع اقتصادی کشورشان راه حل هایی دارند که در حال انجام است 
و دائم به  روز رسانی می شود. جمیلی درباره تاثیر تحریم اخیر بر روند 
اجرای اینستکس گفت: کال اینستکس را خیلی قبول ندارم؛ چراکه 
این ســاز و کار با هدفی تشکیل شده بود که از آن دور شده و دیگر 
هدف گذاری انجام شــده وجود ندارد. در نتیجه نمی توان زیاد به این 
موضوع تکیه کرد. وی با تاکیــد بر لزوم افزایش اتکای داخلی بیان 
کرد: تا یک ســال اخیر بحران های اقتصــادی مختلف مانند بحران 
ارزی را پشت سر گذاشــتیم. آیا زمانی که ارز دچار نوسانات شدید 
شد وضعیت اقتصادی و تحریم ها شدیدتر بود یا امروز؟ در آن زمان 
همگرایــی در ذی نفعان غیردولتی و سیاســت گذاران دولتی باعث 

توقف این بحران در کشور شد.
این فعال اقتصادی معتقد اســت اگرچــه نمی توان یک اقتصاد را 
بدون نگاه به بازارهای بین المللی و کشورهای خارجی و وابستگی به 

آنان در نظر گرفت، ولی می توان این وابستگی را کاهش داد.
جمیلی تصریح کرد: درســت اســت خیلی از کشــورها تبادالت 
مالی شــان براساس سیستم های بانکی و مبادالت مجازی و پولی در 
شبکه های این چنینی است، ولی می توان منافع مشترکی بین چند 

کشور ایجاد کرد تا سیستم گذشته را مجدد احیا کنیم.
وی با بیــان اینکه الزاما نیاز به نقل و انتقال پولی نداریم، توضیح 
داد: ما یک سری کاال تولید می کنیم و به یک سری کاال نیاز داریم؛ 
می توان این کاالها را با کشــورهای مشــخصی تهاتر کرد که اتفاقا 
باعث شــکل گیری پیوندهای مشــترک بین آن کشورها می شود و 

امنیت و پایداری آن بیشتر خواهد بود.

نگاه

فرصــت امروز: آمریکا موج تحریم های بانکی ایــران را پس از خروج از 
برجام در اردیبهشــت ۹۷ آغاز کرد و بر این اساس در آبان ۹۷ دسترسی 
نظام بانکی ایران به شبکه بانکی سوئیفت قطع شد. حاال در تازه ترین گام از 
سناریوی تحریم، آمریکا نام بانک مرکزی را دوباره در فهرست تحریم های 
خود قرار داد. در بیانیــه وزارت خزانه داری آمریکا عالوه بر بانک مرکزی، 
صندوق توسعه ملی و شــرکت اعتماد تجارت پارس نیز با اتهام مشابهی 

تحت تحریم قرار گرفته اند.
ایــن تحریم ها پس از حمــالت پهپادی یمنی ها به تاسیســات نفتی 

عربستان به بهانه تامین مالی تروریسم اعمال شده است. 
در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است: »امروز دفتر کنترل 
دارایی های خارجی خزانه داری با توجه به اختیارات خود در زمینه 
مقابله با تأمین مالی تروریســم تصمیم گرفت بانک مرکزی ایران، 
صندوق توسعه ملی ایران و شــرکت اعتماد تجارت پارس را تحت 
دستورالعمل شــماره ۱۳22۴ به فهرســت حامیان مالی تروریسم 

اضافه کند.«
خزانه داری آمریکا در ادامه ضمن متهم کردن بانک مرکزی ایران به تأمین 
مالی ســپاه قدس و حزب اهلل مدعی شــد که این بانک تاکنون میلیاردها 
دالر پول برای سپاه پاسداران فراهم کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا 
همچنین مدعی شد که شرکت اعتماد تجارت پارس، تراکنش های ارزی 
وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح را تسهیل کرده است و صندوق 
توسعه ملی ایران که رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت ایران 
عضو هیات مدیره آن هســتند، یکی از منابع تأمین مالی سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی بوده اند.
این در حالی است که بانک مرکزی پیش تر نیز توسط وزارت خزانه داری 
آمریکا تحریم شــده بود اما این  بار نام این بانک به فهرســت تأمین مالی 
تروریسم اضافه شده است که رفع تحریم آن را دشوارتر و عواقب همکاری 
با آن را گسترده تر می کند. به عبارت دیگر، از تفاوت های تحریم جدید بانک 
مرکزی با تحریم های دور قبلی که پس از خروج ترامپ از برجام اعمال شد، 
این اســت که تحریم های جدید به بهانه تامین مالی تروریسم انجام شده 
اســت. بر این اساس، رفع تحریم های جدید بانک مرکزی دشوارتر شده و 
تهدیدات بیشــتری متوجه موسســات مالی می شود که بخواهند با بانک 

مرکزی همکاری کنند.
 با توجه به اینکه نظام بانکی ایران در ماه های اخیر به شــدت از طرف 
آمریکا تحت فشار بوده و نهادهای مالی سایر کشورها نسبت به این موضوع 
آشنایی داشته و تکلیف خود را با این مساله مشخص کرده اند، تحریم های 
جدید بانک مرکزی نمی تواند، تاثیر چندانی بر مناســبات بانکی خارجی 
ایران داشته باشد. شاید بتوان گفت که مهمترین تاثیر تحریم های جدید 
بانک مرکزی مربوط به تامین دارو، غذا و خریدهای بین المللی باشــد که 
آمریکا با وضع آن تالش دارد که فشارهای مستقیم روی مردم را بیش از 

پیش افزایش دهد.
در همین زمینه، محمدجواد ظریف با اشــاره بــه تحریم جدید بانک 
مرکزی با خطرنــاک و ناپذیرفتنی خواندن این اقــدام آمریکا گفت: این 
اقدام شان نشان دهنده تالش شان برای مانع شدن از خریدهای بین المللی 
و رســیدن غذا و دارو به مردم ایران اســت. این اقدام، نقض تمام تعهدات 
بین المللی نه تنهــا برجام بلکه نقض اصول شناخته شــده بین المللی در 

مصونیت بانک های مرکزی است.

دست های خالی واشنگتن و ناکامی فشارهای حداکثری
بــه گزارش ایرنا، آمریکا در حالی پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ بر 
سیاست فشار حداکثری و تحریم ها پا فشاری کرده که تاکنون دستاوردی 
نداشــته است. دولت آمریکا امید داشت که با تشدید تحریم های بانکی و 
نفتی، دسترسی ایران به منابع مالی را محدود کرده و در نتیجه در داخل 
کشــور، ناامنی و بی ثباتی اقتصادی ایجاد کند، اما دولت و بانک مرکزی 
توانست به سرعت تالطمات اقتصادی ایجادشده مانند نوسان شدید نرخ 

ارز را مهار کرده و بازارها را به تعادل برساند.
به نظر می رســد آمریکا که در سیاست های فشار حداکثری خود ناکام 
مانده تالش می کند از آخرین ابزارهای در اختیار خود اســتفاده کرده تا 

شاید نتیجه ای را کسب کند.
در ایــن میان، رئیــس کل بانک مرکزی در واکنــش به تحریم مجدد 
بانک مرکزی گفت: تحریم مجدد بانک مرکزی توسط دولت آمریکا نشان 
می دهد که دســت آنها برای پیدا کردن اهرم فشار علیه ایران تاچه حدی 

خالی است.
عبدالناصر همتی در این باره افزود: اگر این گونه اقدام ها می توانست در 
پیشبرد خواسته های ظالمانه آن دولت موثر باشد، وضعیت اقتصادی کشور 

بسیار متفاوت با وضعیت فعلی بود.
محمدجــواد ظریف نیز دربــاره اقدام دولت ترامپ بــرای تحریم بانک 
مرکــزی و صندوق توســعه ملی گفــت: تحریم بانک مرکــزی پیش از 

هرچیز نشان دهنده استیصال آمریکا است، آمریکایی ها هر تحریمی را که 
می توانستند علیه ایران انجام دادند، کاری که اکنون انجام می دهند، این 
است که بانک مرکزی که قبال تحریم شده بود را با عنوان دیگری تحریم 
می کنند. وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران، اضافه کرد: این اقدام 
نشان دهنده این اســت که سیاست فشار حداکثری به پایان خود نزدیک 
شده اســت. وقتی یک موسســه را چندین بار با عناوین مختلف تحریم 
می کنند، نشــان دهنده آن اســت که آنچه که فکر می کردند با سیاست 
فشار حداکثری می توانند در ظرف چند ماه مردم ایران را به زانو درآورند، 

شکست خورده است.
به گفته ظریف، آمریکایی ها هرچه زودتر باید به این واقعیت اعتراف کنند 
و با یک روش آبرومندانه به این سیاست خود پایان دهند. اگر همانطور که 
رهبر معظم انقالب فرمودند توبه کنند و به میز مذاکره بازگردند، حتما به 
نتایج بهتری می رسند تا اینکه بانک مرکزی را دو یا چند بار تحریم کنند.

ایران و راه های دور زدن تحریم های بانکی
آمریــکا با هدف تشــدید تحریم هــا علیه ایــران، در ماه هــای اخیر 
محدودیت های گســترده ای را علیه نظام بانکی کشورمان وضع کرده که 
شواهد نشان دهنده ناکامی این سیاســت های تحریمی بوده است. انجام 
مبادالت خارجی بدون استفاده از دالر و جایگزینی ارزهای ملی در مبادالت 
خارجی، دسترسی به راه های جایگزین سوئیفت و انعقاد پیمان های پولی 
دوجانبــه از مهمترین اقدامات بانکی برای دور زدن تحریم های آمریکا در 

ماه های اخیر به شمار می رود.
می تــوان ادعا کرد کــه مهمترین تحریم ها علیه نظــام بانکی ایران در 
ماه های اخیر، تحریم سیستم پیام رسان مالی بین المللی »سوئیفت« بوده 
است که واشنگتن امید داشت با اعمال آن، نظام بانکی ایران را زمین گیر 
کند. تحریم سوئیفت به نظر کارشناسان از مهمترین بخش های بانکی به 
شمار رفته و حتی اهمیت آن از تحریم بانک مرکزی نیز بیشتر بوده است، 
اما گذشت زمان نشان داد که ایران با راه های همکاری های مالی بین المللی 
بدون سوئیفت نیز آشنا بوده و می تواند بدون سوئیفت نیز مبادالت تجاری 

و مالی خود را پیش ببرد.
براساس گزارش ها، حجم تجارت خارجی غیرنفتی ایران در ماه های اخیر 
و پس از تشدید تحریم ها رشــد قابل توجهی داشته که این دستاورد در 
زمان تحریم حاصل شده اســت. از برنامه های جدی ایران برای دور زدن 
تحریم های بانکی و سوئیفت، اتصال شبکه پیام رسان بانکی ایران با شبکه 
پیام رســان روسیه )سوئیفت روسی( است که این موضوع می تواند نقشی 
مهمی در افزایش مبادالت مالی و بهبود شــرایط تجارت خارجی داشته 

باشد.

آمریکا صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی ایران را تحریم کرد

تحریم بانک مرکزی، آخرین تیر ترکش آمریکا

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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اتاق بازرگانی تهران گزارش داد 
 تغییرات قیمت طال و ارز

در یک ماه گذشته
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی 
تغییــرات نرخ طــال و ارز در یک ماه گذشــته پرداخت و از 

کاهش ۶00 تومانی نرخ یورو در بازار نیما خبر داد.
براساس بررســی های صورت گرفته از سوی اتاق تهران، در 
یک ماه گذشــته نرخ یورو در بازار نیمــا حدودا ۶00 تومان 
کاهش یافته اســت به این ترتیب که در مردادماه امسال هر 
یورو تقریبا ۱2 هزار و ۹00 تومان خریداری می شده که این 
عدد در شهریورماه امسال به ۱2 هزار و ۳00 تومان در سامانه 

نیما رسیده است.
در سامانه ســنا نیز خرید هر یورو از حدود ۱۳ هزار و ۷0 
تومان به ۱2 هزار و ۶00 تومان و هر دالر از ۱۱ هزار و ۶20 
تومان به ۱۱ هزار و ۳۵0 تومان رسیده است. درصد اختالف 
میان نرخ خرید در سامانه سنا با سامانه نیما 2.2درصد بوده 

است.
همچنین اتاق تهــران، آخرین وضعیت فروش ارز صادراتی 
در ســامانه نیما را منتشــر کرده که بر این اساس از ابتدای 
سال ۱۳۹۸ تا 2۵ شهریورماه امسال حدود ۷ میلیارد و ۷۶2 
میلیون یورو در این سامانه به فروش رفته است و در یک ماه 
منتهی به 2۵ شــهریورماه نیز یک میلیارد یورو ارز صادراتی 

وارد سامانه شده است.
از این عــدد در یک ماه منتهی به 2۵ شــهریورماه، ۷۸2 
میلیون یورو به خرید برای واردات اختصاص یافته و عملکرد 
کل ســال تا اینجا نیز نشــان می دهد که حدود ۶ میلیارد و 
۹00میلیون یورو از ارزهای صادراتی برای واردات اختصاص 

یافته است.
اتاق بازرگانی تهران قیمت طال در یک ماه گذشــته را نیز 
بررســی کرده که بر این اســاس ارزش هر اونس طال حدودا 
۶درصد کاهش داشــته و این موضوع در بازارهای داخلی نیز 
خود را نشــان می دهد. براســاس برآوردها قیمت سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید ۵درصد، ســکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم ۶.۴درصد، ربع سکه ۱0درصد و هر گرم طالی ۱۸ عیار 

حدودا ۳درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.
در حوزه بازارهای جهانی نفت نیز تمامی شاخص ها افزایش 
قیمت را نشــان می دهند و بر این اســاس نفت برنت در یک 
ماه گذشته افزایش ۱۱درصدی قیمت داشته و نفت اوپک نیز 

حدودا یک درصد افزایش قیمت داشته است.

بانکنامه

فرصت امروز: بازارهای ارز، طال، ســکه و بورس، نخستین روز هفته را 
با بی تفاوتی نسبت به تحریم های جدید آمریکا علیه بانک مرکزی ایران 
سپری کردند. پس از آنکه جمعه شب، وزارت خزانه داری آمریکا به بهانه 
مقابله با تامین مالی تروریسم، بانک مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی و 
شرکت اعتماد تجارت پارس را به فهرست حامیان مالی تروریسم اضافه 

کرد، این اتفاق تاثیر چنداتی در بازارهای مالی ایران نداشت.
این تحریم ها در حالی اعالم شــده که بانک مرکزی ایران پیشــتر نیز 
مورد تحریم آمریکا قرار گرفته بود، اما این بار در فهرســت تامین مالی 
تروریسم اضافه شده که رفع تحریم آن دشوارتر و عواقب همکاری با آن 
گسترده تر است. با این وجود، بازارهای مالی در روز نخست هفته نسبت 
به این اتفاق بی توجه بودند؛ چنانچه نرخ دالر ثابت ماند، قیمت ســکه و 
طال تحت تاثیر افزایش قیمت طالی جهانی رشد اندکی داشت و شاخص 
بورس نیز با رشــد ۳هزار و ۵۴۵ واحدی به تحریم های بانکی دهن کجی 

کرد و به مدار مثبت بازگشت.
نرخ دالر ثابت ماند

بازارهای مالی در ایران نســبت به تحریم هــای جدید آمریکا واکنش 
خاصی نشان ندادند و آرامش در آنها جریان داشت؛ به طوری که قیمت 
دالر در صرافی های بانکی نسبت به پنجشنبه گذشته ثابت ماند. بر این 
اســاس قیمت خرید دالر در صرافی ها ۱۱ هــزار و ۳۵0تومان و قیمت 
فروش آن ۱۱ هزار و ۴۵0 تومان اعالم شد. هر یورو نیز به قیمت خرید 
۱2 هــزار و ۶۵0 تومان و فروش ۱2 هزار و ۷۵0 تومان مبادله شــد که 

نسبت به پنجشنبه گذشته تغییری نداشت.
افزایش اندک قیمت طال تحت تاثیر اونس جهانی

قیمت سکه و طال نیز در بازار تهران جهش نداشت و تنها تحت تاثیر 
افزایش قیمت طالی جهانی رشــد اندکی داشــت. آیت محمدولی در 

گفت وگو با ایِبنا، درباره تاثیر تحریم دوباره بانک مرکزی ایران از ســوی 
وزارت دارایی آمریکا بر بازار طال و ســکه، گفت: شــنبه با افزایش اندک 
قیمت ها در بازار طال و سکه مواجه بودیم، اما افزایش قیمت انس جهانی 
از ۱۴۹0 دالر به ۱۵۱۷ دالر هم در افزایش جزئی قیمت ها در بازار دیروز 

تهران بی تاثیر نبود.
رئیس اتحادیه طال و جواهر، گفت: البته این افزایش قیمت بسیار اندک 
و جزئی بوده و آرامش بازار برهم نخورده و همچنان شاهد آرامش در بازار 
هســتیم. او درباره قیمت سکه تمام بهار آزادی و طال ۱۸ عیار نیز گفت: 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در بازار شنبه حدود ۴ میلیون و ۷۸ هزار 
تومان و هر گرم طال ۱۸ عیار ۴۱۱ هزار تومان و یک مثقال طال هم یک 

میلیون و ۷۸0 هزار تومان در بازار امروز معامله شد.
شاخص بورس 3546 واحد رشد کرد

آمار معامالت بورس تهران نیز نشــان می دهد که همه شــاخص های 
بورس در پایان داد و ســتدهای روز شنبه بدون توجه به تحریم های تازه 
آمریکا با رشــد مواجه شــدند و در نهایت شاخص بورس ۳۵۴۵ واحد و 
شاخص فرابورس ۶۶ واحد رشد کرد. به گزارش ایسنا، شاخص کل بازده 
نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران بار دیگر توانســت ۳۵۴۵ واحد 
رشد کند و تا عدد 2۹۷ هزار و ۷۱2 واحدی پیش رود. بدین ترتیب این 

شاخص بار دیگر مقداری به کانال ۳00 هزار واحدی نزدیک شد.
شــاخص کل هم وزن نیز با ۱۵۱۹ واحد رشــد رقــم ۸۵ هزار و ۷۶۶ 
واحدی را پشــت سر گذاشت و همچنین شــاخص آزاد شناور با ۴۸2۸ 
واحد افزایش ۳۴2 هزار و ۶۷۳ واحدی را تجربه کرد. شاخص بازار اول و 

دوم نیز هر کدام به ترتیب 2۸0۷ و ۶۱۷۷ واحد رشد کردند.
معدنی و صنعتی گلگهر، گروه مپنا و ملی صنایع مس ایران هر کدام به 
ترتیب ۳۴۹، 2۹۵ و 2۶۸ واحد در رشد شاخص های بازار تاثیرگذار بودند 

در مقابل فوالد خراسان، بانک اقتصاد نوین، بانک پارسیان به ترتیب ۸۷، 
۷۱ و ۴۴ واحد تاثیر کاهشی روی شاخص  بازار سرمایه داشتند.

در گروه بانک ها و موسسات اعتباری ۱.۶ میلیارد سهم و اوراق مالی به 
ارزش 2۵۳ میلیارد تومان دادوستد شد و بدین ترتیب این گروه بیشترین 
ارزش معامالت را به دســت آورد. در گروه خودرو نیز ۵۷۳ میلیون سهم 
بــه ارزش بیش از ۱۶۶ میلیارد تومان مورد دادوســتد قرار گرفت و در 
این گروه بیشتر ســهم ها با افزایش قیمت روبه رو بودند. فلزات اساسی، 
شــیمیایی ها، و مواد دارویی در رتبه بعــدی از نظر ارزش معامالت قرار 

داشتند.
ارزش کل معامالت بورس تهران به رقم ۱۵۵ میلیارد تومان رسید که 
این رقم ناشــی از دست به دست شــدن بیش از ۴میلیارد سهم و اوراق 

مالی بود. تعداد معامالت این بازار نیز تا ۳۷2 هزار و ۷۹۹ پیش رفت.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

اما فعاالن بازار در حالی شاهد رشد قیمت 2۵۶ سهم در بورس تهران 
بودند که این میزان در فرابورس شامل ۱۳۸ سهم بود. شاخص فرابورس 
نیز بیش از ۶۶ واحد رشد داشت و بر روی کانال ۳هزار و ۹۵2 واحد ثابت 
ماند. همچنین در این بازار یک میلیارد و 2۱۳ هزار برگه سهم به ارزش 

بیش از ۸ هزار و ۱۷۳ میلیارد ریال داد و ستد شد.
در بین تمامی نمادها، پتروشیمی مارون )مارون(، پتروشیمی زاگرس 
)زاگرس(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، سهامی ذوب آهن اصفهان 
)ذوب(،  قاسم ایران )قاسم(، س. توسعه و عمران استان کرمان )کرمان( و 
بیمه کوثر )کوثر( بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند. در 
مقابل سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، پاالیش نفت الوان )شاوان(، شرکت 
آهن و فوالد ارفع )ارفع( و گروه کارخانجات صنعتی تبرک )تبرک( مانع 

از رشد بیشتر این شاخص شدند. 

قیمت دالر ثابت ماند، سکه اندکی رشد کرد و شاخص بورس به مدار مثبت بازگشت

بی تفاوتی بازارهای مالی به تحریم های جدید
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مراحل سه گانه بهداشتی واردات تخم 
چشم زده ماهی قزل آال اعالم شد

سازمان دامپزشکی کشور مراحل سه گانه بهداشتی واردات تخم 
چشــم زده ماهی قــزل آال را اعالم کرد و بیان داشــت که واردات 
این محصول برمبنای روش های علمی، ارزیابی خطر و کنترل شده 
انجام می شــود. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 
سازمان دامپزشکی کشور در واکنش به خبر این خبرگزاری درباره 
»۸۵درصد ظرفیت تولید تخم قزل آال در کشور نابود شد/ احتمال 
حمله بیوتروریســتی فرانســه و آمریکا« مورخ 22 شــهریورماه 
۹۸ خورشــیدی به نقــل از عضو هیأت مدیره اتحادیه سراســری 
شرکت های تعاونی های ماهیان ســردآبی کشور پاسخی به شرح 
زیر ارائه داد: در حال حاضر برای واردات تخم چشم زده ماهی که 
در قالب فرآیندهــای بازرگانی مجاز گردیده به عنوان نهاده اولیه 
جهت ادامه فعالیت واحدهای پرورش دهنده ماهی در سطح کشور 
نهایت دقت در نظارت بهداشتی از سوی سازمان دامپزشکی کشور 

صورت می گیرد. این نظارت در سه مرحله صورت می گیرد.
در مرحله نخســت، در رابطه با وضعیت بهداشت و بیماری های 
آبزیان کشــور و مرکز صادرکننده، توســط کمیته ارزیابی خطر 
واردات تخم چشــم زده؛ مطالعات کتابخانه ای منطبق بر مقررات 
ملی بهداشــتی واردات )IHR( ، صــورت گرفته و در صورت نیاز 
مطالعات میدانی و بازدید از مراکز و بررســی نحوه صدور گواهی 

بهداشتی کشور صادرکننده انجام می شود.
در مرحله دوم، کنترل اســناد و بازرسی   محموله های وارداتی 
توسط قرنطینه دامپزشکی شبانه روزی مستقر در گمرک فرودگاه 
بین المللی امام خمینی)ره( که مرز ورودی است، صورت می گیرد. 
در مرحله ســوم نیز محموله های وارداتی قرنطینه شده و در طول 
مدت قرنطینه روند ســالمتی مورد پایــش و ارزیابی قرار گرفته 
و در نهایــت پس از نمونه برداری و آزمایش هــای مربوطه، اجازه 
ترخیص و خروج از قرنطینه صادر می شود. با توجه به مستندات و 
بررسی های صورت گرفته، موردی از آلودگی در نمونه های مذکور 
مشاهده نشده اســت و در صورت وجود موارد مشکوک، محموله 

بالفاصله معدوم و مرکز قرنطینه ضدعفونی می گردد.
در راستای اجرای برنامه راهبردی کنترل این بیماری، همچنین 
مبلــغ ۸۸ میلیارد ریال بــه منظور کنترل همه گیــری بیماری 
ویروســی ســپتی ســمی هموراژیک  )VHS( در سال ۱۳۹۳ 
خورشــیدی طی مصوبه هیات محترم وزیران تامین اعتبار گردید 
و جهت پرداخت غرامت و انجــام عملیات ضدعفونی مراکز آلوده 
به منظور جلوگیری از گســترش بیماری و مطابق با ماده ۵ قانون 

سازمان دامپزشکی کشور هزینه شده است.«

قیمت روپوش مدارس اعالم شد
رئیــس اتحادیه خیاطان قیمت روپوش مدارس در مقطع ابتدایی، 
راهنمایی و دبیرستان را حدود ۱۵2، ۱۶۵ و ۱۷۵ هزار تومان عنوان 
کرد و گفت که اگر مدارس روپوش ها را با این قیمت به دانش آموزان 
عرضه کنند، منصفانه عمل کرده اند. حبیب طهماسبی در گفت وگو با 
ایســنا، قیمت روپوش مدرسه دخترانه و پسرانه که از پارچه مناسب 
در دوخت آنها اســتفاده شده باشد را برای پایه ابتدایی، حدود ۱۳2 
و ۱۵2 هــزار تومان اعالم کرد. همچنین به گفته وی، قیمت روپوش 
دخترانــه در مقطع راهنمایی ۱۳۵ و ۱۶۵ هــزار تومان و در مقطع 
دبیرســتان ۱۴2 و ۱۷۵ هزار تومان تمام می شود که نسبت به سال 
گذشته ۱۵ تا 20درصد افزایش داشته است. رئیس اتحادیه خیاطان 
افزایــش قیمت پارچه و اجرت دوخت را از جمله دالیل افزایش نرخ 
روپوش مدرســه عنوان کرد و گفت: اگــر مدارس روپوش ها را با این 
قیمت به دانش آموزان عرضه کنند، منصفانه عمل کرده اند. وی افزود: 
ممکن اســت برخی مدارس ســفارش دوخت روپوش دانش آموزان 
را به واحدهای بدون شناســنامه بدهند که حتی پروانه کســب نیز 
نداشته باشند، بنابراین ممکن اســت قیمت تمام شده روپوش برای 
مدارس خیلی باالتر از این قیمت ها تمام بشود. طهماسبی همچنین 
خاطرنشــان کرد که مــدارس می توانند پیش از بســتن قراردادها، 
با اتحادیه خیاطان مشــورت کنند و با اطــالع از قیمت های واقعی، 

قراردادهای خود را تنظیم کنند.

آخرین جزییات آلودگی و وجود ناخالصی در گندم های 
داخلی

موضوع آلوده کردن گندم به شن و خاک، تنها 
بهانه ای برای واردات است

هــر از گاهی بحث آلودگی گندم تولید داخل و وجود ناخالصی در 
آن سر و صدای زیادی در فضای رسانه ها به پا می کند که با واکنش 
شدید مسئوالن روبه رو شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
هر از گاهی موضوع آلودگی گندم های تولید داخل و ناخالصی آن در 
فضای رسانه ای سر و صدای زیادی به پا کرده و با واکنش کشاورزان 
و مسئوالن امر روبه رو شــده است؛ چرا که با توجه به اعمال نظارت 
دقیق بر امر خرید تضمینی، امکان چنین تخلفی وجود ندارد و تنها 
افراد ســودجو با بیان چنین اتهاماتی به گندم تولید داخل به دنبال 
واردات و کسب سودهای هنگفت هستند. اگرچه در سال های گذشته 
این مسائل بارها مطرح شده، اما امسال در ابعاد جدیدتری گسترش 
پیدا کرده اســت که به اعتقاد بسیاری از مسئوالن کسب یک تخلف 
را نمی توان به کل تولید تعمیم داد. اخیرا محمدرضا مرتضوی، رئیس 
کانون انجمن صنایع غذایی کشور اظهاراتی مبنی بر فساد گسترده در 
سیستم خرید تضمینی گندم داشته است و گفته: سالیانه ۷00 هزار 
تن ضایعات همچون شــن و خاک به ارزش هزار میلیارد تومان وارد 
پروسه چرخه خرید تضمینی می شود که علی رغم هشدار های متعدد 
به وزیر جهاد کشــاورزی، اما توجهی به این موضوع نشده است. در 
حالی که یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی این اظهارات 
را تکذیب کرد و گفت: چنین ارقامی یا ناشــی از ناآگاهی یا برخی به 
دلیل درگیری منافع شان با این موضوع این موارد را مطرح می کنند 
چراکه تا به امروز از مجموع ۸ میلیون تن گندم در قالب یک میلیون 
و ۳00 هزار نمونه تحویل بازرگانی دولتی و کارخانجات آرد شده که 
از تمامی آنها نمونه برداری و در آزمایشگاه های دارای صالحیت میزان 

اُفت بررسی و به ثبت رسیده است.

اخبـــار

دبیــرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایــران با بیان اینکه فروش 
صنایع غذایی کاهش و بازگشــت محصول به کارخانه ها زیاد شده است، 
گفت فروش یک ساله لبنیات تا خرداد ماه سال جاری در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته 2۱درصد کاهش یافته است.
کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در گفت وگو 
با خبرنگار خبرگزاری تســنیم ،اظهار داشت: بسیاری  از  تولیدات بخش 
صنایع تبدیلی بخش کشــاورزی مانند گذشته فروش ندارند و بازگشت 
محصول از فروشــگاه ها به کارخانه ها زیاد شده، به طوری که فروش یک 
ساله لبنیات تا خرداد ســال ۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

2۱درصد کاهش  یافته است.
وی افزود: افزایش قیمت شــیر خــام از ۱۶00 تومان به 2۵00 تومان 
باعث شده که قیمت تمام شده صنایع لبنی افزایش یابد و به تبع آن قدرت 
خرید مردم کاهش  یافته است؛ در بخش کنسرو تن ماهی نیز مصرف این 

محصول افت شدید پیدا کرده زیرا  از شمول ارز دولتی خارج  شده است.
دبیرکل کانون انجمن  های صنایع غذایــی ایران ادامه داد: مردم مانند 
گذشته نمی توانند مواد غذایی خرید کنند و تقاضا برای خرید مواد غذایی 

افت زیادی در سال جاری داشته است.
وی تصریح کرد: براســاس اعالم بانک مرکزی )قبل از تورم امســال( 
2۶درصد درآمد خانوار هزینه خرید مواد غذایی و آشامیدنی می شد  که  

این رقم در آمریکا ۶.۵درصد و در قطر ۱۳درصد است.
زرگران گفت: وقتی نرخ ارز برای تامین کاال یا واردات مواد اولیه تولید 
تغییــر می کند و جایگزینی نیز برای آن در نظر گرفته نمی شــود قدرت 
خرید مردم به شــدت ضربــه می خورد و افراد نمی تواننــد خود را با آن 

سازگار کنند.
وی اظهار داشت: درست است برداشته شدن نرخ ارز باعث چابک شدن 
اقتصاد کشور می شود و از برخی فسادهای موجود جلوگیری می کند، اما 

در عوض قیمت محصوالت مصرفی مــردم را افزایش می دهد به طوری 
که برنج خارجی از ۷ هــزار تومان به ۱۵ هزار تومان و به تبع آن قیمت 
برنج ایرانــی افزایش می یابد؛ قیمت مرغ  نیز به محدوده 20 هزار تومان 
می رســد، قیمت گوشت قرمز، تخم مرغ و شیر خام با آزادسازی نرخ ارز 

افزایش می  یابد.
دبیــرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران گفت: در این شــرایط 
رقــم 2۶درصد بانک مرکزی برای هزینه کــرد درآمد خانوار برای تامین 
مواد غذایی و آشامیدنی به ۵0درصد افزایش می یابد و سفره مردم دوباره 

کوچک می شود.
وی بــا بیان اینکه آخرین آمار اشــتغال در بخش صنایع غذایی ۴00 
هزار نفر اســت، افزود:کاهش قدرت خرید مردم برای خرید موادغذایی و 
کاهش فروش باعث تعدیل نیرو در صنایع غذایی می شود که سهم باالیی 

در اشتغال کشور دارند.

مصرف لبنیات در کشور ۲۱درصد کاهش یافت

رئیس اتحادیه نان های حجیم گفت حدود ۹0درصد از مردم کشور، 
تمایل به استفاده از نان سنتی دارند.

محمدجواد کرمی، رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم شهر 
تهــران در گفت وگو بــا خبرنگاران جوان، بیان کــرد: تولید نان های 
حجیم از نظر کیفیت و نوع تولید دارای استاندارد است و طبق برنامه 
پنجم و ششم توسعه باید ۴0درصد نان های مصرفی به سمت نان های 

حجیم می رفت که این امر تحقق پیدا نکرد.
او ادامه داد: هم اکنــون حدود ۱۸درصد نان تولیدی تهران نان های 
حجیم هســتند این در حالی است که این رقم در کل کشور ۵درصد 
است. البته قیمت گذاری نان های صنعتی از عهده اتحادیه خارج شده 

و برعهده مقامات دولتی قرار گرفته است.
کرمی اضافه کرد: بررسی ها نشان می دهد که قوت غالب مردم ایران 
نان است، به طوری که در سه وعده غذایی صبح و ظهر و شب، نان در 
سفره مردم دیده می شود. این در حالی است که با تغییر ذائقه مردم و 

گرایش به سمت غذا های آماده، نوع نان هایی که در سبد غذایی مردم 
قرار می گیرد نیز تغییر کرده است، اما در مجموع، نان سنتی همچنان 

نسبت به نان های ماشینی و صنعتی، از اقبال بیشتری برخور دارند.
رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه  حجیم شهر تهران تصریح کرد: 
نان هــای حجیم همان نان های صنعتی اند که به صورت اســتاندارد و 
بدون دخالت دست و با استفاده از ماشین آالت صنعتی تولید می شوند 

در حالی که برخالف سایر نان های مصرفی اینگونه نبوده است.
دورریز نان های حجیم کمتر از سایر نان هاست

کرمی اضافه کرد: این نان ها به دلیل ماندگاری باالیی که دارند کامال 
اســتاندارد هستند و از دورریز کمتری نســبت به سایر نان های دیگر 
برخوردارند و مواد افزودنی که در این نان ها اســتفاده می شــود کامال 
به صورت اســتاندارد است به طوری که مســئوالن وزارت بهداشت و 

سازمان استاندارد هم بر سالم بودن این نان تاکید دارند.
او بیان کرد: بررسی ها و گزارش های آماری نشان می دهد که  حدود 

۹0درصد از مردم کشــور، تمایل به اســتفاده از نان سنتی دارند. به 
طوری که ســرانه مصرف نان در ایران، بــه ازای هر نفر ۱۶۵کیلوگرم 
اســت. کرمی گفت: نان فانتزی از نظر کیفیت، ماندگاری و مواد اولیه 
بســیار بهتر از نان سنتی اســت. زیرا در تهیه این نوع نان از حرارت 
غیرمستقیم اســتفاده می شــود، همچنین از جوش شیرین که برای 

بیماری های گوارشی و روده مضر است، استفاده نمی شود.
رئیــس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم شــهر تهران در ادامه 
با اشــاره به اینکه دولــت 2 نوع آرد در اختیــار واحد های تولید نان 
قــرار می دهد، اضافه کرد: هم اکنون دولت هر کیلو آرد را به واحد های 
صنعتی نان به قیمت ۹00 تومان و به نانوایی های ســنتی ۶۶۵ تومان 
ارائــه می کند به طوری که قیمت بیمه واحد های صنعتی ما ۳0درصد 
و برای نان های ســنتی ۱0درصد است و مالیاتی که از ما اخذ می شود 
بســیار باالتر از واحد های نانوایی سنتی است و در نهایت ما یک وجه 

اشتراک مشترک نداریم.

مدیــرکل دفتــر برنامه ریزی، تامیــن، توزیع و تنظیــم بازار گفت 
برپایه مصوبه ســتاد تنظیم بازار و کمیسیون واردات دفتر معاون اول 
رئیس جمهوری در هفته آینده عملیات تعهدســپاری واردکنندگان و 

ترخیص برنج صورت خواهد گرفت.
به گزارش تســنیم به نقل از روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، محمدرضا کالمی درباره میزان واردات برنج در ســال گذشته 
و پیش بینی واردات در ســال جاری گفت: بررسی ها نشان می دهد در 
سال گذشته ۱.۵ میلیون تن برنج وارد کشور شده است و برنامه ریزی 
صورت گرفته بر واردات همین میزان برنج در سال جاری داللت دارد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار با اشــاره به 
اینکه بازار برنج در حال حاضر در شرایطی متعادل قرار دارد، در پاسخ 
به این ســوال که آیا در ســال جاری ممنوعیت واردات برنج در فصل 
برداشت لغو شده است یا خیر؟ گفت: برای پاسخ به این سوال باید به 

سابقه موضوع اشاره ای کنم.

کالمی در توضیح این مطلب اضافه کرد: اواخر ســال ۱۳۹۷، قیمت 
برنج با رشــدی غیرمنطقی روبه رو شد از این رو ضرورت کنترل بازار 
مطرح شــد، از سویی همواره طرف هندی، که عمده ترین صادرکننده 
برنج به ایران محسوب می شود، از ممنوعیت فصل برداشت سوء استفاده 

کرده و قیمت ها را در چهار ماه ابتدایی سال باال می بردند.
مدیرکل دفتــر برنامه ریزی، تامین، توزیــع و تنظیم بازار گفت: در 
جلســات ســتاد تنظیم بازار ضرورت پیشــگیری از سوء استفاده های 
احتمالی مطرح و مقرر شــد تدابیری به منظور ممانعت از پرداخت ارز 

بیشتر و خرید برنج با هزینه باالتر اتخاذ شود.
وی ادامــه داد: این در حالی اســت که برخی بــدون توجه به این 
موضوع، در صدد مخالفت با ایــن مصوبه برآمدند. اوایل مردادماه بود 
که سازمان برنامه و بودجه درخواست برقراری ممنوعیت واردات برنج 

در فصل برداشت را ارائه کرد.
کالمی گفت: از ســوی دیگر عملیات تامین ارز واردات برنج از سوی 

بانک مرکزی نیز با کندی روبه رو شد چرا که دیگر کاالها در این دوره 
واجد اولویت بودند.

وی گفت: اتفاقات رخ داده ســبب شــد ســتاد تنظیم بازار مجددا 
به موضــوع واردات برنج ورود کند تا تکلیف برنج دپوشــده در بنادر 

مشخص شود.
مدیرکل دفتر برنامه ریــزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار درخصوص 
تصمیمات اتخاذشده توضیح داد: مقرر است برنج وارداتی که عملیات 
تامیــن ارز آن صورت گرفته، با ارائــه تعهد مبنی بر نگهداری کاال در 

انبارهای تحت نظر دولت نسبت به ترخیص این کاال اقدام کنند.
کالمی گفت: توزیع برنج وارداتی پس از پایان فصل برداشت خواهد 
بود ولی عملیات عرضه با توجه به وضعیت بازار صورت خواهد گرفت.

به گفته وی بر پایه مصوبه ســتاد تنظیم بازار و کمیســیون واردات 
دفتر معاون اول رئیس جمهوری در هفته آینده عملیات تعهدســپاری 

واردکنندگان و ترخیص برنج صورت خواهد گرفت.

90درصد از مردم کشور، تمایل به خوردن نان سنتی دارند

برنج های دپوشده در گمرک هفته آینده ترخیص می شود

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

علت موفقیت کره در خودروسازی چه بود؟
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید باید واردات خودرو بدون 
انتقال ارز آزاد شود چراکه در حال حاضر تولید خودروهای سنگین در کشور به 

مشکل تبدیل شده و این مشکل در آینده بحران خواهد شد.
به گزارش صبحانه، عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با 
اشاره به صحبت های وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه پژو و رنو دیگر 
جایی در ایران ندارند، گفت: عالوه بر فرانسه که با شروع تحریم ها قراردادهای 
خودروسازی در ایران را یکطرفه رها کرد، کشورهایی مانند کره، چین و ژاپن 
نیز که برای تولید برلیانس، ســوزوکی ویتارا و... با ما قرارداد داشتند، ایران را 

ترک کردند.
برندسازی رمز موفقیت ایران در صنعت خودروسازی

نماینده مردم کرج در مجلس شــورای اســالمی با بیــان اینکه نباید برای 
مشارکت با شرکت های خودروســازی خارجی فرش قرمز پهن کرد، افزود: از 
آنجایی که تمام شرکت های خودروسازی با شروع تحریم ایران را ترک می کنند 
ما باید به دنبال داخلی ســازی و تامین نیازها با تکیه بر توان داخلی از طریق 
برندسازی و افزایش کیفیت تولیدات باشیم. خودروسازی کره خصوصی است و 
بازار رقابتی دارد اما این صنعت در ایران دولتی است در واقع بخش خصوصی 

به دنبال پیشرفت است اما در بخش دولتی رانت وجود دارد
علت موفقیت کره در خودروسازی چه بود؟

وی در پاســخ به این پرسش که ایران و کره همزمان خودروسازی را شروع 
کردند چرا کره توانســت به موفقیت های چشمگیر دست پیدا کند، اما ایران 
در این امر ناتوان بود، اظهار داشــت: خودروســازی کره خصوصی است و بازار 
رقابتی دارد اما این صنعت در ایران دولتی اســت در واقع بخش خصوصی به 
دنبال پیشــرفت است اما در بخش دولتی رانت وجود دارد. این نماینده مردم 
در مجلس دهم درباره واگذاری ســهم دولت در خودروســازی ها، اضافه کرد: 
خودروســازی ها باید به بخش خصوصی واگذار شــوند و دولت تنها از طریق 

سازمان حمایت از مصرف کننده بر این صنعت نظارت کند.
شرایط کنونی خودروسازی ناشی از دولتی بودن است

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه دولت 
نمی تواند خودروساز باشد، ادامه داد: دولتی بودن خودروسازی، شرایط کنونی 

را برای این صنعت رقم زده است.
90 درصد خودروهایی مانند کامیون، کامیونت، مینی بوس، 

اتوبوس، لودر و بلدوزر وارداتی است
وی با بیان اینکه ۹0درصد خودروهایی مانند کامیون، کامیونت، مینی بوس، 
اتوبوس، لودر و بلدوزر یا وارداتی است یا به صورت CKD وارد کشور می شود، 
تصریح کرد: باید واردات خودرو بدون انتقال ارز آزاد شود چراکه در حال حاضر 
تولید خودروهای سنگین در کشور به مشکل تبدیل شده و این مشکل در آینده 
بحران خواهد شــد. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد: زمانی که اتوبوس ها عمر مفید خود را از دست می دهند آسیب ها و 

خطرات بسیاری برای مردم در جاده ها ایجاد می شود

 کیفیت کل بنزین توزیعی در تهران
یورو 4 است

روابط عمومی شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران اعالم 
کرد تمام بنزین توزیعی در کالنشهر تهران دارای استاندارد یورو ۴ بوده و گوگرد 

آن زیر ppm ۵0 است.
به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو« به نقل از ایسنا، شرکت کنترل کیفیت 
هوای تهران نتایــج آنالیز محتوای گوگرد موجود در نمونه برداری های صورت 
گرفته را اعالم کرده که طبق آن، نمونه برداری های صورت گرفته از ســوخت 
بنزین در تهران نشان می دهد که غلظت گوگرد در کلیه نمونه ها - شامل بنزین 

معمولی و سوپر - سه برابر حد مجاز است.
براســاس اطالعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نتایج آنالیز محتوای 
گوگرد موجود در نمونه برداری های صورت گرفته از ســوخت  بنزین در تهران 
نشــان می دهد که غلظت گوگرد در کلیه نمونه ها - شــامل بنزین معمولی و 
سوپر - فراتر از حد مجاز قرار دارد و میانگین آن در سوخت بنزین طی بهار و 
تابستان به ترتیب ۱۹0 و ۱۶۶ بخش  بر میلیون بود که از حد مجاز یورو ۴ فراتر 

بوده؛ البته در فصل تابستان اندکی کاهش در نتایج مشاهده می شود.
اما شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران در اطالعیه ای اعالم 
کرد »مطابق با قانون، تنها مرجع صاحب صالحیت در ارزیابی انطباق فرآورده 
توزیعی با استاندارد مورد نظر، سازمان ملی استاندارد و یا نهادهای مورد تایید 
آن است؛ چگونگی انجام نمونه گیری، روش آزمون و مابقی جزییات مربوط به 
آزمایش نمونه های بنزین امری تخصصی است؛ بنابراین اظهار نظر سایر نهادها 

فاقد صالحیت است.
آخرین گزارش ســازمان ملی اســتاندارد، میانگین گوگرد بنزین توزیعی 
در ســطح کالنشــهر تهران را زیر ۵0 پی پی ام نشــان می دهد؛ لذا ادعاهای 
مطرح شــده در برخی رسانه های کشور نســبت به میزان گوگرد باال در هوای 

تهران به طور کامل رد می شود.«

خودروسازان خواستار »کمک زیان« شدند
دبیر انجمن خودروســازان از سیاســت ســرکوب قیمتی وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت در خصوص خودروهــای تولیدی انتقاد 
کرد و خواســتار پرداخت کمک زیان به خودروســازان داخلی شد.  
بــه گزارش پایگاه خبــری »عصر خودرو« به نقــل از ایرنا، »احمد 
نعمت بخش« افزود: مشکالت ســرکوب قیمتی خودروها و فروش 
نرفتن خودروها به قیمت های واقعی در ســال های گذشته از سوی 
شــورای رقابت و ســتاد تنظیم بازار، منجر به زیان دو خودروساز 
بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا شد، به طوری که در مجامع 
عمومی برگزار شــده تیر ماه امســال، اعالم زیان کردند. وی بیان 
داشــت:  هرچند این سیاســت با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر 
و توانایــی آنان برای خرید برخی خودروها اعمال شــد، اما مطابق 
قانون، در این شرایط دولت باید به پرداخت کمک زیان اقدام کند.

دبیر انجمن خودروسازان خاطرنشان کرد:  تبصره یک ماده ۱0۱ 
قانــون برنامه پنجم توســعه اقتصادی و بند ۹0 اصــل ۴۴ قانون 
اساسی، صراحت دارند که »اگر دولت به هر دلیلی قیمت هر کاالیی 
را کمتــر از ارزش واقعی آن تکلیف کند، باید نســبت به پرداخت 
کمک زیان اقدام کند.« وی ادامه داد: این در حالی است که تاکنون 
نه تنها چنین پرداختی به خودروســازان انجام نشده، حتی وام ها و 
تسهیالت وعده داده شده به آنها نیز عملیاتی و اجرایی نشده است.
نعمت بخش در عین حال یادآور شــد:  فراموش نکنیم ایران خودرو و سایپا 
شرکت های سهامی عام هستند و بسیاری از سهامداران خرد آنها امورات خود 

را از طریق سود سهام این شرکت ها می گذرانند.

مشکل آالیندگی کالنشهرها با هدر دادن ارز کمیاب برای نصب فیلتر 
دوده بر روی خودروهای بیابانی حل نمی شود.

.یکی از مشکالت اساســی سازمان های تدوین کننده استانداردها این 
اســت که آرمانی فکر می کنند و آنهــا را تبدیل به قانون کرده و کاری 
به امکانات اجرایی کشــور آن هم در شرایط تحریم های تحمیلی دشمن 
در چند سال گذشته که اکنون به یک جنگ تمام عیار اقتصادی تبدیل 
شــده است ندارند.  .از ســال ۹۳ پس از کاهش شدت تحریم های دور 
اول، مدیریت وقت ســازمان حفاظت محیط زیست الزام خودروسازان 
تجــاری به نصب فیلتر جاذب دوده را در دســتور کار خود قرار داد در 
حالی که پیش نیاز اجرای ضابطه ابالغی یعنی تولید و توزیع سراســری 
سوخت دیزل استاندارد ) با گوگرد کمتر از ۵0 واحد( در دسترس نبود.
. ضمن آنکه اصوال مشکل اساسی، آالیندگی هوا در کالنشهرها بوده و 
هست و نه در جاده ها !!! و حل مشکل کالنشهرها می بایستی در اولویت 

قرار می گرفتند.
.عامل اصلی آالیندگی کالنشــهرها ریزگردها، ذرات معلق و از جمله 
ذرات دوده هستند که عامل آخر برای سالمتی شهروندان بسیار بسیار 

خطرناک است.
• منبع تولیــد ذرات دوده، تردد بیش از۱0000 دســتگاه اتوبوس، 
میني بوس،کامیونت عمدتا فرســوده و بدتر از همه تردد شبانه ۷000 

کامیون فرسوده در داخل شهر است.
• بــا توجه بــه خطرناک بودن ذرات دوده برای ســالمت ســاکنین 

کالنشــهرها و با توجه به وجود سوخت اســتاندارد در کالنشهرها، تنها 
راه حل مشــکل، نصب فیلتر جاذب دوده بر روی خودروهای مذکور در 
بند فوق اســت و نه در نصب فیلتر دوده در خودروهای دیزلی بیابانی، 

آن هم بدون آنکه سوخت استاندارد در تمام جاده ها در دسترس باشد.
• سوخت استاندارد موردنیاز، نه تنها در تمام جاده ها موجود نیست، بلکه 
طبق اسناد موجود در سازمان حفاظت محیط زیست، توزیع مستمر سوخت 
دیزل استاندارد به ۱۶۸یســتگاه مصوب دولت ثبات نداشته و غیرمستمر 
است )۷۷ ایستگاه برای چند روز اصال سوخت یورو ۴ نداشتند و در برخی 
دیگر سوخت اســتاندارد را با سوخت غیراستاندارد مخلوط کرده بودند به 

طوری که سولفور سوخت باالتر ازPPM ۱000 بوده است.(
• استفاده از گازوئیل غیراســتاندارد، باعث پر شدن سریع و تخریب 
DPF شــده و به علــت خفگي، حرارت موتور افزایــش یافته و باعث 
خرابي زودهنگام موتور مي شــود. به همین دلیل هم رانندگان آن را باز 
کــرده و کنار مي گذارند و در نتیجه نه تنها هزینه ارزی انجام شــده در 
این وانفســای کمبود ارز، به هدر می رود بلکه نقض غرض شده و میزان 

آالیندگی را هم صدها برابر افزایش می دهد.
• این مشکالت کتبا به اطالع مدیران ارجمند سازمان حفاظت محیط 
زیست و همچنین ستاد اقتصاد مقاومتی رسانده شد تا برای جلوگیری 
از هدررفــت منابع ارزی که کوچکترین اثر مثبتی در کاهش آالیندگی 
کالنشــهرها ندارد بلکه موجب ایجاد نارضایی شدید رانندگان به خاطر 
ضرر و زیان تحمیلی به ایشــان و شکایت به دادگاه ها شده و حتی یکی 

از قضات محترم، مدیرعامل شــرکت را بــه خاطر فروش خودرویی که 
ســوخت مناسب آن در دســترس راننده نبوده به شدت مورد مواخذه 

قرار داده و ...
• خوشــبختانه جناب آقای دکتر کالنتری با توجه به شرایط بحرانی/ 
اضطراری فعلی، ناشــی از تداوم جنگ تمام عیار اقتصادی دشــمن، در 
مصاحبه ۹۸/۳/۱۱ خود با خبرگزاری ایســنا به مشکالت اجرایی اشاره 
و بیان کرد: ســازمان حفاظت محیط زیســت الزام نصب »فیلتر دوده« 
در اگزوز خودروهای درحال تردد را به عنوان یک سیاســت اصلی برای 
کنتــرل آالیندگی وســایل نقلیه دیزلی از طریق مصوبه ســال ۱۳۹۳ 

دولت، پیگیری می کند.
شــرط الزم برای اســتفاده از خودروهای دیزلی با حداقل آالیندگی، 
اســتفاده از »ســوخت پاک« اســت که تأمین آن برعهده وزارت نفت 
اســت. علی رغم تالش وزارت نفت، تعداد زیادی از جایگاه های سوخت 
کشور از گازوئیل اســتاندارد یورو۴ برخوردار نیستند و اگر خودروهای 
 ۵0m دیزلی حتی یک بار هم از ســوخت غیراستاندارد با گوگرد باالی
pp اســتفاده کنند، عالوه بر اختالل در کارکرد موتور، قطعات کاهش 

آالیندگی نیز بالفاصله تخریب می شوند.
• خوشبختانه با اظهارنظر منصفانه ریاست محترم سازمان، امیدواریم 
درخواست مجدد ما برای تعلیق موقت الزام به نصب فیلتر جاذب دوده 
بر روی خودروهای دیزلی بیابانی تا رفع شرایط تحریم تحمیلی و امکان 

توزیع مستمر سوخت استاندارد به تصویب برسد.

مشکل آالیندگی کالنشهرها با نصب فیلتر دوده بر روی خودروهای بیابانی حل نمی شود

توسعه صنعت خودرو مستلزم جدیت و تالش منسجم و شبانه روزی 
اســت و در چنین شــرایطی هرگونه انتظار برای همراهی خارجی ها 

تالش بیهوده ای است.
به گزارش پرشین خودرو، امروز باید فارغ از انتخاب شرکای جدید، 
مشــکالت صنعت خودرو را در بخش های دیگر چون قطعه سازی حل 
کرد چرا که در این شــرایط تنها راه توســعه صنعت خودرو، تقویت 
قطعه ســازی است و باید از قطعه ســازان در همکاری های بین المللی 

بهره برد.
قلدری آمریکا در دنیا، بازی حقوقی و قانونی را بر هم زده و موجب 
ابهام در روند همکاری در بســیاری از بخش های سیاسی و اقتصادی 
در ایران شــده است به طوری که این جریان بر روند همکاری اروپایی 
نیز تاثیر گذاشــته که باید مورد تحلیل قرار گیرد اروپایی که در ظاهر 
با ایران دســت دوســتی دادند و معتقدند در چارچوب قانون قدم بر 
می دارند با خروج آمریکا از برجام خیلی راحت پشــت به تعهدات شان 
کردند و در این میان شــرکای فرانسوی که به لحاظ حقوق بین الملل 

محکم ترین قراردادها را با ایرانی ها امضا کرده بودند به یکباره همکاری 
با ایران را رها کردند بالطبع در چنین شــرایط غیرعادی، باید واکنش 
متناسبی با این رفتار صورت گیرد که اظهارات وزیر صنعت درخصوص 
عدم امکان بازگشــت و همکاری مجدد با شرکای فرانسوی در همین 

راستا بوده است.
خط و نشان به موقع وزیر صنعت درخصوص همکاری با فرانسوی ها
بر این اســاس یک کارشــناس صنعت خودرو معتقد است: خط و 
نشــان کشــیدن وزیر صنعت در خصوص عدم امکان بازگشت مجدد 
خودروســازان فرانســوی اقدام به جایی در این شرایط بوده و مسلما 
این واکنش وزیر صمت در مقابل هجمه هایی اســت که در این ماه ها 
در خصوص همکاری با فرانســوی ها مطرح شده و به طور قطع پاسخ 

محکم و درستی است.
امیرحســن کاکایــی در گفت و گو بــا خبرنگار پرشــین خودرو، 
درخصوص امکان تغییر این تصمیم و ادامه همکاری با شــرکای قبلی 
عنوان کرد: به هر حال دیر یا زود این شــرایط تغییر خواهد کرد و آن 

زمان بهتر می توان درخصوص بازگشــت شــرکای فرانسوی بررسی و 
اظهار نظر کرد.

وی با اشاره به اینکه در صورت حل مشکل مذاکره با آمریکا، موضوع 
همکاری با پژو و رنو نیز مشخص خواهد شد، تصریح می کند: رفتاری 
کــه پژو و رنو در جریــان خروج آمریکا از برجام نشــان دادند خارج 
از حقوق بین الملل بود، هرچند تصمیم شــرکای فرانســوی با وجود 
ســرمایه گذاری صورت گرفته در ایران باز هم براساس منافع کالن آنها 

در بازار آمریکا بوده است.
 وی در عین حال معتقد اســت کسی که کل بازی قوانین را بر هم 

می زند دیگر نمی توان به آن شخص یا شرکت اعتماد کرد.
عضــو هیات علمی دانشــگاه علــم و صنعت در ادامــه درخصوص 
جایگزینی شــرکای خارجی در صنعت خودرو مطرح کرد: سفر اخیر 
رئیس جمهور به روســیه و ترکیه به طور قطع در راســتای گسترش 
همکاری با این کشــورها بوده که مسلما در انتخاب شرکای جدید در 

حوزه خودروسازی نیز نقش موثر خواهد داشت.

عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت نباید به مردم و سرمایه گذار 
بدبیــن بود بلکه با این وضعیت باید به نظام دیوان ســاالری که اجازه 

چنین تخلفاتی را می دهد نیز بدبین شد.
بــه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایلنا، در مراســم 
رونمایی از دو کامیونت جدید گروه خودروســازی بهمن، محمدعلی 
وکیلی با اشــاره به هفته دفاع مقدس گفت: گفتمان مشــترکی بین 
تولید و دفــاع مقدس وجود دارد و آن گفتمان خودباوری اســت. ما 
با تکیه بر این فعل می توانیم تحریم ها را پشــت سر بگذاریم به شرط 
اینکه خودمانی ها سنگ اندازی نکنند و انحرافی در مسیر خواست ملت 

به وجود نیاورند.
وی ادامه داد: من هفته گذشــته از یک شرکت خودروسازی دولتی 
بازدید کردم و در آنجا هم گفتم که این شــرکت گران اداره می شــود 

چون دولتی است، اما در اینجا من چنین چیزی را نمی بینم زیرا اصل 
اول رضایت مشتری است.

وی با اشاره به وجود سایت های تولیدی خودرو سایپا و ایران خودرو 
در خارج از کشــور گفت:  این تفکر اشتباه ایجاد سایت ها در خارج از 
کشور با پول ملت، ســبب شده که اکنون این سایت ها تبدیل به النه 
مارها شــوند و هر ساله هزینه ســنگینی برای ما ایجاد کنند و اکنون 
ما در حال مدارا کردن هســتیم. وکیلی خاطرنشان کرد: هر جریان و 
تصمیمی که در مســیر ناامن کردن سرمایه گذاری داخلی اتخاذ شود 
حرکت کردن در مسیر دشمن است و تنها راه نجات اقتصاد دولت زده 

ایران تکریم بخش خصوصی است.
وی با تصریح بر اینکه باید با فســادها مقابله شــود، گفت: نباید با 
اســم مبارزه با فساد کاری کرد که ســرمایه ها از کشور خارج شوند. 

من این مســاله را در جلســه با وزیر اقتصاد و رئیس قوه قضائیه نیز 
گفتم. ما برای مبارزه با فســاد باید لوازم آن را داشــته باشیم که آن 
هوشمندســازی گمرکات، صــدور مجوزها در فضای کســب و کار و 
دولت الکترونیک اســت. باید مشخص باشد که پول ها به چه منظوری 
گردش پیدا می کنند و مبدأ و مقصد آنها معلوم باشد، نباید به مردم و 
سرمایه گذار بدبین بود بلکه با این وضعیت باید به نظام دیوان ساالری 

که اجازه چنین تخلفاتی را می دهد نیز بدبین شد.
وکیلی افزود: ایجاد هر شــغلی مانند شــلیک یک موشــک به قلب 
دشــمن است و بیکار شــدن هر کارگر شــلیک به خود است. من به 
مدیران خودروسازی گفتم که شــما و مهندسان در قبال جان مردم 
مسئول هستید و اگر این امر به صورت حقوقی اثبات نشود اما چیزی 

از مسئولیت شرعی و الهی آن کم نمی کند.

انتظار بیهوده برای همراهی خارجی در خودروسازی ایران

سایت های خودروسازی در خارج کشور النه مار شده اند

ایجاد هر شغلی، شلیک موشک به قلب دشمن است
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کارآفرین و مشــاور مدیریت کســب و کار، گفت مدیریت پرسنل و 
عدم آشنایی با قوانین مالیاتی و رقابتی عمده چالش کسب و کارهای 

جدید و نوپا است.
به گزارش ایسنا، رئوف رحیمی، کارآفرین 
و مشاور مدیریت کســب و کار، در آخرین 
جلســه کالس های دوره ترویــج نوآوری با 
اشــاره به چالش های کسب و کار در شهر، 
کشــور و ســطح بین الملل اظهار داشــت: 
مدیریت پرسنل و عدم آشــنایی با قوانین 
مالیاتــی و رقابتی عمده چالش کســب و 

کارهای جدید و نوپا است.
وی کالس های دوره ترویج را در راستای 
ایجاد انگیزه در شــرکت کنندگان بســیار 
مفیــد ارزیابی کــرد و افزود کــه در دوره 
توانمندی  آینده آموزش هایــی درخصوص 
شرکت کنندگان و آشــنایی با بوم کسب و 

کار ارائه خواهد شد.
ایــن کارآفرین و مشــاور مدیریت کســب و کار در پایان با مثبت 
ارزیابــی کردن این کالس ها که در جهت توانمندســازی افراد عمدتا 

بیکار توســط جهاددانشگاهی استان کردستان برگزار شد، اعالم کرد: 
در پایان این دوره ها تیم ســازی می شود که در استارت آپ ویکندی با 

حضور سرمایه گذارانی از توانمندی های آنها رونمایی می شود.
کژال ساعدپناه، کارآفرین دیگری که در 
این جلسه حضور داشت مهمترین معضل 
کارآفرینی را عدم درک تعریف کارآفرینی 
دانســت و بیان کرد کــه کارآفرینان باید 
توانایی خود را بشناسند و از وضعیت بازار 

مطلع باشند.
وی بــه جوانــان جویای کســب و کار 
بلندمدت،  توصیه کــرد هدف گذاری های 
باشــند  داشــته  کوتاه مدت  و  میان مدت 
و کارهــای خود را بــا اولویت بندی انجام 

دهند.
اینکــه  بیــان  بــا  کارآفریــن  ایــن 
شــرکت کنندگان در پایــان دوره ترویج 
بسیار فعال  و باانگیزه شــده اند، خاطرنشان کرد: در دوره بعد بر روی 
ایده های افراد و شناســایی ایده های دارای ارزش برای سرمایه گذاری 

برنامه ریزی می شود.

بــا حمایت مرکز تعامالت بین المللی علــم و فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری، شــرکت های دانش بنیان و 
توانمند ایرانی برای شرکت در نمایشگاه جیتکس 20۱۹ راهی 

مرکز تجارت جهانی دوبی می شوند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد 
در  هفته  مهمتریــن  نخبــگان،  ملی 
تقویم تکنولوژی جهانی در ۳۸ ســال 
اخیر، هفته تکنولوژی جیتکس است؛ 
گردهمایــی ای که به میزبانی دوبی از 
۱۴ تا ۱۸ مهر ۱۳۹۸در مرکز تجارت 
جهانــی دوبی امــارات متحده عربی 

برگزار می شود.
نمایشگاه جیتکس دوبی، بزرگترین 
فنــاوری  نمایشــگاه  معتبرتریــن  و 
اطالعات در منطقه خاورمیانه اســت 
که هر ســاله در فصل پاییــز برگزار 

می شــود و متخصصان این حوزه را دور هم جمع می کند. سی 
و نهمیــن دوره این نمایشــگاه ۱۴ تا ۱۸ مهرماه ســال جاری 
در مرکز تجارت جهانی دوبی برپا می شــود. در این نمایشــگاه 

پیشروان فناوری، ســرمایه گذاران و استارت آپ ها از تمام نقاط 
جهان گردهم می آیند تا آینده صنعت و کســب و کارهای نوین 
خــود را ارائه کنند. در این نمایشــگاه، جدیدترین نوآوری ها و 
فنــاوری  حــوزه  در  تکنولوژی  هــا 
آی تی به نمایش گذاشــته می شود. 
به واســطه وســعت و گســتردگی 
موضوعــات IT  ارائه شــده )حدود 
20 بخــش مختلف کــه در بیش از 
۱0 صنعــت کاربــرد دارد( و حضور 
غرفه داران و بازدیدکننده های بسیار 
زیاد از اقصی نقاط جهان، تقریبا همه 
معروف  شــرکت های  ارشد  مدیران 
دنیا و متخصصان این صنعت در این 

رویداد بی نظیر شرکت می کنند.
عالوه بر آشــنایی بــا جدیدترین 
فنــاوری،  حــوزه  تکنولوژی هــای 
نمایشگاه جیتکس فرصتی ویژه و بسیار مناسب برای آشنایی و 
ایجاد ارتباط با تولیدکنندگان، خرید و سفارش و اخذ نمایندگی 

محصوالت است.

شرکت های دانش بنیان ایرانی در نمایشگاه جیتکس 2019 حضور می یابندچالش کسب و کارهای نوپا؛ عدم آشنایی با قوانین مالیاتی

 شــاید وقتی با مردم درخصوص شــرایط اقتصــادی امروز 
گفت وگو کنیم با کلیدواژه هایی همچون شفافیت، توسعه کسب 
و کار و افزایش تعامالت بین المللی مواجه شویم و وقتی از دولت 
همین ســؤال را بپرســیم دغدغه هایی همچون مدیریت منابع، 
درآمدهای غیرنفتی، توســعه بانکداری اسالمی و نظایر آن نیز 

اضافه می شود.
ســؤال مهم درخصوص چگونگی تدوین مسیر اقدامات است. 
فارغ از تالش و اقدامات دســتگاهی باید به ایجاد مکانیزم های 
بهینه ملی نیز توجه کرد. از منظر کارشناســی چارچوب فکری 

برای این برنامه ملی در حال شکل گرفتن است.
وقتی وزیر اقتصاد از برنامه خود برای »اقتصاد هوشــمند« نام 
برد تقریباً یک معمای جــدی برای اقتصاددانان و فعاالن حوزه 
تکنولوژی ایجاد کرد. این معمــا از آن جهت اهمیت دوچندان 
یافت که هیچ متغیر مستقلی به نام اقتصاد هوشمند در اقدامات 
سایر کشــورها از لحاظ اجرایی یافت نمی شود و تنها در مسیر 
برخی از اقدامات نظیر شــهر هوشــمند، به عنوان متغیر وابسته 
وجود دارد. شــاید نگرانی بابت جایگاه این پارادایم جدید وجود 
داشته باشد اما باید پذیرفت که فضای جدید، فضای تعامل بین 

مؤلفه های اقتصادی و تکنولوژی و با حداکثر بهره است.
در یک تعریف ســاده، اقتصاد هوشــمند، اقتصادی است که 
کنشــگران، عملیات )فعالیت ها( و تعامالت )معامالت( خود را 
بر پایه فناوری دیجیتال و زیرساخت های اطالعاتی و ارتباطاتی 
انجام داده و رفتار هوشــمندانه از خود نشان می دهند. اقتصاد 
هوشــمند روی نتایج و دستاوردها )زندگی و کسب وکار( تأکید 
دارد و نتیجه تکامل و ثمردهی اقتصاد و فناوری دیجیتال است، 
بنابرایــن واقعیت را بپذیریم که هوشــمندی فراتر از یک نام یا 

عنوان است.
هوشــمندی در یک زیست بوم کامل شکل می گیرد و طبیعی 
اســت که این مهم قبــل از هر چیزی به همراهــی و همدلی 
نیــاز دارد. در بیان اهمیت و چرایی حرکت به  ســمت »اقتصاد 
هوشمند« و اهتمام آن در دولت باید به چند نکته اشاره داشت:
- در حوزه اقتصادی با نگاه ســه گانه مردم، دولت و حاکمیت 
نیازمنــد ایجــاد و تزریق روح تازه ای هســتیم که بتواند ضمن 
تحرک چرخ های اقتصادی، به تقویت پارادایم های توسعه پذیری 
کمک کرده و به افزایش برخی مؤلفه ها همچون شفافیت کمک 

کند
- مدیریــت منابع، توســعه صنعت، نیروی انســانی و تمرکز 
اهداف اقتصــادی از مهم ترین نیازمندی های امروز و شــرایط 
اقتصادی جدید است که بایستی به صورت هماهنگ مدل شوند

- از جمله استراتژی ها و راهکارهای الزم برای توسعه اقتصادی 
و رســیدن به اقتصادی پایدار در هر کشــور، توســعه برمبنای 
هوشمندی اســت. اقتصاد پایدار مبتنی بر هوشمندی و توسعه 
در بخش هــای مختلفی و از جمله اقتصاد، حمل ونقل شــهری، 
انرژی، دولت، امنیت، سالمت، کسب وکار و مردم می تواند تبلور 

یابد. کلید رونق این اقتصاد اســتفاده از سرمایه انسانی، دانش، 
مهارت ها و خالقیت مردم و توانایی در اثربخش کردن ایده ها و 

تبدیل آنها به محصوالت و خدمات باارزش است.
- تغییر ماهیت در ایجاد کســب وکارها و شــکل گیری کسب 
و کارهای نوین و از ســوی دیگر پیشــران های فناوری نیازمند 
پارادایم هــای اقتصادی جدید اســت که بتوانــد ضمن افزایش 
هم نوایی به توســعه و پایداری آن کمــک کند و این پارادایم با 
توسعه هوشمندی در اقتصاد و نه صرفاً اتوماسیون سیستم ها یا 

دیجیتال سازی آن محقق خواهد شد
- دولت باید چند راهبرد مشــخص را در اولویت قرار داده و 
مبتنی بر آن اقدامات را در ســه بخش مردم، حاکمیت)دولت( 
و بنگاه مشــخص کند. این راهبردها می تواند مواردی همچون 
بهینه سازی، افزایش بهره وری، توسعه زیرساخت ها، راه حل ها و 
ارتباطات،  توســعه کارآفرینی و روحیه نوآوری، انعطاف پذیری 
بازار و ســهولت دسترســی، ایجاد اطمینان، پایداری و امنیت 

باشد.
بسیاری از کارشناسان نگران رونق اقتصاد دیجیتال در کشور 
هستند که باید گفت چند ســالی هست که از این مفهوم گذر 
کردیــم و مســیرهای اقتصاد دیجیتــال در بخش های مردم و 
کســب وکارها مفهوم و پویایی مناسبی یافته است و البته ضمن 
ایجاد مکانیزم های بهبود، نبایستی همه توان و انرژی را معطوف 
به آن نگه داریم و نیازمند تزریق تحرک و ایجاد اقدامات جدید 
هستیم و آن چیزی جز »هوشمندسازی اقتصاد« نیست )گرچه 
پرداختن به پارادایم تحول دیجیتال نیز در این مســیر بســیار 

حائز اهمیت است(.
اگر دغدغه هایی همچون پویایی اقتصاد در بخش های مختلف، 
پایداری و توســعه کســب وکارهای ســنتی، تحول نظام بانکی 
و تحقق بانکداری اســالمی و در یک کالم توســعه شفافیت و 
افزایش اعتماد عمومی و نظایر آن، داشــته باشیم بایستی یک 
عــزم و اراده جدی برای تحقق برنامه اقتصاد هوشــمند مدنظر 

قرار دهیم.
از سوی دیگر برای ورود به برنامه »اقتصاد هوشمند« نیازمند 
تدوین نقشــه راه مورد وفاقی هســتیم که ضمن تبیین مرزها، 
وظایف دستگاهی و ملی را به درستی روشن کند. این نقشه راه 
بایستی راهبردها و جهت گیری را تبیین کرده و متناسب با آن 

برخی اقدامات زیرساختی و دستگاهی را لیست کند.
از انصاف دور اســت اگر نگوییم که یکی از اقدامات ارزشمند 
و مؤثر وزیر محترم اقتصاد تشــکیل هسته های اندیشه ورزی و 
با رویکرد اســتفاده از همه ظرفیت های کشــور در بخش های 
مختلف و با هدف تدوین مدل های بهینه و جامع از اقدامات در 

بخش های مختلف از جمله اقتصاد هوشمند بوده است.
این اقدام درواقع آغاز یک وفاق و باور ملی در مســیری جدید 
اســت. گرچه این ساختار جدید با چالش های متعدد، پیچیده و 
در عین حال جذاب مواجه اســت اما باید برای تحقق اهداف آن 
با شتاب بیشتری حرکت کرد و امیدواریم در فرصت باقی مانده 
در دولت دوازدهم شاهد آغاز اقدامات زیرساختی و پایه باشیم.
irna :منبع

شــب گذشته هوآوی خانواده تلفن های هوشمند میت ۳0 را رونمایی کرد و اعالم کرد که این 
گوشی ها آخرین نسخه از سیستم عامل موبایلی گوگل یعنی اندروید ۱0 را دارند.

به گزارش دیجیاتو، شاید این سوال برای تان پیش آمده باشد که چطور با وجود محدودیت های 
اخیر دولت ترامپ برای مراوده شــرکت های آمریکایی با هوآوی چنین اتفاقی ممکن اســت؟ در 
واقع اندروید سیســتم عاملی متن باز است و این یعنی استفاده از نسخه پایه آن برای همه رایگان 
و آزاد خواهد بود. به بیان دیگر هر کسی که بخواهد می تواند آن را مستقیما از طریق این لینک 

دانلود کند.
بســیاری تولیدکنندگان تلفن های هوشــمند از قبیل هوآوی از سیستم عامل متن باز اندروید 
روی محصوالت شان استفاده می کنند و صرفا اینترفیس خود را به آن اضافه می کنند که امکانات 
غایب در نســخه پایه اندروید را شامل می شــود. پس بهره مندی هوآوی میت ۳0 از اندروید ۱0 

کامال حقیقی است و مشکلی از این بابت وجود ندارد.
اما بخشــی که اهمیت دارد و باعث تفاوت ســری میت ۳0 با دیگر گوشی های اندرویدی شده 
غیبت »ســرویس های موبایل گوگل« یا به اختصار GMS اســت که اپ های خود گوگل شامل 
جیمیل، یوتیوب، گوگل مپس و البته پلی استور گوگل را شامل می شود که دسترسی کاربران به 

دیگر اپ های محبوب نظیر اینستاگرام را میسر می کند.
اســتفاده از سرویس های موبایلی گوگل منوط به کســب مجوز از گوگل است و از آنجایی که 
هوآوی نتوانســت به خاطر تحریم هــای آمریکا این مجوز را برای ســری میت ۳0 بگیرد، جای 

اپ های گوگل در این گوشی ها خالی است.
با این حال هوآوی اپ های اختصاصی خود را برای ســری میت ۳0 تهیه کرد و در قالب پکیج 
ســرویس های موبایلی هوآوی به کاربرانش عرضه کرد که شــامل یک گالری عکس، مرورگر وب 

 اقتصاد هوشمند
باوری برای تحول در نظام اقتصادی کشور

چطور با وجود تحریم های آمریکا هوآوی میت ۳0 همراه با اندروید ۱0 عرضه می شود؟

دریچــه

سرپرســت اداره کل امور عشــایری آذربایجان  غربی گفت در حال حاضر، 
هشــت حوزه کارآفرینی ویژه زنان عشــایر در اســتان فعال بوده که مطابق 
خواست این بانوان و همچنین ظرفیت های زندگی عشایری تدارک دیده شده 
 اســت. به گزارش ایرنا، علی بهادری افزود: این حوزه ها شــامل تولید صنایع 
دستی، تولید مواد لبنی، دامپروری، پرورش مرغ بومی، تولید گیاهان دارویی، 
پرورش قــارچ، بافت قالی و قالیچه و همچنیــن تولید بافتنی های مخصوص 

عشایری است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر 2۴ صندوق خرد زنان عشایری در آذربایجان 
غربــی فعال بوده و اقدامــات الزم را برای تولید محصوالت عشــایری انجام 

می دهد.

 8 حوزه کارآفرینی ویژه زنان عشایر 
در آذربایجان  غربی فعال است

حمیدرضا احمدیان
مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

یکشنبه
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به تبــع جنگ تجاری بین چین و آمریــکا، اپل برای تقویت خطوط 
تولید در هند، با همکاری شرکای خود وارد برنامه  سرما یه گذاری یک 

میلیارد دالری در این کشور می شود.  
آخرین گزارش ها حاکی از آن اســت که 
با همکاری شرکای خود،  کوپرتینونشین ها 
میلیارد  یــک  برنامه  ســرما یه گذاری  وارد 
دالری در بازار هند شــده اند. نشریه  تایمز 
هند ضمن اعالم این خبر توضیح داد اپل در 
تالش است تا برای تولید محصوالت خود از 
مرزهای چین فراتر رفته و حضور خود را در 
هنــد پررنگ تر کند. به گزارش زومیت، ماه 
گذشته گزارشی از بلومبرگ منتشر شد که 
ادعا می کرد اپل قصد دارد محصوالت خود 
را به صورت خرده فروشــی در هند به فروش 
برســاند. کوپرتینونشین ها، ضمن تأیید این 
خبر، اعــالم کردند که مــدت زمانی طول 

خواهد کشــید تا بتوانند اولین فروشــگاه رسمی اپل استور را در هند 
راه اندازی کنند. آخرین گزارش منتشرشده از سوی منبع رسمی، تأیید 
می کند که اپل با همکاری شــرکای خود وارد برنامه  ســرمایه گذاری 

یک میلیارد دالری در هند می شــود. به نظر می رســد فاکسکان یکی 
از شــرکای اصلی اپل در این سرمایه گذاری خواهد بود. انتظار می رود 
محصوالت اپل ساخت هند به سایر کشورهای جهان صادر شود. ظاهرا 
باتوجه به تقاضای محصوالت شــرکت در 
بازارهای جهانی، کوپرتینونشین ها تصمیم 
گرفته اند وارد چنین سرمایه گذاری شوند.

بر فاکسکان، شرکت های دیگری  عالوه 
نیز در سرمایه گذاری یک میلیارد دالری، 
اپل را همراهی خواهند کرد. در بخشی از 

گزارش گفته شده است:
شــرکت تایوانــی فاکســکان که یکی 
از بزرگ تریــن شــرکای اپل محســوب 
می شــود، در ســرمایه گذاری برای تولید 
محصوالت اپــل، حضور فعالــی در کنار 
کوپرتینونشــین ها خواهد داشت. کارخانه 
فاکســکان در چنای، تولیــد آیفون اپل 
را بــرای عرضــه در بازارهای جهانــی برعهده خواهد داشــت. البته 
شــرکت های تأمین کننده دیگری نیز در برنامه  سرمایه گذاری، اپل را 

یاری خواهند کرد.

معــاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت با شــرایط 
جدید بازار کار، اصالح و تغییر قانون کار ضروری است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، حاتم شــاهکرمی در گردهمایی شوراهای 
اسالمی کار مازندران در ساری افزود: امروز 
روابط بازار کار با اشــتغال های اینترنتی و 
استارت آپ ها تغییر کرد، ولی قوانین مدونی 
برای تنظیم روابــط کار در این بازار وجود 
ندارد. وی اضافه کرد: کارگران ما باید تغییر 
شــرایط بازار کار را بپذیرند و با مشــارکت 
شرکای اجتماعی شامل کارگر و کارفرما و 

دولت قانون کار تغییر کند.
شــاهکرمی با انتقاد از خصوصی ســازی 
گفت: برنامه خصوصی ســازی اهداف نظام، 
دولت و مجلس شــورای اسالمی را تامین 
نکرده اســت چــون در اجــرای این طرح 
اهلیت در واگذاری ها رعایت نشــده و این 

اقدام باعث بروز مشکل در واحدهای واگذاری شد.
وی اضافه کرد: در شــرایط فعلی بنا بر این اســت که شاخص هایی 
برای اهلیت در دولت و مجلس تعریف شــود و براساس این شاخص ها 

واگذاری انجام شــود. شــاهکرمی اصالح شــاخص های اهلیت را در 
واگذاری های آینده واحدهای تولیدی دولتی ضروری دانست و با بیان 
اینکــه وزارتخانه متبوعش در خصوصی ســازی دخالتی ندارد، اظهار 
داشت: ولی این وزارتخانه به عنوان متولی 
کارگران نمی تواند نسبت به این واگذاری 
بــه خصــوص رعایــت شــاخص اهلیت 

بی تفاوت باشد.
افزایش ۷0درصدی تشکل های کارگری 

در دولت تدبیر 
معــاون وزیر کار در بخــش دیگری از 
سخنانش با حمایت از تشکل های کارگری 
گفت: در دولت تدبیر و امید تشــکل های 

کارگری حدود ۷0درصد بیشتر شد.
شــاهکرمی تقویت تشکل های کارگری 
را برنامــه اصلی دولت بیان کرد و خواهان 

تقویت کار از سوی این تشکل ها شد.
وی در مورد قراردادهای موقت هم اظهار داشت: برنامه ای در دولت 
در راســتای امنیت شــغلی کارگران و اصالح این قراردادها در دست 

بررسی است.

معاون وزیر کار: تغییر و اصالح قانون کار ضروری استاپل و فاکسکان برای تولید در هند یک میلیارد دالر سرمایه گذاری می کنند

مدرس توسعه وب و مشاور و مدیر فنی چندین استارت آپ در یزد مهمترین 
ویژگی کسب و کارهای استارت آپی را مقابله با تحریم ها می داند و از اشتغال زایی 
مستقیم هر استارت آپ برای هفت نفر متخصص که هر کدام می توانند اشتغال 

غیرمستقیم تعدادی دیگر را رقم بزنند، می گوید.
»نوید وکیلی« در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اینکه اشتغال و بیکاری 
یکی از اساسی ترین مشکالت کنونی کشور است، اظهار می کند: متاسفانه در 
حالی که ایران جزو سه کشــور برتر دنیا در تولید فارغ التحصیالن رشته های 
فنی و مهندسی محسوب می شود ولی بیش از ۱۸ درصد دانش آموختگان این 
رشته ها در کشورمان بیکار هستند. وی تاثیر ترکیب جمعیت جوان جویای کار 
کشــورمان در موضوع اشتغال را یادآور می شود و در این باره معتقد است که 
استارت آپ ها یا کسب و کارهای نوپا به صورت مستقیم و غیرمستقیم می توانند 
در اشتغال زایی بسیار تاثیرگذار باشند. وی در این مورد می گوید: براساس آمارها 
هر کســب و کار در حال توســعه به طور متوســط هفت نفر متخصص را به 
طور مســتقیم مشغول به کار می کند و این در حالی است که هر کدام از این 
متخصصان نیز می توانند به طور غیرمستقیم موجب اشتغال زایی و کارآفرینی 

در جامعه شوند.
رفع بیکاری کشور از طریق جوانان، میسر است

وکیلی اســتفاده از جوانان را راهکاری جهت رفع مشکل بیکاری در کشور 
می داند و در این باره تصریح می کند: در این راســتا نیازمند ایجاد کســب و 
کارهای نوپایی هســتیم که توســط خود جوانان با ارائه ایده هایی جهت حل 
مشکالت جامعه ایجاد شده اند لذا فرهنگ سازی و ایجاد استارت آپ ها می تواند 
بخش قابل توجهی از مشکالت تولید، اشتغال، تجارت، مباحث مالی و خدماتی 

آنها را برطرف کند.
وی با اشــاره به تاثیر رونــق فعالیت های مجازی در ایجاد اشــتغال برای 
فارغ التحصیالن دانشگاهی و نیز توسعه فضای کسب و کار در کشور، می گوید: 
فعالیت های مجازی منجر به توســعه اقتصادی کشــور می شود و می تواند در 

کاهش ناهنجاری های جامعه نقش موثری داشته باشد.
وکیلی مهمترین ویژگی کســب و کارهای استارت آپی را ظرفیت مناسب 
آنها برای روبه رو شــدن با شــرایط تحریم می داند و تصریح می کند: از طریق 
توانمند کردن، تشویق و زمینه سازی فعالیت استارت آپ ها در قالب شرکت های 
دانش بنیان، کشور توان رویارویی با هرگونه تهدید و تحریم اقتصادی را خواهد 
داشت. وی با اشاره به کاسته شدن ارزش و اهمیت مدارک دانشگاهی در بازار 
فعلی کســب و کار، اظهار می کند: با پیشــرفت فناوری اطالعات به تدریج از 
اهمیت تاثیر مدرک دانشــگاهی کاسته و مهارت آموزی برای ورود به بازار کار 
جایگزین مدارک تحصیلی شده است و از آنجایی که در کشورمان، بسترهای 
مناسبی برای یادگیری وجود دارد، تنها با جست وجو در فضای اینترنت می توان 

از این ابزارها به نحو مناسبی بهره برد.
این کارشــناس کسب و کارهای نوپا در ادامه توصیه می کند که افراد برای 
مشــارکت در استارت آپ ها و یادگیری مهارت با در نظر گرفتن عالیق خود از 
طریق دوره های آنالین، مطالعه کتب الکترونیکی، فیلم های آموزشــی و دیگر 

موارد اقدام کنند.
وی با اشاره به جایگزینی افراد دارای تحصیالت دانشگاهی به جای افرادی 
که تنها در کســب و کارشــان دارای مهارت بودند، یکی از مزایای تحصیالت 
دانشــگاهی برای ورود به حوزه کسب و کار را تشکیل شبکه  حرفه ای از افراد 

برای راه اندازی کسب و کار در آینده ذکر می کند.
چالش های فضای نوظهور استارت آپ، طبیعی است

وکیلی مشــکالت و چالش های فضای نوظهور اســتارت آپ در کشــور را 
مسئله ای طبیعی می خواند و می گوید: هرچند که هنوز نگاهی مناسب، جدی 
و حمایتی در جامعه نســبت به این نوع کســب و کارها شکل نگرفته و نوپا 

بودن آنها مشــکالت بسیاری را در مسیر رشــد و توسعه آنها در کشور ایجاد 
کرده اما صاحبان اســتارت آپ ها توانسته اند در ارائه برخی خدمات به جامعه 
موفق عمل کنند که همین موضوع زمینه امیدواری زیادی برای گسترش سایر 
فعاالن این حوزه فراهم کرده اســت. به گفته وی، نداشتن شناخت و آگاهی 
ســرمایه گذاران، تامین نشدن زیرساخت های صحیح و سیاست های بازدارنده 
دولت برای کسب و کارهای نوپا، نوسانات ارزی، درک نادرست برخی مسئوالن 
و مدیران و همچنین به روز نبودن قوانین و مقررات متناســب با سرعت رشد 

فناوری از مهمترین مشکالت استارت آپ ها محسوب می شود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی الزمه حرکت جامعه استارت آپی 
در مســیر درست است، نبود نیروی ماهر در حوزه های استارت آپی را از دیگر 

مشکالت مهم تیم های استارت آپی عنوان می کند.
به گفته وکیلی، متاسفانه دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهی هنوز به 
درک صحیح از یادگیری مهارت طی مسیر تحصیل خود نرسیده اند و از آنجایی 
که دروس دانشگاهی برای ورود به بازار کار تعریف نشده باید با شناخت بازار، 

مهارت های مرتبط را نیز بیاموزند.
حمایت های دولتی عامل موفقیت استارت آپ های خارجی

این کارشــناس فناوری اطالعات در رابطه با تفاوت اســتارت آپ های ایران 
با ســایر کشــورها، تصریح می کند: تیم های نوآور تحت عنوان اســتارت آپ 
تقریبا مربوط به حدود دو دهه گذشــته هســتند که در کشورهای مختلفی 
گسترش داشته اند، به عنوان مثال بخش بزرگی از اقتصاد آمریکا را شرکت های 
نــوآوری مانند گوگل و آمازون تشــکیل می دهند. وی بــا بیان اینکه مثبت 
بودن عمر استارت آپ های خارجی و موفقیت آنها ناشی از حمایت همه جانبه 
دولت های شان از استارت آپ هاست، می گوید: در ایران این بحث کاماًل متفاوت 
اســت و ســرمایه گذاران اغلب جزو بخش خصوصی و به فکر منافع خودشان 
هســتند و غالباً با کمترین دانش اســتارت آپی وارد این حوزه می شوند و به 
صورت شخصی یا از طریق شتاب دهنده ها به سرمایه گذاری در این اکوسیستم 
ورود می کنند. وکیلی از دیگر تفاوت ها به محبوبیت اســتارت آپ ها و کسب و 
کارهای نوپای ایرانی در بین مردم اشاره می کند و می گوید: با بررسی و مقایسه 
اســتارت آپ های کشورمان با سایر کشــورها می توان پتانسیل باالی اقتصاد 
کشور برای رشد استارت آپ ها را مشاهده کرد هرچند که در بین المللی سازی 

کارآفرینی، مشکالت عدیده ای وجود دارد.
وی در مورد وضعیت فعالیت استارت آپ ها در یزد نیز خاطرنشان می کند: با 
وجود پارک  علم و فناوری و ظهور شــتاب دهنده ها در یزد، فضای استارت آپی 
در این اســتان رو به رشد است و جوانان به سوی کسب و کارهای نوپا سوق 
پیدا کرده اند. این کارشــناس حوزه استارت آپ ها با اشاره به ضرورت گسترش 
فرهنگ استارت آپی در بین اساتید و اعضای هیات علمی استان، یادآور می شود: 
این مســئله یکی از مهمترین نکاتی است که برای گسترش کسب و کارهای 
نوپا در یزد مستلزم توجه است چرا که خود می تواند بهترین ابزار جهت معرفی 
طریقه شکل گیری یک استارت آپ و حل مشکالت جامعه به دانشجویان باشد.
بنیانگذار اســتارت آپ »شــبکه مهارت و اشــتغال کارانت« کــه در حوزه 
مهارت آموزی و اشتغال فعالیت دارد، با بیان اینکه استارت آپ های یزد از گذشته 
در حوزه های خدمات، سالمت، اشتغال و آموزش و دیگر موارد به بلوغ رسیده و 
اکنون رشد یافته اند، از استارت آپ های »پذیرش 2۴« و »دکتر دکتر« در حوزه 
سالمت، »شهربین« در حوزه خدمات شهری، »اکوبار« در حوزه حمل و نقل و 
»بازرگام« در حوزه توزیع میوه به عنوان استارت آپ های موفق یزد یاد می کند.

وکیلی در پایان خاطرنشان می کند: خوشبختانه استارت آپ های فراوانی در 
استان یزد در مرحله رشد هستند که در صورت حمایت و پشتیبانی می توانند 
منجر به ایجاد تحول عظیمی در فضای استارت آپی این استان و حتی کشور 

شوند.

کامال حقیقی است و مشکلی از این بابت وجود ندارد.
اما بخشــی که اهمیت دارد و باعث تفاوت ســری میت ۳0 با دیگر گوشی های اندرویدی شده 
غیبت »ســرویس های موبایل گوگل« یا به اختصار GMS اســت که اپ های خود گوگل شامل 
جیمیل، یوتیوب، گوگل مپس و البته پلی استور گوگل را شامل می شود که دسترسی کاربران به 

دیگر اپ های محبوب نظیر اینستاگرام را میسر می کند.
اســتفاده از سرویس های موبایلی گوگل منوط به کســب مجوز از گوگل است و از آنجایی که 
هوآوی نتوانســت به خاطر تحریم هــای آمریکا این مجوز را برای ســری میت ۳0 بگیرد، جای 

اپ های گوگل در این گوشی ها خالی است.
با این حال هوآوی اپ های اختصاصی خود را برای ســری میت ۳0 تهیه کرد و در قالب پکیج 
ســرویس های موبایلی هوآوی به کاربرانش عرضه کرد که شــامل یک گالری عکس، مرورگر وب 

و اپ اســتور خود هوآوی موســوم به اپ گالری می شود. هرچند که در برهه کنونی بعید به نظر 
می رسد اپ گالری و اپ های یادشده توانایی رقابت با پلی استور گوگل را داشته باشند )دست کم 
در بازارهای غربی( اما انتظار می رود که در سال های آتی شاهد پیشرفت  های خوبی در آنها باشیم.

بــه همین خاطر نیز ریچارد یو، مدیر محصوالت مصرفی هــوآوی در طول کنفرانس رونمایی 
ســری میت ۳0 از توسعه دهندگان درخواســت کرد که برای اکوسیستم موبایل های هوآوی اپ 
بسازند. او همچنین یادآور شد که به محض برداشته شدن تحریم های آمریکا هوآوی سرویس های 

موبایلی گوگل را به گوشی های میت ۳0 باز می گرداند.
اما جالب آنکه این تحریم ها بر کسب و کار هوآوی در داخل خاک چین اثر نمی  گذارند چراکه 
شهروندان چینی از سال 20۱0 تاکنون به پلی استور گوگل دسترسی ندارند و از اپ های خانگی 

خود نظیر ویبو و IQIYI استفاده می کنند که به نت فلیکس چین شهرت دارد.

اشتغال زایی برای 7 متخصص با تشکیل هر استارت آپ

چطور با وجود تحریم های آمریکا هوآوی میت ۳0 همراه با اندروید ۱0 عرضه می شود؟

یادداشـت

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان کرمان، ظهر جمعه در سخنرانی پیش از 
خطبه های نمازجمعه کرمان با اشاره به اینکه آموزش و پرورش زیربنایی ترین 
دســتگاه تربیتی اســت و رهبر معظم انقالب می فرمایند: »آموزش و پرورش 
دستگاه هزینه ای نیست بلکه سرمایه ای است«، اظهار داشت: در استان کرمان 

۴۱ هزار فرهنگی کار تدریس در مدارس را انجام می دهند.
به گزارش مهر، وی با بیان اینکه روح حاکم بر سند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش تربیتی اســت و بــه تبع آن رویکرد آموزش و پرورش اســتان نیز 
تربیتی اســت، عنوان کــرد: در آموزش و پرورش به دنبال مدرســه محوری 
هستیم چراکه مدرســه کانون تربیت است و تالش می کنیم مدرسه بهترین 

محیط برای یادگیری دانش آموزان باشد و آنها با اشتیاق وارد مدرسه شوند.
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در کرمان



امروزه برندهای زیادی در بازار کســب و کار در حال رقابت با یکدیگر 
هســتند. رمز موفقیت برندها در رقابت بــا یکدیگر ایجاد نمایی جذاب 
همراه با اقتدار برای کســب و کارشان خواهد بود. کلیدواژه های اعتبار 
و اقتدار جزو مهم ترین بخش های بازاریابی محتوایی و مدیریت ســئو 
محسوب می شود. همه افراد خواهان مدیریت سئو و بازاریابی محتوایی 
مطلوب هستند، با این حال شمار بسیار زیادی از آنها شیوه های درست 

دستیابی به این هدف را به خوبی نمی شناسند. 
مفهــوم اعتبــار و اقتدار برندها معیــار دقیقی بــرای ارزیابی ندارد. 
چالش اصلی در این میان رتبه بندی ســایت ها از سوی گوگل براساس 
اعتبارشــان اســت، بنابراین ما باید به دنبال کسب  ویژگی بدون معیار 
مشخص برای ارزیابی باشیم. نکته مهم درخصوص اقتدار برندها ارتباط 
آن با برنامه بلندمدت شرکت هاســت. اعتبار و اقتدار در کســب و کار 
یک شــبه حاصل نمی شــود. به همین خاطر ما باید برنامه ای دقیق و 
بلندمــدت برای افزایش اعتبار برندمان در بازار داشــته باشــیم. وقتی 
اعتبار برند ما افزایش یابد، اقتدارمان بر حوزه کســب و کار نیز به طور 

محسوسی بهبود خواهد یافت. 
همانطور که اشــاره شد، هیچ راهکار یک شــبه ای برای موفقیت در 
عرصه ســاخت برند مقتدر و دارای اعتبار وجود ندارد. به همین خاطر 
در این مقاله هدف اصلی من بررســی برخی از راهکارهای مناسب برای 
برنامه  ریزی بلندمدت در حوزه افزایش اعتبار برند با استفاده از بازاریابی 

محتوایی مطلوب و مدیریت سئو مطالب است. 
1. ایجاد استراتژی محتوایی

بازاریابــی محتوایی یکی از راهکارهای تاثیرگذار برای ایجاد اقتدار در 
دنیای آنالین اســت. نکته مهم در این زمینه ضرورت داشتن برنامه ای 
دقیق به منظور موفقیت در این حوزه است. بدون برنامه هیچ موفقیتی 
در دنیای کســب و کار رقــم نخواهد خورد. وقتی ما بــدون برنامه به 
ســراغ بازاریابی محتوایی می رویم، نباید انتظار کسب نتایج دلخواه مان 

را داشته باشیم. 
استراتژی منسجم در حوزه بازاریابی محتوایی مزیت های زیادی دارد. 

به نکات ذیل توجه کنید:
• اســتراتژی محتوایی جریان بازاریابی برندمان را قابل حسابرسی و 

مستمر خواهد کرد.
• برنامــه دقیق تمام پیش نیازهای ما بــرای تولید محتوای جذاب را 
بیان می دارد. به این ترتیب دیگر نیازی به سردرگمی در جریان ساخت 

محتوا نخواهد بود.
• آینده نگری ویژگی اصلی برنامه ریزی در حوزه بازاریابی است. بدون 

برنامه ریزی امکان تدوین مسیر آینده برند وجود نخواهد داشت. 
• برنامــه بازاریابــی محتوایی به ما در زمینه آگاهــی از نقاط ضعف 
کمپین مان کمک خواهد کرد. بــدون برنامه ای دقیق امکان آگاهی از 

ایرادهای کار و رفع آنها وجود ندارد. 
همانطور که مشــاهده می کنید، اســتراتژی محتوایی اهمیت بسیار 
زیادی دارد. بدون استراتژی دقیق هیچ خبری از اقتدار و اعتبار برندمان 

در دنیای کسب و کار نخواهد بود. 
2. پرهیز از پنهان کاری در کمک به دیگران

به عنوان مدیر یا کارمند یک شــرکت تجربه شما در کنار مهارت تان 
نقش اصلی در انتخاب تان داشته است. امروزه بیش از هر زمان دیگری 
به تجربه اهالی کســب و کار توجه می شــود. تــا همین دو دهه پیش 
اولویت همه شــرکت ها میزان تحصیالت و دانش آکادمیک کارمندان 
بــود، با این حال اکنون دانش صرف بــدون تجربه عملی چندان مورد 
توجه قرار نمی گیرد. نکته مهم درخصوص دانش و مهارت اعضای یک 
شرکت ضرورت کمک به یکدیگر براساس آن است. بی تردید تجربیات و 
دانش افراد مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. به همین خاطر امکان کمک 
به یکدیگر فراهم می شــود. برندهای بزرگ همیشــه برنامه منسجمی 
برای ترغیب کارمندان و مدیران شــان در زمینه کمک به هم دارند. به 
این ترتیب فرآیند پیشرفت شرکت ها سرعت بیشتری به خود می گیرد. 

یکی از ویژگی های منفی برخی از افراد در دنیای کســب و کار تالش 
بــرای مخفی کاری در زمینه کمک به دیگران اســت. این امر به معنای 
عدم بیان تمام نکات به همکاران خواهد بود. گاهی اوقات نیز مدیران با 
نگاهی از باال به پایین تجربه خود را با کارمندان به اشتراک می گذارند. 
در هر دو حالت فوق وضعیت برای برندها دشــوار خواهد شد. حضور در 
یک شــرکت به عنوان مدیر به معنای برتری ذاتی ما بر دیگران نیست. 
این امر فقط بیانگر تجربه و دانش برتر ما نســبت به آنها در حال حاضر 
اســت. مدیران موفق هیچ گاه خود را برتــر از دیگران تلقی نمی کنند. 
همین امر موجب دامنه وســیع ارتباطی آنها می شــود. اگر نگاهی به 
مدیران برتر بیندازیم، آنها همیشــه توانایی ایجاد ارتباط سریع با افراد 

مورد نظرشان را دارند. 
بســیاری از برندها در زمینه های مشــاوره ای فعالیت دارند. وظیفه 
اصلی آنها ارائه توصیه-های کاربردی به مخاطب های شــان اســت. در 
اینجا لحن ما اهمیت بســیار باالیی خواهد داشــت. اگر فقط اندکی با 
مخاطــب تند یا تحکم آمیز صحبت کنیــم، دیگر هرگز آنها را به عنوان 
مخاطب در کنارمان نخواهیم داشت. یکی از نمونه های جالب در زمینه 
به اشــتراک گذاری تجربیات و دانش تخصصی با مشــتریان مربوط به 
برنــد Penguin Random House اســت. این برند در یکی از 
مقاالت خود قصد بررســی شــیوه های ایجاد انگیــزه در کودکان برای 
مطالعه داســتان را داشت. نکته جالب در این مورد لحن بسیار دوستانه 
نویســنده بود. به این ترتیب مخاطب هرگز احســاس ناخوشایندی از 

دریافت توصیه های مورد نظر پیدا نمی کرد. 
3. مشارکت در انجمن های کسب و کارمان

این توصیه یکــی از گام های مهم و راهبردی در راســتای موفقیت 
برندمان محسوب می-شود. مشــارکت در انجمن کسب و کار همیشه 
به معنای حضور در کنفرانس های تخصصی نیســت. امروزه مردم توجه 
زیادی به کنفرانس های تخصصی ندارند. برعکس، بیشــتر وقت آنها در 
شبکه های اجتماعی سپری می شود. این امر به معنای ضرورت حضور 
ما در شــبکه های اجتماعی در راستای جلب نظر مشتریان است. به این 
ترتیــب امکان تعامل نزدیک و تاثیرگذار بــا آنها برای ما فراهم خواهد 
شــد. مشکل اصلی بسیاری از کســب و کارها ناتوانی در یافتن پلتفرم 
محبوب مشــتریان برندشان است. به این ترتیب بسیاری از برندها عمال 
در پلتفرمی نامناسب مشغول به فعالیت هستند. بی شک به عنوان یک 
برند کوچک شــما بودجه محدودی در اختیار خواهید داشت، بنابراین 
امکان فعالیت در تمام شــبکه های اجتماعی برای شــما فراهم نخواهد 
بود. توصیه من در اینجا تالش برای یافتن شــبکه اجتماعی موردپسند 
مخاطب هدف تان است. به این ترتیب عالوه بر صرفه جویی در هزینه ها 
امکان جلب نظر مشتریان به بهترین شیوه ممکن نیز فراهم خواهد شد. 
راهــکار دوم موردنظر مــن در این بخش حضــور در کنفرانس های 
مربوط به برندمان اســت. به طور معمــول هر حوزه کاری دارای برخی 
گردهمایی ها و کنفرانس های ســاالنه است. در چنین گردهمایی هایی 
مهم ترین تحوالت حوزه کســب و کار و شــیوه های افزایش همکاری 
برندها مورد بررســی قرار می گیرد. اگر به دنبــال همکاری تازه ای در 
حوزه فعالیت تجاری هســتید، حضور در چنین همایش هایی ضروری 
خواهد بود. بدون حضور فعال در همایش های مورد نظر امکان موفقیت 

در حوزه کسب و کار وجود نخواهد داشت. 
یکی از بهترین فعالیت های مربوط به حضور در کنفرانس های کاری 
و شــبکه های اجتماعــی مربوط به آن هندلی اســت. او به عنوان یک 
کارآفرین بســیار موفق در اوج جوانی شناخت خوبی از فضای کسب و 
کار دارد. به این ترتیب حضور مداوم در توییتر بخشی از برنامه کاری آن 
محســوب می شود. توییت های وی معموال در مورد آخرین اخبار حوزه 

کسب و کار و تغییرات دنیای بازاریابی و برندسازی است. 
4. شناسایی کلیدواژه های مهم در متن های طوالنی

تا همین چند سال پیش تولید متن های طوالنی برای مخاطب از نظر 
بازاریابی امری نامناسب محسوب می شد، با این حال اکنون مزیت های 
متن های بلند بیش از هر زمان دیگری نمایان شده است. مخاطب های 
عالقه مند به یک حوزه کاری همیشه تمایل باالیی به مطالعه متن های 
دقیق و کارشناســی دارند. بی تردید پاسخگویی به چنین عالقه ای در 

قالب یک یا دو توییت کوتاه امکان پذیر نیســت. به همین خاطر برندها 
باید در ســایت یا وبالگ رسمی شان اقدام به تولید محتوای بلند کنند. 
مزیت اصلی این روش امکان جلب نظر دامنه وســیعی از مخاطب های 

عالقه مند به کسب و کارمان است. 
بدون تردید تولید محتوای طوالنی نیازمند مهارت های خاصی است. 
البته در اینجا هدف من بررســی مهارت های موردنظر نیســت. دغدغه 
من دستیابی به اطالعات موردنیاز برای نگارش یک مقاله جذاب است. 
بســیار از ما با مفهوم مدیریت ســئو مطالب آشنا هســتیم. این امر به 
شیوه های ایجاد تغییرات کاربردی در محتوای بازاریابی برای قرارگیری 
در رتبه های برتر در موتورهای جســت وجو اشاره دارد. با چنین کاری 
امکان موفقیت در زمینه کســب و کار برای برند ما به شــدت افزایش 
می یابد. یکی از نکات ضروری در اینجا استفاده مناسب از کلیدواژه های 
کاربردی اســت. به طور معمــول کاربران با اســتفاده از کلیدواژه های 
مشــخص اقدام بــه جســت وجو در اینترنت می کنند. بــه این ترتیب 
شناســایی کلیدواژه های مدنظر مخاطب هــدف اهمیت باالیی خواهد 
داشــت. خوشــبختانه این امر با اســتفاده از اطالعات طبقه بندی شده 
موتورهای جست وجو نظیر گوگل به سادگی امکان پذیر است. نکته مهم 
در این میان اهمیت برتر گوگل در مقایسه با سایر موتورهای جست وجو 
اســت. امروزه تقریبا همه افراد با استفاده از گوگل اقدام به جست وجو 
در اینترنــت می کنند، بنابراین در زمینه مدیریت ســئو مطالب منبع 

اطالعاتی اصلی ما باید گوگل باشد. 
وبــالگ Cookie + Kate یکی از مشــهورترین منابع در زمینه 
دســتور تهیه انواع قهوه و میان وعده اســت. یکی از پست های جالب 
این وبالگ در مورد نحوه تهیه قهوه ســرد با شیرینی سنتی فرانسوی 
نزدیک به ۱۵00 کلمه اســت. مزیت اصلی این مقاله در زمینه جلب 
نظر مخاطب، صرف نظر از محتوای دقیقش، نحوه انتخاب تیتر است. 
تیتر اصلی این مقاله با عبارت »چگونه« شــروع می شــود. بی شــک 
کاربران به هنگام جســت وجوی مقاالت برای یادگیری دســتور تهیه 
قهوه سرد ابتدا کلیدواژه »چگونه« را تایپ خواهند کرد. این امر بیانگر 
اوج دقت مدیران وبالگ Cookie + Kate در زمینه انتخاب دقیق 

کلیدواژه هاست. 
مدیریت بهینه ســئو مطالب کار چندان دشواری نیست، با این حال 
بســیاری از برندها در عمل نســبت به آن توجه الزم را ندارند. شما با 
استفاده از توصیه های ساده در این زمینه امکان بهبود وضعیت مطالب 
ســایت یا وبالگ تان را خواهید داشت. نکته مهم در اینجا پایبندی به 
تکنیک های مدیریت ســئو در بلندمدت است. استفاده مقطعی از این 

تکنیک ها هیچ گاه نتیجه مطلوبی برای شما به ارمغان نخواهد آورد. 
5. تمرکز عمیق بر روی برخی موضوعات خاص

حوزه بازاریابی و مدیریت ســئو دارای کلیشــه های مشخصی است. 
بســیاری از برندها در زمینه همین کلیشه ها فعالیت دارند. نکته مهم 
از نظر من تالش برای پرهیز از ورود به حوزه های کلیشــه ای اســت. 
در زمینه های کلیشــه ای همیشه محتوا تولید می شود. با این حال در 
حوزه های تخصصی و خاص کمتر شــاهد رقابت برندها هستیم. اگر ما 
ســرمایه گذاری مناسبی در این حوزه داشــته باشیم، امکان جلب نظر 
مشــتریان به بهترین وجه فراهم خواهد شــد. به این ترتیب ما فرصت 

تاثیرگذاری عمیق بر روی مخاطب را خواهیم یافت. 
یافتن موضوعات خاص در حوزه کسب و کار چندان دشوار نیست. به 
طور معمول برندها به حوزه های ســاده تمایل زیادی دارند، بنابراین ما 
باید به ســراغ حوزه های تخصصی و میان کسب و کاری برویم. منظور 
من از میان کســب و کاری حوزه های در پیوند با بیش از یک کسب و 
کار اســت. در این زمینه امکان همکاری با دیگر برندها به منظور تولید 
محتوای دقیق تر نیز وجود دارد. به این ترتیب مخاطب هدف ما ســطح 

رضایت بیشتری از مطالعه مطالب ما خواهد داشت. 
نکته مهم درخصوص ایجاد اعتبار برای برندمان توجه به فرآیند بلندمدت 
آن است. استفاده از تکنیک های مورد بحث در این مقاله فقط در صورت 
پایبندی بلندمدت به آنها تاثیرگذار خواهد بود. در غیر این صورت نتیجه 

کار چندان مطلوب از کار درنمی-آید. 
searchenginejournal :منبع

فرآیند ری برندینگ مک دونالد چه 
ویژگی هایی دارد؟

مک دونالد یکی از بزرگترین برندهای فست فود ایاالت متحده و 
جهان اســت. آنها در طول چند دهه گذشته به خاطر ارائه غذاهای 
خوشمزه با قیمت مناسب شهرت باالیی به دست آورده اند. امروزه 
هیچ فردی نســبت به هیجان انگیز بودن کارهــای مک دونالد در 

زمینه برندسازی و بازاریابی شک و تردیدی ندارد. 
برگر کینگ به خاطر بازاریابی قدرتمندش شــهرت زیادی دارد. 
چیک فیال نیز به خاطر حال و هوای همراه با شــوخ طبعی برندش 
شــهرت باالیی به دست زده اســت. در مورد مک دونالد ما شاهد 
ترکیبی از تمام موارد فوق هستیم. بدون شک مدیریت برندی مانند 
مک دونالد یک هنر و علم تمام عیار است. انتظارات مشتریان از این 
برند به طور مداوم در حال افزایش است. در طول چند سال گذشته 
انتقــاد اصلی از مک دونالد فاصله گرفتن از حال و هوای شــادش 
بود. مدیران این برند به ســرعت این مشکل را شناسایی و در صدد 
حل و فصل آن برآمده اند. تغییر آژانس تبلیغاتی و بازاریابی مشاور 
مک دونالد به Wieden+Kennedy تنها بخشــی از تحوالت 
این برند برای بازیابی دوباره جایگاهش در بازار فســت فود اســت. 
موسسه تبلیغاتی Wieden+Kennedy بیشترین شهرت خود 
را مدیون طراحــی کمپین »فقط انجامش بــده« برای برند نایک 
اســت. بی تردید آنها برنامه خاصی برای مک دونالد و طرفدارهای 

آن دارند. 
قدرت خالقیت

 Wieden+Kennedy همکاری میان مک دونالد و موسســه
بیشترین اهمیت را از نقطه نظر توجه به عنصر خالقیت دارد. هر دو 
شــرکت اهمیت زیادی برای خالقیت قائل هستند. به همین خاطر 
همکاری میان این دو مزیت های زیادی به همراه خواهد داشــت. 
مک دونالد در طول دوران فعالیتش همیشــه از طریق نوآوری های 
مختلف موفق به جلب نظر مشــتریان تازه شــده اســت. به همین 
خاطر در این مقطع زمانی حساس نیز هدف اصلی آنها جلب توجه 

مخاطب از طریق نوآوری و خالقیت است. 
در دنیایی که موفقیت در عرصه تبلیغات بســتگی به شــناخت 
دقیــق ما از مخاطــب دارد، مک دونالد در طول چند ســال اخیر 
عملکرد نامناســبی از خود نشان داده است. این امر بیانگر ضرورت 
بازنگری در فرآیند بازاریابی و تبلیغات شــرکت است. هدف اصلی 
موسسه Wieden+Kennedy ایجاد تغییر اساسی در ماهیت 
تبلیغاتی برند مک دونالد است. به این ترتیب این برند دوباره همان 

برند مشهور و دوست داشتنی در عرصه تبلیغات خواهد بود. 
ایجاد تغییر اساسی

مک دونالد فقط در پی ایجاد تغییرات اساســی در حوزه تبلیغات 
نیســت. آنها در تالش برای تغییر ماهیت برندشان به منظور جلب 
نظر دامنه هرچه بیشــتری از مشتریان هستند. در طول چند سال 
اخیر ایــن برند به طور مداوم به عنوان یک شــرکت قدیمی مورد 
شناســایی قرار گرفته است. دلیل اصلی این امر حضور برگر کینگ 
به عنوان رقیب اصلی مک دونالد اســت. برگر کینگ مهارت بسیار 
زیادی در زمینه نمایش جلوه ای مدرن از کسب و کار خود دارد. به 
همین خاطر مک دونالد به طور ناخودآگاه بدل به شــرکت قدیمی 
این عرصه شده است. به منظور رفع این مشکل دست اندرکاران مک 
دونالد ری برندینگ را ضروری می دانند. این ری برندینگ با هدف 
ایجاد نمایی مدرن از کســب و کار صــورت می گیرد. رقبای مک 
دونالد نظیر برگر کینگ، KFC و بسیاری از فست فودهای محل به 

خوبی این کار را در طول چند سال اخیر انجام داده اند. 
یکــی از نکات جالــب در زمینه همکاری مــک دونالد و آژانس 
Wieden+Kennedy همکاری این آژانس با KFC است. به 
طور معمول شــرکت های بزرگ برای همــکاری با آژانس همکار با 
رقیب شــان تمایل چندانی از خود نشــان نمی دهند، با این حال 
مــک دونالد به دلیل ضــرورت ایجاد تغییر در کســب و کارش با 
این امر مشــکل خاصی ندارد. بی تردید مــک دونالد در پی ایجاد 
تغییرات اساســی در برندش اســت. باید منظر نتیجه این تغییرات 
بود. در صورت شکســت مک دونالــد در اعمال این تغییرات بخش 

قابل توجهی از شهرت و اعتبارش از دست خواهد رفت. 
inc :منبع
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در حال حاضر اینســتاگرام مهم ترین شبکه اجتماعی برای هر برندی 
محسوب می شود. شروع پیشرفت فوق العاده آن را نیز باید پس از خریداری 
این برند توســط فیس بوک دانســت. اگرچه تقریبا تمامی برندها در این 
شــبکه فعالیت دارند، با این حال تنها برخی از آنها موفق می شوند تا به 
نتایج فوق العاده دســت پیدا کنند. در این رابطه فراموش نکنید که مالک 
سنجش، برندهایی نیستند که قبل از فعالیت در اینستاگرام نیز به موفقیت 
فوق العاده ای دســت پیدا کرده بودند. برای مثال برند نایک و کوکاکوال، از 
جمله این موارد محسوب می شوند. درواقع فعالیت آنها در این شبکه تنها 
در راســتای حفظ و افزایش شهرت آنها است. به همین خاطر نیز شاهد 
ایــن امر خواهید بود که حتی یک عکس معمولی آنها نیز با بازخوردهای 
فوق العاده ای همراه اســت، با این حال اگر خواهان کسب شهرت از طریق 
اینستاگرام هستید، الزم اســت تا تمامی ابزار و اقدامات ضروری را مورد 
توجه قرار دهید. در این رابطه آشــنایی با آنها، گام نخســت محســوب 
می شود. در همین راستا و در ادامه به بررسی تمام آن چیز هایی خواهیم 
پرداخت که برای موفقیت در شبکه اجتماعی اینستاگرام، باید مورد توجه 

قرار دهید. 
1-تصاویر و ویدئو های باکیفیت تهیه کنید 

قبل از شــروع بحث باید به این امر توجه داشــته باشید که مخاطبان 
شما چه چیزهایی را دوست دارند ببینند. درواقع اشتباه بزرگ بسیاری از 
برندها این است که در ابتدا، خصوصیات جامعه هدف خود را مورد توجه 
قرار نداده و همین امر باعث می شود تا روند رشد آنها بیش از حد آهسته 
باشــد. در این رابطه اگرچه بررسی اقدامات شما به سایر برندهای رقیب، 
می تواند شــما را به ایده های خوبی برساند، با این حال کپی برداری از آنها 
نیــز کامال بی فایده خواهد بود. به همین خاطر همواره به دنبال ســبک 
منحصر به فردی برای خود باشــید. در این رابطه برخی از اقدامات کامال 
همگانی محسوب می شود. برای مثال تهیه تصاویر و ویدئو های باکیفیت، 
از جمله مواردی اســت که باید مورد توجه جدی شما قرار گیرد. درواقع 
تفاوتی ندارد که سبک و زمینه کاری شما به چه صورت است، بدون شک 
بدون جذابیت بصری کافی، نباید انتظار استقبال از اقدامات خود را داشته 
باشید. برای این امر استفاده از یک عکاس حرفه ای کامال ضروری خواهد 
بود. فراموش نکنید که امروزه دوربین های عکاسی به سطحی از تکنولوژی 
دست پیدا کرده-اند که حتی در زمینه فیلم برداری نیز کامال توانا هستند. 
به همین خاطر یک عکاس حرفه ای می تواند نیاز شما در زمینه تهیه ویدئو 
را نیز به خوبی تامین کند. در این رابطه نکته دیگری که باید مورد توجه 
قرار دهید این اســت که هرگز یک عکاس را برای خود استخدام نکنید. 
درواقع همکاری شما تنها باید به صورت قراردادی باشد. این امر بسیاری 
از هزینه های شــما را کاهش داده و در صورت نیاز قادر خواهید بود تا به 
راحتی با فردی دیگر وارد همکاری شوید. در این رابطه فراموش نکنید که 
با توجه به کم حجم ســازی شدید اینستاگرام که منجر به کاهش کیفیت 
تصویر نیز خواهد شد، تنها تصاویری جذابیت خود را حفظ خواهد کرد که 
از تعداد پیکسل باالیی برخوردار بوده و خروجی یک کار حرفه ای باشند، 
با این حال توصیه می شود که قبل از شروع فعالیت خود، استراتژی ها را 
مشخص کنید تا فعالیت شما در راستای هدفی باشد و در غیر این صورت 

بیش ترین میزان نتیجه ممکن را به دست نخواهید آورد. 
2-روش کار خود را به شیوه ای خالق، در معرض نمایش عموم 

قرار دهید 
در زمینه فــروش اینترنتی، جلب اعتماد از جملــه مهم ترین اقدامات 
محسوب می شــود. درواقع افراد باید بتوانند به شما اعتماد الزم را داشته 
باشند تا خریدی را انجام دهند. در این رابطه فراموش نکنید که شما باید 
در این زمینه اقدامات الزم را انجام دهید. برای این امر نشــان دادن دفتر 
کار و نحوه درســت کردن محصوالت، از جمله بهترین راهکارها محسوب 
می شــود. درواقع این بخش را می توان به عنوان آموزش هایی دانست که 
امروزه مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. برای مثال یک عکاس، با قرار 
دادن بخشی از تکنیک های خود، می تواند به طرفدارانی دست پیدا کند که 
یک عکاس به مراتب حرفه ای تر  هنوز به آن دست پیدا نکرده است، با این 
حال فراموش نکنید که افراد تنها باید با کلیت کار شما آشنا شوند. درواقع 
ممکن است تهیه یک محصول، حاصل ساعت ها فعالیت باشد. تحت این 

شرایط تنها کافی است تا یک ویدئو با دور تند را پخش کنید، با این حال 
آموزش های شــما باید به صورت کامل باشد. درواقع ویدئو-های دور تند 
تنها برای آشــنایی کلی است، با این حال آموزش ها باید به نحوی باشند 
که افراد بتوانند به خوبی با شــما جلو بروند. در این رابطه بهتر است تا از 
بخش هایی نظیر قابلیت IGTV اســتفاده کنید که به افراد امکان ارسال 
ویدئو های طوالنی را می -دهد. در این رابطه توجه به مواردی نظیر شروع 
از پایه، کامال ضروری خواهد بود. همچنین ضروری است تا از بیش از حد 
طوالنی شدن ویدئوی آموزشی، خودداری کنید. برای این امر چند قسمتی 
کردن آموزش ها کامال ســودمند خواهد بود. در نهایت فراموش نکنید که 
فعالیت های شما صرفا نباید تجاری باشــد. به همین خاطر از قرار دادن 
مطالب آموزشی مانند نحوه اســتفاده بهتر از محصول، غافل نشوید. این 
اقدامات باعث می شود تا با افزایش اطالعات جامعه هدف، نیاز به محصول 
شــما در تمامی افراد به خوبی شکل گرفته و با تعداد بی شماری مشتری 
مواجه شوید. در نهایت فراموش نکنید که ارسال محصوالت باید به صورت 
کامال رایگان باشــد. در غیر این صورت الزم است تا آدرس محل کار خود 
را ذکر کنید تا افراد به صورت حضوری، اقدام به خرید از شما کنند. نتایج 
آمارها حاکی از آن اســت که برندهایی که هزینه ارســال را برعهده خود 
مشتری قرار می دهند، با استقبال بسیار کمی مواجه می شوند. به همین 
خاطر ضروری است تا در ابتدای کار خود به کمترین میزان سود نیز قانع 
باشید تا امکان کسب شهرت حداکثری فراهم شود. با کسب شهرت الزم، 
بسیاری از پیک های نوپا، در ازای تبلیغ حاضر به همکاری با شما خواهند 
بود. به همین خاطر نباید در این زمینه بیش از حد عجوالنه رفتار کنید. 

3-به سلیقه مخاطب احترام بگذارید 
با انواع نظرسنجی ها می توان به سلیقه کاربران دست پیدا کرد. برای مثال 
اگر رنگ محبوب مخاطبان قرمز است، الزم است تا این رنگ محصوالت خود 
را در معرض نمایش قرار دهید. در این رابطه فراموش نکنید که مخاطب باید 
به شما به خوبی درگیر شود. درواقع شما باید در تالش برای ایجاد یک رابطه 
دوطرفه باشید. برای این امر پاسخ دائم به نظرات و ایجاد چالش های مداوم، 
کامال ضروری خواهد بود. درواقع استفاده از محتواهای تولیدشده کاربران نیز 
کامال سودمند خواهد بود. برای مثال یک نقاش، ممکن است تصویر یکی از 
محصوالت و یا برند شــما را بکشد، تحت این شرایط در صورتی که آن را در 
صفحه اصلی قرار ندهید، بدون شک یک شانس بزرگ را از دست خواهید داد. 
برای این امر حتی برگزاری مسابقات نقاشی میان رده های سنی مختلف نیز 
کامال سودمند خواهد بود. درواقع در زمینه ایجاد چالش ها و مسابقات، تنوع 
بسیار باالیی وجود داشته و هر برند می تواند اقدامات فوق العاده ای را انجام دهد. 
برای این امر در نهایت پیام دادن به مخاطبان نیز می تواند کامال سودمند باشد. 
برای مثال می توانید در بخش دایرکت با آنها به گفت وگو پرداخته و نظرات آنها 
را در مورد نحوه بهتر شدن، جویا شوید. بدون شک این حجم از توجه و احترام 
گذاشتن به مخاطب، بر روی آنها تاثیر بسیار عمیقی را به همراه خواهد داشت. 
در نهایت ضروری است تا از همان ابتدای کار خود به دنبال شرکای تجاری نیز 
باشید. در این رابطه حتی برندهای رقیب نیز می توانند گزینه های خوبی باشند. 
درواقع شما نباید همه چیز را تنها برای خود بخواهید. این امر کامال غیرممکن 
بوده و با توجه به وجود کاربران میلیونی، شما عمال نمی توانید کل بازار را هدف 
بگیرید. درواقع هیچ دلیلی وجود ندارد که در کنار شما، سایر برندها نیز فروش 
خوبی را نداشته باشند. به همین خاطر برندهای توانا را شناسایی کرده و در 
تالش برای همکاری های هدفمندی باشید. بدون شک فعالیت تک نفره، رشد 

شما را در سطحی محدود قرار خواهد داد.
4-به سواالت پاسخ دهید

بدون شــک افراد سواالت مختلفی را خواهند داشــت، با این حال در 
صورتــی که فضای کافی برای مطرح کردن آنها وجود نداشــته باشــد، 
بدون شــک ناراضی خواهد شد. تحت این شرایط ضروری است تا سرعت 
پاســخگویی باالیی را داشته باشــید. به همین خاطر توصیه می شود که 
حداقل دو نفر را مسئول مدیریت صفحه خود کنید، با این حال در صورتی 
که افراد خواهان ارتباط با فرد خاصی در شرکت هستند، ضروری است تا 

این امکان نیز برای آنها وجود داشته باشد. 
5-پشت صحنه اقدامات خود را در معرض نمایش قرار دهید

بدون شک یکی از بخش های جذاب هر اقدامی، پشت صحنه آن است. 
این امر باعث خواهد شــد تا افراد به خوبی با اقدامات شما برای تهیه یک 
عکس یا فیلم آشنا شده و با این اقدام به اعتماد بیشتری دست پیدا کنند. 
همچنین همواره در پشــت صحنه، اتفاقات بامزه ای رخ می دهد که خود 

می تواند جذابیت باالیی را برای مخاطبان داشــته باشد. درواقع شما باید 
از همه چیز برای افزایش تنوع اقدامات خود استفاده کنید. در نهایت این 
امر فرصتی برای نمایش کارمندان نیز خواهد بود که بدون شک برای آنها 
از اهمیت باالیی برخوردار اســت. از این بخش به عنوان داســتان نیز یاد 
می شود. درواقع هر فردی دوست دارد داستان یک اقدام و اتفاق را بداند. 
به همین خاطر برای تکمیل آن، حتی از مصاحبه گرفتن از کارمندان و یا 

مشتری محصول تهیه شده نیز غافل نشوید. 
6- به فصل های مختلف توجه داشته باشید 

ابدا نباید به دنبال یک قالب یکســان برای خود باشــید. این امر باعث 
خواهد شــد تا اقدامات شما برای افراد تکراری نشود. به همین خاطر نیز 
همواره در تالش برای اعمال تغییراتی کوچک باشید، با این حال ضروری 
اســت تا یک عامل، همواره در اقدامات شــما ثابت بماند تا افراد با عادت 
کردن به آن، در هر جایی تعلق به اقدامات شما را حس کنند. برای این امر 
بهتر است تا به فصل های مختلف توجه داشته باشید. برای مثال اقدامات 
شــما در فصل زمســتان باید با توجه به خصوصیات این فصل باشد. در 
ایــن رابطه می توان تصویری را در کنار یک آدم برفی تهیه کرد. در نهایت 
این امر که تصاویر و ویدئوهایی داشــته باشید که حالت شکار لحظه ها را 
داشــته و بدون آگاهی افراد انجام شده است، خود از دیگر اقدامات جذاب 
خواهد بود. درواقع بهتر است تا از موقعیت های موجود برای افزایش تاثیر 
اقدامات خود استفاده کنید. برای مثال تمامی برندهای مطرح، پست های 

مخصوصی را برای عید پاک دارند. 
DIY-7 را جدی بگیرید 

DIY مخفــف کلمه Do It Yourself بــه معنای خودت انجام بده 
اســت. درواقع این ویدئو ها شامل راهکارهای خالقانه برای خلق یک چیز 
اســت. برای مثال برخی از افــراد با لوازم دور ریختنی بــرای خود لوازم 
کاربردی می ســازند. موفقیت این موارد به علت جذابیت بسیار باالی آنها 
کامال تضمین شده است. به همین خاطر ضروری است تا بخشی را به این 
امر اختصاص دهید. در این رابطه به هر میزانی که آموزش ها با نوع فعالیت 
شما ارتباط بیشتری را داشته باشــد، بدون شک بازخوردهای بهتر را به 
دســت خواهید آورد. در نهایت این امر که از مخاطبان خود بخواهید که 
خالقیت های خود را با شما به اشتراک بگذارند، خود از دیگر مواردی است 
کــه کامال موفقیت آمیز خواهد بود. به همین خاطر به دنبال هر راهکاری 

برای ایجاد ارتباط دوطرفه با مخاطبان خود باشید. 
8-به دنبال استفاده از محبوب ترین ها باشید

هر چیزی که در جامعه به محبوبیتی دست پیدا می کند، الزم است تا 
مورد استفاده شما قرار گیرد. این امر باعث خواهد شد تا توجه طرفداران 
آنها به ســمت شما منعطف شود. برای مثال یک بازی بسیار جذاب است 
که طی مدت زمانی کوتاه به محبوبیت جهانی دست پیدا کرد. بسیاری از 
برندها با تهیه لباس هایی مشابه شخصیت های اصلی این بازی، به افزایش 
جذابیت اقدامات خود افزودند. بدون شــک حتی یــک تصویر از چنین 
لباس هایی می تواند برای شــما موفقیت باالیی را به همراه داشته باشد. 
در نهایت توجه داشــته باشید که صفحات رسمی چنین برندهایی که به 
محبوبیت سریع دست پیدا کرده اند، از اقدام شما پشتیبانی کرده و آن را 
در معرض نمایش قرار خواهنــد داد. این امر خود به افزایش محبوبیت و 

شهرت شما کمک فوق  العاده ای را می کند. 
9-از هشتگ های محبوب استفاده کنید 

 هشتگ ها باعث خواهد شد تا مطالب شما در دسته بندی های مختلف 
قرار گیرند، با این حال بســیار مهم اســت تا موارد محبوب را مورد توجه 
خود قرار دهید. برای مثال در صورتی که در زمینه کفش فعالیت دارید، با 
یک سرچ ساده، می تواند محبوب ترین ها در این زمینه را بیابید. در نهایت 
فراموش نکنید که اگرچه اســتفاده مکرر از هشتگ ها مفید است، با این 

حال باید به ارتباط آنها با نوع کسب وکار خود نیز توجه داشته باشید. 
10-از اینفلوئنسرها کمک بگیرید 

اینفلوئنسرها، افرادی محسوب می شوند که به کمک اینستاگرام موفق به 
کسب شهرت شده اند. این افراد به خوبی می توانند برند شما را تبلیغ کنند. 
به همین خاطر ضروری است تا محبوب ترین آنها را مورد توجه قرار دهید. 
با این حال توجه داشته باشید که سلبریتی ها نیز از دیگر گزینه های کامال 
مناسب محسوب می شــوند، با این حال مبلغ همکاری با آنها، به مراتب 

بیشتر خواهد بود. 
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دالیل عدم خرید مشتریان را بشناسیم !
شــاید هیچ چیزی برای یک فروشــنده بدتر از این نباشــد که 
محصــوالت او را مشــتریان نخرند. موضوع این مطلب آموزشــی، 

بررسی دالیل عدم خرید مشتریان است.
اما باید به این مسئله توجه داشته باشیم که عدم خرید مشتریان 
نیز دالیلی دارد که باید به کشــف آن دالیــل بپردازیم و راه حلی 
بــرای آن پیدا کنیم. یکی از دالیل اصلی عدم خرید مشــتریان را 
می توانیم به امکان خرید آنها نســبت دهیم. یعنی مشــتریان شما 
امکان خرید محصول شما را بنا به دالیل مختلف ندارند، اما در این 
مقاله، هدف ما آن دســته از مشتریانی نیستند که توانایی یا امکان 
خرید را ندارند. بلکه هدف ما بررسی آن دسته از مشتریانی هستند 
کــه توان و امکان خرید دارند ولی قصد خرید محصول ما را ندارند. 
به طور کلی می توانیم دالیل عدم خرید مشــتریان را در موارد زیر 

خالصه کنیم:
اولین دلیل عدم خرید مشتریان: ترس از اشتباه مجدد

احتمــال عدم خرید مشــتریان می تواند به دلیل این باشــد که 
مشــتری شــما قباًل این محصول را خریداری کرده و دچار مشکل 
شــده است و هم اکنون از ترس اشــتباه مجدد، رغبتی برای خرید 

مجدد این محصول ندارد.
دومین دلیل عدم خرید مشتریان: عدم عالقه مشتری

از دیگــر دالیل عدم خرید مشــتریان می توانیم بــه عدم عالقه 
مشــتریان به محصول شما اشــاره کنیم. او تصمیم خود را گرفته 
اســت و قصد خرید ندارد ولی ممکن است به  دالیل مختلف، فعاًل 

تصمیم خود را به عقب بیندازد.
سومین دلیل عدم خرید مشتریان: پیشنهادهای رقیبان

ممکن است مشتریان شــما، پیشنهادهای بهتری از رقیبان شما 
دریافــت کرده باشــند و به همین دلیل به خرید از شــما عالقه ای 

ندارند یا تصمیم خود را به تعویق می اندازند.
مســئله مهم این اســت که کشــف کنید کدام یک از موارد باال 
موجب شــده است که مشــتریان شما محصوالت شــما را نخرند. 
اگــر تصمیم بگیرید که دالیل عدم خرید را به صورت مســتقیم از 
مشتریان بپرسید، به احتمال خیلی زیاد به نتیجه ای نخواهید رسید 
چرا که مشــتریان سعی می کنند دالیل خود را پنهان کنند، با این 
حال بهترین راه نیز این اســت که دالیــل عدم خرید یا رغبت آنها 
برای خرید را بپرسید، پس الزم است با کلمات و جمالتی مناسب و 

یا به صورت غیرمستقیم، دالیل عدم خرید را از آنها بپرسید.
اگر حدس شما این اســت که مشتری تان قصد دارد از رقیب تان 
خرید کند و این معامله چندان هم برای شــما ســودی ندارد بهتر 
است انرژی و زمان خود را صرف آن نکنید و از این معامله منصرف 
شوید. زیرا انرژی بیهوده صرف کردن برای آن دسته از مشتری هایی 
که تمایل و قصد خرید از شــما را از دست داده اند و می خواهند از 
رقیب تان خرید کنند و در عین حال معامله با آنها برای شما چندان 
سودی ندارد بهتر اســت از آن منصرف شوید و انرژی خود را برای 

مشتریان دیگر خود صرف کنید.
در صورتی که حدس می زنید مشتری تان به این دلیل قصد خرید 
از شــما را ندارد که به محصول شــما عالقه مند نیست ولی جرأت 
نمی کند به شــما بگوید که قصد خریدن ندارد. در این شرایط، بهتر 
است به گونه ای با او برخورد کنید که او احساس نکند با عدم خرید 
کردن، مزایای شــما را از دست داده است و این ارتباط قطع خواهد 
شد. بلکه او حق انتخاب دارد و می تواند هر محصولی را از هر جایی 
که تمایل دارد خرید کند. پس بهتر اســت این حس و فکر را به او 

القا نکنید تا او بتواند به راحتی تصمیم بگیرد.
اما براســاس تجربــه مشــاوره بازاریابی، اگر متوجه شــدید که 
مشــتریان شما به دنبال تضمین هســتند و از اینکه محصول شما 
را خریداری کنند و مانند موارد قبلی که دچار اشــتباه شده اند باز 
هم مرتکب اشتباه شــوند بهتر است به آنها تضمین بدهید که آنها 
مجددا مرتکب چنین اشتباهی نخواهند شد و معامله با شما آنها را 
به سودی که مدنظرشان است می رساند. به آنها تضمین بدهید که 
اگر انتخاب آنها اشتباه هم باشد باز هم می توانند از خدمات پس از 

فروش شما استفاده کنند و ضرری متوجه آنها نخواهد شد.
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5 عادت مشترک تمامی کارآفرین های موفق 

بدون شــک رسیدن به ســطح افرادی نظیر اســتیو جابز، رویای هر 
کارآفرینی محسوب می شود. اگرچه در این رابطه همواره شاهد تالش هایی 
هستیم، با این حال واقعیت این است که بسیاری از افراد با ناکامی مواجه 
می شوند. این امر در حالی است که کارآفرینی دیگر، حتی با تالشی کمتر 
موفق تر ظاهر شــده است. علت این امر به خاطر آگاهی آنها از روش های 
درســت موفقیت محسوب می شود. درواقع شما باید برنامه ریزی دقیق و 
مرحله ای داشته باشید در غیر این صورت تالش های شما نتیجه الزم را 
به همراه نخواهد داشت. فراموش نکنید که موفقیت به معنای تالش بیشتر 
در مقایســه با سایرین نبوده و الزم است تا انرژی خود را در درست ترین 
راه مصــرف کنید. در ایــن رابطه آگاهی از عادت های مشــترک تمامی 
کارآفرین های موفق، نقطه شــروعی فوق العاده محسوب خواهد شد. در 

همین راستا و در ادامه به بررسی پنج مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
1-تصمیم گیری برای آنها راحت است 

مهم ترین ویژگی که یک کارآفرین باید از آن برخوردار باشــد، توانایی 
تصمیم گیری محسوب می شود. درواقع آنها باید تحت هر شرایطی بتوانند 
بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند. برای مثال در شــرایطی ممکن اســت 
شرکت به یک تصمیم سریع نیاز داشته باشد، تحت این شرایط ضروری 
است تا کارآفرینان قادر به انجام این امر باشند. به همین خاطر نیز نباید 
تصور کنید که برای این امر همواره شما زمان کافی را در اختیار خواهید 
داشــت. در این رابطه یک مثال خوب را می توان جف بزوس موسس برند 
آمازون دانست. میزان موفقیت وی در ســال های اخیر به اندازه ای بوده 
است که بسیاری در حال حاضر به عنوان ثروتمندترین فرد جهان شناخته 
می شود، با این حال شــروع کار وی کامال ساده بوده و هیچ کارمندی را 
نداشته است. همین امر نیز باعث شده بود تا هیچ کس برای وی شانسی 
را برای موفقیت تصور نشــود، با این حال وی به علت تصمیم گیری های 
خوب خود، موفق شــد تا از یک برند کوچک و نوپــا، امپراتوری آمازون 
را شــکل دهد. در این رابطه نباید تصــور کنید که توانایی تصمیم گیری 
مناسب، یک استعداد ذاتی محسوب می شود. درواقع هر فردی می تواند با 
تمرین، در این زمینه به مهارت کافی دست پیدا کند. خوشبختانه امروزه 
مقــاالت و راهکارهای متعددی برای تقویت مهارت تصمیم گیری معرفی 
شده اســت که مطالعه آنها کامال کارساز خواهد بود، با این حال نباید از 
بررســی تصمیمات کارآفرین های برتر در شرایط مختلف نیز غافل شد. 
نکتــه دیگری که باید در این بخش مورد توجه قرار دهید این اســت که 
تصمیم گیری به اعتماد به نفس کافی نیز ارتباط دارد. درواقع شما باید به 
خود اعتماد داشته باشید در غیر این صورت، تردیدها قدرت بیشتر خواهند 
گرفــت و این امر فرصت های موجود را در اختیار فردی دیگر قرار خواهد 

داد. فراموش نکنید که شکست، همواره بهتر از هیچ کاری نکردن است. 
2-قادر به ایجاد ارتباط میان اهداف بلندمدت و کوتاه مدت هستند 
یک کارآفرین موفق، هم اهداف کوتاه مدت و هم بلندمدت را مورد توجه 
قرار می دهد. درواقع هر دو این موارد برای موفقیت شــرکت الزامی بوده 
و بایــد مورد توجه جدی قرار گیرند. فرامــوش نکنید که بقا و یا نابودی 
شــرکت، کامال به تصمیمات شما بستگی خواهد داشت. به همین خاطر 
ضروری اســت تا برای این مورد به طور همزمان برنامه ریزی کنید. با این 
حال این اقدام نیز کافی نبوده و الزم است تا اهداف شما با یکدیگر ارتباط 
کافی را داشته باشند. عدم وجود ارتباط و هماهنگی، باعث خواهد شد تا 
امکان کسب بهترین نتیجه فراهم نباشد. به همین خاطر باید مهارت ایجاد 
اهداف کوتاه و بلندمدت کامال مرتبط با یکدیگر را داشــته باشید. این امر 
که اهداف شــما در راستای یکدیگر باشند، شما را به باالترین نقطه های 

موفقیت خواهد رساند. 
3-به دنبال آموزش و کسب تجربه مداوم هستند 

اگر بخواهید ســاکن بمانید، بدون شک با پسرفت مواجه خواهید شد. 
علــت این امر به خاطر تغییرات و به وجود آمدن نیازهای جدید و رقابت 
فشرده در تمامی حوزه های کسب وکار است. فراموش نکنید که وارن بافت 
که به عنوان موفق ترین سرمایه گذار قرن اخیر شناخته می شود، هنوز هم 
میزان مطالعه روزانه خود را حفظ کرده است. در این رابطه فراموش نکنید 
که تنها توســعه مهارت های تخصصی کافی نبوده و الزم است تا تمامی 
مواردی کــه مدیریت به آن نیاز خواهد داشــت را طبق یک اولویت، در 
برنامه ریزی خود قرار دهید. برای افزایش سرعت و تاثیر یادگیری خود نیز 
ضروری است تا روش-های جدید را مورد استفاده قرار دهید. برای مثال 
گوش دادن به کتاب های صوتی، می-تواند گزینه مناسب تری برای افرادی 

باشد که از شرایط الزم برای مطالعه کتاب های چاپی برخوردار نیستند. 
4-اطراف خود را با افرادی باهوش پر می کنند 

تاثیر همنشین در موفقیت افراد بسیار مهم است. درواقع هیچ کارآفرین 
موفقــی را نمی توانید بیابید که در انتخاب دوســتان خود دقت کافی را 
نداشــته باشــد. برای مثال آنها هیچ گاه با یک فرد معمولی، بیش از حد 
ارتباط برقرار نمی کنند. همین امر باعث می-شــود تا در استخدام های 
خود نیز به دنبال افرادی باهوش باشند. به همین خاطر نیز ضروری است 
تا به تمامی افرادی که با آنها معاشرت دارید، نگاهی انداخته و مواردی که 
اســتانداردهای الزم را ندارند، حذف کنید. در نهایت فراموش نکنید که 
شــخصیت، از مهارت و میزان تجربه مهم تر بوده و الزم است تا نخستین 

نکته و اولویت شما، ویژگی-های شخصیتی افراد باشد. 
5-نه گفتن برای آنها بسیار راحت است 

هر فردی در طول زندگی خود با موقعیت های مختلفی مواجه خواهد 
شد که نحوه واکنش آنها نسبت به هر یک، آینده را شکل خواهد داد. در 
این رابطه اگر هدفی را دارید، دیگر نمی توانید برای خیلی از چیزها زمانی 
را اختصاص دهید. این امر در حالی است که بسیاری از افراد در زمینه نه 
گفتن، با مشکل مواجه هستند، با این حال کارآفرین ها و مدیران موفق، 
به خوبی این مشــکل را در خود برطرف کرده و همین امر باعث می شود 
تا بتوانند پیشرفتی مداوم را داشته باشند. برای این امر توصیه می شود تا 
در ابتدا به دنبال کسب مهارت برای نه گفتن به خود باشید. درواقع شما 
باید بر روی خود کنترل الزم را داشته باشید، در غیر این صورت سایرین 
کنترل شــما را در دست خواهند گرفت. در نهایت این افراد قادر خواهند 
بــود تا بر روی نه گفتن به دیگــران کار کنند، با این حال در صورتی که 
ترتیب این امر را رعایت نکنید، بدون شک با مشکل و عدم موفقیت مواجه 
خواهید شــد. با این حال مراجعه به یک روانشناس نیز می تواند در این 
زمینه کامال مفید باشد. به عنوان نکته پایانی همواره این جمله استیو جابز 
را به خاطر داشته باشــید که عنوان کرده است که به کارهایی که انجام 
نداده، به اندازه کارهایی که انجام داده است، افتخار می کند. این امر خود 
به خوبی اهمیت نپرداختن به هر چیز و داشتن یک سبک زندگی مشخص 

را به اثبات می رساند.  
entrepreneur :منبع

رهبری

مترجم: امیر آل علی

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

بدون شــک یکی از مواردی که در رابطه با هر برندی مورد توجه قرار 
خواهد گرفت، شــکل دفتر کاری آنها خواهــد بود. در این رابطه برخی 
از شــرکت ها چیدمان خــود را به نحوی انجام می دهنــد که در کنار 
جذابیت های بصری، تمامی نیازهای کارمندان نیز تامین شــود. در این 
رابطه آشــنایی با برترین ها، می تواند ایده های جذابی را به شما داده و 
راهنمای عمل بسیار خوبی محسوب شود. در همین راستا و در ادامه به 

بررسی ۹ مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
Bark-1 )شهر کلمبوس آمریکا(

رتبه نخست لیست امسال به برند تولیدکننده لوازم حیوانات خانگی 
با نام بارک، اختصاص دارد. در این شــرکت، فضا های کافی برای آوردن 
حیوانات خانگی کارمندان اختصاص داده شــده اســت. همین امر نیز 
باعث شده تا به خوبی طرفداری خود از حیوانات را نشان داده و رضایت 
شــغلی بیشــتری را برای کارمندان خود به ارمغان آورند، با این حال 
برای حفظ نظافت، نه تنها از پوشــک های مخصوص حیوانات استفاده 
می-شــود، بلکه تمامی لوازم این شــرکت به نحوی اســت که شست 
و شــوی آنها با ســهولت باالیی همراه باشــد و به محض شسته شدن، 
خشــک شوند. کفپوش های این شرکت نیز به نحوی است که آب را به 
ســرعت به خود جذب کرده و دیگر نیازی به خشک کردن و یا شست 
و شــو در بیرون از دفتر شــرکت، وجود ندارد. ایجاد فضاهای کوچک 
ولی خالقانه برای اســتراحت و بازی کارمندان با حیوانات خانگی خود، 
از دیگر موارد جذاب دفتر کاری این شــرکت محسوب می شود. امکان 
نصب جی پی اس بر حیوانات نیز از دیگر مواردی اســت که باعث شده 
است تا کارمندان در کمترین زمان ممکن بتوانند حیوان خانگی خود را 
پیدا کنند. جذابیت وجود این حیوانات به حدی زیاد اســت که بسیاری 
از مشــتریان را شگفت زده می کند. درواقع طراحی دفتر این شرکت به 
خوبی نشان می دهد که باید از حوزه اصلی کار خود در طراحی شرکت 

استفاده کنید. 
Digital Luxury Group -2 )شهر ژنو سوئیس(

این برند کــه در زمینه بازاریابی دیجیتال فعالیت دارد، تمامی تالش 
خود را انجام داده است تا از شکل یک دفتر کاری فاصله گرفته و افراد را 
در محیطی به مانند خانه خود قرار دهد. درواقع در این شرکت آرامش، 
حــرف اول را خواهد زد. به همین خاطر شــما یــک دفتر کامال آرام با 
فضاهای مجزا را مشاهده خواهید کرد که برای هر اقدامی نظیر مطالعه، 
ایده آل است. در این شرکت دکوراســیون مینیمال مورد استفاده قرار 
گرفته شــده است که سادگی و عدم شــلوغی را به همراه دارد. درواقع 
تحقیقات روانشناســی بیانگر آن است که محیط کاری شلوغ، تمرکز و 
آرامش افراد را نابود خواهد ســاخت. به همین خاطر نیز این شرکت به 
خوبی در کنار حفظ ســادگی، تالش کرده اســت تا از تمامی بخش ها 
اســتفاده الزم را داشته باشد. بزرگ بودن فضای این شرکت باعث شده 
است تا برای هر بخش، فضای کافی در نظر گرفته شده باشد که خود به 

افزایش راندمان کاری کارمندان منجر شده است. درواقع در این شرکت 
بی نظمی و شــلوغی به چشــم نخورده و بهترین مــکان برای افرادی 
محسوب می شود که آرامش و ساکت بودن محیط کاری را می پسندند. 

Gusto-3 )شهر سان فرانسیسکو آمریکا(
این شرکت از یک کارخانه ساخت و تعمیر کشتی، یکی از خالقانه ترین 
طرح های ممکن را پدید آورده اســت. این شرکت تولیدکننده نرم افزار، با 
حفــظ ظاهر اصلی کارخانه و برخی تغییرات جزئی، به تلفیقی از قدمت و 
تکنولوژی دست پیدا کرده است. بدون شک حضور در چنین شرکتی، برای 
هر فردی جذابیت بسیار باالیی را به همراه خواهد داشت. درواقع آنها با این 
اقدام خود، از مکانی متروکه، استفاده مفیدی را انجام داده اند که بدون شک 
برای آنها بار مالی بسیار کمتری را به همراه داشته است. به همین خاطر اگر 
نتوان این شرکت را دارای جذاب ترین دفتر کاری امسال تلقی کرد، با این 

حال بدون شک عنوان خالقانه ترین طراحی متعلق به آنها است. 
Mindvalley-4 )شهر کواالالمپور مالزی(

این شــرکت که در زمینه معماری و طراحی داخلی فعال اســت، از 
تابلو های نقاشــی مختلف از تمامی کشــورهای جهان برای زیباسازی 
دفتر کاری خود استفاده کرده است. همین امر نیز منجر شده تا زیبایی 
این شرکت در باالترین حد خود قرار گیرد. در کنار آن، استفاده از دفاتر 
دو طبقه، منجر به اســتفاده هرچه بهتر از فضا نیز شده است. استفاده 
از شیشــه ها و مبلمان رنگی در کنار گیاهانی با رایحه خوشبو، آرامش 
و جذابیت باالیی را به این شــرکت بخشــیده اســت. نوع طراحی این 
شرکت نیز با توجه به نظرات روان شناسانه طراحی شده است تا افراد به 
خالقیت بیشتری دست پیدا کنند. نکته جالب توجه دیگر این شرکت، 
وجود اتاق های هیپنوتیزم و ماساژ است که باعث شده است تا امکان از 

بین بردن کامل خستگی و استرس، فراهم باشد. 
Slack-5 )شهر سان فرانسیسکو آمریکا(

با قدم زدن در دفتر کار این شــرکت فعــال در زمینه تولید نرم افزار، 
احســاس خواهید کرد که در سرتاســر کره زمین قدم زده اید. درواقع 
نوع طراحی این شــرکت به نحوی بوده اســت که شما به خوبی تمامی 
محیط هــا نظیر جنگل و دریــا را حس خواهید کرد. بــرای مثال در 
بخشــی از این شرکت طراحی ای نظیر یک جنگل وجود دارد که برای 
اســتراحت، کلبه هایی کوچک و از جنس چوب تعبیه شده است. وجود 
تعداد بی شــماری گیاه، این مکان را به فضایی فوق العاده برای مطالعه 
تبدیل کرده اســت. موســیقی درمانی نیز از دیگر مواردی است که به 
خوبی در این شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال در بخشی 
از راهروی این شــرکت به وســیله صفحات نمایش بــزرگ، فرد را در 
شرایط قطب و اقیانوس قرار می دهند که پخش صداها نیز به درک بهتر 
آن کمک کرده اســت. درواقع قدم زدن در این شرکت به مانند کشف 
مناطــق مختلف خواهد بود. برای مثال اگر فردی در محیط کویری و یا 
کوهســتانی احساس آرامش بیشتری را دارد، تنها کافی است تا از دفتر 
کار خود خارج شــده و به بخش مربوطه بــرود. این امر خود به عاملی 
برای عدم نشســتن های طوالنی کارمندان که اقدامی پرضرر محسوب 

می شود، تبدیل شده است. 

Trend Micro -6 )شهر قاهره مصر(
این امر که در طراحی شــرکت به ابعاد فرهنگی کشــور خود توجه 
داشته باشــید، بدون شک حس میهن پرســتی افراد را افزایش خواهد 
داد. این امر درست اقدامی اســت که شرکت ترند میکرو که در زمینه 
امنیت سایبری فعالیت دارد، از آن استفاده کرده است. درواقع طراحی 
این شرکت درســت به مانند مصر باســتان بوده و همین امر جذابیت 
بصری بسیار باالیی را به همراه داشته است. میزان موفقیت این طراحی 
به حدی بوده که یک روز در هفته به عالقه مندان برای مشــاهده دفتر 
شرکت اختصاص داده  شده اســت. در این شرکت یک موزه نیز وجود 
دارد که به افراد نشــان می دهد که در گذشته مردم چگونه از اطالعات 
خود محافظت می کردند. به همین خاطر نیز محیط کاری این شــرکت 

را باید یک دفتر و موزه بسیار جذاب تلقی کرد. 
Vital Proteins-7 )شهر شیکاگو آمریکا(

این شــرکت تولیدکننــده مکمل های ورزشــی و لوازم آرایشــی و 
بهداشتی، در طراحی دفتر کاری خود به خوبی به اهمیت وجود فضای 
نشســتن برای کارمندان خود پی برده اســت و حتی در پله های خود 
نیــز فضایی را برای نشســتن کارمندان، اختصاص داده اســت. وجود 
پنجره های زیاد نیز باعث شده است که میزان نیاز به استفاده از المپ، 
در این شــرکت به حداقل برسد. درواقع در این شرکت از شیشه، بیش 
از هر چیز دیگری استفاده شده است. جالب است بدانید که این شرکت 
در گذشــته یک مرغداری بوده و نمونه ای از تجهیزات آن را همچنان 
می توان مشاهده کرد. توجه ویژه به روانشناسی رنگ ها برای هر بخش 
نیز از دیگر مواردی اســت که در طراحی این شرکت مورد استفاده قرار 

گرفته شده است. 
WhiteBalance -8 )شهر دهلی نو هند(

شرکت وایت باالنس که یک استودیو عکاسی و فیلم برداری از مجالس 
محســوب می-شــود، در طراحی دفتر کار خود به اســتفاده از وسایل 
کالسیک، توجه ویژه ای را نشــان داده است. همین امر نیز باعث شده 
اســت تا دفتر این شــرکت، به مانند یک خانه قدیمی و مجلل باشــد. 
درواقع شــما با حضور در دفتر کار این شــرکت تصور خواهید کرد که 
وارد یک قصر زیبا شــده اید. همین امر نیز به جنبه هنری فضای کاری 

آنها که همسو با نوع فعالیت شان می باشد، افزوده است. 
The Wing-9 )شهر نیویورک آمریکا(

این شرکت فعال در زمینه تکنولوژی، طراحی شرکت خود را درست 
به مانند یک هتل گران قیمت درآورده اســت. اگرچه هتل مذکور دیگر 
فعالیتی را ندارد، با این حال طراحی مطابق آن، باعث شــده اســت تا 
توجه های بسیاری معطوف به این شرکت شود. درواقع آنها از این طرح 
خود به عنوان یک اقدام تبلیغاتی اســتفاده کرده اند که منجر به رشد 
و شــهرت سریع آنها شده اســت. به همین خاطر استفاده از طرح های 
مشــهور نیز می تواند به خوبی جذابیت باالیی را برای همگان به همراه 
داشــته باشد. در نهایت کارمندان نیز از کار کردن در یک هتل جذاب، 

نهایت رضایت را خواهند داشت.  
inc :منبع

جذاب ترین دفاتر کاری در سال ۲0۱9

به قلم: کوین رایان نویسنده حوزه مدیریت و کارآفرینی
مترجم: امیر آل علی
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37074؛ سامانه پرداخت تلفنی قبوض گاز در خراسان رضوی
مشهد - صابر ابراهیم بای: مدیربهره برداری شرکت گاز استان گفت: 
مشــترکین گاز طبیعی در خراســان رضوی می توانند قبوض گاز خود را با 
استفاده از سامانه تلفنی ۳۷0۷۴ پرداخت کنند. حسن افتخاری هدف از این 
اقدام را تکریم ارباب رجوع و کاهش مدت زمان پاســخگویی به شــهروندان 
عنوان کرد. وی افزود: مشــترکین گاز طبیعی در خراسان رضوی می توانند 
از طریق کارت بانکی دارای رمز دوم و شــماره گیری تلفن ۳۷0۷۴، نسبت 
به ثبت شناســه قبض و دریافت خدمات غیرحضــوری پرداخت قبوض گاز 
اقدام کننــد. افتخاری ادامه داد: در کنار اجرای طرح حذف کاغذی قبــوض گاز راهکارهای الکترونیکی 
ساده ای برای آرامش و راحتی شهروندان اندیشیده شده است.مدیربهره برداری شرکت گاز استان گفت: 
با راه اندازي و اســتفاده شــهروندان از ســامانه تلفنی ۳۷0۷۴ دیگر نیازي به مراجعه افراد به پایانه هاي 
الکترونیکي مانند خودپرداز، وب کیوسک، پایانه هاي فروشگاهي و شعب بانکي برای پرداخت هزینه گازبها 
وجود ندارد.خراسان رضوی پس از تهران بزرگ، بیشترین حجم تعداد مشترکین گاز طبیعی کشور را به 

خود اختصاص داده است. 

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

اهواز- شــبنم قجاوند: مدیرکل راه و شهرسازی اســتان خوزستان گفت: 
باتوجه به نیاز سایت های مسکن مهر در هندیجان و دزفول، مدرسه و کالنتری 
در این مناطق احداث می شــود. رضا رضایی در ششمین جلسه شورای مسکن 
استان اظهار کرد: با توجه به اهمیت برقراری بحث امنیت سایت های مسکن مهر 
هم برای ســاکنان آن منطقه و هم تجهیــزات واحدهای نیمه تمام در مجموعه 
مســکن مهر هندیجان و دزفول، نیازمند به استقرار نیروی انتظامی هستیم. وی 
با بیان اینکه اســتقرار برخی از زیر ساخت های مورد نیاز سایت های مسکن مهر 

نیاز به همکاری های بین بخشی دارد، افزود: مدرسه نیز یکی دیگر از نیاز این سایت ها است.
مدیر کل راه و شــهر سازی استان خوزســتان با اشاره به برخی واحدهای فاقد متقاضی مسکن مهر، تصریح 
کرد: در خصوص مســکن مهر بندر امام باید برای واگذاری به پرســنل شرکت های پتروشیمی با مدیران عامل 
این شــرکت ها صحبت کرد. رضایی بیان کرد: ۴۸ واحد مســکن مهر با مساحتی بالغ بر چهار هزار و ۳20 متر 
مربع و اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۶۵ میلیون و ۶0 هزار تومان برای مددجویان آغاجاری ســاخته شــده و 
آماده تحویل اســت. وی عنوان کرد: همچنین این آمادگی وجود دارد ۱00 واحد مســکونی دیگر نیز به افراد 

ساکن در سکونتگاه های غیر رسمی محول شود.

با حضور غفاری مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران انجام شد : 
افتتاح نیروگاه برق7 مگاواتی درآمل

ساری – دهقان : نیروگاه برق مقیاس کوچک بابکان آمل با توان ۷ مگاوات 
به بهره برداری رســید. نیروگاه برق مقیاس کوچک بابکان امل با توان تولید ۷ 
مگاوات با حضور حســین زادگان استاندار مازندران ، مهندس افضلی مدیرعامل 
برق منطقه ای مازندران و گلســتان و مهندس غفاری مدیرعامل شرکت توزیع 
برق مازندران و یوســفیان مــال نماینده محترم مردم امل در مجلس شــورای 
اســالمی صبح روز پنج شــنبه مورخ  2۸/۶/۹۸ افتتاح و به بهره برداری رسید . 
نیروگاه بابکان برخالف ژنراتورهای دیزلی از سوخت گاز طبیعی استفاده کرده و 

کامال" بصورت دوستدار محیط زیست احداث شده است .

بازدید مدیر منطقه خلیج فارس از مرکز انتقال نفت عسلویه
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مدیر منطقــه خلیج فارس از مرکز 
انتقال نفت عســلویه بازدید بعمل آورد. به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط 
لولــه و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس؛مدیر منطقه خلیج فارس با اعالم این 
خبر گفت: در این برنامه دو روزه از تاسیســات مخازن متمرکز میعانات گازی و 
اراضی واگذار شده به منطقه خلیج فارس بازدید بعمل آمد. علیرضا عطار افزود: 
در ادامه از پروژه آماده سازیloading truck محل بارگیری تانکرهای حمل 

میعانات گازی  بازدید شد.

 حذف قبوض کاغذی کارکرد تلفن ثابت
از مهرماه سال جاری دراستان مرکزی

اراک- مینو رســتمی: در راستای نهادینه ســازی و تحقق فرایند های دولت الکترونیک ، از مهرماه سال 
جاری ، قبوض کارکرد تلفن ثابت،در استان مرکزی چاپ و توزیع نمی شود. به گزارش اداره روابط عمومی مخا 
برات منطقه مرکزی، در راســتای استفاده بهینه از تمام ظرفیت هاي دولت الکترونیک ،قبوض کاغذي کارکرد 
تلفن های ثابت در اســتان مرکزی از مهرماه ســال جاری حذف مي شود. بر پایه این گزارش با حذف قبوض 
کاغذی، تمام مشــتریان تلفن ثابت در استان مرکزی از این پس مي توانند عالوه برتماس با سامانه 2000، از 
طریق تلفن همراه با شــماره گیری کد #2020* قبوض خود را پرداخت نمایند و این در حالی اســت که وب 
سایت شرکت مخابرات ایران نیز از دیگر در گاه های ارتباطی است که مشتریان می توانند از طریق آن ضمن 

دریافت کارکرد تلفن ثابت خود ، از همان طریق نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی اعالم کرد؛
اجرا و میزبانی 100 رویداد ورزشی با نام کنگره امام و شهدای مرکزی

اراک – مینورســتمی: مدیرکل ورزش و جوانان اســتان مرکزی گفت: میزبانی و برگزاری یکصد رویداد 
ورزشــی کشوری و بین المللی طی ســال جاری با عنوان کنگره ملی نقش امام خمینی)ره( در دفاع مقدس و 
۶200 شــهید مرکزی مدنظر اســت.   عابد حقدادی روز یکشنبه در اجالسیه شهدای ورزشکار استان مرکزی 
و یادواره ۳۳2     شــهید ورزشــکار استان مرکزی که با حضور مشــاور وزیر ورزش و جوانان در اراک برگزار 
شــد، اظهار داشت: برگزاری و میزبانی بیش از یکصد رویداد ورزشی کشوری و بین المللی طی سال جاری در 
دستور کار مدیریت ورزش و جوانان استان مرکزی با نام امام راحل و شهدای ورزشکار قرار دارد که بزرگترین 
آن مســابقات کشتی جام یادگار امام و مســابقات بین المللی جام آفتاب شطرنج بود، که طی دو ماه گذشته، 
کشــتی در اراک وشــطرنج در خمین برگزارشــد.وی افزود: همچنین بیش از ۳0 پروژه ورزشی با نام شهدای 
ورزشــکار استان مرکزی افتتاح شــده و برخی از آنان نیز طی سال جاری با همین نام به بهره برداری میرسد.
حقدادی بیان داشت: از آنجایی که یکی از اهداف کنگره ملی نقش امام خمینی)ره( در دفاع مقدس و ۶200 
شهید استان مرکزی، محروم زدایی است در این راستا ۱۷۶ خانه ورزش روستایی تحت عنوان هدایای شهدای 
ورزشکار اســتان با همکاری دهیاری ها با هدف توسعه ورزش روستایی و محرومیت زدایی، به لوازم و وسایل 

مورد نیاز ورزشی تجهیز شده اند.

اعالم نفرات برتر مسابقات قرآنی فرزندان وزارت نیرو
اهواز- شبنم قجاوند: مسابقات قرآنی فرزندان وزارت نیرو در سطح شرکت برق منطقه ای خوزستان و 
اســتان برگزار و برگزیدگان در رشته های مختلف معرفی شدند. برگزیدگان پانزدهمین جشنواره مسابقات 
قرآن و نماز در دو ســطح شرکتی و اســتانی بین فرزندان وزارت نیرو معرفی شدند. بر اساس این گزارش، 
امیر علی علیزاده مقام اول شــرکتی رشته حفظ پســران و آنیسا خواجه پور مقام اول شرکتی رشته حفظ 
دختران را در مقطع پیش دبســتانی، اول و دوم دبســتان کسب کردند. اسرا احمدی و ترمه دانایی فر مقام 
دوم مشــترک شرکتی رشــته حفظ دختران و کوثر احمدی بوصید و مهرسا نوری نژاد مقام سوم مشترک 
دختران در همین مقطع تحصیلی را بدست آوردند. محدثه احمدی بوصید و فاطیما منابهی حسینی مقام 
اول و دوم رشــته حفظ دختران در مقطع اول )ششــم تا نهم( و محمد صادق اســکندری مقام اول رشته 
شــرکتی و سوم استانی رشته حفظ پسران در همین مقطع را کسب کرد. همچنین بهار عسگری پور مقام 
اول شــرکتی و استانی رشــته های آموزه های قرآن و نماز دختران در مقطع اول و مبینا منابهی حسینی 
مقام اول شرکتی و استانی رشته حفظ دختران مقطع دوم )دهم تا دوازدهم( را کسب کردند و در مسابقات 

کشوری در مشهد شرکت خواهند کرد.

اخبار

ایالم – هدی منصوری: مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم 
گفت: در چهارمین همایش مســئولیت های اجتماعی که از سوی 
وزارت نفت برگزار شــد، پاالیشــگاه گاز ایالم تندیــس نقره ای، 
سپاســنامه و جایزه گزارش پایداری شرکت را در بین شرکت های 
زیر مجموعه وزارت نفت دریافت کرد. مهندس "شهریار داری پور" 
با اشاره به اینکه لوح تقدیر و جایزه این همایش در بخش "تدوین 
و ارائه مطلوب گزارش عملکرد مســئولیت های اجتماعی شرکت" 
بوده اســت، افزود: پاالیشگاه گاز ایالم از ســوی مشاور اجتماعی 
وزیر نفت مورد تقدیر قرار گرفت .وی با بیان اینکه این شــرکت در 
راستای مسئولیت های اجتماعی، قدمهای ارزشمندی برای جامعه 
هدف  برداشــته است، اظهار داشت: پاالیشگاه گاز ایالم همزمان با 
انجام ماموریتهای سازمانی با افتخار رویکرد متعالی مسئولیت های 
اجتماعی را همواره مد نظر دارد و بر این اصل اعتقاد دارد که فعالیت 
موثر در این حوزه عالوه بر اینکه منشــاء اثرگذاری در استان است 

بلکه ضرورت اساسی برای تحقق توسعه همه جانبه پایدار شرکت 
می باشد.مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم تصریح کرد: پاالیشگاه 
گاز ایالم در زمینه معرفی شرکت، ذینفعان، رویکرد شرکت به مفهوم 
مسئولیت اجتماعی، کارکنان، جامعه و محیط زیست  اقدامات قابل 
توجهــی انجام داده که برای آحاد مختلف جامعه ملموس اســت 

.مهندس داری پور با بیان اینکه کســب این عنــوان، برگ زرین 
دیگری در دفترافتخارات این مجموعه صنعتی  است، خاطرنشان 
کرد: توسعه مسئولیت های اجتماعی و ارتقاء رضایتمندی جامعه به 
عنوان مهمترین موضوعات در حیطه مسئولیت اجتماعی شرکت، 
مد نظر است .مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه 
مســئولیت های اجتماعی می تواند با هدایت کسب و کار به شیوه 
اخالقی و مســئوالنه در بهره مندی و سود آوری شرکت تاثیر گذار 
باشد،گفت: مسئولیت اجتماعی شرکت از وجوه مهم اخالق کسب 
وکار است که به نقش شــرکت ها در حوزه اجتماعی اطراف خود 
مــی پردازد.چهارمین همایش مســئولیت اجتماعی صنعت نفت 
با شعار"مســئولیت اجتماعی صنعت نفت، راهی به سوی توسعه 
پایدار" با حضور وزیر و مدیران ارشــد صنعت نفت کشور در محل 
سالن همایش های شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 

ایران در شهریورماه سال جاری برگزار شد.

تبریز - ماهان فالح : رئیس جدید روابط عمومی 
شرکت گاز استان آذربایجان شرقی معرفی شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی طی 
حکمی غالمرضــا قنبری را به عنــوان رئیس جدید 
روابط عمومی منصوب و از زحمات فتح اله زاده رئیس 
ســابق این واحد تقدیر کرد. در بخشی از متن حکم 

صادره به غالمرضا قنبری آمده است؛
انتظار دارد فعالیت های ارزنده انجام شــده در بهره  

گیری همه  جانبه از ابزارهای رســانه  ای و توسعه زیرساخت  های 
اطالع  رسانی در راستای انعکاس فعالیت  های مسؤولیت  اجتماعی، 

حقوق شهروندی  و دســتاوردهای  شرکت  گاز اســتان آذربایجان 
شــرقی بیش از پیش مورد پیگیری قــرار گرفته و علی  الخصوص 

توجــه ویژه به مقوله ارتقــاء فرهنگ عمومی در 
زمینــه مصرف بهینه و ایمــن از گاز طبیعی به 
منظور کاهش آمار حوادث  ناشی از سهل  انگاری 
در مصــرف گاز طبیعی مورد تأکید می  باشــد. 
مدیــر دفتر نمایندگی و سرپرســتی روزنامه در 
اســتان آذربایجان شــرقی تقبل سمت ریاست 
روابط عمومی شــرکت گاز اســتان را توســط 
مهندس غالمرضــا قنبری به ایشــان تبریک و 
تهنیت عرض نموده و مزید توفیقات وی را در ســنگر مســوولیت 

جدید آرزومند است.

اهواز- شبنم قجاوند: وزارت نیرو از راه اندازی و احداث 
کارخانجات تولید تجهیزات صنعت برق در منطقه آزاد اروند 
حمایت می کند. همایون حائــری معاون وزیر نیرو در امور 
برق و انرژی افزود، منطقه آزاد اروند در اســتان خوزســتان 
ظرفیت فراوانی برای ســرمایه گذاری دارد و این قابلیت را 
دارد تا بسیاری از تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنعت برق 
در این منطقه تولید شود. معاون وزیر نیرو در جریان بازدید 
از شبکه توزیع برق خوزســتان در آبادان، خرمشهر و اروند 
کنار افزود، از جمله صنایع مرتبط با صنعت برق که می تواند 
در منطقــه آزاد اروند تولید گردد، تکنولوژی های مرتبط با 
توربیــن نیروگاه های بخار، گاز و برق آبی، کنتور های برق، 

تجهیزات شبکه های انتقال و توزیع برق و قطعات مرتبط با 
پست ها و ایستگاه های برق می باشند که منطقه آزاد اروند 
با جذب سرمایه گذاری می تواند به این عرصه ها ورود کند.

حائری که در جلسه مشترک با مدیرعامل شرکت توزیع 
برق خوزستان، شرکت برق منطقه ای خوزستان، نمایندگان 
مردم شریف آبادان و خرمشهر و فرمانداران این شهر ها سخن 
می گفت تصریح کرد، خوزستان و منطقه آزاد پتانسیل تامین 
نیازهای تکنولوژیکی و تعمیراتی صنایع آب و برق کشور های 
حوزه خلیج فارس را دارد و منطقه آزاد اروند می تواند در این 
زمینه پیش قدم شود. بر اساس این گزارش معاون وزیر نیرو 
در امور برق و انرژی روز گذشته برای بررسی عملکرد شرکت 
توزیع برق خوزســتان و رسیدگی به چالش های پیش روی 
صنعت برق در خوزستان، از شــهر های آبادان،  خرمشهر، 

اروند کنار و روستاهای تابعه بازدید کرد.    

بندرعباس- خبرنگار فرصــت امروز: عاون اول 
رئیــس جمهور با تاکید بر اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی 
در برنامه هــا و عملکرد وزارت نفت متبلور اســت گفت: 
با بهره برداری از پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس میزان 
آالینده ها در هوای شــهرهای بزرگ کشــور به حداقل 

رسیده است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت نفت ســتاره خلیج 
فارس و به نقل از پایگاه اطالع رســانی دولت، »اسحاق 
جهانگیری« روز دوشــنبه در جلسه ســتاد فرماندهی 
اقتصــاد مقاومتــی با اشــاره به گزارش وزیــر نفت در 
خصوص پیشــرفت ها و دســتاوردهای کشور در بخش 
نفت و گاز در اجرای سیاســت هــای اقتصاد مقاومتی، 

گفت: اقدامات انجام شــده در این حوزه کامال منطبق با 
سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده است و باید با جدیت 
تداوم یابد.وی به بازدید خود از پاالیشــگاه ستاره خلیج 
فارس در ســال ۱۳۹2 اشــاره کرد و گفت: هر مدیری 

که دســتی در اجرای طرح های صنعتی داشــت در آن 
مقطع اگر از این پاالیشــگاه بازدید می کرد، متوجه می 
شــد که پیشــبرد این طرح به ویژه با توجه به مســایل 
مربــوط به منابع مالی آن غیر ممکن اســت.معاون اول 
رئیس جمهور تصریح کرد: با این حال با اصالح مدیریت 
طرح و روش های اتخاذ شــده بــرای تامین منابع مالی،  
پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس به بهره برداری رسید و 
امروز شاهد رکوردهای کم نظیر در تولید بنزین هستیم.

جهانگیــری تاکید کرد: این بنزین مطابق با اســتاندارد 
یورو و  باالترین کیفیت ممکن است به طوری که امروز 
میزان آالینده ها در هوای شــهرهای بزرگ کشــور به 

حداقل رسیده است.

قم- خبرنــگار فرصت امروز: مدیرکل ارتباطات و 
امور بین الملل شــهرداری قم با اشاره به تاکید شهردار 
قم مبنی بر ســاماندهی و انسجام بخشی در ارتباط بین 
شــهرداری و دیگر ارگان ها، گفت: ارتباط شــهرداری با 
آموزش و پرورش در ســال تحصیلی جاری منســجم و 

نظام مند خواهد بود.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری قم با 
اشاره به تاکید شهردار قم مبنی بر ساماندهی و انسجام 
بخشــی در ارتباط بین شهرداری و دیگر ارگان ها گفت: 
ارتباط شهرداری با آموزش و پرورش در سال تحصیلی 
جاری منسجم و نظام مند خواهد بود.مهدی کالنترزاده 
در نشست مشترک اداره کل ارتباطات و امور بین الملل 
شــهرداری قم و روابط عمومی آموزش و پرورش که با 
حضور مسئوالن ارتباطات و امور فرهنگی شهرداری های 
مناطق و مســئوالن روابــط عمومی نواحــی اداره کل 
آمــوزش و پرورش برگزار شــد به نقش شــهرداری در 

عرصه خدمت رســانی به مردم اشاره کرد و اظهار کرد: 
باید رویکردها برای ورود به مسائل مختلف کارشناسی و 
با دقت نظر همراه باشد تا به نتایج مطلوب دست یابیم.

وی با اشــاره به تعامل و همکاری مســتمر شهرداری و 
آموزش و پــرورش و نقش روابط عمومــی دو نهاد، در 
تحقق این امر مهم خاطرنشان کرد: سیاست شهرداری 
این اســت که اگر قرار اســت ارتباطی با مجموعه های 
مختلف رقم بخورد باید به صورت دقیق و کارشناســی 

باشــد.مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
قم با اشــاره به تطابق برخی از رســالت های شهرداری 
و آمــوزش و پرورش بیان کرد: بــا هم افزایی در جهت 
اقدامات مشــترکی که در دستور کار آموزش و پرورش 
و شــهرداری قرار دارد می توانیم به نتایج بسیار خوبی 
دســت یابیم.وی با اشــاره به اینکه بایــد ارتباط بین 
شــهرداری و آموزش و پرورش در ســطوح مختلف از 
مدیران ارشــد گرفته تا کارشناسان دنبال شود، یادآور 
شد: شهردار قم بر ساماندهی و انسجام بخشی در ارتباط 
بین شــهرداری و دیگر ارگان ها تاکیــد دارند و یکی از 
ادارات مهــم در این بخش آموزش و پرورش اســت.در 
این جلسه بر هماهنگی بین مناطق شهرداری و نواحی 
آموزش و پرورش، حضور مدیران شهرداری در مدارس 
همزمان با آغاز سال تحصیلی، هماهنگی در آماده سازی 
مدارس به مناســبت ســال تحصیلی و دیگــر اقدامات 

مشترک تاکید شد.

رشت-  مهناز نوبری: با نزدیک شدن به فصل سرما، 
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان گیالن از همه مشترکین 
گرامی درخواســت نمود تا قبل از روشــن نمودن وسایل 
گرمایشــی خود، نسبت به بازرسی و ســرویس آن اقدام 

نمایند.
حســین اکبر مدیرعامل شرکت گاز گیالن با آغاز فصل 
پاییز و شروع سرما از همه مشترکین گاز درخواست نمود 
تا با رعایت نکات ایمنی و اســتفاده از وســایل گرمایشی 
اســتاندارد، پاییز و زمستانی آرام و امن را در کنار خانواده 
های محترمشــان سپری نمایند.حســین اکبر تاکید کرد: 
مشــترکین محترم قبل از روشن نمودن وسایل گرمایشی 
خود حتما  باید از صحت و ســالمت شــیر و شیلنگ گاز، 
سالمت دســتگاه و باز بودن راه دودکش اطمینان حاصل 
نمایند.وی ادامه داد: استفاده از لوله هاي بخاري مناسب، 
بست فلزي، دودکش مجهز به کالهک H و مسدود کردن 
شــیرهاي گاز بدون اســتفاده با درپوش از دیگر مواردي 

هســتند که رعایت آنها می تواند تا حد بســیاری از بروز 
حادثــه جلوگیری نماید.مدیرعامل شــرکت گاز اســتان 
گیــالن گفت: با وجود توصیه ها و بیان هشــدارهاي الزم 
جهت رعایت نکات ایمني متأسفانه همه ساله شاهد وقوع 
حوادث ناخوشایندي ناشــي از استفاده از وسایل گازسوز 
غیر اســتاندارد و یا عدم رعایت هشدارهاي ایمني از این 

نعمت خدادادي هســتیم که در پاره اي از موارد منجر به 
حادثه نیز مي شود.مهندس اکبر افزود: بر اساس گزارشات 
بدست آمده از اتفاقات رخ داده در سالهای گذشته، بسیاری 
از موارد گاز گرفتگی متعلق به خانه ها و اماکن ویالیی بوده 
که تنها چند بار در ســال مورد استفاده قرار می گیرند و 
ساکنین آن بدون بررسی مســیر خروجی دودکش اقدام 
به روشــن کردن بخاری نموده که بعلت مسدود بودن راه 
دودکــش، موجب جمع شــدن گاز مونوکســید کربن در 
ساختمان و بروز حادثه شــده است.وی همچنین از همه 
مشــترکین عزیز خواســت تا ضمن رعایت تمامي نکات 
ایمني باالخص موارد ذکر شــده، به اطالعیه های شرکت 
گاز که از طریق رســانه ها و کانال هاي ارتباطي شــرکت 
اطالع رســاني می گردد، توجه فرمایندمدیرعامل شرکت 
گاز اســتان گیالن در پایان ابــراز امیدواری کرد با رعایت 
نکات ایمني و استفاده صحیح از این نعمت الهي، با کمک 

یکدیگر شاهد سالي بدون حادثه باشیم.

در چهارمین همایش مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت :

پاالیشگاه گاز ایالم تندیس نقره ای را در بین شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت دریافت کرد

با حکم مدیرعامل؛ رئیس جدید روابط عمومی شرکت گاز آذربایجان شرقی منصوب شد

حمایت وزارت نیرو از تولید کنندگان تجهیزات برق در منطقه آزاد اروند

بنزین ستاره خلیج فارس آالیندگی ها را در کالن شهرها کاهش داد

تعامل شهرداری و آموزش و پرورش نظام مند و منسجم است

 در آستانه فصل سرما مدیرعامل شرکت گاز گیالن بر رعایت نکات ایمنی تاکید کرد
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بعضی عادت های ســاده  روزانه، تأثیر شگفتی روی مسیر زندگی تان 
دارند. تحقیقات نشــان می  دهد بیشــتر مدیــران و کارآفرینان موفق، 
عادت های خاصی دارند که ســبب می شود در زندگی خود به پیشرفت 

برسند. 
آیا تاکنون از خود پرســیده اید چه عاملی افــراد موفق را از دیگران 
متمایــز می کند؟ در ادامه نقل قول هایــی از چندین کارآفرین موفق را 

بیان می کنیم که از عادت های روزانه خود خبر داده اند:
کارهای تان را زودتر به انجام برسانید

تاد کریزلمن، مدیرعامل کمپانی تبلیغات هوشمند مدیا رادار: »برای 
اینکه بهره وری بیشــتری داشته باشــید، سررسید کارهای تان را زودتر 
از زمان مشــخص شــده، برای خود تعریف کنید. البته نیاز نیست در 
این کار زیاده روی کنید. اگر از قبل مســیر کارتان را مشــخص کنید، 
بهتر می توانید میزان پیشــرفت تان را بســنجید. این عادت باعث ایجاد 
پروســه ای می شــود که در آن کارها ضروری و روشن است و در هیچ 

زمینه ای ابهامی وجود ندارد.«
زمان بیشتری را در فضای آزاد سپری کنید

جاش ســواین، مدیرعامل کمپانی برین جولت: »بیرون آمدن از خانه 
به شــما کمک می کند ذهن تان را آزاد کنیــد و برنامه تان را با نگرش 
بهتــری ببینید. من همیشــه در فضای آزاد می نشــینم و در حالی که 
زیبایی های طبیعت را تحسین می کنم، تمام کارهایی که باید در طول 
روز انجام دهم را می نویســم. همیشه از چهار مسئله  مهم شروع کنید و 
بعد تمام کارهای تان را بنویسید، حتی کارهایی که روز قبل نتوانستید 
انجــام دهید. بعد از آن، فکر کنید چه کارهایی قابل ادغام هســتند یا 

بهترین روش برای انجام هر کار چیست.«
شــرکت برین جولت در حوزه بازاریابی محتوا فعالیت دارد و همواره 
مقاالت و ویدئوهایی برای انتشار در شبکه های اجتماعی تولید می کند 
که هر ماه مورد اســتفاده نیمی از کاربران آمریکایی و ۳00 میلیون نفر 

در سراسر دنیا قرار می گیرد.
در زمان ورزش کردن، تجسم های خالق داشته باشید

ســت آو، مدیرعامــل کمپانی مالــی دورادو: »وقتی مشــغول 
ورزش کردن هســتید، ذهن تان به کجا ســر می زند؟ ورزش یکی 
از عادت های روزانه اســت که نقش مؤثــری در موفقیتم دارد؛ اما 
من این موفقیت ها را از قبل در ذهنم تجســم می کنم. من همیشه 
ســعی می کنم کارایی و بهره وری خود را باال ببرم، در این راســتا 
متوجه شــدم وقتی ورزش می کنم، می توانم اســتفاده  مفیدتری از 
ذهنم داشــته باشــم. قبل از آن ذهنم به طور ناخودآگاه به سمت 
کارهایی می رفت که انجام نداده بودم یا به مسائل بی معنا و بی مورد 
مشــغول می شد، اما اکنون متوجه شدم می توانم از این زمان، برای 
تجسم اتفاقات مثبت استفاده کنم. اکنون ورزش برایم لذت بخش تر 

و هیجان انگیزتر از قبل شده است.«
شرکت دورادو، یک شرکت سرمایه گذاری است که ثروت مشتریان را 

از طریق سرمایه گذاری روی پروژه های امالک و مستغالت باال می برد.

روح تان را دریابید
جی اسکات اشــتاینر، مدیرعامل مرکز پزشکی دیترویت، بیمارستان 
دیترویت و هارپر هازل: »من هر روز با مشتریان خود در ارتباط هستم. 
به عنوان مدیر بیمارســتان، بــا بیماران، همکاران و پزشــکان روابط 
نزدیکی دارم و اطالع از بهبودی آنها و شــنیدن صحبت های شان درباره 
مراقبت و همدلی، روح مرا تغذیه می کند. گوش دادن به حرف بیماران 
به من کمک می کند تا بیمارستانم را برحسب نیازهای آنها بهبود دهم. 
وقتی با بیماران حرف می زنم، بهتر می توانم الهام بخش همکاران و دیگر 

پزشکان باشم. این عادت روزانه باعث موفقیت من شده است.«
به دیگران کمک کنید

لئونــا هیرائوکا، مدیرعامل کایرو، موسســه ای که در زمینه نگهداری 
و بهبــود کیفیت زندگی ســالمندان فعالیــت دارد و در خدمات مردم 
ژاپنی-آمریکایی لس آنجلس، اورنج و ونتورا اســت: »همیشه با کسانی 
که زمانی به شــما یا کســب و کارتان کمک کرده اند در ارتباط باشید 
و در عوض آنچــه گرفته اید، خدمت بهتر به افــراد دیگری ارائه دهید 
که نیازمند کمک هســتند. من چند سال قبل با آدام گرنت، پروفسور 
دانشــکده وارتون آشنا شدم. او کتابی با نام »دادن و گرفتن: چرا کمک 
بــه دیگران باعث موفقیت هرچه بیشــتر ما می شــود« دارد که کتاب 
بسیار ارزشمندی است. باید بیشتر از آنچه دریافت می کنید، به دیگران 

خدمت کنید و قدردان آنها باشید.«
منتظر اتفاقات جدید باشید

مایکل هــان، مدیرعامل شــرکت هان گروپ ال ال ســی: »من هر 
روز منتظر هســتم تا ببینم چه اتفــاق تازه ای در زندگی ام رخ می دهد. 
تفاوت ندارد پروژه  جدید، طرح یا روابط با مشــتریان باشد، بلکه مسئله  
مهــم خلق ارزش های جدید و کمک به دیگران اســت و اینکه ببینیم 
این مراحل، چطور روی چرخه  کســب و کار فعلــی و بلندمدت ما اثر 
می گذارند. در این مسیر، اطالع از داده ها و آمادگی برای اقدامات فوری، 
فاکتوری بســیار مهم است. این عادت ســبب موفقیت من در زندگی 
حرفه ای و شــغلی ام شده است و توانسته ام از این طریق ارزش بیشتری 
در نظر مشتریانم داشته باشم. عالوه بر آن، روابط پایدار و حرفه زیادی 

ایجاد کرده ام که هر یک نکات بسیار خوبی به من آموخته اند.«
کمپانی هان گروپ ال ال ســی در حوزه مشــاوره بهداشــت و سالمت 
فعالیت داشته و در کالیفرنیا واقع شده است. این شرکت در زمینه مشاوره 
به سیستم های بهداشــتی، بیمارستان ها، برنامه های بهداشتی، امور مالی، 

برنامه ریزی استراتژیک، بازاریابی و روابط عمومی این صنعت فعالیت دارد.
با احساسی خوب، روزتان را شروع کنید

دیوید جانسون، مدیرعامل کمپانی فرایمنز برو، سازنده  قهوه و سودا: 
»مــن می دانم اگر روزم را با یک عادت مفید آغاز کنم، این حس خوب 
را در تمام طول روز خواهم داشت؛ اما اگر صبح با ناامیدی و استرس از 
رختخواب بلند شــوید، تمام روزتان به همین صورت سپری می شود. از 
همــان ابتدای صبح تمرکز کنید و اجازه ندهید هیچ چیز حواس تان را 
بــه جای دیگری ببرد. پس با این عادت، ظهر، بعدازظهر و عصر بهتری 

را تجربه خواهید کرد.«
مدیتیشن کنید

ریک اســتیل، مؤسس و مدیر بازاریابی سلکت شاپ و نویسنده  کتاب 
»۳0 روز تا تأسیس: خاطرات کارآفرینی که کسب و کاری یک میلیارد 
دالری ســاخت«: مدیتیشــن به من کمک می کند بــا ذهنیت بازتری 
زندگی کنم و دقیقا بدانم در طول روز چه می خواهم. تنها باید ۵ دقیقه 
چشــمان تان را ببندید و آرام تنفس کنید. وقتی برای شــنیدن صدای 

کائنات وقت بگذارید، قطعاً این صدا کمک تان خواهد کرد.«
مهربانی را تمرین کنید

رایان اســمیت، مدیرعامل کمپانی فوتســی، پلتفرم مبتنی بر هوش 
مصنوعی برای تطبیق خریدهای مشتریان: »بیشتر هنجارهای رفتاری 
در کســب و کارها، به دلیل وجود افراد خودخواهی اســت که تنها به 
دنبال خواسته های خودشان هســتند. در مقابل افرادی که به روابط و 
خانــواده خود متعهدترند، رویکرد بهتری دارند. پس تمرین کنید هم با 
خودتان و هم با دیگران مهربان تر باشید. این کار بهترین سرمایه گذاری 
روی ســالمتی، شــغل و جامعه ای اســت که در آن زندگی می کنید. 
پیشــنهاد می  کنیم بدون چشمداشت به دیگران محبت کنید و قدردان 
آنها باشید. مطمئن باشید این قدردانی به سمت خودتان برمی گردد.«

ذهن تان را از افکار منفی رها کنید
جنیس تیلــور، مدیرعامل کمپانی مازو، رســانه  اجتماعی مبتنی بر 
امنیت، ارزش ها و خانواده: »من هر روز ســاعت ۶ صبح از خواب بیدار 
می شوم. یک فنجان قهوه می خورم و به دنبال خبرنگاری می روم. حتماً 
این جمله  معروف را شــنیده اید: »ورودی زبالــه، خروجی زباله« بدین 
معنا که اگر داده  بد و نامعتبری به سیســتم دهیم، خروجی نامعتبری 
به دست خواهیم آورد. در طول روز افکار، ایده ها و انرژی های مختلفی 
را وارد ذهن مــان می کنیم که ما را به ســمت های مختلفی می برند. در 
طول چند روز، این افکار روی هم انباشته می  شوند و در نهایت به جایی 

می رسیم که روح و احساس مان متالشی می  شود.
مــن عادت دارم هر روز صبح ذهنــم را آزاد کنم. تمام افکار منفی و 
آزاردهنــده را بیرون می ریزم و تالش می کنــم در لحظه زندگی کنم. 
وقتی می توانم افکاری که با هدف اصلی زندگی ام تطابق دارند را انتخاب 
کنم که ذهن آرامی داشــته باشم. وقتی می نویسم، مدیتیشن یا ورزش 

می کنم، روی روزهای بهتر و دستیابی به رویاهایم تمرکز دارم.«
بگویید: »متشکرم«

دریک فونگ، مدیرعامل کمپانی دراپ: »کارمندان شما تمایل دارند 
بدانند شــما برای تمام سخت کوشی ها و ریسک پذیری ها در طول کار، 
قدردان آنها هستید. یک تشکر ساده تأثیر فوق العاده ای روی احساس و 
انگیزه اطرافیان تان خواهد داشت. پس این جمله را در طول روز به کار 

ببرید و به عادت روزانه  خود تبدیل کنید.«
شــرکت دراپ به عنوان یــک پلتفرم پاداش دهــی متمرکز فعالیت 
می کند که به کاربران امکان می دهد وقتی از برندهای موردعالقه  خود 

خرید می کنند، امتیاز کسب کنند.

وقت شناسی را به عادت خود تبدیل کنید
مایکل پریش، مدیر اســتراتژی کمپانی کوپن فالو: »هرچند به قدری 
درگیر مشــغله های روزانه هستیم که کمتر کسی وقت شناس است، اما 
من با اشــتیاق فراوان وقت شناسی دقیق را تمرین می  کنم. در ۱0 سال 
اخیر، به ندرت پیش آمده دیرتر ســر قرار خود برســم. تفاوتی ندارد با 
دوستان، مشتریان یا همکارانم قرار مالقات داشته باشم، در هر صورت 

مطمئن باشید همیشه خودم را سر وقت می رسانم.«
به خودتان استراحت دهید

آورام میلر، معاون بخش توســعه کسب و کار کمپانی اینتل، مؤسس 
کمپانی اینتل کپیتال و معاون هیأت مدیره  کمپانی ســامرتیکس: »من 
باور دارم خواب کافی، سبب افزایش بهره وری و خالقیت شده و به شما 
کمک می کند لذت بیشتری از فعالیت های خود ببرید. این همان چیزی 
است که در طول فعالیت در شرکت سامرتیکس یاد گرفته ام. الزم است 
بدانید این شــرکت در حوزه درمان اختالالتی چون آپنه انســدادی و 

خروپف، به منظور بهبود کیفیت خواب فعالیت دارد.
از مدت ها قبل تصور می کردم خواب باعث هدررفت زمان می شود، اما 
اکنون معتقدم خواب، ورزش و تغذیه  سالم، برای سالمتی مهم هستند. 
من همیشــه ســعی می کنم برنامه  منظمی برای انجام کارهایم داشته 
باشم، در ساعت مشخصی غذا بخورم، سر ساعت مشخصی به رختخواب 
بروم. شاید این کار به نظر خسته کننده برسد، اما تأثیر فوق العاده ای در 

زندگی ام داشته است.«
دست از سرزنش بردارید و به دنبال تشویق کردن باشید

مــت کالرک، مدیرعامل کمپانی کورســنتریک که بــا راه حل های 
اتوماســیون مبتنی بر ابر، از دارایی های مالی سازمانی مراقبت می کند، 
در این باره می گوید: »عکس العملی که یک مدیر در مقابل شکســت ها 
و موفقیت ها از خود نشــان می دهد، باعث اعتماد یا عدم اعتماد تیمش 
خواهد شــد. در زمان شکست و شرایط ســخت، من تالش می کنم به 
جای اینکه کســی را متهم کنم، مراقب کارمندانم باشــم و اعتماد آنها 
را جلب کنم. در زمان موفقیت نیز از کســانی که نقش بیشتری در این 
پیروزی داشــته اند، تشــکر و قدردانی می کنم. پس به عنوان یک رهبر 
سرزنش را کنار بگذارید و به تشویق روی آورید تا اعتبار بیشتری کسب 
کنید. اگر تنها یک بار اعتماد میان رهبر و اعضای تیم از بین برود، دیگر 

هدایت کردن کارمندان کار بسیار دشواری خواهد شد.«
زمانی را به تفکر درباره اهداف تان اختصاص دهید

جیســون گرنبرگ، معاون بخش بازاریابی سیلترو، سازمان مدیریت 
تجربه متقابل در شرکت های خرده فروشی و رسانه ای، می گوید: »شاید 
برخی کارهای روزمــره چون خواندن ایمیل ها و پاســخ دادن به آنها، 
دنبال کردن پروژه ها و نیازهای بی ارزش وقت زیادی از ما بگیرد؛ اما من 
همیشه زمانی را به فکر کردن درباره هدف نهایی ام اختصاص می دهم. 
زمانی که خالق تر هســتم و ذهنیت بازتری دارم، صرف پیدا کردن راه 

حلی برای چالش های بزرگ تر می کنم.«
inc/ucan :منبع

چند عادت ساده روزانه از زبان موفق ترین مدیران دنیا
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رئیس ســتاد دبیرخانه حمایت و ســاماندهی مشاغل خانگی 
تاکید کرد اعطای تســهیالت به مشــاغل خانگی کافی نیست و 
در برخی موارد اشتباه اســت و اتصال این مشاغل به بنگاه های 

باالدستی و بازار اهمیت بیشتری دارد.
به گزارش ایرنا مشــاغل خانگی، مشاغلی هستند که عموما در 
منازل شخصی یعنی اقامتگاه محل سکونت و زندگی فرد است. 
امروزه مشاغل خانگی در کشورهای توسعه یافته نقش بسزایی 
در فعالیت های اقتصادی کشــورها ایفا کرده و توانسته تولیدات 
ناخالص ملی را با رشــد چشمگیری مواجه و اقتصاد محلی را با 
تحول شــگفتی روبه رو کند و ســبب افزایش اشتغال در جامعه 
شــود؛ ضمن آنکه امروزه این نوع مشاغل به عنوان ماندگارترین 

شغل ها در جوامع قلمداد شده و باالترین نرخ بقا را داراست.
در این نوع از مشاغل سود خالقیت و کارآفرینی بدون واسطه 
نصیب فرد تولیدکننده می شــود و ســاعات کاری انعطاف پذیر 
مشــاغل خانگی موجب افزایش کیفیت زندگی با سپری کردن 
اوقات بیشــتر در نزد خانواده می شود؛ این مشاغل برای خانم ها 
در کنار نقش مادری و همسری آنها زمینه خوداشتغالی را فراهم 

می کند و استعدادهای زنان را شکوفا می کند.
این مشاغل در شرایط فعلی کشور می تواند به معیشت خانوار 
کمک کند و با توجه به ترکیب جمعیت کسب و کارهای کوچک 
خانگــی می تواند بازدهی مناســبی داشــته و در کوتاه مدت و 

میان مدت در رفع معضل بیکاری موثر باشد.
رئیس دبیرخانه ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه شــنبه در گفت و گو با ایرنا، 
اظهار داشــت: با تصویب قانون مشاغل خانگی در سال ۱۳۸۹ و 
ابالغ آن ســاماندهی و حمایت از این مشــاغل را در دستور کار 

قرار دادیم.
»مهناز امامدادی« افزود: براســاس بازنگری و آسیب شناســی 
فرآیند کارهای انجام شــده و مطالعــات میدانی و تطبیقی که 
انجام شد، متوجه شدیم نیازمند اصالحات در برخی موارد برای 
انجــام بهتر کار داریم و از جمله آن می توان به مواردی همچون 
مشاوره، هدایت، آموزش های کوتاه مدت، توانمندسازی، هدایت 
متقاضیان به سمت ارتقای کمی و کیفی محصوالت، اتصال آنها 
به بنگاه های باالدســتی که به بازار وصل هســتند و مشکلی در 

عرضه محصوالت ندارند، اشاره کرد.
وی بیان کرد: بازنگری در فرآیند کارها ما را بر آن داشــت که 
الگوی جدید توســعه مشــاغل خانگی را در سه مرحله بررسی 

اولویت ها و مزیت های منطقه، توانمندسازی متقاضیان و اتصال 
بــه بازار ارائه کنیم و از نظر مــا مهمترین مرحله اتصال به بازار 

است.
رئیس دبیرخانه ساماندهی مشاغل خانگی توضیح داد: براساس 
فرآیند گذشــته متقاضی در ســامانه ثبت نام و براساس گواهی 
مهارتی که داشــت رشــته ای را انتخاب می کرد و پس از تایید 

اعطای وام انجام می شد.
وی اضافه کرد: بررســی های ما نشان می داد که صرف اعطای 
وام و مجوز در بســیاری موارد کافی نیست و حتی گاهی اوقات 
اعطای وام در آن مقطع درست نیست، بنابراین بررسی مجددی 
انجام شد و توانمندســازی افراد را از طریق مشاوره، راهنمایی، 
هدایت، تیم ســازی و اتصال ایــن افراد تازه کار به کســانی که 
مدت هاســت در این فرآیند و زمینه کار می کنند کمک می کرد 

بهتر و با گام های قوی تر وارد بازار کار شوند.
امامدادی اظهار داشــت: الگوی جدید کسب و کارهای خانگی 
پس از تصویب در ستاد مشاغل خانگی از دو سال قبل به صورت 
آزمایشی در ۹ اســتان کشور همچون خراسان رضوی، خراسان 
شمالی، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، 

 ایالم، چهارمحال و بختیاری اجرا شد.
وی بــا بیان اینکه در این مدت افــراد زیادی آموزش دیدند و 
ارزیابی های اولیه انجام شــد، گفت: در طرح آزمایشی برای 20 
هزار نفر سهمیه پیش بینی کرده بودیم که حدود ۴0 تا ۴2 هزار 
نفــر ثبت نام کردند و دلیل آن نیز این بود که افراد بســیاری با 

همان نگاه سابق دریافت تسهیالت آمده بودند.
رئیس دبیرخانه ساماندهی مشاغل خانگی ادامه داد: اما وقتی 
با شرایط متفاوت روبه رو شدند این رقم کاهش یافت و ۳۵ هزار 
نفر ارزیابی اولیه و ۳۳ هزار نفر استعدادســنجی شــدند و برای 
انجام بهتر کارها ۶00 نفر مشاور و تسهیلگر داشتیم )به ازای هر 

۵0 نفر متقاضی یک نفر مشاور(.
وی بیان کرد: از میان افرادی که استعدادسنجی شدند تعدادی 
انصراف دادند و در آخر 2۶ هزار نفر از متقاضیان مورد مشــاوره 
و هدایــت قرار گرفتند و ۱۸ هزار نفر نیز در این فرآیند آموزش 

دیدند.
امامدادی گفت: در مرحله دیگر الگوی جدید کسب و کارهای 
خانگی مشارکت کارآفرینان و خیرین و افراد پشتیبان را نیز جلب 
کردیم و بنابراین ۶۵00 نفر از خیرین، کارآفرینان و پشــتیبانان 
در این طرح مشــارکت کردند و مشاوره و هدایت برای صاحبان 

مشاغل خانگی و ارتقای کمی و کیفی محصوالت صورت گرفت 
و در نتیجه ۸۳ محصول برندسازی و استانداردسازی شد.

وی اظهار داشــت: بــرای نمونه فرت بافی و قــالب بافی در 
خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی رایج است که از نوعی 
پارچه نرم و لطیفی که تولید می شد به صورت سنتی تنها برای 
تهیه حوله بود با بررســی و بازنگری انجام شده برای تهیه مانتو 
و لباس های دیگر نیز اســتفاده می شود یا در بحث گیوه نیز تنها 
گیوه ســفید و ساده تولید می شــد که با بررسی بازارها متوجه 
شدیم که تقاضا برای تنوع و طرح های دیگر گیوه نیز وجود دارد 
و بنابراین شبکه کفش را در نیشابور ایجاد کردیم و بر این اساس 
تنوع زیادی در تولید انواع گیوه با رنگ و طرح های متفاوت تولید 

شد که بازار خوبی دارند.
وی تصریح کرد: پــس از بازنگری در فرآیند تولید محصوالت 
خانگــی، برنامه هــای تولید، فروش و کمک بــه تنظیم تولید و 
فروش متقاضیان انجام شــد و تعداد زیادی از متقاضیان، حدود 
۱۱ هزار نفر به بازار وصل شــدند و 20 شــبکه  در زمینه فرش، 

کفش چرم، عسل و موارد دیگر ایجاد شد.
امامدادی گفت: دستگاه های اجرایی نیز از الگوی جدید کسب 
و کارهای خانگی اســتقبال کردند کــه از جمله آن می توان به 
معاونت امور زنان ریاســت جمهوری اشاره کرد که منابعی برای 
توانمندسازی ۶ هزار زن سرپرست خانوار در 2۴ استان با اولویت 
افرادی که تاکنون کمکی دریافت نکردند در اختیار ما قرار داد.

وی اضافــه کرد: انجمــن حمایت از زندانیان نیــز تعدادی از 
خانواده های زندانیان در تهران را که حدود ۸00 خانوار هستند 
را شناســایی کــرد و مقرر شــد در مرحله نخســت یکصد نفر 

تسهیالت دریافت کنند.
ایجاد 165 هزار شغل خانگی

رئیس دبیرخانه ساماندهی مشاغل خانگی وزارت تعاون گفت: 
براســاس آمار از ســال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ حدود 2۱۸ هزار مورد 
صدور مجوز مشــاغل خانگی داشــتیم و از این تعداد ۱۱۳ هزار 
نفر تســهیالت دریافت کردند و بیش از ۱۶۵ هزار شغل مشاغل 

خانگی در این مدت تولید شد.
وی افــزود: ۸2درصد مخاطبان ما زنان بودند که بخش زیادی 
از آنها سرپرســت خانوار هســتند و در مشاغل خانگی استقبال 

زنان بیشتر است.
امامدادی بیان کرد: ۳20 رشــته مشــاغل خانگی داریم که از 
جملــه آنها می توان به قالی بافــی، خیاطی، پرورش دام و طیور، 

گیاهان دارویی، تراش ســنگ های قیمتی، آی تی، آی سی تی، 
تولید محتوا، انیمیشــن و صنایع تبدیلــی و تکمیلی مربوط به 

جهاد کشاورزی اشاره کرد که بیشترین متقاضی را دارند.
وی تاکید کرد: در مشــاغل خانگی رشته های قدیمی را کنار 
نمی گذاریم و همواره توســعه، نــوآوری و خالقیت در آنها را در 
دســتور کار داریم و در کنار مشاغل سنتی به رشته های جدید 

نیز می پردازیم .
رئیس دبیرخانه ســاماندهی مشــاغل خانگی درباره مشاغل 
جدید خانگی، گفت: مشــاوره های تلفنی، ویراستاری و ترجمه 
متون از جمله مشــاغل خانگی جدیدی اســت کــه با توجه به 
جمعیت فارغ التحصیل به آن توجه داریم و ســعی در گسترش 

این مشاغل هستیم.
دامنه مشاغل خانگی گسترده است

وی یکی از مهمترین مشــکالت مشاغل خانگی را نگاه سنتی 
دانست و گفت: با وجود گذشت سال ها هنوز هم بسیاری از افراد 
نگاه ســنتی به مشــاغل خانگی دارند و توجهی به ظرفیت های 
باالی این مشاغل ندارند در حالی که وقتی می گوییم کشورهای 
پیشــرفته که بازارهــای جهانی را تصاحب کردند در مشــاغل 
خانگی موفق بودند تنها با تولید مربا و ترشی نبوده است و دامنه 

فعالیت آنها خیلی فراتر از اینها بوده است.
امامدادی تاکید کرد: تجدیدنظر، تغییر نگاه و تغییر زاویه دید 
افراد به مشاغل خانگی ضروری است و در این مدت انرژی زیادی 

را صرف این کار کرده ایم.
وی اظهار داشــت: وابســتگی زیاد متقاضیان مشــاغل خانه 
به تســهیالت و وام یکی دیگر از مشــکالت اســت در حالی که 
معتقدیم کاری که با وام شــروع می شود، نمی توان بر پایداری و 
سطح درآمد آن برنامه ریزی کرد و پایداری و درآمدزایی نخواهد 
داشت اما متاسفانه اغلب متقاضیان امید و نگاه شان به تسهیالت 
است و تالش مان بر این است که وابستگی به تسهیالت را کاهش 

دهیم.
وی تاکید کرد: موضوع مهم استفاده درست از تسهیالت است 
در حالی که افراد بدون اطالع کافی از رشته  فعالیت خود و بازار 
کار آن درخواســت دریافت تسهیالت می دهند و خود را بدهکار 

می کنند و بعد هم در شغل خود موفق نمی شوند.
امامدادی تصریح کرد: شــروع کارها بدون مطالعه الزم یکی از 
مشکالت است. باید شــناخت کافی از بازار داشته باشند. میزان 

عالقه افراد نیز در این اشتغال مهم است.

اتصال مشاغل خانگی به بازار مهمتر از تسهیالت
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بدون شــک هر فردی در زندگی خود خواهان موفقیت 
است. در این رابطه اگرچه راهکارهای کلی ای وجود دارد، 
بــا این حال عــدم توجه به برخی از نکات، ممکن اســت 
عملکرد شــما را با مشکل مواجه ســازد. برای مثال تالش 
زیاد، همواره یکی از الزامات موفقیت محســوب می شود، 
با این حال برای آن نیز نکات بســیاری وجود دارد که در 
صورت عدم رعایت آنها، نمی توان به این خواســته دست 
پیدا کرد. بدون شــک آگاهی در این زمینه، بسیار مهم و 
حیاتی خواهد بود. در همین راســتا و در ادامه به بررسی 
2۸ نکتــه ای که برای موفقیت باید مورد توجه قرار دهید، 

خواهم پرداخت. 
1-همه چیز به آن خوبی ای که تصور می کنید، 

نخواهد بود 
دکتر توماس گیلوویچ اســتاد روانشناسی دانشگاه کرنل، 
طی بیــش از دو دهه تحقیق در رابطه بــا مقوله ثروت و 
خوشبختی عنوان کرده است که سازگاری افراد علت اصلی 
شاد نبودن آنها محسوب می شود. درواقع این امر که یک 
مورد برای شــما تکراری شــود، بدون شک برای احساس 
خوشــبختی، به چیزی فراتر از آن نیاز پیدا خواهید کرد. 
بدون شــک در صورت عدم کنترل در ایــن زمینه، دچار 
یک جســت و جوی بی پایان خواهید شد که خود امکان 
لذت بــردن از دقایق زندگی را از شــما خواهد گرفت. به 
همیــن خاطر نبایــد اجازه دهید که یک چیز برای شــما 
تکراری شــود. برای این امر با ایجاد برخی تغییرات ساده 

نیز می توان اقدامات کامال سودمندی را انجام داد. درواقع 
شما نباید شــاد بودن خود را به هیچ چیزی وابسته کنید. 
این امر راز اصلی در راســتای شاد بودن همیشگی خواهد 
بود. بدون شک افرادی که شاد هستند، خوشبخت ترین ها 
خواهند بود که این امر ابدا به ســطح مالی ارتباطی ندارد. 
درواقع نمونه بســیاری از افرادی را می توان پیدا کرد که 
در عین حالی که ثروت بسیار باالیی را دارند، ابدا احساس 
خوشــبختی نمی کنند. جالب اســت بدانیــد که میزان 
خودکشــی ها در افراد ثروتمند بیشتر است. در این رابطه 
تعیین اهداف جدید و تجربیات متفاوت، بسیار مهم خواهد 
بــود. در نهایــت باید این باور را در خود شــکل دهید که 
همه چیز مطابق انتظارات شــما جلو نخواهد رفت. درواقع 
بسیاری از موارد قابل پیش بینی نبوده و نباید نگاهی بیش 
از حد ایده آل گرا داشته باشید. در غیر این صورت همواره 
احساس ناکامی خواهید کرد. این نگرش باعث خواهد شد 
تــا از گالیه مند بودن فاصله گرفتــه و نگاهی واقع بینانه را 

نسبت به اتفاقات پیرامون خود داشته باشید. 
2-همه چیز به آن بدی ای که تصور می کنید، 

نخواهد بود 
آنتونی رابینز عنوان کرده اســت کــه بیش از ۸0درصد 
از تصــورات بدی که در ذهن ما وجــود دارد، هرگز اتفاق 
نخواهــد افتاد. درواقع اگرچه نگاه بیش از حد خوش بینانه 
مطلوب نیســت، بیش از حد بدبینانــه بودن نیز یک آفت 
محسوب می شــود. این امر که باور داشته باشید که یک 
اتفــاق بد خواهد افتاد، باعث خواهد شــد تا همواره انجام 
کارها را به تعویق بیندازید. این امر خود در زمینه مدیریت 
زمــان و اســتفاده از فرصت ها، تاثیرگــذار خواهد بود. به 

همین خاطر ضروری اســت تا ایمان داشته باشید که هیچ 
چیز به آن اندازه ای که تصــور می کنید، بد نخواهد بود. 
برای ســرعت بخشــیدن به تغییر در این نگرش، توصیه 
می شــود تــا زندگینامه افراد موفق را مــورد مطالعه قرار 
داده و یا به گذشــته خود نگاهی دوبــاره بیندازید. با این 
اقدام بسیاری از مشکالت بزرگ خود در آن زمان را کامال 
بی مورد و حتی مســخره خواهید دانست. به همین خاطر 
باید باور داشــته باشید که در ادامه مسیر نیز همه چیز به 
همین شکل خواهد بود. این امر در زمینه کاهش استرس 
و آرامش شــما تاثیــر فوق العاده ای را به همــراه خواهد 
داشت. فراموش نکنید که تحت استرس، نمی توان انتظار 

تصمیم گیری های درستی را داشت. 
3-هیچ راه مشخصی برای خوشبختی وجود ندارد 

بســیاری از افراد بــه دنبال پیــدا کــردن راهی برای 
خوشبختی هستند، با این حال این امر اشتباه ترین اقدامی 
اســت که هر فرد می توان در طــول زندگی خود مرتکب 
شود. درواقع خوشبختی به شرایط روحی شما بستگی دارد 
و میزان پول، موقعیت اجتماعی و یا حتی عشــق، در این 
رابطه بی تاثیر خواهد بود. درواقع هر فرد خوشــبختی را 
باید در درون خود جست وجو کند. بدون شک معیارهای 
خوشــبختی افراد با یکدیگر متفاوت بوده و در این رابطه 
نمی توان افراد را با هم مقایسه کرد. به همین خاطر جهان 
پیرامون خود را رها کرده و به در تالش برای خودشناسی 
باشید و این امر باعث خواهد شد تا دقیقا بدانید که چگونه 

می توانید حس خوشبختی را در خود ایجاد کنید.
ادامه دارد ...
success :منبع
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راهکارهای تبدیل شدن به فروشنده ای بهتر
4 تکنیک فروش تاثیرگذار برای افراد درونگرا

بســیاری از مردم به صورت طبیعی فروشنده خوبی نیستند. در دنیا دو نوع شخصیت کلی وجود دارد: 
درونگرا و برونگرا. به طور معمول اغلب کارشــناس ها افراد برونگرا را به طور طبیعی فروشــندگان خوبی 
قلمداد می کنند. این امر به معنای عدم موفقیت افراد درونگرا در حوزه فروش و به طور کلی کسب و کار 
است. بدون تردید چنین حکمی برای بسیاری از مردم گران تمام خواهد شد. به هر حال شمار باالیی از 
مردم در سراسر دنیا دارای شخصیت درونگرا هستند، با این حساب آنها باید هیچ گونه موفقیتی در حوزه 

کسب و کار نداشته باشند. 
مــن تا مدت ها به عنوان یک فــرد عالقه مند به حوزه کارآفرینی دارای شــخصیت درونگرا بودم. نوع 
تربیــت من در دوران کودکی در تقویت این دیدگاه تاثیر زیادی داشــت. بــه این ترتیب ایجاد ارتباط با 
دیگران برای من امری بســیار دشوار بود. به همین خاطر بیشــتر دوران تحصیلم را به تنهایی و در انزوا 
ســپری کردم. شروع کار من در عرصه فروشــندگی نیز با دشواری های زیادی همراه بود. وقتی به عنوان 
فروشنده قصد بیان جمالت را داشتم، صدای بسیار لرزانی من را همراهی می کرد. بدون تردید این شیوه 
کار برای هیچ کارآفرینی مناســب نیســت. هیچ کس توانایی کسب موفقیت در چنین شرایطی را نخواهد 
داشــت. بدون تردید بسیاری از ما دارای تیپ شخصیتی درونگرا هستیم. این امر به معنای ناتوانی ما در 
موفقیت به عنوان یک فروشــنده نیســت. در اینجا من چهار نکته مهم در زمینه فروش مناسب به عنوان 

فردی درونگرا را مدنظر دارم.
1. رعایت اصول فروشندگی

وقتی ما در پی فروش یک محصول به مشــتریان هستیم، باید در آنها عالقه به خرید ایجاد کنیم. هیچ 
فردی به صورت پیش فرض خریدار نیست. تبدیل افراد عادی به خریدارهای مصمم هنر اصلی فروشندگان 
محسوب می شود. همیشه تعداد اندکی از افراد با هدف خرید قطعی به سراغ ما می آیند، با این حال شمار 
چنین افرادی بســیار اندک است. نیاز اصلی ما در اینجا توجه به افراد عادی و تالش برای شناخت سریع 

آنهاست. فقط در این صورت امکان تاثیرگذاری بر روی آنها وجود خواهد داشت. 
نکته مهم در زمینه ارتباط با افراد برای فروش محصوالت انتظار برای طرح پرســش از ســوی آنهاست. 
پرحرفی زیاد همیشه موجب سرخوردگی افراد می شود. به این ترتیب ما در نهایت بدون فروش محصول 
به ســراغ یافتن مشتری بعدی خواهیم رفت. این امر از نقطه نظر کاری اهمیت بسیار زیادی دارد. رعایت 
آداب فروش همیشــه در ذهن مخاطب نقش اساسی ایفا می کند. به ویژه اکنون که شمار فروشندگان در 

سطح جهان به سرعت افزایش پیدا کرده است. 
2. نگاه مناسب به مشتریان

بســیاری از فروشندگان به مشتریان به چشم ابزار کســب درآمد نگاه می کنند. بدون تردید هیچ کس 
چنین نوع نگاهی را دوست ندارد. به همین خاطر ما به عنوان افرادی درونگرا باید اندکی از این روند رایج 
فاصله بگیریم. افراد برونگرا به طور معمول در تالش برای حمله به مخاطب هســتند. بی تردید پیروی از 
این الگو برای افراد درونگرا کار دشواری است. به عالوه، از نظر من چنین تکنیکی به هیج وجه کاربردی 
هم نیســت. ما باید نگاه مناسبی به مشتریان داشــته باشیم. فقط در این صورت اعتماد عمیق آنها جلب 
خواهد شــد. هیچ فردی عالقه مند به نگاه ابزاری به خود نیســت. نحوه فعالیت برندهای بزرگ نیز موید 
همین نکته اســت. سرمایه گذاری عظیم برندهایی نظیر نایک در زمینه فعالیت در شبکه های اجتماعی و 
بازاریابی آنالین به خوبی بیانگر ضرورت ارتباط با مشــتریان فراتر از سطح صرف فروش محصوالت است. 

فقط در این صورت امکان جلب نظر آنها به کسب و کارمان وجود خواهد داشت. 
یکی از مزیت های اصلی رفتار مناســب و همراه با احترام با مشتریان امکان ارتقای جایگاه مان از سطح 
فروشــنده به مشاور است. مردم معموال اعتماد بیشــتری به مشاورها دارند. همین امر قدرت تاثیرگذاری 
مــا بر روی مخاطب را به شــدت افزایش خواهــد داد. در اینجا نوع رفتار ما به عنوان فروشــنده اهمیت 
اساســی دارد. به این ترتیب باید در تالش برای یادگیری شیوه های رفتار دوستانه و صمیمی با مشتریان 
باشیم. اشتباه بسیاری از فروشندگان بی توجهی به رابطه نزدیک با مشتریان است. وقتی فاصله میان ما و 

مشتریان زیاد باشد، هیچ وقت موفق به فروش محصوالت مان به آنها نخواهیم شد. 
3. سکوت، قانون طالیی فروش

بدون شک کارآفرینی که توانایی سخنرانی هیجان انگیز در مورد محصوالت و خدماتش را دارد، بسیار جذاب 
به نظر می رســد. به هر حال کارآفرینان باید توانایی بیان ویژگی-های محصوالت شــان در مراسم رونمایی از 
آن را داشته باشند. نکته مهم در اینجا تفاوت میان حوزه کارآفرینی و فروش است. بسیاری از افراد به اشتباه 
سخنرانی در مورد محصوالت را معادل موفقیت در حوزه فروش می دانند. امروزه مشتریان منابع اطالعات بسیار 
گسترده ای در اختیار دارند. به این ترتیب اغلب بدون اطالع قبلی به سراغ ما نمی آیند. در این میان پرگویی ما 
فقط موجب اذیت آنها خواهد شد. این فرآیند هیچ تاثیر قابل ذکری بر روی مشتریان نخواهد داشت. به همین 
خاطر توصیه اساسی من در اینجا رعایت قانون سکوت به عنوان رمز موفقیت در حوزه کسب و کار است.  بدون 
شــک رعایت ســکوت و عدم صحبت زیاد برای فروشندگان کار دشواری خواهد بود. مزیت  شما در این میان 
به عنوان فردی درونگرا سهولت در رعایت این اصل است. افراد درونگرا معموال به سکوت عادت دارند. این امر 
به مشتریان در زمینه بیان نقطه نظرات و دیدگاه های شان کمک شایانی می کند. شکایت بسیاری از افراد از 
فروشندگان عدم رعایت سکوت و ایجاد فرصتی برای صحبت شان است. به این ترتیب پرحرفی نیز دقیقا مانند 

کم حرفی و سکوت بیش از حد دردسرآفرین خواهد بود. 
4. شناخت دقیق از آنچه قصد فروش اش را داریم

یک فروشــنده موفق فقط در مورد یک محصول شــناخت دقیق ندارد. ما در طول دوران فعالیت مان 
به عنوان فروشــنده باید محصوالت متنوعی را به فروش برســانیم. این امر بدون داشتن آگاهی دقیق در 
مــورد محصوالت مختلف امکان پذیر نخواهد بود. به همین خاطر امروزه یکی از اصول اساســی در زمینه 
فروش کســب آگاهی عمیق از محصوالتی است که قصد فروش شان را داریم. بدون اطالع از ویژگی های 
محصوالت موردنظر امکان فروش موفق آنها به مشتریان فراهم نخواهد شد. بسیاری از فروشندگان برای 
کســب  اطالع از ویژگی های محصوالت به سراغ ســایت های اینترنتی می روند. به این ترتیب با مطالعه 
نظرات کاربران و مقاالت کارشناسی در مورد محصوالت اقدام به کسب  اطالعاتی پیرامون آنها می کنند. 
نکته مهم در این زمینه امکان دسترســی به اطالعات موردنظر از سوی کاربران معمولی است. ما همیشه 
باید اطالعات وســیع تری در مقایسه با افراد عادی داشته باشــیم. در غیر این صورت توانایی فروش مان 
به خطر خواهد افتاد. به عبارتی کوتاه، مشــتری تمایل به دریافت اطالعات تازه از ســوی ما دارد. تکرار 
نکات موجود در سایت های مشهور هیچ مزیتی برای ما محسوب نمی شود. توصیه من تالش برای کسب 

اطالعات کاربردی درباره محصوالت از طریق تماس با شرکت های سازنده هر محصول است. 
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