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ایران از 4 آبان در جمع  اوراسيایي ها

شمارش معکوس برای 
تجارت با اوراسيايي ها

ایران از چهارم آبان ماه امســال رســما عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا می شــود و 862 قلم کاال از ایران بدون 
تعرفه به پنج کشــور عضو این اتحادیه صادر خواهد شد. چرایي شكل گیري اتحادیه اوراسیا به حوادث بین المللي 
بازمي گردد که پس از فروپاشــي اتحاد جماهیر شــوروي رخ داد و جمهوري هاي کوچك منطقه آسیاي میانه از 
منظر اقتصادي ضعیف شــدند. پس از این زلزله سیاسي، کشــورهاي پساشوروي دست به اصالحات اقتصادي و 
ترویج خصوصي ســازي زدند.  نخستین بار نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان در سال 1994 و طی یك 
سخنرانی در دانشگاه ملي مسكو، ایده تشكیل بلوك اقتصادي منطقه اي را به منظور افزایش نرخ تبادل تجارت...

نقدینگی از بازار مسکن پر کشيد

کاهش قيمت مسکن ادامه دارد
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۹۸۷ هزار ميليارد تومان یارانه پنهان به چه کسانی می رسد؟

سهم یارانه نقدی از درآمد خانوار ایرانی

آیا نصيحت مشاوران هميشه کارساز است؟

بهترین ایده های کسب و کار را با گوش دادن بيابيد

چرا کارکنان محل کارشان را ترک می کنند؟ 

4 چالش  بازاریابی خرده فروشی های آنالین

راه های جذب مشتری در نمایشگاه های کاری

داستان سرایی برای برند به شيوه نایک

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

پيام تيم کوک در هشتمين سالگرد 
درگذشت استيو جابز

5
چند روز پیــش بود که خبرگزاری بلومبــرگ از ثبات ارزی ایران 

و تقویــت ارزش ریال در یك ســال گذشــته خبر داد و 
سیاست های اخیر بانك مرکزی را دلیل آن معرفی کرد...

نوسان محدود بازار ارز به روایت حيدر مستخدمين حسينی

 قيمت دالر چقدر جا
برای کاهش دارد؟

یادداشت

چرا خام فروشی 
می کنيم؟

چین اولین شــریك تجاری 
ایــران در واردات و صــادرات 
است. ســطح مبادالت تجاری 
ایــران و چین پس از انقالب با 
حجــم 2۰۰ میلیون دالر آغاز 
شــد و ارزش مبــادالت ایران 
و چیــن رو به فزونــی مداوم 
گذاشت. به طوری که در نهایت 
در ســال های 2۰12 تا 2۰14 
به مرز ۵۰ تا ۵2 میلیارد دالر 
مناسبات  یافت. سطح  افزایش 
تجاری دو کشــور، در ســال 
2۰1۵ به دلیل اُفت قیمت نفت 
و برخی مســائل دیگر، حدود 
2۰درصــد کاهــش یافت و با 
تداوم این رونــد نزولی، ارزش 
تجارت ایران و چین در ســال 
2۰16 به رقم ٣2 میلیارد دالر 
رســید. و در پنج ماه نخست 
ســال 2۰1٧، ارزش مبادالت 
تجــاری دو کشــور از مرز 1۵ 
میلیــارد دالر گذشــت. اقالم 
بیشــتر شامل  ایران  صادراتی 
از جمله متانول، مواد  مواردی 
شیمیایی، زعفران، قیر، پسته، 
کفپوش،  پوست،  شیرین بیان، 
شــیمیایی  مواد  انجیر،  خرما، 
و عمدتــا مواد خــام معدنی و 
ســنگ آهن است. خام فروشی 

و  ملی  ثــروت  حراج 
3آسیب به نسل های...
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فرصت امروز: محمدجواد ظریف با حضور در جلســه علنی مجلس و در پاسخ 
به ســؤالی که نمایندگان درباره اقدامــات وزارت امور خارجه برای بهبود روابط 
اقتصادی، ارتقای دیپلماســی اقتصادی و ارتقای جایگاه ایران در صحنه جهانی 
داشتند، نكاتی را یادآور شد و گفت که موضوع اقتصاد، مهم ترین اولویت سیاست 

خارجی دستگاه دیپلماسی است، اما این وزارتخانه تصدیگری را برعهده ندارد.
گزیــده مهمترین صحبت های محمدجواد ظریف در صحن علنی مجلس را در 

ادامه گزارش می خوانید.
* در حال حاضر موضوع اقتصاد، مهم ترین اولویت سیاســت خارجی ماست و 

بر این اساس، معاونت اقتصادی را تشكیل دادیم.
* دبیرخانه ســتاد هماهنگی روابط اقتصادی مدتی اســت که تشكیل شده و 
وظیفه اصلی آن، هماهنگی کارهای مختلف کشور در دستگاه های خارجی است. 
این دبیرخانه هر دو هفته یك بار با معاونت وزارتخانه های دیگر جلسه ای تشكیل 
می دهد و همچنین آنان جلساتی را با سفرای ایران در کشورهای مختلف برگزار 

می کنند که آخرین تحوالت اقتصادی را ارائه دهند.
* تاکنون ســفرای ما در کشورهای همســایه و همچنین چین و ژاپن در این 
دبیرخانه حضور یافته اند و مباحثی درباره دیپلماسی اقتصادی مطرح شده است.

* ما برای استان ها اداره ویژه ای تشكیل داده ایم تا امكانات استان ها برای جذب 
سرمایه مورد ارزیابی قرار گیرد و در این راستا، تاکنون در معاونت اقتصادی چند 

جلسه بین استانداران و سفرا تشكیل شده است.
* همچنین یك پایگاه اطالع رسانی در معاونت دیپلماسی تشكیل شده که در 
آن اطالعات اقتصادی کشورها در اختیار بخش خصوصی و دولتی قرار می گیرد 
که این امر در ارتقای فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی تأثیر بسزایی دارد و 
همچنین ما اطالعات ایران را در اختیار بخش خصوصی خارجی قرار می دهیم.

* اقــدام دیگری که در این مورد انجام شــد، ورود ایران به اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا است که امكان ویژه ای را برای ایران فراهم می کند تا بتواند با همسایگان 
خود ارتباط ویژه ای را از حیث اقتصادی و تجاری برقرار کند. با اجراشدن توافق 
اوراســیا در اواســط آبان ماه قطعاً شاهد تأثیرات بســزای حضور ایران در این 

اتحادیه خواهیم بود.
* بــرای ارتقای جایگاه ایران و ایرانی در ســطح جهان، ما حمایت از ایرانیان 
خارج از کشور را وظیفه خود می دانیم و هرگونه اقدامی برای جلوگیری از تضییع 
حقوق آنان انجام می دهیم. دو ایرانی مقیم خارج از کشــور به شكل غیرقانونی و 
به درخواست آمریكا در زندان بودند که یك ایرانی آزاد شده است و به دنبال آن 

هستیم که از طریق گفت وگو آزادی فرد دوم را به نتیجه برسانیم.
* وظیفه وزارت امور خارجه بســتن قرارداد و جذب ســرمایه نیســت، صرفاً 
وظیفه ما تســهیل این اقدامات اســت و دســتگاه های ذی ربط باید آن را انجام 

دهند.
* ســفرای ما موظف به شناخت سرمایه گذاران هستند و باید اطالعات الزم را 
در اختیار آنان بگذارند تا سرمایه گذاران در ایران حضور یابند، اما مراحل اجرای 
مقررات داخلی و قوانین که موجب معطلی ســرمایه گذاران می شــود، ربطی به 

وزارت خارجه ندارد.
* ما هر روز افرادی را جهت ســرمایه گذاری در کشــورمان به دســتگاه های 
ذی ربــط معرفی می کنیم اما پس از معرفی، دیگر وظیفه ما نیســت که اقدامی 
انجام دهیم و مداخله ما باعث اخالل در سیســتم ســایر دســتگاه ها می شود و 

فسادآور است.
* اجرای وظیفه اقتصادی دســتگاه دیپلماســی، با مشــكالت دیگری به ویژه 
تحریم های آمریكا مواجه اســت و فشــار حداکثری آمریكا، مانع تحقق بسیاری 
از اقداماتی شــده که ما در برنامه خود داشتیم، اما کماکان در همه این زمینه ها 

تالش می کنیم.
* وزارت امور خارجه مســئولیت تسهیل را برعهده دارد نه مسئولیت انعقاد و 
انجام قرارداد را؛ پس اگر موردی است که سفیر ما در این زمینه تعلل کرده، لطفاً 

به بنده بگویید که قطعاً پیگیری می کنم.
* اگر مردم ایراد و اشــكالی از روش یك فرد در ســفارتخانه ای از کشورمان 
داشته باشــند، می توانند به شكل مســتقیم به بنده ایمیل بزنند و بنده تمامی 

موارد را شخصاً پیگیری می کنم تا این موارد به نتیجه برسد.
* ســفرای ما در افغانستان، پاکســتان، ترکمنستان، قزاقســتان، ارمنستان، 
آذربایجان و روســیه با اســتانداران گیالن، مازندران، گلستان، خراسان رضوی، 
خراســان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان و یزد جلساتی 
را برگزار کرده اند و محوریت تحریم ها، تحوالت ارزی، مالی، بانكی و حمل ونقل، 
ترانزیت و انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برنامه ریزی برای سایر 
کشــورهای همســایه یعنی ترکیه، عراق، قطر، عمان و کویت هم در حال انجام 

است.
* ما پایگاه داده های خارجی را به ســفارتخانه ها ابالغ می کنیم و آنها موظفند 
که به مــا اطالعات را ارائه دهند و ما اطالعات را در ســامانه قرار می دهیم، اما 
پایگاه داخلی را کســی موظف نیست که در اختیار ما بگذارد. ما از دستگاه ها و 
وزارتخانه ها درخواســت می کنیم و هر اطالعاتی که آنان به ما بدهند، در پایگاه 

قرار می دهیم.
* برنامه اقتصاد مقاومتی بر ســه حوزه واردات متشــكل از توریسم، سرمایه 
و تكنولوژی و ســه حوزه صادرات متشــكل از کاالهای غیرنفتی، خدمات فنی 
و مهندســی و نیروی انسانی متمرکز اســت که این موارد موضوعاتی است که 

به شكل جدی از ابتدای دولت دوازدهم به عنوان ابر اولویت خود دنبال کردیم.
* در شرایط بســیار نامســاعد بین المللی به دلیل وضع تحریم های ظالمانه، 
ایاالت  متحده و همچنین در شــرایطی که در داخل کشور ما وظیفه هماهنگی 
و تسهیلگری داریم، دستگاه های مختلف باید در این زمینه با ما همكاری کنند.

* یكــی از بخش های موفق وزارت خارجه، بخش دیپلماســی اقتصادی بوده 
اســت و معاون مربوطه در این بخش از ابتدای صبح تا آخر شــب صرفاً در حال 

پیگیری است تا مشكالت داخلی برای سرمایه گذاری را حل وفصل کند.
* بسیاری از مواردی که ما برای دور زدن تحریم ها معرفی می کنیم، با توجه به 
مالحظاتی که دوستان ما در بخش خصوصی و دولتی دارند، به نتیجه نمی رسد 

اما ما وظیفه خود را به درستی انجام می دهیم.
* ما نیستیم که در لحظه آخر قرارداد را می بندیم بلكه ما صرفاً موظف هستیم 
کــه زمینه انعقاد قرارداد را فراهم کنیم تا مســئوالن مختلف و بخش خصوصی 

اقدامات خود را انجام دهند.
* بیشترین توجه ما در عرصه سرمایه گذاری به بخش خصوصی است به همین 
دلیل تعداد زیادی از آنان در ســفرهای خارجی ما حضور پیدا می کنند تا زمینه 

را برای همكاری آنان با سایر کشورها فراهم کنیم.
* برنامه 2۵ ســاله همكاری با چین، برنامه ای اســت که به شكل متوازن و با 
در نظر گرفتن اولویت های کشــور توسط دستگاه های مختلف تدوین و در سفر 
گذشــته بنده به چین ارائه شد و نشــان دهنده اهمیتی است که ما به روابط با 

چین می دهیم.
* برنامه با روســیه هم به خوبی پیش می رود، روابط با همسایگانی چون عراق، 
افغانستان، پاکســتان، ترکیه و قطر به خوبی و با جدیت دنبال می شود، اما برای 
مالحظاتی که این کشــورها دارند و برنامه جلوگیری از اینكه گرفتار تحریم های 
ظالمانه آمریكا شوند. ما بیشتر به رسیدن به منافع ملی کشور اهمیت داده و به 

تبلیغات اهمیت زیادی نمی دهیم.

وزیر امور خارجه به سؤال نمایندگان درباره اقدامات اقتصادی دستگاه دیپلماسی پاسخ داد

گزارش اقتصادی ظریف در مجلس
روحانی در مراسم تجليل از  مدال آوران المپيادهای  علمی:

موضوع نخبگی و نخبگان باید فرآیندمحور دیده و مدیریت شود
رئیس جمهور نقش اولیای دانش آموزان و محیط خانواده را در رشد و شكوفایی استعدادها و نخبگی دانش آموزان حائز اهمیت 
دانســت و گفت نخبگان و مدال آوران المپیادهای جهانی قهرمانانی در زمینه استعداد، آموزش و یادگیری هستند و پاسداشت 

این قهرمانی ها برای کشور حائز اهمیت است.
دکتر حسن روحانی روز یكشنبه در مراسم تجلیل از دانش آموزان مدال آور المپیادهای علمی جهانی سال 2۰19 میالدی با 
اشاره به ضرورت تالش برای استفاده هرچه بهتر از فرصت های زندگی، گفت: بخشی از نخبگی مربوط به هوش و حافظه ذهنی 

افراد بوده، اما بخش عمده ای که این نخبگی را ماندگار و درخشان می کند، به تالش و کوشش فردی وابسته است.
رئیس جمهور افزود: با توجه به معیارهای دینی و اسالمی حتی قبل از تولد نیز حاالت روحی و روانی و شرایط زندگی اولیا 

در چگونگی رشد و شكوفایی استعداد فرزندان تأثیرگذار و مهم است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دولت، روحانی با بیان اینكه معتقدم کشــف استعدادهای درخشــان باید در دوران پیش از 
مدرسه یعنی از پیش دبستانی و یا حتی دوره هایی قبل از آن آغاز شود، خاطرنشان کرد: شكوفایی استعداد در انسان ها، همواره 
یكســان نیســت و باید فرآیندمحور دیده و مدیریت شود، یعنی ممكن است فردی استعدادش در دوران دبستان شكوفا بوده و 
در دوره های بعد مانند دبیرستان دچار افت شود؛ از این رو باید در راستای حفظ و ماندگاری استعدادها در نخبگان برنامه ریزی 
و تالش داشــته باشیم. رئیس جمهور چگونگی محیط زندگی و تحصیل را در رشد استعدادها و تداوم شكوفایی آنها تأثیرگذار 
دانســت و گفت: باید از نخبگان و استعدادهای درخشان کشــور تا پایان دوره تحصیل شان مراقبت کنیم تا خدای ناکرده غبار 
ناامیدی بر درخشان بودن آنها نیفتد. او با بیان اینكه اساس این رقابت ها در علم و دانش بوده و از این رو تقدیر از برتری ها مهم 

است، گفت: رقابت سالم، عادالنه و برمبنای مبانی درست در همه زمینه ها موجب تحرك و پیشرفت خواهد بود.
روحانی با اشاره به اینكه باید در مشاغل گوناگون و حساس کشور به دنبال جذب افراد نخبه باشیم، گفت: اگر نخبگان را در 
زمینه های گوناگون جذب کنیم، هزینه های اداره کشور پایین آمده و شرایط بهتری در راستای توسعه و پیشرفت ایجاد خواهد 
شد که امروز خوشبختانه در سیستم جذب از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به جذب نخبگان اقدامات خوبی 
صورت گرفته اســت. رئیس جمهور با بیان اینكه استعداد و هوش ذاتی انســان ها در زمینه های مختلف می تواند حرکت رو به 
توســعه و پیشرفت کشور را تسریع کند، افزود: امروز در دولت شاهد نظرات گوناگون از سوی برخی وزرا در حوزه های مختلف 

هستیم که نشان از آگاهی و جامعیت آنها نسبت به مسائل در بخش های گوناگون است.
روحانــی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس نیز فرماندهان نخبه ای بودند که علی رغم آنكه در مســائل جنگی تحصیل نكرده 
بودند، اما عملیات ها را به طور خارق العاده برنامه ریزی می کردند و نشــان دادند که یك نخبه می تواند موجب پیروزی در یك 
عملیات شــود. رئیس جمهور با تأکید بر اینكه تالش دولت بهره گیری درست و مناسب از نخبگان در بخش های مختلف است، 
افزود: یكی از اقدامات دولت در این راستا حمایت از شرکت های دانش بنیان بوده که زمینه بسیار مناسبی برای آینده نخبگان 
به وجود خواهد آورد. روحانی با اشــاره به اینكه امروز کشــور در همه بخش ها و رشــته ها نیاز به نخبگان و پرورش استعدادها 
دارد، تصریح کرد: اگر فردی در علوم انســانی دارای اســتعداد بوده و حقوقدان الیق و وکیلی مجرب شــود، می تواند در یك 
دادگاه بین المللی به نفع کشــور اقدام کند. همچنین یك هنرمند بااســتعداد هم می تواند با هنر خود افكار گوناگون را جذب و 
پرورش دهد؛ مهم این است که چگونه و در چه مسیری از استعدادها استفاده کنیم. رئیس جمهور با اشاره به اینكه نسبت به 
اســتفاده از نخبگان در وزارتخانه ها و دســتگاه های دولتی تأکید داریم، گفت: از نخبگان باید در حوزه مشاوره در وزارتخانه ها و 
دستگاه های دولتی استفاده شود و طی زمان این افراد می توانند حتی باالترین مقام اجرایی را به دست آورند. روحانی با اشاره 
به ضرورت آموزش مهارت به دانش آموزان، گفت: امروز مهارت ها،  علوم، دانش و فناوری ها به طور مداوم در حال تغییر است و 
به روز بودن در این عرصه بسیار حائز اهمیت بوده و باید دروس مربوطه در دبیرستان و دانشگاه بر این اساس به روز شود. رئیس 
جمهور با بیان اینكه علم، دانش و فناوری، تنها محدود به یك دوره نیست، افزود: درس خواندن و مهارت آموزی باید با آخرین 
تحوالت جهانی دنبال شــود. روحانی با توصیه به مدال آوران المپیادهای جهانی بر تالش در زمینه ادامه مســیری که در پیش 
گرفته اند خطاب به آنها گفت: همه دســتگاه های دولت وظیفه دارند حامی و پشــتیبان شما بوده و محیط رشد و شكوفایی را 
برای شما فراهم کنند. رئیس جمهور خاطرنشان کرد: امروز در اقتصاد و فرهنگ دانش بنیان شاهد تحوالت بسیار خوبی هستیم 

و دانش آموزان بااستعداد و قهرمانان المپیادهای علمی می توانند آینده سازان خوبی برای کشور باشند.
پیش از ســخنان رئیس جمهور نیز محســن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش گزارشی از چگونگی حضور دانش آموزان 
بااســتعداد و نخبگان کشور در المپیادهای علمی و بین المللی و برنامه های این وزارتخانه برای حمایت و پشتیبانی از آنان ارائه 
کرد. وزیر آموزش و پرورش با بیان اینكه مدال آوران المپیادهای علمی ســفیران فرهنگی و علمی کشــور هســتند، گفت: این 

قهرمانان شاخص معتبر و نماد برجسته ای از این هستند که کشور ما ظرفیت های علمی بسیار خوبی را دارا است.
به گفته او، هرچه بتوانیم شناخت دقیق تر و کامل تری از استعدادهای درخشان و نخبگان داشته و آنها را خوب کشف کرده 

و در راستای تداوم شان تالش کنیم، دستیابی به اهداف توسعه علمی در کشور میسرتر خواهد بود.
حاجی میرزایی ادامه داد: نخبگان و مدال آوران المپیادهای علمی، قهرمانانی هستند که به تقویت هویت و افتخار ملی کمك 
شــایانی می کنند و این در حالی اســت که امروز جامعه برای افزایش امید و اعتماد اجتماعی نیاز به تقویت سربلندی در جهان 

دارد و هرچه رکوردها در رقابت های جهانی ارتقا یابد این نیاز بهتر برآورده خواهد شد.

فریال مستوفی
رئيس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران



ایران از چهارم آبان ماه امسال رســما عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
می شــود و 862 قلم کاال از ایران بدون تعرفه به پنج کشــور عضو این 
اتحادیه صادر خواهد شد. چرایي شكل گیري اتحادیه اوراسیا به حوادث 
بین المللي بازمي گردد که پس از فروپاشــي اتحاد جماهیر شوروي رخ 
داد و جمهوري هاي کوچك منطقه آســیاي میانــه از منظر اقتصادي 
ضعیف شدند. پس از این زلزله سیاسي، کشورهاي پساشوروي دست به 

اصالحات اقتصادي و ترویج خصوصي سازي زدند. 
نخســتین بار نورســلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان در سال 
1994 و طی یك ســخنرانی در دانشگاه ملي مسكو، ایده تشكیل بلوك 
اقتصادي منطقه اي را به منظور افزایش نرخ تبادل تجارت آســیا و اروپا 
مطرح کرد. این ایده به دلیل تمرکز بر افزایش تجارت و سرمایه گذاري 
در منطقه و به نوعي، مقابله با اتحادیه هاي چندجانبه و پیوسته اروپایي 
از همان ابتدا با اســتقبال روبه رو شد، اما نزدیك به یك دهه زمان برد 
تا کار رســمي خود را از ژانویه 2۰1۵ آغاز کند. کشــورهاي روســیه، 
ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بالروس عضو اتحادیه اوراسیا هستند 

و ایران نیز به تازگی به آن پیوسته است. 
پیش از این ایران در ســال 1٣9۵ به کمیســیون اقتصادی اتحادیه 
اوراسیا، پیشنهاد ایجاد یك منطقه آزاد تجاری میان ایران و این اتحادیه 
را مطرح کرده بود؛ پیشــنهادی که از سوی اوراسیا مورد استقبال قرار 
گرفت و طی دو ســال مذاکرات و ارزیابی اقالم و میزان تعرفه ترجیحی 
آنها، باالخره این موافقتنامه در 2٧ اردیبهشــت 1٣9٧ در شهر آستانه 
قزاقستان به امضا رسید. سپس مجلس شوراي اسالمي با تصویب قانوني 
در هفتم بهمن 1٣9٧ با پیوســتن ایران به این اتحادیه موافقت کرد که 
براســاس آن، ایران به مدت سه سال به صورت آزمایشي به عضویت این 
اتحادیه درمي آید و پس از آن در صورت توافق انجام شــده با ذي نفعان، 
امكان عضویت دائمي ایران در این منطقه آزاد تجاري فراهم خواهد شد. 
حاال با سفر اخیر حسن روحانی به اجالس اوراسیا، ایران یك گام دیگر 
به این اتحادیه نزدیك شده و از هفته نخست آبان ماه، تجارت ترجیحی 

ایران با کشورهای اوراسیا آغاز می شود.
اتحادیه اقتصادي اوراســیا با بازار مصرف 181 میلیون نفري و تولید 
ناخالــص داخلــي 1.9تریلیــون دالري، حدود ۵48 میلیــون دالر به 
کشــورهاي دنیا صادرات داشته و از ســوي دیگر ٣18.۵ میلیارد دالر 
کاال از کشورهاي مختلف وارد کرده  است. در میان کشورهاي اتحادیه، 

فدراســیون روسیه بیشــترین میزان جمعیت، تولید ناخالص داخلي و 
حجم تجارت با جهان را دارد و بیشــترین نرخ تورم متعلق به قزاقستان 
با 6درصد و بیشترین نرخ بیكاري نیز مربوط به ارمنستان با 18.1درصد 
بوده اســت. قرقیزستان هم با تورم 1.۵درصدي و تولید ناخالص داخلي 
8.1 میلیارد دالري، کمترین نرخ تورم و تولید ناخالص داخلي و کشور 

بالروس با ۰.8درصد کمترین نرخ بیكاري را داشته است.
بهبود توســعه پایدار و ارتقاي کیفیت سطح زندگي کشورهاي عضو، 
مهمترین دلیل شــكل گیري اتحادیه اقتصادي اوراســیا بوده است. از 
ویژگي هاي مهم مدل تجاري این اتحادیه آن اســت که تعرفه گمرکي 
در تجارت کاالیي بین اعضاي اتحادیه صفر اســت، اما اعضاي اتحادیه 
اقتصادي اوراسیا، تعرفه خارجي مشترکي را براي کاالهایي که از خارج 

از اتحادیه وارد مي شود، اعمال مي کنند. 
اســتفاده از تعرفه هاي تجاري، فرصت هاي ســرمایه گذاري و تسهیل 
روابط اقتصادي با کشــور هاي عضو اتحادیه، خالصه اي از فواید عضویت 
ایران در اتحادیه اقتصادي اوراســیا اســت. به گفتــه اقتصاددانان، تراز 
تجاري ایران با مجموع کشــور هاي عضو این اتحادیه منفي اســت، اما 
عضویت در این اتحادیه مي تواند فرآیند صادرات ایران را تسهیل کرده و 
بازارهاي جدیدي براي کاالهاي ایراني فراهم کند. در حالي که بازگشت 
تحریم هاي آمریكا با قابلیت تنبیه فرامرزي، اقتصاد ایران را تحت تاثیر 
قرار داده و بر همكاري اقتصادي کشورها با تهران سایه انداخته، میزان 
کارایــي عضویت ایران در اوراســیا در روزگار تحریم باید در گذر زمان 
و به تجربه مشــخص بشود، اما به گفته کارشناسان، یكي از اصلي ترین 
مزایاي پیوستن ایران به این اتحادیه را بایست در تسهیل رابطه تجاري 

با روسیه در قالب فرصت هاي بیشتر و بهتر دید.
براســاس این گزارشي که خبرگزاري صداوســیما منتشر کرده یكي 
از مزایــاي پیوســتن به ایــن موافقتنامه، تخفیف هــاي تعرفه اي براي 
صادر کنندگان به اتحادیه اقتصادي اوراســیا شــامل کشور هاي روسیه، 
قرقیزســتان، قزاقســتان، بالروس و ارمنستان اســت. با اجرایي شدن 
پیوســتن ایران به اتحادیه اوراســیا در مرحله نخست، تعرفه 8۰۰ قلم 
کاال هاي صادراتي ایران به کشــور هاي عضو این اتحادیه کاهش خواهد 
یافت و این موفقیت خوبي براي صادرات کاال هاي غیرنفتي ایران به این 
اتحادیه اســت. جذب سرمایه قابل مالحظه در مناطق شمالي و جنوبي 
کشــور، بهره مندي از بازار هاي ترجیحي و بازار هاي هدف، اســتفاده از 
مســیر ترانزیتي شمال-جنوب براي انتقال غالت به کشور هاي روسیه و 
قزاقستان از دیگر فواید همكاري ایران با اتحادیه اقتصادي اوراسیا است.
در حالي که بیشتر نگاه ها به آغاز همكاري هاي عملي ایران و اتحادیه 

اقتصادي اوراســیا بیشتر جنبه اقتصادي به خود گرفته، اما نمي توان از 
حاشیه هاي سیاســي ورود ایران به این بازار اقتصادي به سادگي عبور 
کرد. در حالي که خاورمیانه گرفتار منازعات بي شــمار شــده، اتحادیه 
اروپا با حاشــیه هاي بحران اقتصادي در بیشتر کشورهاي عضو و تقالي 
بریتانیــا براي خــروج از اتحادیه و موج مهاجرت دســت و پا مي زند و 
آمریكاي ترامپ مي گوید آنچه بیرون از مرزهاي ایاالت متحده مي گذرد 
به ما ارتباطي ندارد، اهمیت مناطق آســیاي مرکــزي و قفقاز بیش از 
پیش به چشــم مي آید. به گفته کارشناسان، پررنگ تر شدن این منطقه 
در رقابت هاي تجاري، همســایگي این منطقه بــا چین، نقش غیرقابل 
انكار چین در سازمان همكاري هاي شانگهاي، نیاز اروپا به مسیري براي 
رسیدن به قلب شرق بر اهمیت این منطقه در تحقق اهداف ژئوپلیتیك 

ایران مي افزاید.
تعمیق ارتباط هاي تجاري ایران با منطقه اوراسیا به گونه اي که نوعي 
از درهم تنیدگــي منافــع اقتصادي میان ایران و کشــورهاي عضو این 
اتحادیه ایجاد بشــود، مي تواند به خودي خود و در یك روند نامحسوس 
فواید سیاســي هــم براي ایران به دنبال داشــته باشــد. یكي از نقطه 
ضعف هاي ایران در مراوده با کشــورهاي عضو اتحادیه اوراســیا، پایین 
بودن حجم مراوده هاي اقتصادي و تجاري اســت که به نظر مي رســد 
همكاري رســمي و قاعده مند ایران با اتحادیه اقتصادي اوراســیا بتواند 
تا حدودي ایــن عقب ماندگي را جبران کند. در حالي که آمریكا تالش 
مي کند با سیاســت فشــار حداکثري، تهران را منــزوي کند و هزینه 
هرگونه رابطه اقتصادي و تجاري با ایران را باال ببرد، ایران باید از نقش 
کلیدي که در شاهراه هاي منطقه اي مانند جاده ابریشم و کریدور شمال 
و جنوب دارد، براي توســعه روابط اقتصادي و سیاسي با کشورهاي این 
منطقه استفاده کند. از سوي دیگر، کارشناسان معتقدند ایران مي تواند 
با ابزار عضویت در اتحادیه هاي منطقه اي، نوعي از وابســتگي متقابل را 
ایجاد کند که همین مساله در میان مدت منجر به کاهش آسیب پذیري 
اقتصادي ایران خواهد شد. براساس گزارشي که خبرگزاري صداوسیما 
در خردادماه امســال و در گرماگرم بحث ها در مجلس شوراي اسالمي 
پیرامون همكاري رســمي با اتحادیه اقتصادي اوراســیا منتشــر کرد، 
اتحادیه اقتصادي اوراســیا در بازار نفت جهانــي، جایگاه قابل توجهي 
دارد، بنابراین پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا و ایجاد یك سوآپ نفتي 
مشترك با کشــور هاي عضو این اتحادیه، مي تواند در شرایط تحریمي، 

فروش نفت ایران را تسهیل کند.
پرونده »فرصت امــروز« درباره فرصت هاي عضویت ایران در اتحادیه 

اقتصادی اوراسیا )EAEU( را در ادامه می خوانید.

ایران از 4 آبان در جمع  اوراسيایي ها

شمارش معکوس برای تجارت با اوراسيايي ها

حســن روحاني ابتــدای مهرماه در حالــي راهي ایــروان، پایتخت 
ارمنستان شد که موافقت نامه موقت تجارت آزاد میان ایران و اوراسیا از 

چهارم آبان ماه اجرایي خواهد شد. 
در چند ســال اخیر و با روی کار آمدن دولت یازدهم، بحث ها درباره 
پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا، با سرعت و تمرکز بیشتري دنبال شد. 
از اواخر ســال 1٣94 بود که مذاکرات فشرده ای بین دولت های ایران با 
پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت ایجاد منطقه موقت آزاد 
تجاری برای یك دوره سه ساله آزمایشی صورت گرفت که سرانجام این 
موافقت نامه در اردیبهشت ماه 1٣9٧ در شهر آستانه پایتخت قزاقستان 
توسط وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت ایران امضا و هیات وزیران نیز 
در 18 آذرماه 1٣9٧ این الیحه را به تصویب رســاند. مجلس شــورای 
اسالمی هم در انتهای همین سال با تصویب قانوني به پیوستن ایران به 
این اتحادیه اقتصادی رسمیت داد. به طور خالصه، سیر زماني مصوبات 
و فرآیند پیوســتن ایران به اتحادیه اقتصادي اوراسیا تا به امروز به این 

شرح است:
* اردیبهشــت ماه 1٣9٧: امضاي توافقنامه تجارت ترجیحي ایران با 

اوراسیا در آستانه قزاقستان
* بهمن ماه 1٣9٧: تصویب فوریت الیحه موافقت نامه تشكیل منطقه 

آزاد تجاري ایران و اوراسیا در مجلس شوراي اسالمي
* خردادماه 1٣98: تصویب کلیات الیحه موافقت نامه موقت تشكیل 
منطقه آزاد تجاري بین جمهوري اســالمي ایــران و اتحادیه اقتصادي 

اوراسیا و کشور هاي عضو در مجلس شوراي اسالمي
* خردادماه 1٣98: تصویب موافقت نامه تشــكیل منطقه آزاد تجاري 

ایران و اوراسیا
در حــال حاضر شــوراي تجــاري اتحادیه اقتصادي اوراســیا و اتاق 
بازرگاني ایران ، بر سر انجام چند اقدام مشترك در قالب شوراي تجاري 
رایزني هاي فشــرده اي را پیش  مي برند. براســاس گزارش هاي رسیده، 
»تحكیــم روابط تجاري و  اقتصادي بلندمدت و ســودمند«، »کمك به 
کشف فرصت هاي تجاري و سرمایه گذاري در مقیاس   گسترده صنعتي، 

کشاورزي و خدماتي« و »همكاري مشترك در مكانیزم هاي پشتیباني، 
تشــویق و سرمایه گذاري« برخي از برنامه هاي همكاري است که توسط 
شــوراي تجاري اتحادیه اقتصادي اوراســیا و اتاق بازرگاني ایران دنبال 

خواهد شد.
 )ITC( آخرین آمارهاي منتشرشده از سوي مرکز تجارت بین المللي
درخصوص وضعیت تجارت ایران با کشورهاي اتحادیه اقتصادي اوراسیا، 
نشــان مي دهد مجموع صــادرات ایران به پنج کشــور این اتحادیه در 
ســال گذشــته میالدي 918.2 میلیون دالر بوده و در مقابل صادرات 
کشــورهاي عضو اتحادیه اوراسیا به ایران در ســال 2۰18 حدود یك 
میلیــارد و ٧٧۵میلیون دالر به ثبت رســیده اســت. در میان اعضاي 
اتحادیه اقتصادي اوراســیا،  ایران بیشترین واردات را از کشور روسیه با 
رقمي معادل یك میلیــارد و 2۰٧ میلیون دالر و کمترین واردات را از 
کشور قرقیزســتان با رقمي نزدیك به 14 میلیون دالر دارد. بیشترین 
صادرات ایران به اعضاي این اتحادیه در سال گذشته میالدي به روسیه 
و  بــه ارزش ۵٣٣.1 میلیون دالر ثبت شــده و کمترین میزان صادرات 
ایران نیز به کشــور بالروس به ارزش 12.6 میلیــون دالر رقم خورده 
است. براساس آمارهاي مرکز تجارت بین المللي، در سال 2۰18 حدود 
۰.٣درصد از واردات این کشورها از ایران بوده است. در میان کشورهاي 
عضو این اتحادیه نیز سهم ایران در تامین نیاز وارداتي کشور ارمنستان 
با ۵.6درصد بیش از ســایر کشــورها بوده و حدود 4درصد از صادرات 

کاالیي این کشور نیز به ایران بوده است.
همچنین به دنبال تفاهم صورت گرفتــه میان پارلمان اقتصاد ایران و 
اتحادیه اقتصادي اوراسیا »شــوراي تجاري اتحادیه اقتصادي اوراسیا و 
اتاق بازرگاني ایران« تاســیس مي شود. این شوراي تجاري یك مجمع 
هماهنگ کننده و مشــورتي دائمــي براي جامعه تجاري کشــورهاي 
عضو اتحادیه اقتصادي اوراســیا و ایران به حســاب مي آید که بخشي 
از همكاري هــاي تازه دو طرف در قالب آن دنبال خواهد شــد. در این 
چارچوب، مطابق توافقنامه اي که در شهر بیشكك، پایتخت قرقیزستان 
به امضاي غالمحسین شافعي، رئیس اتاق ایران و ایبرایف، رئیس شوراي 

تجاري اتحادیه اوراسیا رســید، دو طرف قول وقرارهایي براي 11 اقدام 
مشــترك به منظور بهبود مناسبات و آسان ســازي تبادل اطالعات در 

دستور کار قرار خواهند داد. این اقدامات به این شرح هستند:
* بســط موقعیت هماهنگ جامعه تجاري کشــورهاي عضو اتحادیه 
اقتصــادي اوراســیا )EAEU( و ایران در تعامل با بدنه این کشــورها 
)تعامالتي که در برقراري ارتباط مستقیم میان جامعه تجاري کشورهاي 

عضو اتحادیه اقتصادي اوراسیا و ایران نقش آفرین خواهد بود.(
* ارتقاي توســعه ارتباطات تجاري و اقتصــادي، همكاري صنعتي و 
مالي کشورهاي عضو EAEU و ایران و بهبود رقابت پذیري اقتصادهاي 

ملي.
* افشــاي موانع، معافیت ها و محدودیت هاي دسترســي دوجانبه به 

بازار کشورهاي عضو EAEU و ایران.
* به کار گرفتــن جامعه تجاري اعضاي اتحادیه اوراســیا و ایران در 

پروژه هاي اقتصادي مختلف در قلمرو کشورهاي عضو اتحادیه اوراسیا.
* کمك به برقراري تماس و ارتباطات مســتقیم، تحكیم مشــارکت 

بلندمدت و سودمند دوجانبه بین جامعه عضو اتحادیه اوراسیا و ایران.
* کمك به کشــف فرصت هاي تجاري و ســرمایه گذاري در مقیاس 

گسترده صنعتي، کشاورزي و بخش هاي خدماتي.
* همــكاري مشــترك در مكانیســم هاي پشــتیباني تشــویق و 

سرمایه گذاري.
* تبادل اطالعات پیرامون قوانین و مقررات داخلي اعمال شده فعلي، 

تنظیم تجارت و اقتصاد بین المللي و همكاري هاي فني و صنعتي.
* توسعه طرح ها و برنامه هاي همكاري جامعه تجاري کشورهاي عضو 

اتحادیه اوراسیا و ایران در زمینه هاي مربوطه.
* ارائه حمایت مشترك در برگزاري انجمن ها، سمینارها، میزگردها، 
کنفرانس ها، نمایشــگاه ها و ســایر رویدادهاي داراي منافع دوجانبه با 

هدف توسعه روابط دوجانبه تجاري.
* برقراري شــرایط شفافیت اطالعات میان طرفین و توسعه تعهدات 

مشارکت سودمند دوجانبه.

ایران، اوراسيا، تجارت آزاد و دیگران
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نگاه

به بهانه پيوستن ایران به اتحادیه اوراسيا
فصلی نو در تجارت ایران

هشــتم مهرماه بود که حســن روحانی برای شــرکت در اجالس 
اتحادیه اوراســیا راهی ارمنستان شــد و فصلی نو در تجارت ایران با 
کشــورهای آسیای میانه شــكل گرفت. با توجه به تنوع بازار و منابع 
موجود در کشــورهای عضو این اتحادیه، پیوستن به آن یك فرصت 
قابــل توجه برای اقتصاد ایران ایجاد می کند و می توان از این طریق، 
بخشی از اثر تحریم ها را جبران کرد. قطعا ورود به اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا و همكاری با این اتحادیه می تواند دروازه جدیدی برای اقتصاد 
ایران باشــد که بتواند با ســایر اعضا به راحتی روابط اقتصادی برقرار 

کند و یا روابط خود را توسعه دهد.
پیوســتن به این اتحادیه، مزیت های اقتصادی بسیاری برای ایران 
به دنبــال دارد از جمله آن می توان به تخفیف هــای تعرفه ای برای 
صادرکنندگان ایرانی به کشــورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره 
کرد. همچنین از آنجا که اتحادیه اوراســیا با کاهش استفاده از دالر، 
ســهم پرداخت های تجاری با ارز ملی را بــه ٧۰درصد افزایش داده، 
می توان به کاهش اســتفاده از دالر در مبادالت تجاری خوشبین بود 
که این اتفاق در شرایط کنونی تحریم برای تجار ایرانی امیدوارکننده 
اســت. این توافق که بعد از دو سال مذاکره به نتیجه رسیده، از هفته 
اول آبان 98 ماه اجرایی می شــود. قرار اســت موافقت نامه تمام عیار 
تجارت آزاد با اوراسیا امضا شود و از سه سال دیگر تقریبا تمام کاالها 
مشمول کاهش تعرفه خواهند شــد. براساس این موافقت نامه، ایران 
از اتحادیه اقتصادی اوراســیا امتیازات گمرکی خاصی دریافت کرده 
و کشــورهای این اتحادیه هم این امكان را خواهند داشــت تا حجم 
صادرات خود به ایران را تا ٧۵درصد افزایش دهند. ایران نیز می تواند 
با امتیازاتی که دریافت می کند، صادرات کاالهای خود به مقصد پنج 
کشور اوراسیایی را تا چند برابر افزایش دهد. این امتیازات ۵۰2 قلم 
کاالهای مختلف در حوزه های مواد غذایی، مواد مصرفی شــیمیایی، 
محصوالت ســاختمانی، صدور خدمات فنی و مهندسی، محصوالت 
صنعتی و محصوالت کشــاورزی از سوی اتحادیه اوراسیا و ٣6۰ قلم 
کاال در همان موارد مشــابه را از ســوی ایران شامل می شود که در 

مجموع کل اقالم مشمول در موافقت نامه به 862 مورد می رسد.
از مزایای پیوســتن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراســیا می توان به 
ایجاد پــل ارتباطی برای اتصال به بازار با بیش از 18۰ میلیون نفر و 
بازار بالقوه ای برای افزایش صادرات کشــور اشاره کرد. همچنین تنها 
روسیه، یعنی بزرگ ترین کشــور اتحادیه اوراسیا بازاری 14۰میلیون 
نفری پیش روی تجار ایرانی قرار می دهد. تولید ناخالص داخلی منطقه 
در مجموع 1.9 هزار میلیارد دالر است که ٣.2درصد GDP جهان را 
تشــكیل می دهد. اگرچه هم اکنون تنها پنج کشور عضو این اتحادیه 
هســتند، اما بیش از 4۰ کشور و ســازمان بین المللی از جمله چین، 
اندونزی، کره جنوبی، هند، مصر، صربستان و حتی برخی کشورهای 
حــوزه آمریكای التین برای فعالیــت در چارچوب این اتحادیه اعالم 
آمادگی کرده اند. پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا منجر به 
جهش بزرگی در صادرات نفتی و غیرنفتی ایران خواهد شد. عضویت 
در اتحادیه اقتصادی اوراسیا که چشم انداز روشنی پیش روی آن قرار 
دارد، می توانــد نقش موثری در عبور ایران از تنگناهای اقتصادی ایفا 
کند. با توجه به پتانسیل تجاری موجود بین ایران و اتحادیه اقتصادی 
اوراســیا باید به این مسئله اشاره شود که این اتحادیه قابلیت تبدیل 
شدن به بازاری بزرگ و مطمئن برای کاالهای صادراتی ایران را دارد.

اگرچه هنوز حجم مبادالت میان ایران و کشورهای منطقه مطلوب 
نیســت، اما ظرفیت های فراوانی برای رشــد آن وجود دارد. عضویت 
ایران در چنین اتحادیه ای می تواند دستاوردهای اقتصادی و سیاسی 
داشــته باشــد. عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا می تواند 
کشــورمان را به بازارهای کشورهای عضو این اتحادیه که با اکثر آنها 
زمینه تاریخی و فرهنگی مشــترك دارد و سهم ناچیزی در بازار این 
کشورها دارد، نزدیك تر کند و این موضوع به کشورمان کمك خواهد 
کرد که از فشــار تحریم های اقتصادی غرب علیه خود بكاهد و از قرار 
گرفتن در اتحادیه ای که کشــور روســیه در آن نقش محوری دارد، 

بتواند بر وزن و نفوذ منطقه ای خود بیفزاید.
در همین زمینه، حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صمت در 
امور بازرگانی، جزییاتی تازه از میزان تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا 
اعالم کرده و گفته است: در گام اول هدف ما اجرایی کردن تفاهم نامه 
تعرفه تجارت ترجیحی اســت و در مراحل بعد به دنبال پیوستن به 

این اتحادیه هستیم. 
او در گفت وگو با فــارس، ادامه داد: موافقت نامــه موقت ترتیبات 
منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اوراســیا از ۵ آبان ماه امسال 
اجرایی می شــود. این موافقت نامه شامل 862 قلم کاال است که ۵۰2 
قلم از آن ترجیحات اعطایی اوراســیا به ایران اســت و ٣6۰ قلم هم 

ترجیحات اعطایی ما به اتحادیه اوراسیا است.
بــه گفته مدرس خیابانی، پس از یك ســال اجــرای موافقت نامه، 
مذاکرات تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا شروع خواهد شد و 
ظرف ســه سال باید موافقت نامه تجارت آزاد را مذاکره و امضا کنیم. 
رئیس سازمان توســعه تجارت ایران نیز گفت: با اجرای موافقت نامه 
ترتیبات تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اوراسیا از ۵ آبان، ایران 

باید ظرف سه سال عضو اتحادیه اوراسیا شود.
حمیــد زادبوم ادامه داد: موافقت نامه موقــت ترتیبات منطقه آزاد 
تجاری اوراســیا در تاریخ 6شــهریور امسال توسط ســفیر ایران به 
دبیرخانه اوراسیا تحویل شــد، بنابراین ظرف دو ماه از اعالم رسمی 
ایران به دبیرخانه باید این موافقت نامه به مرحله اجرا می رســید که 
بر این اســاس موافقت نامه ترتیبات تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه 

اوراسیا از ۵ آبان ماه 98 اجرایی می شود.
به گفته زادبوم، این موافقت نامه شــامل 862 قلم کاال اســت که 
٣6۰ قلم ترجیحات اعطایی ما به اوراســیا و ۵۰2 قلم هم ترجیحات 
اعطایی اوراسیا به ایران است. موافقت نامه موقت ترتیبات منطقه آزاد 
تجاری اوراسیا از ۵ آبان ماه 98 به مدت یك سال اجرا می شود و بعد 
از گذشــت یك ســال، مذاکرات تجارت آزاد شروع می شود که ظرف 
سه ســال باید منجر به موافقت نامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه 
اوراســیا شــود. همچنین مرتضی میری، عضو کنفدراسیون صادرات 
ایران معتقد اســت: ایران از چهارم آبان امســال رسماً عضو اتحادیه 
اوراســیا می شــود و ۵۰2 قلم کاال از ایران بدون تعرفه صادر خواهد 
شــد. وقتی دولت عضو پیمان اوراسیا می شــود طبیعتاً بقیه کارها را 
بخش خصوصی باید انجام دهد، اما متأسفانه در زمان پیوستن به این 
پیمان از بخش خصوصی اســتفاده نمی شود از این روست که عموم 

هیأت هایی که وارد ایران می شوند فروشنده هستند.
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فرصت امروز: درحالی که تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از کاهش 
قابل توجه ســهم یارانه نقدی از درآمد خانواده های ایرانی حكایت دارد، 
با حذف ٧۰۰ هزار نفر یارانه بگیــر، نزدیك به ٣1 میلیارد تومان یارانه 
آزاد می شود؛ رقمی که اگرچه در مقایسه با هزینه چند هزار میلیاردی 
یارانه نقدی در هر ماه، عدد قابل توجهی نیســت، اما می تواند شروعی 

برای توقف سنت غلط پرداخت یارانه همگانی باشد.
در این میان، بررســی گزارش مرکز آمار ایران از سهم یارانه نقدی از 
درآمد خانوار شــهری و روســتایی حاکی از تنزل قابل توجه سهم این 
یارانه در ســال های اخیر اســت. جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران به 
موضوع یارانه نقدی اختصاص یافته و نشان می دهد سهم یارانه نقدی از 
درآمد خانوارهای شهری  از 11درصد در سال 1٣9۰ به 4درصد در سال 
1٣9٧ رســیده و در خانوارهای روستایی از 2۰درصد در سال 1٣9۰ به 
8درصد در ســال 1٣9٧ رسیده است. این آمار ضرورت اصالح پرداخت 
یارانه نقدی و همچنین دیگر یارانه های پنهان و آشكار در اقتصاد ایران 
را گوشــزد می کند؛ چنانچه ثروتمندترین های جامعه 2٣ برابر بیشــتر 
از فقیرترین هــا از یارانه بنزین برخوردارند. بهره مندی دهك دهمی ها از 
یارانه دارو نیز 19.۵برابر بیشــتر از دهك اولی هاست.  بررسی ها نشان 
می دهد که ثروتمندان جامعه بســیار بیشــتر از اقشار کم درآمد از این 
یارانه ها برخوردار هستند. به همین دلیل، یكی از اصلی ترین محورهای 

اصالح بودجه سال 99 تغییر در این نظام یارانه هاست.
هر سال چقدر یارانه پرداخت می شود؟

به گزارش ایرنا، طرح اصالح ساختاری بودجه چهار بخش درآمدزایی 
پایدار، هزینه کرد کارا، ارتقای ثبات، توســعه و عدالت را دربر می گیرد. 
ایــن چهار هدف، تنها از دو راه اصالح نظام یارانه پنهان انرژی و اصالح 

سیاست های حمایتی کاالهای اساسی امكان پذیر است.
در حال حاضــر یارانه های بودجه ای، 22درصد از کل منابع بودجه را 
به خود اختصاص داده  اســت. میزان کل یارانه هایی که دولت هر سال 
پرداخت می کند، 1٣۰۰ هزار میلیارد تومان اســت. از این میزان، 98٧ 
هزار میلیارد تومان آن یارانه پنهان اســت. 1۰۰ هزار میلیارد تومان نیز 
به عنــوان یارانه بودجه ای و 14۰ هزار میلیــارد تومان به عنوان یارانه 

فرابودجه ای پرداخت می شود.

مجموع یارانه  پنهان در حوزه انرژی 898 هزار میلیارد تومان اســت 
کــه تنها ۵41 هزار میلیارد تومــان از آن برای گاز طبیعی و 4٣6 هزار 

میلیارد تومان متعلق به فرآورده های نفتی است.
 ایــران در کل جهان از نظر پرداخت یارانه های پنهان انرژی در رتبه 
اول قرار دارد. براســاس آمار سازمان بین المللی انرژی ایران ساالنه ٧۰ 
میلیارد دالر یارانه برای ســوخت های فسیلی می پردازد. بعد از ایران در 
جایگاه دوم عربســتان سعودی و چین قرار دارند که حجم یارانه پنهان 

سوخت این کشورها، حدود 4۵ میلیارد دالر است.
این یارانه ها از یك طرف هزینه های سنگینی را به دولت تحمیل کرده 
اســت و از طرف دیگر نتوانسته اند که به هدف خود یعنی توانمندسازی 

اقشار کمتر برخوردار جامعه برسند.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران چند وقت پیش اعالم 
کرده بود که تنها در مورد ســوخت، ثروتمندان جامعه 2٣ برابر بیشتر 
از دیگر اقشــار از یارانه برخوردار هستند. خوانساری در یادداشتی گفته 
بود: »طبق برآورد ســازمان مدیریت و برنامه ریزی در ســال 8۰۰ هزار 
میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می شــود. سهم یارانه انرژی نیز از 
این عدد قابل توجه اســت. در شــرایطی که کل وابستگی اقتصاد کشور 
به نفت حدود 2۰۰ هزار میلیارد تومان اســت، آیا نمی شود به تدریج از 
کل اعتباراتی که به عنوان یارانه پرداخت  می شــود، یك چهارمش را در 
بودجه صــرف کنیم و یك چهارم را هم به صــورت نقدی به دهك های 
آسیب پذیر جامعه بدهیم تا بتوانیم ســاختار اقتصادی کشور را اصالح 
کنیم؟ ورود به این عرصه نیاز به شــجاعت و اقتدار دارد. محافظه کاری 
بیــش از اندازه و توجه به برخــی تحلیل ها که به وضوح آدرس غلط به 
تصمیم گیر می دهند، موجب شده تا مهم ترین اصالح ساختاری اقتصاد 
ایران معطل بماند و همزمان منابع کشور هدر رود و مردم هم ناراضی تر 

از قبل شوند.«
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: »طبق آمارهای رسمی در سال 
1٣9٧ در بخش یارانه ســوخت 12٣ هزار میلیارد تومان تنها به عنوان 
یارانه بنزین، 1٣۰ هزار میلیــارد تومان به عنوان یارانه گازوئیل و 28۰ 
هزار میلیارد تومان برای گاز طبیعی پرداخت شــده و در مجموع تنها 
یارانه این سه نوع انرژی ۵٣٣ هزار میلیارد تومان بوده است. حاال تصور 

کنید اگر این اعداد به تولید بیایند، چقدر  می توانند اثرات مثبتی داشته 
باشند و به اصالح ساختار اقتصادی منجر شوند.«

چقدر تبعيض در تخصيص یارانه ها وجود دارد؟
بررســی جزییات گزارش مرکــز آمار از میزان هزینــه خانواده ها در 
دهك های مختلف، نشان می دهد که ثروتمندترین های جامعه 14برابر 
بیشــتر از فقیرترین ها هزینه می کنند. در ســال 9٧، دهك اولی ها که 
کم درآمدترین های جامعه به حساب می آیند، ماهانه یك میلیون تومان 
هزینه کردند؛ در حالی که دهك دهمی هــا یعنی ثروتمندترین افراد به 
طور میانگین در کل کشــور ماهانه 14.۵ میلیون تومان هزینه داشتند. 
به این ترتیب نسبت هزینه 1۰درصد ثروتمند به 1۰درصد فقیر جامعه 
در سال 1٣9٧ به رقم 14.۵رسیده که این رقم بیشترین سطح در دهه 
9۰ محســوب می شود. بررســی جزییات آمارها از دهه 8۰ تاکنون نیز 
نشان می دهد که طی پنج سال اخیر، شكاف میان خانوارهای پردرآمد و 
کم درآمد افزایش یافته است. به گواه اقتصاددان ها، کارشناسان اقتصادی 
و اجتماعی و مقامات مسئول، یكی از اصلی ترین دالیل افزایش اختالف 

طبقاتی، وضعیت فعلی نظام یارانه ای بوده  است.
تبعیــض در برخورداری از یارانه ها تنها محــدود به بنزین و اختالف 
2٣ برابری نیســت. در یارانه هایی که به دارو اختصاص داده می شــود، 
دهك دهم 19.۵ برابر دهك اول از یارانه دولتی برخوردارند. برخورداری 
ثروتمندترین های جامعه نسبت به فقیرترین ها از یارانه کاالهای اساسی 
نیز 4.٧ برابر بیشتر است. نسبت بهره مندی دهك دهم به دهك اول در 

یارانه برق ٣.6 برابر و در یارانه گاز نیز 2.۵ برابر است.
در نتیجــه، انتفاع مــردم از یارانه های دریافتی بــا هزینه دولت در 
زمینه یارانه پرداختی همســان نیست. در شــرایطی که معیشت مردم 
به واســطه پیامدهای تحریم های ظالمانه در تنگنای سختی قرار دارد 
و بودجه دولت برای حمایت از معیشــت و تولید بســیار محدود است، 
هدررفت منابع کشــور بســیار نامطلوب تر اســت. این در حالی  است 
که اســناد باالدستی، یعنی سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون 
هدفمند کردن یارانه ها و قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی بر حمایت هدفمند از معیشــت و تولید و لحاظ مصالح عامه 

در مورد انفال و ثروت های ملی تاکید دارند.

۹۸۷ هزار ميليارد تومان یارانه پنهان به چه کسانی می رسد؟

سهم يارانه نقدی از درآمد خانوار ايرانی
یادداشت

چرا خام فروشی می کنيم؟

چین اولین شریك تجاری ایران در واردات و صادرات است. سطح 
مبــادالت تجاری ایران و چین پس از انقالب با حجم 2۰۰ میلیون 
دالر آغاز شــد و ارزش مبادالت ایران و چیــن رو به فزونی مداوم 
گذاشــت. به طوری که در نهایت در ســال های 2۰12 تا 2۰14 به 
مرز ۵۰ تا ۵2 میلیارد دالر افزایش یافت. ســطح مناسبات تجاری 
دو کشــور، در سال 2۰1۵ به دلیل اُفت قیمت نفت و برخی مسائل 
دیگر، حدود 2۰درصــد کاهش یافت و با تــداوم این روند نزولی، 
ارزش تجارت ایران و چین در ســال 2۰16 به رقم ٣2 میلیارد دالر 
رسید. و در پنج ماه نخست سال 2۰1٧، ارزش مبادالت تجاری دو 
کشــور از مرز 1۵ میلیارد دالر گذشت. اقالم صادراتی ایران بیشتر 
شامل مواردی از جمله متانول، مواد شیمیایی، زعفران، قیر، پسته، 
شــیرین بیان، پوست، کفپوش، خرما، انجیر، مواد شیمیایی و عمدتا 

مواد خام معدنی و سنگ آهن است.
خام فروشــی حراج ثروت ملی و آسیب به نسل های بعدی کشور 
برای استفاده از این منابع طبیعی است. وقتی خام فروشی می کنیم 
در عمل ســودی را که باید در داخل هزینه شود، مستقیم به خارج 
از کشور می بریم، در صورتی که اگر توانمندی خود را افزایش دهیم 
و دست از خام فروشی برداریم می توانیم درآمدزایی کرده و به رشد 
اقتصادی کشــور کمك کنیم، اما خام نفروختن منوط به چیست؟ 
اگر تكنولوژی های جدید در اختیار کارخانه ها قرار بگیرد معدنكاران 
و فعالیــن این بخش می توانند ســهم خوبــی از بازار های داخلی و 

صادراتی را در اختیار بگیرند.
انرژی، حمل و نقل، کشــاورزی و استخراج فناورانه مواد اولیه از 

بخش هایی است که می توان در آن با چین تجارت کرد.
صادرات غیرنفتـي نیز نقـــش تعیین کننده اي بر رشد اقتصادي 
دارد. درواقع توســعه و متنوع ســازي صــادرات غیرنفتي با توجه 
به مزیت هاي نســبي بالفعل و بــه کارگیري ظرفیت هــاي بالقوه 
در تجــارت خارجي بایــد مورد توجه قرار گیرد،  چراکه عایـــدي 
صــــادرات غیرنفتــي مــي توانــد زمینــــه مناســبي را بــراي 
برنامه ریزي هــاي کوتاه مدت و بلندمدت در مقایســه با درآمدهاي 
بي ثبات صادراتv نفتي فراهم کند. هر گامی برای توسعه صادرات 
غیرنفتی یك حرکت موثر بـراي کـاهش اتكا به درآمد نفتي و ایجاد 
شرایط به نسبت باثبات تـــري بـــراي تمامي بخش هاي اقتصادي 
محسـوب شـــود و می تواند رشـــد اقتصادي باالتري را رقم بزند. 
اگرچه دســتگاه های اجرایی و مشورتی برای توسعه صادرات تالش 
می کنند، اما تا زمانی که اهداف و اســتراتژی اقتصادی شــفاف و 

مشخصی وجود نداشته باشد، به نتیجه نمی رسیم.
ضعف صنایع فــرآوری، فقدان قابلیت برنامه ریــزی برای فرآوری 
برخی مواد معدنی، مغایرت نــرخ خرید صنایع داخلی از معدنكاران 
با قیمت جهانی مواد خام معدنــی، فراهم نبودن زمینه برای فروش 
داخلی مواد خام معدنی، معضل تســهیالت بانكی و نرخ ســود باال، 
غفلت از بخش فرآوری مواد معدنی، تاثیر ظرفیت اســتخراج معدن 
بر موضوع خام فروشــی، بی ثباتی در برنامه ریزی برای بهره برداری و 
تولید در بخش معدن و خام فروشی برخی سنگ ها توسط معدن داران 
و فعــاالن بخش صنایع معدنی از جمله آســیب های فعلی در حوزه 
معادن سنگ است. در حال حاضر کشور به توسعه زیرساخت هایی از 
جمله گمرك، حمل و نقل و ترانزیت کاال نیاز دارد. قیمت تمام شده 
کاالی صادراتی با در نظر گرفتن نرخ بهره باالتر از 18درصد موجب 
رقابتی نبودن قیمت کاالی ایرانی در بازارهای جهانی است. بـدیـــن 
منظـور و بـراي توسعه صادرات غیرنفتي، پیشنهاد مي شود سـاختار 
تولیـــدي داخل به شیوه ای مناسب تغییر کند، بـــه گونـه اي کـه 
کاالی ایرانــی در بازارهــای جهانی با دیگر کاالهــا رقابت کند. در 
ساختار تولید، به زمینه هایي که کشور عالوه بـــر مزیـــت نسـبي 
داراي مزیــــت رقــــابتي هم هست، بیشتر توجه کنیم. بــه عالوه 
متنوع سازي صادرات به دلیـــل اینكـــه فرصـت هـاي بیشـتري را 
پیش روي صادرکنندگان قرار مي دهد، باید در دستور کـــار قـــرار 
گیرد. بــه دلیل ارزش افزوده باالتر صــادرات محصوالت و کاالها با 
فناوري باال نسبت بـــه صـادرات کاالهـــاي اولیـه و معدني، تغییر 
جهت از صـــادرات کاالهـاي اولیـه بـه صـادرات کاالهای باکیفیت، 
باید مدنظر قرار بگیرد. در نظر گرفتن مشــوق های هدفمند مستقیم 
و غیرمســتقیم برای صادرکنندگان بخش خصوصی با نظر تشكل های 
مرتبط، ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گســترش 
پایدار ســهم ایران در بازارهای هدف، ایجاد صندوق تخصصی عوارض 
حاصل از صادرات کاال در هر صنعت که وجوه نگهداری شده در آن فقط 
به منظور ایجاد زیرساخت های مناسب برای تولید با ارزش افزوده باال و با 
هدف صادراتی در نظر گرفته می شود، ارتقای کیفیت محصوالت، رعایت 
استاندارد جهانی صادرات برای رقابتی شدن کاالهای غیرنفتی صادراتی، 
حمایت دولت از صادرکنندگان با تدوین و تخصیص مشوق های خاص از 
مهمترین اهداف کالنی است که از سوی دولت باید برای تحقق توسعه 

صادرات غیرنفتی دنبال شود.

ایران در رتبه چهارم جهان ایستاد
جدیدترین رتبه بندی شاخص فالکت

نیمی از 1۰ کشــور دارای کمترین شاخص فالکت دنیا در آسیا 
قرار دارند. موسســه »کاتو« در گزارشــی به قلم اســتیو هانكه، به 
رتبه بندی کشــورها براساس شــاخص فالکت تا پایان سال 2۰18 
پرداخت. این شــاخص که دربر گیرنده معیارهای رشــد اقتصادی، 
نرخ بیكاری، نرخ تورم و نرخ بهره است برای 9۵ کشور اندازه  گیری 
شــده است. بر این اساس شش کشوری که کمترین امتیاز شاخص 
فالکت را دارند عبارتند از تایلند، مجارســتان، ژاپن، اتریش، چین 
و ســوئیس. همچنین شش کشوری که بیشترین شاخص فالکت را 
دارنــد عبارتند از ونزوئال، آرژانتین، زیمبابوه، ایران، برزیل و ترکیه. 
کاهش ارزش ریال در ســال گذشــته مهمترین عامل قرار گرفتن 
نام ایران در این فهرســت بوده اســت. شــاخص فالکت ایران در 
گزارش امســال ٧۵.٧ واحد اندازه گیری شده است. در این گزارش 
همچنین هلند در رده هشــتم، آلمان چهاردهم، آمریكا بیســت و 
هفتم، انگلیس سی و چهارم، استرالیا چهلم، فرانسه چهل و یكم  و 

عربستان هفتاد و هشتم ایستاده اند.  
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فریال مستوفی
رئيس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران

بــا توجه به تحلیل های کارشناســان و آنچه آمارهــا می گویند به  نظر 
می رسد انتظار متقاضیان برای کاهش بیشتر قیمت مسكن، انتظاری دور از 
واقعیت نیست و بازار امالك و مستغالت با روندهای قیمتی جدیدی روبه رو 
شده است؛ به طوری که رئیس اتحادیه امالك کرج از کاهش ٣۰درصدی 
قیمت مسكن در این شهر خبر داده و گفت که قیمت مسكن پس از یك 
دوره رشــد 1۰۰ تا 2۵۰درصدی در حال کاهش اســت و از دو ماه پیش، 

قیمت مسكن در کرج حدود ٣۰درصد کاهش داشته است.
محمد قمی با اشــاره به رکود موجود در بازار مســكن به کاهش حدود 
٣۰درصدی قیمت اشــاره کرد و گفت: در طول مدت گذشته قیمت ها به 
صورت بی رویه بین 1۰۰ تا 2۵۰درصد رشد کرده بوده و این رشد بی رویه 

در حال حاضر متوقف شده و قیمت ها در حال کم شدن است.
به گفته وی، هم اکنون خریدار کمی برای مسكن وجود دارد و پیش بینی 
می شود کاهش قیمت تا بهمن ماه نیز ادامه داشته باشد و به همین دلیل 

مردم برای خرید عجله نداشته باشند.
رئیس اتحادیه امالك کرج ادامه داد: اگرچه کاهش  قیمت اخیر تأثیری 
بر کاهش اجاره ها نداشــته اســت، اما پیش بینی می شود در فصل نقل و 
انتقال سال بعد شاهد اثر کاهش قیمت مسكن بر هزینه اجاره هم باشیم.

او درخصوص طرح منطقه بندی تعیین هزینه اجاره مســكن هم گفت: 
هنوز هیچ اتفاق جدیدی در این خصوص رخ نداده است.

به گفته قمی، یكی از دالیل کاهش قیمت مســكن، خروج نقدینگی از 
این بازار اســت و گفته می شود با توجه به وضعیت بازار ارز و خودرو، این 

نقدینگی به سمت بورس رفته است.
خانه های استیجاری برنامه مشترك دولت و شهرداری

در این میان، دولت و شــهرداری در حال رایزنی های اولیه برای ساخت 
خانه های اســتیجاری هستند و در این خصوص قرار است وزارت کشور و 
شــهرداری با یكدیگر تعامل کنند. به گزارش ایسنا، جلسه شورای عالی 
مســكن با حضور رئیس جمهوری، اعضای دولت و مدیران شهرداری ٣۰ 
تیرماه امســال برگزار شــده که یكی از موضوعات مورد بررسی، احداث 
خانه های کوچك به قصد اجاره بوده اســت. براساس اعالم یكی از مدیران 
شــهرداری، از جمله مباحث مطرح در این نشست موضوع تامین مسكن 
استیجاری توسط شــهرداری برای افرادی است که توانایی خرید خانه را 
ندارند و ظاهرا شــهرداری نیز از آن استقبال کرده است. چند روز بعد هم 
ســخنگوی دولت از برنامه احداث خانه های کوچك متراژ برای مردم شهر 
تهران خبــر داد. در ادامه زمزمه برنامه ریزی بــرای احداث خانه های ٣۰ 

متری در تهران مطرح شد.
برخی کارشناسان، احداث خانه های اجاره ای را مطابق الگوی کشورهای 
توسعه یافته عنوان و مطرح می کنند کالنشهرهای بزرگ دنیا ساخت مسكن 
برای خانوارهای تك نفره و کم بضاعت را در دســتور کار خود قرار داده اند. 
در بسیاری از کشورهای پیشرفته، شهرداری ها در نقش دولت محلی اقدام 
به عرضه مســكن استیجاری و مدیریت بازار اجاره به نفع گروه های هدف 
می کنند و از این طریق بازار اجاره مسكن توسط دولت های محلی تنظیم 

می شود.

در ایران نیز طبق بند 21 ماده ۵۵ قانون شــهرداری یكی از وظایف این 
نهاد، ساخت مسكن برای افراد بی بضاعت است که در جلسه شورای عالی 
مسكن عنوان شده طرح و آیین نامه ای در این زمینه تهیه شود تا اگر الزم 

است در هیات وزیران آورده و مورد بررسی قرار گیرد.
طبق اعالم مدیرعامل سازمان نوســازی شهر تهران، مقرر شده وزارت 
کشــور و شــهرداری در این موضوع تامل کنند که در نهایت در دستور 
کار قرار گرفت و در روزهای گذشــته طی جلســه ای که با شهردار تهران 

و معاونان وی داشته ایم، اکنون این موضوع در حال کار کارشناسی است.
تاکید شهردار تهران برای حل مشكل مسكن

پیروز حناچی، شهردار تهران پس از برگزاری جلسه شورای عالی مسكن 
با اشــاره به افزایش سهم مسكن در ســبد خانوارها از 12درصد به باالی 
۵۰درصد در تاریخ چهار دهه انقالب اسالمی گفت: اگر هرچه زودتر برای 
این امر تدبیری اندیشــیده نشود، مسئله مسكن از موضوعی اجتماعی به 

موضوعی امنیتی تبدیل می شود.
وی افزود: در جلســه اخیر هیات دولت در این زمینه راهكارهای زیادی 
مطرح شد. ما هم پیشنهاد دادیم با حمایت دولت از ظرفیت شهرداری ها 
برای توســعه مسكن اســتفاده شــود که از این موضوع استقبال و حتی 
پیشنهاد شد ظرفیت های قانونی برای تحقق این امر پیش بینی شود البته 
به نظر من در ماده ۵۵ قانون شهرداری ها این ظرفیت وجود دارد و دولت 
هم آماده همكاری است. همه باید تالش کنیم تا قدمی برای حل مشكل 

مسكن اقشار کم درآمد برداریم.

وزیر نفت از کنار گذاشته شــدن چینی ها از فاز 11 خبر داد و گفت این 
فاز به طور 1۰۰درصد به پتروپارس رسید.

بیژن زنگنه که صبح دیروز به منظور بازدید از مجتمع گروه صنعتی مپنا 
به منطقه فردیس اســتان البرز ســفر کرده بود، در حاشیه این بازدید در 
جمع خبرنگاران حاضر شد و به سواالت آنها پاسخ داد. او با اشاره به علت 
بازدیدش از این گروه صنعتی گفت: این شــرکت و کارخانه های صنعتی 
متعلق به آن، یكی از شاخص های فناوری ملی ایران است و همانطور که ما 

انتظار داشتیم تمامی ظرفیت های مپنا در مدار تولید و بهره برداری است.
به گفته وزیر نفت، مپنا شــرکتی موفق در عرصه نیروگاهی بوده و پس 
از آنكه وارد صنعت نفت ایران شد توانمندی های خوبی کسب کرد و ما از 

حضور مپنا در این بخش استقبال می کنیم.

به گزارش خبرگزاری ها، زنگنه با اشــاره به برگزاری دیداری با مجموعه 
مدیران مپنا تصریح کرد: در این نشســت که در حاشــیه بازدید کارخانه 
مپنا صورت گفت انتظارات خود را اعالم کردم و صحبت های مدیران این 
شرکت را نیز شنیدم. به آنها گفتم انتظار ما این است که مپنا در بخش های 
هایتك و خدمات فنی و مهندسی نفت که امروزه صنعت نفت در آن ضعف 
دارد ورود پیدا کند. او با بیان اینكه وزارت نفت یك سازمان برونگرا است 
اما باید درونزا هم باشــیم، گفت: از فرصت تحریم ها برای توســعه صنایع 
داخلی باید استفاده کنیم و این را نیز می گویم که حداقل دو سوم کارهایی 

که هم اکنون در نفت انجام می شود توسط داخلی ها صورت می گیرد.
وزیــر نفت درخصــوص مذاکره با وزیر نفت عربســتان نیز گفت: هیچ 
مشكلی با ایشان ندارم و بیش از 22 سال است که با هم دوست هستیم و 

علی رغم تمامی تنش های منطقه ای دوستی ما همچنان حفظ شده است. 
درواقع ما با همه دوســت هستیم و در منطقه با هیچ کشوری یا شخصی 

دشمنی نداریم و اگر هر کدام تقاضای مذاکره داشته باشند آماده ایم.
وی با بیان اینكه من به توان داخلی برای توســعه صنعت نفت بســیار 
خوش بین هســتم، گفت: بازار اتهام زنی همواره بازار پررونقی است و اگر 

اتهام زدن مالیات داشت مطمئنا درآمدش از سایر بخش ها بیشتر بود.
وزیر نفت همچنین با بیان اینكه 2٧ فاز پارس جنوبی نیازمند تكنولوژی 
فشارافزایی هســتند، گفت: حتی اگر توتال می ماند و برای فاز 11 پارس 
جنوبی سكوهای فشارافزایی را نصب و عملیاتی می کرد باز هم ما به دنبال 
این بودیم که برای بقیه فازها این تكنولوژی را با اســتفاده از توان داخل 

عملیاتی کنیم.

نقدینگی از بازار مسکن پر کشيد

کاهش قيمت مسکن ادامه دارد

زنگنه در بازدید از مجتمع گروه صنعتی مپنا اعالم کرد

چينی ها از پارس جنوبی کنار گذاشته شدند

دوشنبه
15 مهر 1398

شماره 1407



کالهبرداری  خریدهای اینترنتی زیاد شد
هشدار بانک مرکزی به خریداران اینترنتی

با توجه به افزایش تعداد سایت های جعلی در فضای پرداخت کشور، 
بانك مرکزی از دارندگان کارت های بانكی درخواست کرد هنگام انجام 
عملیــات بانكی و خرید در فضای مجازی، توجه و دقت الزم داشــته 
باشند و از ورود و افشای اطالعات کارت خود در سایت های نامعتبر و 

مشكوك خودداری کنند.
بنــا بر اعالم بانك مرکــزی، در این اطالعیه آمده اســت: به اطالع 
هم میهنان گرامی می رســاند این بانك در راستای صیانت و محافظت 
از دارایی مشتریان و به منظور مقابله با سایت های جعلی و جلوگیری 
از فیشــینگ درگاه های پرداخت همواره اقدام به شناسایی درگاه های 
تقلبی و پیگیری جهت مسدودســازی و غیرفعال شدن این درگاه ها 

می نماید.
درواقع، درگاه های جعلی پرداخت یا فیشــینگ توســط مجرمان 
ســایبری به منظور ســرقت اطالعات کارت مردم، طراحی شده و در 
اینترنت بارگذاری می شوند. در این مvیان، با توجه به اینكه اطالعات 
کارت )شماره کارت، رمز دوم، تاریخ انقضا و کد CVV2 ( برای انجام 
تراکنش های کارتی اینترنتی مانند خرید و انتقال وجه کارت به کارت 
استفاده می شود، مجرمان همواره سعی در سرقت این اطالعات با فریب 

مردم از طریق صفحات فیشینگ را دارند.
بانك مرکزی با همكاری بانك ها و موسسات اعتباری و شرکت های 
ارائه  دهنده خدمات پرداخت، اقدامات پیشگیرانه متعددی برای حفاظت 
از دارایی شهروندان در برابر این نوع کالهبرداری ها به انجام رسانده اند 
که از آن جمله می توان به تجمیع درگاه های پرداخت معتبر ذیل دامنه 
شاپرك ) https://shaparak.ir(، به کارگیری گواهی های امنیتی 
معتبر، ارائه رمز دوم پویا به مشتریان و رصد و پایش مستمر درگاه های 

پرداخت در فضای مجازی اشاره کرد.
 به موازات اقدامات پیشــگیرانه فوق، این بانك با همكاری بانك ها 
و موسســات اعتباری، شــرکت های ارائه دهنده خدمــات پرداخت و 
شــرکت های تابعه خود با رصد شــبكه های اجتماعی و بهره گیری از 
قابلیت های مراکز رصد و پایش درگاه های شبكه پرداخت کشور و نیز 
تعامل با نهادهایی نظیر دادســتانی، پلیس فتــا و مرکز ماهر اقدام به 

مسدودسازی تعداد زیادی سایت جعلی کرده است.
در پایان از مشــتریان بانك ها و موسسات اعتباری که اقدام به انجام 
تراکنش های اینترنتی می نماید درخواســت می شود ضمن توجه به 
اعتبار درگاه های مورد اســتفاده در فضای مجازی از رمز دوم پویا که 
توسط بانك ها و موسسات اعتباری ارائه می شود استفاده نمایند. امید 
است اقدامات انجام شده در کنار ارتقای آگاهی عموم مشتریان بانك ها 

موجبات کاهش اقدامات مجرمانه در فضای مجازی را فراهم آورد.

صدور آنی کارت هدیه در شعبه های بانک 
 پاسارگاد

بانك   پاسارگاد امكان صدور آنی کارت هدیه در طرح های متعدد و با 
متن دلخواه را از طریق کیوسك های مستقر در 9٣ شعبه  خود فراهم 
کرد. به گزارش روابط  عمومی بانك  پاسارگاد، کیوسك های کارت هدیه 
مستقر در 9٣ شعبه   این بانك در تهران و برخی از شهرستان ها، با امكان 
دسترسی 24 ساعته، عالوه بر صدور کارت هدیه، قابلیت انجام تمامی 
تراکنش های غیرنقدی بانكی را نیز دارند. گفتنی است به زودی تعداد 
شعبه های مجهز به کیوسك های کارت هدیه در تهران و شهرستان ها 
گسترش خواهد یافت. مشتریان برای دریافت لیست شعبه های مجهز 
به این کیوسك ها و کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت بانك  به 
نشانی www.bpi.ir مراجعه کنند و یا با مرکز مشاوره و اطالع رسانی 

این بانك به شماره 8289۰ تماس حاصل کنند.

خدمات رمز دوم پویا انحصاری است؟
رمز گران

برخی بانك ها در حالی اســتفاده از رمــز دوم یك بار مصرف برای 
مشــتریان خود را اجباری کرده اند که این سرویس در مقایسه با سایر 
خدمــات بانكی کارمزد باالیی دارد؛ موضوعی کــه برخی دلیل آن را 
انحصار در ارائه این خدمات توسط یك شرکت خصوصی می دانند. به 
گزارش ایســنا، نیمه دوم سال گذشته بود که بانك مرکزی اعالم کرد 
که از خردادماه سال 1٣98 مردم باید برای پرداخت های اینترنتی خود 

به جای رمز دوم ثابت از رمز دوم یك بار مصرف یا پویا استفاده کنند.
بر این اساس، قرار شد که برخی از بانك ها از همان زمان به صورت 
اختیاری رمز دوم یك بار مصرف را در اختیار مشتریان خود قرار دهند و 
از خردادماه سال جاری استفاده از این رمزها اجباری شود. اما با رسیدن 
به زمان موعود بانك مرکزی، اجباری شدن رمز دوم پویا به تعویق افتاد، 
چراکه شرکت اپل برخی اپلیكیشن های ایرانی را حذف کرد و با توجه 
به اینكه بخشــی از مردم ایران از گوشی آیفون استفاده می کنند، این 
احتمال می رفت که با اجباری شــدن رمز دوم پویا، پس از مدتی این 

اپلیكیشن های بانكی حذف شده و برای مردم مشكل ایجاد شود.
در آن زمان گفته شــد که بانك مرکزی به دنبال راهكار دیگری از 
جمله پیامك، برای رمزهای دوم یك بار مصرف اســت و در عین حال 
برخی اختالف نظرها با وزارت ارتباطات درباره قیمت استعالم شماره 

تلفن همراه وجود داشت که هزینه های این کار را افزایش می داد.
هرچند که هنوز استفاده از رمز دوم پویا اجباری نشده و بانك مرکزی 
از آن زمان این موضوع را مســكوت گذاشــته و اظهارنظری درباره آن 
نكرده است، اما برخی بانك ها استفاده از رمز دوم پویا را در دستور کار 
خود قرار داده اند؛ حال آنكه براســاس اطالعات به دست آمده هزینه 

راه اندازی این سرویس برای مشتریان اندکی باالست.
آنطور که گفته می شود مشتریان بانكی باید برای راه اندازی سرویس 
رمز دوم یك بار مصرف خود ســاالنه حدود ٣٣ هزار تومان کارمزد به 
بانك پرداخت کنند که این رقم در مقابل سایر کارمزدهای بانكی رقم 

باالیی است.
این در حالی است که اســتفاده از این خدمات مربوط به یك قشر 
خاص نبوده و بخش عمده ای از مشتریان بانكی در حال حاضر نسبت 

به پرداخت اینترنتی اقدام می کنند.
اما نكته مهم تر آنكه شــعب بانكی در اعتــراض به باالبودن قیمت 
راه اندازی رمز دوم یك بار مصرف، دلیل آن را باالبودن هزینه شــرکت 

ارائه دهنده این خدمات می دانند.

بانکنامه

کارت بــه کارت یكی از متداول ترین عملیات بانكی در ایران اســت 
که اگرچه نمونه های مشــابه زیــادی در مدل های اســتاندارد جهانی 
بــرای آن وجود ندارد، ولی به خصوص طی ســال های اخیر به یكی از 
پرکاربردترین تراکنش ها در کشــور ما تبدیل شــده  است تا جایی که 
برآوردهــای حدودی، تعداد آن را بیش از ٣ میلیارد تراکنش در ســال 
نشان  می دهند. درواقع، غیرشــفاف ترین تراکنش پرداخت الكترونیكی 
همان »کارت به کارت« اســت که در سایه عدم نظارت بر آن در سال 
رقمی حدود 1۵۰۰ میلیارد تومان کارمزد از حســاب بانكی مشــتریان 
بانكی کســر می شــود. در این میان، کارمزد هــر تراکنش ۵۰۰ تومان 
اســت و به محض انتقال وجه از حساب شخص انتقال دهنده کسر و با 
تناســبی تعیین شده بین بانك مبدأ، بانك مقصد، شتاب و پرداخت ساز 

)اپلیكیشن( تقسیم می شود.
در یك کالم، کارمزد کارت به کارت بین چهار بازیگر تقسیم می شود: 
بانك مبدأ، بانكی که عملیات تراکنش روی دستگاه خودپرداز آن انجام 
می شود )در مدل انتقال وجه به وســیله پرداخت سازها، بانك مبدأ در 
حكم همان بانكی اســت که تراکنش بر روی خودپرداز آن انجام شده(، 

بانك مقصد پول و سوئیچ شتاب.
پشت پرده عدم نظارت بر تراکنش »کارت به کارت« 

بــه گــزارش خبرآنالیــن، ارائــه خدمــت کارت به کارت بــر روی 
اپلیكیشــن های پی اس پی ها اگرچه با مجوز بانك  مرکزی انجام شــد، 
اما اصاًل با موافقت و اســتقبال شــاپرك همراه نبــود. به همین خاطر 
نیز مســئوالن این شــرکت در اطالعیه ای که اردیبهشت ماه امسال بر 
روی سایت شاپرك قرار گرفت، اعالم کردند برخالف خدمات پرداخت، 
خدمت کارت به کارت تماماً شــتابی بوده و از زیرســاخت های شبكه 
پرداخت الكترونیك کشور یعنی سوئیچ شرکت های پی اس پی و شرکت 
شــاپرك عبور نمی کنند بلكه مشابه سایر تراکنش های کارت به کارت از 
طریق سوئیچ بانك پذیرنده مستقیماً به سوئیچ شتاب ارسال می شوند.

با توجه به تكرار این اشــتباه از سوی برخی ناظران و رسانه ها، تأکید 
بر این نكته ضروری اســت که خدمت کارت به کارت چه در قالب برخی 
اپلیكیشــن های شرکت های پی اس پی ارائه شــود و چه از سوی برخی 
اپلیكیشن های دیگر، کاماًل از شبكه پرداخت مجزا بوده و بنا بر الزامات 

بانك  مرکزی، مدیریت ریسك های آن برعهده بانك ها قرار دارد.
همان گونــه که از بیــن خطوط این بیانیه کوتاه برمی آید مســئوالن 
شاپرك با ارائه خدمت کارت به کارت بر روی اپلیكیشن های شرکت های 
پرداختی مخالف بودند و برای این مخالفت نیز دالیل متعددی داشتند 
گرچه هیچ گاه آشكارا این مخالفت و دالیل آن را اعالم نكردند؛ عملیات 
انتقال وجه کارتی به اعتقاد مســئوالن شــاپرك اساســاً یك عملیات 
پرداختی نبود و نیســت و ارائه این خدمت توسط شرکت های پرداختی 
می توانســت زمینــه تداخل حوزه هــای ســرویس دهی را فراهم آورد 
کما اینكه خیلی زود شــاهد بروز این مشكل بودیم و شاپرك از نظارت 
بر تخلفات صورت گرفته در این خدمت و جلوگیری از آنها شــانه خالی 
کرد، چراکه خود را نهاد مرجع و مسئول در حوزه پرداخت می دانست نه 

عملیاتی از جنس انتقال وجه که سرویسی غیرپرداختی است.
واقعیــت دیگــری نیز در میــان بــود؛ از آنجایی کــه تراکنش های 
کارت به کارت از سوئیچ شــاپرك عبور نمی کرد حتی در صورت تمایل، 
شــاپرك عماًل نمی توانست اشــراف و اعمال نظارتی بر این تراکنش ها 
داشــته باشــد؛ به عبارت دیگر پــس از بروز تخلفاتی توســط برخی 
شرکت های پرداختی در سرویس کارت به کارت که عمدتاً مربوط به عدم 
رعایت ســقف یك میلیون تومانی انتقال در هر شبانه روز می شد، اصرار 
و چانه زنی مسئوالن وقت بانك  مرکزی با مدیران شاپرك برای برخورد 
بــا پی اس پی ها عماًل راه به جایی نبــرد چراکه نظارت بر تراکنش هایی 

که شاپرك اساساً اطالعی از آنها نداشت، کاماًل ناممكن و بی معنا بود.
پرداخت ساز؛ مولود ناقص الخلقه کارت به کارت

امــا یكی از علــل افزایش تراکنش هــای کارتی به بیش از ســاالنه 
٣میلیارد، تغییری اســت که از خرداد ســال 96 با ابالغ دستورالعملی 
موجز و کوتاه از ســوی بانك  مرکزی در ابزارهــای انجام این تراکنش 
ایجاد شــد؛ دســتورالعملی با نام »الزامات خدمت انتقال کارت به کارت 
دوجانبه بدون حضور کارت« که همچنان تنها مستندی است که در آن 
تعریفی از »پرداخت ســازی« ارائه شده است. با ابالغ این دستورالعمل، 
مؤسسات اعتباری مجاز شدند عملیات آغاز تراکنش های کارت به کارت 
را به اشخاص حقوقی واگذار کنند ولی مسئولیت و پاسخگویی در قبال 

این تراکنش ها همچنان برعهده خود آنهاست.
اشــخاص حقوقی مورد اشاره در این دستورالعمل در واقع همان هایی 
هســتند که پیش از اینها برخی مســئوالن بانك  مرکزی شفاهاً از آنها 
با عنوان »پرداخت ســاز« نام بــرده بودند. بنا بر تعریف ارائه شــده در 
این دســتورالعمل، پرداخت ساز شــخصیتی حقوقی است که با توسعه 
اپلیكیشــن، امكان آغاز تراکنش های انتقال وجه کارت به کارت را فراهم 
می کنــد. به این ترتیب پای اَپ های مختلــف به عنوان بازیگران جدید 
حوزه فین تك به عملیات انتقال وجه کارتی باز شد، ولی مشكل این بود 
که هیچ مســتند مجزایی درباره فعالیت پرداخت سازی که مثاًل شرایط، 

نهاد متولی ارائه مجوز، مقررات و اســتانداردهای ناظر بر فعالیت و... را 
تعیین کند، از ســوی بانك  مرکزی تدوین نشــده بود و هنوز هم نشده 

است.
الزم به گفتن نیست که ایجاد چنین امكانی اگرچه با محدودیت هایی 
ماننــد حداکثر ســقف یك میلیــون تومان انتقال بــرای هر کارت در 
شــبانه روز همراه بود، زمینه رقابت جذابی برای شرکت های پی اس پی 

به وجود آورد.
از آنجایی که اغلب این شــرکت ها پیش از این اپلیكیشــن های خود 
را در حوزه ارائه خدمات مختلف پرداختی معرفی کرده و توســعه داده 
بودند، کاماًل مشــخص بود کــه برندگان اصلی رقابــت در جمع کردن 

تراکنش های انتقال وجه کارتی، شرکت های پی اس پی خواهند بود.
شاپرِک نگران

ارائه خدمت کارت به کارت بر روی اپلیكیشن های پی اس پی ها اگرچه 
با مجوز بانك  مرکزی انجام شــد اما اصاًل با موافقت و استقبال شاپرك 
همراه نبود. به همین خاطر نیز مسئوالن این شرکت در اطالعیه ای که 
اردیبهشت ماه امســال بر روی سایت شاپرك قرار گرفت، اعالم کردند 
برخــالف خدمات پرداخت، خدمت کارت به کارت تماماً شــتابی بوده 
و از زیرســاخت های شــبكه پرداخت الكترونیك کشــور یعنی سوئیچ 
شرکت های پی اس پی و شرکت شاپرك عبور نمی کنند بلكه مشابه سایر 
تراکنش های کارت به کارت از طریق ســوئیچ بانك پذیرنده مستقیماً به 

سوئیچ شتاب ارسال می شوند.
با توجه به تكرار این اشــتباه از سوی برخی ناظران و رسانه ها، تأکید 
بر این نكته ضروری اســت که خدمت کارت به کارت چه در قالب برخی 
اپلیكیشــن های شرکت های پی اس پی ارائه شــود و چه از سوی برخی 
اپلیكیشن های دیگر، کاماًل از شبكه پرداخت مجزا بوده و بنا بر الزامات 

بانك  مرکزی، مدیریت ریسك های آن برعهده بانك ها قرار دارد.
همان گونــه که از بیــن خطوط این بیانیه کوتاه برمی آید مســئوالن 
شاپرك با ارائه خدمت کارت به کارت بر روی اپلیكیشن های شرکت های 
پرداختی مخالف بودند و برای این مخالفت نیز دالیل متعددی داشتند 
گرچه هیچ گاه آشكارا این مخالفت و دالیل آن را اعالم نكردند؛ عملیات 
انتقال وجه کارتی به اعتقاد مســئوالن شــاپرك اساســاً یك عملیات 
پرداختی نبود و نیســت و ارائه این خدمت توسط شرکت های پرداختی 
می توانســت زمینــه تداخل حوزه هــای ســرویس دهی را فراهم آورد 
کمااینكه خیلی زود شــاهد بروز این مشكل بودیم و شاپرك از نظارت 
بر تخلفات صورت گرفته در این خدمت و جلوگیری از آنها شــانه خالی 
کرد، چراکه خود را نهاد مرجع و مسئول در حوزه پرداخت می دانست نه 

عملیاتی از جنس انتقال وجه که سرویسی غیرپرداختی است.
واقعیــت دیگــری نیز در میــان بــود؛ از آنجایی کــه تراکنش های 
کارت به کارت از سوئیچ شــاپرك عبور نمی کرد حتی در صورت تمایل، 
شــاپرك عماًل نمی توانست اشــراف و اعمال نظارتی بر این تراکنش ها 
داشــته باشــد؛ به عبارت دیگر پــس از بروز تخلفاتی توســط برخی 
شرکت های پرداختی در سرویس کارت به کارت که عمدتاً مربوط به عدم 
رعایت ســقف یك میلیون تومانی انتقال در هر شبانه روز می شد، اصرار 
و چانه زنی مسئوالن وقت بانك  مرکزی با مدیران شاپرك برای برخورد 
بــا پی اس پی ها عماًل راه به جایی نبــرد چراکه نظارت بر تراکنش هایی 

که شاپرك اساساً اطالعی از آنها نداشت، کاماًل ناممكن و بی معنا بود.
عالوه بر این در همان مستند الزام خدمت پرداخت کارت به کارت که 
توسط بانك  مرکزی ابالغ شــده بود، مسئولیت نظارت و مدیریت تمام 
ریســك های برون ســپاری آغاز تراکنش انتقال وجه متوجه بانك مبدأ 
دانســته شده اســت بنابراین بانك ها باید مانع تخلفاتی مانند تخلف از 

سقف انتقال شوند.
بهشت تخلفات

همین ضعف نظــارت در کنار عوامل دیگر خیلــی زود، انتقال وجه 
کارتی توسط پرداخت سازها را به ابزاری آسان و راحت برای جابه جایی 
پول های غیرشفاف تبدیل کرد و این یكی از همان علل افزایش چشمگیر 

تعداد تراکنش های کارت به کارت مخصوصاً طی چند ماه اخیر است.
شــواهد افزایش این تراکنش های غیرشفاف را می توان به راحتی در 
سخنان دی ماه سال گذشــته رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری 
پلیس فتا ناجا دید آنجا که گفت »به منظور مبارزه با قمار و شرط بندی 
و جلوگیــری از کاله برداری عامالن دایرکننــده قمارخانه های مجازی، 
همكاری و تعامالتی میان پلیس فتا، دادســتانی کل کشــور و سیستم 
بانكی با پیگیری بانك مرکزی شــكل گرفته که نتایج بســیار خوبی در 
جلوگیری از هدررفت ســرمایه ها و افزایش فعالیت این سایت ها داشته 

است.«
به تصریح سرهنگ دوم علی نیك نفس »با توجه به جلوگیری گسترده 
از فعالیــت درگاه هــای پرداختی اینترنتی و بانكی در این ســایت ها و 
افزایش حساسیت از طریق درگاه های واسط، تراکنش ها در سایت های 

قمار و شرط بندی، با بیت کوین، رمزارزها و پول نقد انجام می شود.«
منظور این مقام مســئول پلیس فتا از پــول نقد در واقع همان پولی 
اســت که از طریق خدمت کارت به کارت دســت به دســت می شد؛ به 

عبارت دیگر افزایش ســخت گیری ها و نظارت های هوشــمند در شبكه 
پرداخت، قماربازها و اهالی شــرط بندی را به ســمت اســتفاده از ابزار 

کارت به کارت سوق داده بود.
گذشــته از این مالحظه، بانك مرکزی هم به عنوان نهاد مسئول در 
حوزه پولی از ناحیه ضعف نظارتی بر ســرعت و مقدار پولی که توســط 
اپلیكیشــن ها در اقتصاد کشور می چرخید، نگران بود و هیچ ابزاری هم 

برای اعمال حاکمیت بر این جریان نداشت.
همین افزایش معنادار، نگاه های نهادها و دســتگاه های مختلف را به 
ســمت بانك  مرکزی چرخاند تا با تدوین و اجرای دستورالعمل ها و به 

کارگیری ابزارهایی، امكان نظارت بر این حوزه را فراهم آورد.
جلسه ای کم سابقه در طبقه هفدهم بانک  مرکزی

هفته های پایانی حضور ناصر حكیمــی در معاونت فناوری های نوین 
بانك  مرکزی، جلسه مهمی در طبقه هفدهم ساختمان بانك تشكیل شد 
و در تصمیمی کم سابقه، شاپرك مأمور شد در مدت کوتاهی سامانه ای 
را ایجاد کند تا به وضعیت نابســامان تراکنش های کارت به کارت نظم و 

انضباطی داده شود.
ایــن تصمیم از آن رو کم ســابقه ارزیابی می شــود کــه معاون وقت 
فناوری های نوین بانك  مرکزی علی رغم اینكه ایجاد چنین ســامانه ای 
از جنــس اقدامات عملیاتی بود، انجام آن را به رگوالتور حوزه پرداخت 
ســپرد و عماًل رویكرد گذشــته خود را در دور نگه داشــتن شاپرك از 
حوزه های عملیاتی نادیده گرفت. به این ترتیب شــاپرك خود را مأمور 
ســر و ســامان دادن به تراکنش هایی دید که تا چندی پیش آن را به 

درستی خارج از حیطه مسئولیت هایش می دانست!
صداهایی که بلند شد

ایــن واگــذاری همان گونه کــه دور از ذهــن نیز نبود، حواشــی و 
واکنش هایی به دنبال داشــت؛ واکنش هایی که قاعدتاً باید به حســاب 
ذی نفعــان پیدا و پنهان ادامه مدل فعلی گذاشــت چراکه ظاهراً تغییر 
شــرایط را حاال به هر شــكلی که باشــد به زیان خود می دانند و چه 

منفعتی باالتر از درآمد؟
به این ترتیب ســؤال اصلی این است که سازوکار درآمدی مدل فعلی 
چگونه است؟ ذی نفعان اصلی چه کسانی هستند؟ در چه صورتی انتفاع 

این دسته با مدل جدید ممكن است به مخاطره بیفتد و ...؟
بنا بر دســتورالعمل »الزامات خدمت انتقــال کارت به کارت دوجانبه 
بدون حضور کارت«، کارمزد این خدمت مطابق نرخ کارمزدهای انتقال 
وجه ابالغ شــده توسط بانك مرکزی اســت. به این ترتیب از آنجا که 
ســقف انتقال وجه به وسیله پرداخت ســازها یك میلیون تومان تعیین 

شده، کارمزد این تراکنش ۵۰۰ تومان است.
پرس وجوها نیز نشــان می دهد مدل تقسیم این کارمزد ۵۰۰ تومانی 
چه به وسیله پرداخت ساز انجام شود چه به وسیله خودپرداز، یكی است 
و تفاوتی نمی کند. در این مدل کارمزد بین چهار بازیگر تقسیم می شود: 
بانك مبدأ، بانكی که عملیات تراکنش روی دستگاه خودپرداز آن انجام 
می شود )در مدل انتقال وجه به وســیله پرداخت سازها، بانك مبدأ در 
حكم همان بانكی اســت که تراکنش بر روی خودپرداز آن انجام شده(، 

بانك مقصد پول و سوئیچ شتاب.
اگرچه در حالت کارت به کارت توسط اپلیكیشن ها، اَپ های پرداخت ساز 
جای دستگاه خودپرداز را می گیرند اما دستورالعمل بانك  مرکزی درباره 
ســهم پرداخت ســازها از کارمزد انتقال وجه کاماًل سكوت کرده و هیچ 
مدلی برای آن تعیین نشــده و همان گونه که گفته شد بانك مبدأ باید 
همان بانكی تلقی شود که ابزار تراکنش را فراهم آورده است. بر همین 
اســاس پیگیری ها از چند بانك و شــرکت پی اس پی نشان می دهد که 
ســهم پرداخت سازها از کارمزد تعلق گرفته به بانك مبدأ کاماًل در گرو 
توافق بانك و پرداخت ســاز است و در موارد متعددی بانك ها حاضر به 

پرداخت هیچ سهمی از کارمزد به پرداخت سازها نبوده اند.
پیگیری ها از شــاپرك به عنوان متولی تدوین و اجرای مدل نظارت بر 
خدمت انتقال وجه بدون حضور کارت نشان  می دهد هنوز کار به مرحله 
تعیین مدل تقســیم و تسهیم کارمزد نرســیده و اساساً تصمیم گیری 
در این مورد نیز با بانك مرکزی اســت. گذشــته از این آنچه از مجموع 
رویكردها و ســخنان مســئوالن بانك مرکزی حتی در الیه رئیس این 
بانك به دســت می آید، تغییر انتظارات و رویكردها نســبت به ابزارها و 
خدمات پرداخت و بانكــداری الكترونیك از رویكرد »خدمت محور« به 

»نظارت محور« است.

ایرانی ها در سال چقدر کارت به کارت می کنند؟

سودآورترين تراکنش الکترونيکی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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اصالح ۷ هزار واحدی شاخص بورس
ورق بورس برگشت

شاخص بورس در جریان معامالت دومین روز هفته با افت ٧۰9٣ 
واحدی روبه رو شــد و فعاالن بازار سرمایه شاهد کاهش قیمت در 
٣6٣ سهم در بورس و فرابورس بودند. در این روز شاخص کل بازده 
نقدی و قیمتی بــورس اوراق بهادار تهران ٧۰9٣ واحد افت کرد و 
به رقم ٣2۰ هزار و 212 واحدی رســید. شاخص کل هم وزن نیز با 
194٧ واحــد کاهش تا تراز  9۵ هــزار و 429 واحدی پایین رفت. 
همچنین شاخص آزاد شناور 8٧٧6 واحد کاهش یافت و تراز ٣٧٣ 
هزار و 284 را تجربه کرد. شــاخص بازار اول و دوم نیز هر کدام به 

ترتیب ۵9٣6 و 1۰919 واحد افت کردند.
مخابرات ایران، گروه مپنا، گســترش نفت و گاز پارســیان ٣4٣، 
٣٣1 و 288 واحد تاثیر کاهشی روی شاخص های بازار داشتند. در 
طــرف مقابل گروه دارویی برکت، نفت ســپاهان و نفت بهران جزو 
معدود نمادهایی بودند که سعی کردند شاخص های بازار را تقویت 
کنند. هر یك از نمادهای یادشده 46،4۵ و 4٣ واحد تاثیر افزایشی 

روی شاخص های بازار داشتند.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری »پارس آرین« عنوان کرد
 اصالح قوانين بازار پایه

سدی مقابل سوداگری ها
مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری »پارس آرین« گفت: در نظر 
داشــته باشید که هر سیســتم جدیدی دارای مخالفان و موافقانی 
اســت و همیشــه یك عده با آن مخالفت می کنند؛ حال باید دید 
این مخالفت ها منظر کارشناســی دارد یا منافع شــخصی افراد را 

شامل می شود.
علی اکبــر امین تفرشــی ضمــن مثبــت ارزیابی کــردن 
اصالح قوانین بازار پایه به ســنا، گفت: پیــش از این بازار 
پایــه حد و مرز قابل قبولی نداشــت به طــوری که در هر 
مقطع زمانی هر شــرکتی اجازه رشــد سهام پیدا می کرد و 
از طرفی هم محدودیت خاصی برای معامله میزان ســهام 
آن وجود نداشــت. این موضوع سبب شد تا برخی افراد در 
بازار سرمایه با اشراف به این مسائل با فعالیت در سهم های 
عمدتا کوچك و با درصد شناوری باال )تغییرات قیمتی باال(، 
روی این ســهم ها کار کرده و با رساندن آنها به قیمت باال، 

آنها را به فروش برسانند.
امین تفرشی ادامه داد: مقررات جدید تكلیف را روشن کرده است؛ 
محدودشدن سقف افزایش و کاهش قیمت ها به ٣درصد در مقایسه 
با این میزان در بازار اصلی )۵درصد( منطقی به نظر می رســد؛ زیرا 
این بازار دارای ریســك زیادی اســت. به نظر می رسد که مقررات 
جدیــد باید در یــك دوره زمانی مورد آزمایش قــرار بگیرد؛ البته 
ممكن اســت با دستورالعمل های تكمیل کننده بتوانیم بازار ایمن تر 

و شفاف تری ایجاد کنیم.
مدیرعامل شرکت ســرمایه گذاری »پارس آرین« ادامه داد: وضع 
مقــررات جدید برای این گروه ایجاد مانع کــرد، زیرا این قانون از 
ســوداگری های موجود در بازار پایه جلوگیــری می کرد؛ این گروه 
می توانســتند در چند روز معامالتی قیمت سهام را در شرکت های 

بازار پایه افزایش بی رویه دهند.
امین تفرشی اظهار داشــت: در نظر داشته باشید که هر سیستم 
جدیدی دارای مخالفانی اســت و همیشــه یك عده با آن مخالفت 
می کننــد؛ حال باید دید این مخالفت ها منظر کارشناســی دارد یا 

منافع شخصی افراد را شامل می شود.
وی افــزود: شــخصا معتقــدم که قوانیــن جدید تــا حدودی 
تعدیل کننده اســت و از برخی ســوداگری های موجود در این بازار 
جلوگیری می کند، ولی باید یك فرصتی نیز در نظر داشــته باشیم 
که اگر در اجرای مفــاد این قوانین نواقصی وجود دارد، بعد از یك 

دوره زمانی بتوانیم آنها را برطرف کنیم.

نماگربازارسهام

چند روز پیش بود که خبرگزاری بلومبرگ از ثبات ارزی ایران و تقویت 
ارزش ریال در یك سال گذشته خبر داد و سیاست های اخیر بانك مرکزی 
را دلیل آن معرفی کرد. بلومبرگ با اشاره به تقویت 4۰درصدی ارزش ریال 
در برابر دالر در مقایسه با سال قبل از قول عبدالناصر همتی، رئیس بانك 
مرکزی نوشــت که متوسط رشــد اقتصادی ایران در بازه 12 ماه اخیر و با 

وجود تحریم ها و تهدید به جنگ، مجددا مثبت شده است.
به گفته بلومبرگ، پس از خروج آمریكا از برجام در اردیبهشــت ســال 
گذشــته و دســتور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریكا بــه بازگرداندن 
تحریم ها، ارزش ریال دچار ریزش شــد. از دست رفتن منابع درآمد ارزی 
نفتی که یكی از اصلی ترین شریان های ارزی ایران بود  به ارزش ریال آسیب 
زد، نرخ تورم را به حد باالیی رساند و باعث کمبود برخی اقالم وارداتی شد، 
اما پس از آن به کمك اجرای سیاست بازار باز و پلتفرم جدید بانك مرکزی 
برای تسهیل عرضه ارز، ارزش ریال در ماه های اخیر رو به بهبود بوده است.
در همین زمینه، حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق وزارت اقتصاد 
به پیش بینی سمت و سوی بازار ارز در ادامه سال پرداخت و گفت که روند 
فعلی حاکم بر بازار ارز تداوم خواهد داشــت و پیش بینی ها نشان می دهد 

قیمت دالر حتی امكان کاهش بیش از این میزان را نیز داراست.
او در گفت وگو با خبرآنالین، ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد دالر امكان 
قرار گرفتن در کانال 1۰ تا 11 هزار تومان را دارد، چراکه مدیریت بازار ارز 
بر کاهش تقاضا و همچنین مهــار خرید و فروش غیرضروری در این بازار 
داللت دارد. دلیل این مهم نیز اوال در این است که دولت بخشی از کاالهایی 
که بنا بود با ارز 42۰۰ تومانی وارد شود را از این ارز محروم کرد مانند کاغذ، 
چای و کره، در عین حال بناست در نیمه دوم سال نیز بخشی دیگر از این 

لیست حذف شوند و ارز نیمایی برای آنها تهیه شود.

به گفته این اقتصاددان، همچنین دولت حساسیت باالیی در قبال واردات 
به کشور نشان می دهد و صادرکنندگان نیز باالخره با همكاری قوه قضائیه 
موظف شدند ارز خود را به سیستم اقتصادی کشور بازگردانند. به گفته وی 
برگزاری انتخابات در پایان ســال نیز عامل موثری برای حفظ آرامش بازار 

در ایران است.
قدرت ریال در معيشت مردم است

مستخدمین حسینی در پاسخ به سوالی در رابطه با دالیل تقویت ارزش 
ریال نیز گفت: این مالك خوبی نیســت که نرخ دالر را در باالترین سطح 
خود در نظر بگیریم و بگوییم پول ملی 4۰درصد تقویت شــد. این نكته را 
من برازنده رئیس کل بانك مرکزی و دولت نمی دانم دالر 42۰۰ تومان بود 

و االن 11 هزار تومان است درنتیجه این بحث بیشتر سیاسی است.
او بــا بیان اینكه ارزش پول ملی در قدرت خرید مردم اســت، ادامه داد: 
هرچند افزایش قدرت پول ملی اتفاق افتاده است اما باید به این مسئله دقت 

داشت که راه افتادن بازار زمینه را برای افزایش قدرت پول ایجاد می کند.
 وی ادامه داد: اگر مردم وارد بازار شــدند و متوجه افزایش قدرت خرید 
خود شدند می توانیم از افزایش قدرت پول ملی صحبت کنیم. به بیان دیگر 
ارزش پول ملی در جیب و کیف مردم اســت و هرگاه معیشت مردم بهبود 

یابد می توانیم از قدرت ریال سخن بگوییم.
بودجه تاریخ ساز

معاون اســبق بانك مرکزی در پاسخ به ســوالی درخصوص اینكه تاثیر 
تدوین بودجه سال آینده بر وضعیت اقتصادی کشور و آرامش بازارها دارد؟ 
گفت: دولت باید با سخت گیری در اخذ مالیات و جداسازی کامل هزینه های 
جاری از درآمدهای نفتی، بودجه ســال آینده را تدوین کند. این امر سبب 
می شــود تحولی واقعی و عمیق در کشور رخ دهد که نهایتا به سود کشور 

خواهد بود. گرچه دولت باید به مساله اشتغال هم در سال آینده نگاه ویژه ای 
داشته باشد.

مستخدمین حسینی گفت: مهم ترین مساله این است که دولت باید به 
شــكلی قاطع هزینه های جاری خود را از منابع نفتی قطع کند. در شش 
سال گذشــته هزینه های دولت چهار برابر شده و این یك نقص محسوب 
می شــود. این را باید در نظر داشت که اصالح از دولت شروع می شود و به 
بخش های دیگر می رود. البته این بحث جدید نیست و حتی در این دولت 
هم قطع کردن منابع نفتی در هزینه های جاری جزو مباحث بود، ولی این 
مساله عملی نشده است. منابع نفتی باید در حوزه های زیربنایی چون جاده، 

آموزش و… هزینه شود که همه مردم از آن بهره مند شوند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت نظام بانكی کشور اضافه کرد: 
منابع بانكی باید به سوی طرح هایی بروند که بازدهی سریع تری دارند تا از 
این طریق منابع مالی کمتری مصرف شود. این میان دولت باید قبل از هر 

چیز از بستن یك بودجه ایده آل و آرمانی خودداری کند و واقع گرا باشد.
مستخدمین حسینی با اشاره به نیاز کشور به اشتغال گفت: این نیز یكی 
دیگر از نكات حائز اهمیت اســت که باید مدنظر دولت قرار گیرد. کشــور 
امروز واقعا نیازمند اشــتغال زایی اســت زیرا بیكاری گسترده همراه خود 
ناهنجاری های متعددی می آورد که به روح و روان جامعه نیز آسیب می زند. 
کاهش نرخ بیكاری سبب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت هم خواهد شد 
حال آنكه از بیكار نه تنها نمی توان مالیات گرفت بلكه در بســیاری از نقاط 

جهان حقوق نیز داده می شود.
معاون اسبق وزارت اقتصاد تصریح کرد: در این میان باید پذیرفت در بحث 
مالیاتی نیز ما موفق نبودیم و عمال با گسترده نكردن پایه مالیاتی شرایط را 
برای عدم شفافیت بیشتر آماده کردیم. به نظر من بهتر است دولت در سال 
آینده از همه فعالیت های اقتصادی مالیات بگیرد و بعد اگر الزم بود به جایی 
کمك کند از همان محل ردیفی پیش بینی شــود که مالیات پرداختی به 
آنها بازگردد. این امر به شفافیت عرصه اقتصاد یاری خواهد رساند. به نظرم 

تحول در این زمینه ها می تواند به لحاظ کیفی کشور را رشد دهد.
تصميم سازان منافع گروهی خود را لحاظ می کنند

او در پاسخ به سوالی در مورد دالیل گسترش  نیافتن پایه مالیاتی و سهولت 
فرار از مالیات پاسخ داد: در فرآیند تصمیم سازی که پیش از تصمیم گیری 
اســت افرادی وجود دارند که منافع خاصــی دارند. به بیان دیگر در میان 
تصمیم گیران کشور مسئوالنی حضور دارند که به مساله با عینك گروهی 
می نگرند. مثال پزشــكان در مجلس و دولت حضور دارند و به همین دلیل 

مساله اخذ مالیات از این قشر با دشواری مواجه شده است.
مســتخدمین حسینی با اشاره به مالیات بر ارزش افزوده گفت: بنا بود با 
این طرح جلوی قاچاق در کشــور گرفته شــود و با اخذ مالیات از اولین تا 
آخرین مرحله تولید، این روند دنبال شود و پس از آنكه کاال خریداری شد 
به بخش هایی که باید مورد حمایت قرار گیرند، مالیات اخذشده بازگردد. من 
در صحن علنی مجلس در دفاع از این طرح صحبت کردم اما آنچه اکنون در 

مقابل ماست هیچ شباهتی به آنچه قرار بود باشد، ندارد.

نوسان محدود بازار ارز به روایت حيدر مستخدمين حسينی

قيمت دالر چقدر جا برای کاهش دارد؟
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تمایل آلمان برای همکاری با ایران در حوزه 
صنایع غذایی

مدیــر فدراســیون صنایع غذایی و نوشــیدنی آلمــان در دیدار 
بــا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت کشــورمان در نمایشــگاه 
بین المللی صنایع غذایی آنوگا کلن آلمان با اظهار تمایل این کشور 
برای همكاری بیشتر با ایران در حوزه صنایع غذایی، از پیشنهادات 
طرف ایرانی در این زمینه نیز اســتقبال کرد. به گزارش ایســنا به 
نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل شــرکت سهامی 
نمایشــگاه های بین المللی ایران در این دیدار از شرکت های آلمانی 
برای حضور در نمایشــگاه های مــواد غذایی ایران و تشــكل های 
مرتبط دعوت کرد. بهمن حســین زاده پیشنهاد برگزاری نمایشگاه 
اختصاصی ماشــین آالت و تجهیزات صنایع غذایی آلمان در سایت 
نمایشگاهی ایران را نیز مطرح کرد. اولیور کلش - مدیر فدراسیون 
صنایع غذایی و نوشــیدنی آلمان - نیز با اعالم اینكه این کشور به 
برخــی محصوالت غذایی و مواد اولیه ایران نیاز دارد، گفت: در این 
زمینه می توان ارزش افزوده بیشتر برای محصوالت ایرانی قائل شد.

گفتنی اســت هیــأت ایرانی متشــكل از بهمن حســین زاده - 
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران - حسین 
پیرموذن - عضو هیات مدیره شرکت نمایشگاه های بین المللی ایران 
- مهدی باباکاظمی - سرکنســول ایران در فرانكفورت - و مرتضی 
دیالن - مدیــر بازاریابی و ســرمایه گذاری و مدیر غرفه جمهوری 
اســالمی ایران در نمایشــگاه جهانی آنوگا 2۰19 آلمان - حضور 
یافتند. نمایشگاه مواد غذایی آنوگا معتبرترین نمایشگاه مواد غذایی 
جهان اســت که ساالنه در شهر کلن با حضور هزاران شرکت کننده 
از سراســر دنیا برگزار می شود. غرفه جمهوری اسالمی ایران نیز از 
9 دوره قبل در این نمایشــگاه حضور یافته و میزبان شــرکت های 
مواد غذایی ایرانی است. طبق اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران به 
منظور تسهیل حضور این شرکت ها در نمایشگاه آنوگا فعالیت های 
 B2B اداری الزم را انجام داده و قرار است در جریان آنوگا جلسات
با هدف عقد قرارداد بین شــرکت های ایرانی و شرکت های خارجی 
و افزایش صادرات مواد غذایی برگزار شــود. نمایشگاه مواد غذایی 
آنــوگا 2۰19 از روز ۵ اکتبر همزمان با 1٣ مهر آغاز به کار کرده و 

تا 9 اکتبر یعنی 1٧ مهرماه ادامه خواهد داشت.

بالتکليفی احداث شهرک صنعتی برای صحافان 
 قيمت کاغذ 20درصد کاهش داشته است

 رئیــس اتحادیه صحافــان گفت احداث شــهرك صنعتی برای 
اتحادیه صحافان، هفته آینده تعیین تكلیف می شود.

جلیل غفاری رهبر، درباره آخرین وضعیت بازار کاغذ اظهار داشــت: 
احداث شــهرك صنعتی برای اتحادیه صحافــان، هفته آینده تعیین 
تكلیف می شود، این امر مستلزم جواب نامه از سوی اتاق اصناف است. 
رئیس اتحادیه صحافان با بیان اینكه قیمت کاغذ 2۰درصد کاهش یافته 
است، اظهار داشت: هم اکنون روند قیمت کاغذ روند نزولی است و بعید 
می دانم نرخ کاغذ، روند افزایشی به خود بگیرد. غفاری رهبر در پاسخ 
به این پرســش که بازار کاغذ را چگونه ارزیابی می کنید؟ تصریح کرد: 
اگر دولت بتواند به وظایف خود همچون ثبت سفارش، مسائل گمرکی، 
ارزی و بانكی عمل کند مشكلی در تامین کاغذ در بازار نخواهیم داشت. 
به گفته رئیس اتحادیه صحافــان، صادراتی در بازار کاغذ وجود ندارد 
چراکه ابتدا باید نیاز داخل تامین شــود سپس به نیاز خارج بپردازیم. 
غفاری رهبر در ادامه از وضعیت صنف صحافان در کشور گفت: صحافان 
در کشــور، با مشكالت بســیاری مواجه اند که این امر موجب شده تا 
سفارشات کاهش پیدا کند. رئیس اتحادیه صحافان یادآوری کرد: کاغذ 
و مقوا از نمونه محصوالتی به شمار می رود که به دلیل دایره گسترده 
استفاده از آن در عرصه ها و حوزه های گوناگون و نقش و اهمیت نافذ آن 
در صنعت چاپ، به عنوان پیش نیاز اساسی این حوزه فعالیتی، می توان 

آن را در دایره اقالم و محصوالت استراتژیك قرار داد.

خرید توافقی گوجه فرنگی به 240 هزار تن رسيد
مدیرعامل ســازمان مرکزی تعاون روســتایی ایران با اشــاره به 
اینكه میزان خرید گوجه فرنگی به 24۰ هزار تن رســیده اســت، 
گفت 1۵۰ هزار تن از این میزان به شــكل حمایتی و مابقی توافقی 
خریداری شده اســت. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حسین 
شــیرزاد اظهار داشــت: از 24۰ هزار تن نزدیك به 1۵۰ هزار تن 
گوجــه فرنگی به شــكل حمایتی و 9۰ هزار تن به شــكل توافقی 
از کشــاورزان خریداری شــده اســت؛ در حالی کــه میزان گوجه 
فرنگی خریداری شــده به وسیله تعاون روســتایی از کشاورزان در 
طول 6۰ ســال گذشــته فقط ٣۰ هزار تن بوده اســت. مدیرعامل 
سازمان مرکزی تعاون روســتایی ایران گفت: خوشبختانه امسال 
24۰ هزار تن گوجه فرنگی به ازای هر کیلوگرم با قیمت متوسط 
9۵۰تومان در قالــب توافقی و حمایتی از کشــاورزان خریداری 
شــده که یك رکورد بزرگی در طول تاریخ فعالیت این ســازمان 
محســوب می شود. وی اضافه کرد: ســال گذشته به دلیل کاهش 
ســطح زیرکشت و مسائلی که در زمینه تولید گوجه فرنگی وجود 
داشت قیمت این محصول افزایش قابل توجهی پیدا کرد. به گفته 
شــیرزاد، این موضوع سیگنال های اشتباهی به تولیدکنندگان داد 
که امســال هم می توانند همچنان با کشت گوجه فرنگی و حتی 
افزایش سطح زیرکشت با افزایش قیمتی رو به رو شوند. وی گفت: 
متاسفانه اقتصاد ایران از منحنی های تار عنكبوتی پیروی می کند 
یعنی با همین ســیگنال هایی که داده می شود کشور یك سال با 
افزایش و ســال بعد با کاهش تولید به خصوص در بحث ســبزی 
و صیفی مواجه می شــود. معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: ایران 
همواره به دلیل تنوع آب و هوایی جزو 1۰ کشــور دنیا در زمینه 
تولید رب گوجه فرنگی، فروش و صادرات این محصول است. وی 
ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران با تولید کم و بیش ٧ میلیون تن 

گوجه فرنگی در سال همواره بین رتبه های خوب دنیا قرار دارد.
شــیرزاد گفت: به طور کلی از مرداد امسال با افزایش تناژ باالی 
تولید گوجه فرنگی در کشور و به تبع کاهش قیمت این محصول، 
وزارت جهاد کشاورزی با دســتور مقام عالی وزارت دستورالعمل 
خریــد توافقی محصــول گوجه فرنگی را به قیمــت هر کیلوگرم 
11۵۰ تومان صادر و به استان های سطح کشور ابالغ کرده است.

اخبـــار

بخش کشــاورزی برای تولیدکنندگان کشور طی سال های اخیر 
بســیار در سایه بی تدبیری مسئوالن و بی توجهی آنها به قانون های 
مصوب بسیار پرچالش بود، به طوری که مازاد و کاهش تولید منجر 

به هدررفت منابع پایه و زحمات کشاورزان شد.
 به گــزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، با وجــود تاکید مقام 
معظم رهبری بر تحقق سیاســت اقتصــاد مقاومتی، تكیه بر تولید 
داخل، کاهش وابســتگی به کشــور های بیگانــه و افزایش ضریب 
خوداتكایی و خودکفایی هشت محصول اساسی شاهدیم که برخی 
سیاست گذاری ها و سرپیچی ها از اجرای قانون مصوب موجب شده 
وارداتچی ها از هر دســتاویزی برای تحقق اهداف شوم شان استفاده 

کنند.
بســیاری از مســئوالن بر ایــن باورند با وجود آنكه کشــور های 
توســعه یافته اروپــا و کانــادا یارانه پنهان قابــل توجهی به بخش 
کشــاورزی می دهند، اما دولت انواع یارانه در بخش کشــاورزی را 
حذف کرده اســت که این امر در کنار قیمت گذاری نادرست خرید 
تضمینی موجب شد دستاورد های مهم این بخش تحت الشعاع قرار 

گیرد.
ماجرا تنها به اینجا ختم نمی شــود چراکه علی رغم تصویب قانون 

الگوی کشــت در ســال 88 این امر همچنان در بالتكلیفی به سر 
می برد که اجرانشــدن آن مشــكالت زیادی برای تولیدکنندگان و 

تنظیم بازار محصوالت کشاورزی ایجاد کرده است.
 تبعات منفی احيای وزارت بازرگانی در ضریب خودکفایی 

محصوالت کشاورزی
محمد شــفیع ملك زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع، با 
اشاره به اینكه عوامل متعددی بر چالش های بخش کشاورزی دامن 
زده است، اظهار داشــت: در وهله اول گالیه مندی ما از نمایندگان 
مجلس شــورای اســالمی به عنوان ناظر بر عملكرد دولت است که 
بــا وجود نقض قانــون خرید تضمینی محصوالت کشــاورزی طی 
سال های اخیر نتوانستند دولتمردان را مكلف به اجرای قانون کنند.

وی افزود: احداث وزارت بازرگانی و قانون شــكنی دولت در بحث 
خرید تضمینی نشان می دهد که هدف نمایندگان رفع مشكالت در 

کشور نیست.
ملك زاده با اشــاره به اینكه سیاســت گذاری نادرســت دولت در 
امر قیمت گذاری منجر به ایجاد چالش در بخش کشــاورزی شــده 
است، بیان کرد: سال گذشته سیاست گذاری نادرست دولت در امر 
قیمت گذاری برخی محصوالت اســتراتژیك همچون گندم و شكر 

تبعات منفی در بخش تولید به همراه داشــت به طوری که در سال 
زراعی گذشته بسیاری از کشاورزان از تحویل گندم به مراکز دولتی 
امتناع کردند و همین امر موجب شد پیش بینی خرید محقق نشود.

رئیس نظام صنفی کشــاورزی با اشاره به اینكه خوداتكایی شكر 
شكســت خورد، بیان کرد: ســال 96 حدود 2 میلیون تن شكر در 
کشــور تولید شد که با سیاســت گذاری نادرست مسئوالن شورای 
اقتصاد، سال گذشــته تولید ۵۰ تا 6۰درصد کاهش یافت که برای 
تامین شكر مورد نیاز باید ارز قابل توجهی به واردات اختصاص یابد 

که این امر نوعی بازگشت به عقب است.
وی ادامه داد: با وجود فشــار های تحریم و در شــرایطی که باید 
در بحث اقتصاد مقاومتی متكی به تولید داخل باشــیم، اما سیاست 
نادرست مسئوالن موجب شده در بسیاری از محصوالت استراتژیك 
دســت مان به کشور های بیگانه دراز باشــد که با این وجود معلوم 

نیست چه بالیی سر امنیت غذایی کشور آید.
به گفته ملك زاده، با قانون شكنی مسئوالن شورای اقتصاد در امر 
خرید تضمینی محصوالت کشاورزی مبنی بر تاخیر در اعالم نرخ یا 
تعیین نرخ کمتر از تورم بدیهی است که شعار رونق تولید و حمایت 

از کاال های ایرانی و سیاست اقتصاد مقاومتی محقق نمی شود.

نبود آمار صحيح توليد یکی از چالش های جدی بخش کشاورزی است

 اعتراض WTO به يارانه پنهان بخش کشاورزی

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرکنندگان نســاجی و پوشاك از 
مصرف ســالیانه پوشاك در کشــور تا حدود 8 یا 8.۵ میلیارد دالر 

خبر داد.
بهرام شــهریاری، نایب رئیــس اتحادیه تولیــد و صادرکنندگان 
نســاجی و پوشاك در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان 
اینكه مصرف پوشاك در کشور سالیانه حدود 8 میلیارد دالر است، 
گفت: ۵.۵ میلیارد دالر از این میزان در کشور تولید می شود و 2.۵ 

میلیارد دالر از طریق قاچاق تامین می شود.
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرکنندگان نســاجی و پوشاك در 

پاســخ به این پرسش که وضعیت قاچاق پوشــاك نسبت به سال 
گذشته کاهش یا افزایش داشته است؟ اظهار داشت:  قاچاق، نسبت 
به سال گذشته، حدود 1۰۰ تا 2۰۰ میلیون دالر طبق صحبت های 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق، کاهش پیدا کرده است.
شــهریاری ادامه داد: طی سال های گذشته، طرح مبارزه با قاچاق 
انجام شده که امسال هم این طرح ادامه دارد، خوشبختانه برندهای 
ایرانی )نشــانه تجاری( توانستند بخشــی از بازار را دربر بگیرند که 
البته این بخش چندان بزرگ نیســت و شاید تاثیر چندانی نداشته 
باشــد و بتوانــد حدود ۵درصــد کل مصرف را از خــارج به داخل 

برگرداند.
به گفته نایب رئیــس اتحادیه تولید و صادرکنندگان نســاجی و 

پوشاك، در کل بازار پوشاك وضعیت چندان مناسبی ندارد.
شــهریاری در پاسخ به این پرسش که چرا سند راهبردی صنعت 
پوشاك چندین ماه اســت که در وزارتخانه معطل مانده است؟ آیا 
این ســند مورد تایید دفتر نساجی وزارتخانه هست یا خیر؟ گفت: 
این ســند از سوی کارشناسان دانشگاه امیرکبیر کارشناسی شده و 
مورد تایید دفتر نساجی است، اما اینكه چرا متوقف مانده را باید از 

خود وزارتخانه سوال شود.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان لوســتر گفت قطعات 
چدنی در صنعت لوستر با نوسانات قیمتی زیادی همراه است.

احمد رحمانی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوستر، 
بلور و چینی در گفت وگو با  باشــگاه خبرنگاران جوان،  درباره میزان 
خرید و فروش در بازار لوســتر اظهار داشــت: قیمت لوستر نسبت به 

نوسانات بازار، افزایش قیمتی را تجربه نكرده است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان لوســتر، بلور و چینی 
ادامه داد: تولیدکنندگان در اســتفاده از مواد اولیه لوســتر از قطعاتی 

همچون چدن  اســتفاده می کنند که این قطعات در صنعت لوستر با 
نوسانات قیمتی زیادی همراه است.

رحمانی با اشــاره به اینكه لوسترهای ایرانی قابل رقابت در بازار های 
جهانی اســت، تصریح کرد: رقابــت در صورتی امكانپذیر اســت که 

مسئوالن ذی ربط بتوانند راه را برای تولیدکنندگان هموار سازند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوستر، بلور و چینی در 
ادامه بیان کرد: ایران، در حوزه تولید لوســتر به موفقیت های بسیاری 
نائــل شــده و در واقع بخش قابل توجهی از نیاز هــای مربوط در این 

بخش، به واسطه تولید داخلی تامین می شود.
رحمانی ابراز امیدواری کرد که بازار لوســتر هم بتواند همانند سایر 
صنایع در جهت تحقق و توسعه این صنعت گام های بلندی را بردارد.

به گفته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان لوســتر، بلور 
و چینی، لوســتر به کشــور هایی همچون ارمنســتان، ترکیه، عراق و 

افغانستان صادر می شود.
رحمانی در پایان گفت: قیمت لوستر از 2 میلیون تومان آغاز و تا 6 

میلیون تومان ختم می شود.

مصرف ۸.5 ميليارد دالر پوشاک در سال

 قاچاق پوشاک نسبت به سال گذشته 200 ميليون دالر کاهش داشت

قطعات چدنی در صنعت لوستر با نوسانات قيمتی زیادی همراه است

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

قطعه سازان موتورسيکلت امروز لوازم آشپزخانه و 
وسایل ورزشی توليد می کنند!

نایب رئیس سندیكای قطعه سازان موتورسیكلت کشور اعالم می کند که 
قطعه سازان موتورسیكلت از روی ناچاری به تولید محصوالت دیگری مانند 
تولیــد برخی از لوازم خانگی مثل آیینه و ســینی روی آورده و تغییر خط 

تولید داده و لوازم آشپزخانه و وسایل ورزشی تولید می کنند.
حبیب اهلل محمودان در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشــت: 
وضعیت قطعه سازان موتورسیكلت بسیار بحرانی است؛ در دو سال گذشته 
کارخانجات موتورســیكلت، قطعه ای را از قطعه سازان ایران تهیه نكرده اند 
و موتورســیكلت ها به صورت CKD کامل به کشــور وارد شده و برخالف 
تمام سیاســت ها و موازین، بازار موتورسیكلت تبدیل به ویترین محصوالت 

خارجی شده است.
وی گفت: قطعه سازان موتورســیكلت ناچار شده اند راهكارهای مختلفی 
را برای حفظ بقا انجام دهند، مثال محصوالت جدیدی را تولید می کنند یا 
قطعاتــی را که قبال از چین وارد می شــد مانند آیینه و لوازم خانگی تولید 
می کنند. قطعه ســازان موتورســیكلت از روی ناچاری به تولید محصوالت 
دیگری مانند تولید برخی از لوازم خانگی مثل آیینه و ســینی روی آورده 
و تغییر خط تولید داده و لوازم آشپزخانه و وسایل ورزشی تولید می کنند.

نایب رئیس ســندیكای قطعه سازان موتورسیكلت کشــور افزود: البته ما 
برخی از قطعات موتورسیكلت که به تیراژ صنعتی می رسد را برای خدمات 

پس از فروش تولید می کنیم.
محمودان گفت: مهم ترین معضل قطعه ســازان موتورسیكلت، نبود یك 
استراتژی مدون است؛ استراتژی می تواند همه ما را برای حرکت هماهنگ 
کند. قطعه ســازی می تواند موتور محرکه موتورسیكلت سازی کشور باشد، 
بنابراین شاید بهتر است این استراتژی را ما قطعه سازان تدوین کنیم. قرار 
است نسخه ای از این اســتراتژی را به وزارت صمت تقدیم نماییم تا بر آن 
اساس حرکت کنیم. نایب رئیس سندیكای قطعه سازان موتورسیكلت کشور 
افزود: مشــكل ما نبود دیدگاه صنعتی در پیكره موتورسیكلت سازان کشور 
است که به مونتاژ عادت کرده اند و هیچ گاه قطعه سازان موتورسیكلت را به 
رسمیت نمی شناسند. مشكل اصلی ما عدم باور موتورسیكلت سازان به توان 

قطعه سازان داخلی است، آنها به واردات و مونتاژ عادت کرده اند.
محمودان گفت: هیچ کارخانه موتورسیكلت ســازی را سراغ نداریم که به 
ما مراجعه و درخواست قطعه برای تولیدات جدید خود داشته باشد و قطعا 

اگر تقاضا وجود داشته باشد کار ما شتاب می گیرد.
نا یب رئیس ســندیكای قطعه سازان موتورســیكلت کشور گفت: البته ما 
قطعه ســازان در حال حاضر موتور نمی ســازیم اما چند نوع موتورسیكلت 
جدید حدود 6۰درصد ساخت داخل شده است. مدت ها است تمام سوپاپ ها 
که قطعه حساسی در موتور است ایرانی شده است. ما پیستون سازی تبریز 
و گلپایگان را داریم اما برای تولید پیســتون باید ســفارش و تقاضا وجود 

داشته باشد.
محمودان درخصوص مشــكالت تولید قطعه سازان موتورسیكلت گفت: 
ازجمله مشكالت ما این است که دیدگاه تجاری فعاالن اقتصادی قوی تر از 
دیدگاه صنعتی است، درحالی که ما به افراد تجاری نیاز چندانی نداریم و در 
کارخانجات به افرادی نیاز داریم که دانش خوبی در صنعت داشــته باشند. 
ما در ایران فروشــندگان نمایشــگاهی را داریم اما پیكره صنعتی خوبی به 

خصوص در صنعت موتورسیكلت سازی نداریم.

بازگشت به کار حدود 50 هزار نفر در صنعت 
قطعه سازی

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه ســازان گفت داخلی سازی 
قطعات خودرویی با برپایی میزهای تعمیق ساخت داخل در وزارت صنعت 
آغاز شد و بر این اساس تاکنون 4۰ تا ۵۰ هزار نفر از نیروهای تعدیل شده 
صنعت قطعه ســازی به سر کار خود بازگشــتند.  به گزارش پایگاه خبری 
»عصر خودرو« بــه نقل از ایرنا، »آرش محبی نژاد«  افزود: روند بازگشــت 
نیروها از اوایل امســال و تزریق حدود 4 هــزار میلیارد تومان نقدینگی به 
صنعت قطعه سازی آغاز شــد که در ماه های گذشته و با برگزاری میزهای 
تعمیق ســاخت داخل جانی تازه گرفته اســت. چهاردهم بهمن پارســال 
»فرشاد مقیمی« معاون وقت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
نشست تخصصی کمیته خودرو از تخصیص 4 هزار میلیارد تومان به ایران 

خودرو و سایپا خبر داد.
بر این اســاس، مقرر شــد برای تخصیص نقدینگی به خودروســازان با 
محوریــت بانك مرکزی، 11 هزار میلیارد تومان در دو بخش ریالی و ارزی 
پرداخت شــود که شامل 4 هزار میلیارد تومان و 844 میلیون یورو بود که 
تاکنون بخش عمده مبلغ 4 هــزار میلیارد تومان نقدینگی ریالی پرداخت 

شده، اما پرداخت  ارزی انجام نشده است.
بــه گفته محبی نژاد، تاکنون حتی یك یورو از مبلغ 844 میلیون یوروی 
وعده داده شــده به قطعه ســازان، با وجود ابالغ بانك مرکزی به بانك های 
عامل و تمدید شــش ماهه مهلت دریافت آن، عملیاتی نشده است که این 
مســاله به دلیل  نبود ارز و همچنین مشخص نبودن نحوه بازپرداخت آن 

توسط  قطعه سازان و خودروسازان است.
نقدینگی، مهمترین محدودیت برنامه های داخلی سازی

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه ســازان اضافه کرد: کمبود 
نقدینگی مهمترین مشكل اجرای برنامه های تعمیق ساخت داخل قطعات 
خودرویی است که باید توسط بانك مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی 
با همكاری وزارت صنعت حل شــود و در غیر این صورت، میزهای تعمیق 

ساخت داخل بی ثمر می مانند.
به گفته وی، مشــكل اصلی جذب ســرمایه گذاری در این حوزه است و 
به همین دلیل از وزیر صنعت درخواســت شــد با ارائه بسته های تشویقی، 
ســرمایه گذاران و ســرمایه های مردمی را برای حضور در این بخش جذب 
کند. محبی نژاد گفت:  قطعه ســازان منابع محدودی برای ســرمایه گذاری 
دارند، اما کفاف برنامه هایی مانند تعمیق داخلی ســازی قطعات را نمی دهد 
و در این زمینه باید از ســوی دولت حمایت شــده، خودروســازان در این 
طرح ها مشــارکت کنند یا پول های سرگردان مردمی به سمت این صنعت 

جذب شود.
وی درخصــوص 12 قطعــه ای کــه با برگــزاری میز نخســت تعمیق 
داخلی ســازی اکنون به تولید انبوه رســیده اند، گفت:  عمــده آنها قطعات 
هایتك )High Tech( و شامل قطعات الكتریكی، الكترونیكی و قطعات 

خاص قوای محرکه و همگی وارداتی بودند.
ایــن مقام صنفی پیش بینی کرد با برگزاری میز پنجم تا پایان امســال، 
عمده قطعات کلیدی که انباشــت خودروهــای ناقص در کف کارخانجات 
خودروسازی را به دنبال داشــتند داخلی سازی شده و شاهد تجاری شدن 

خودروها باشیم.

یك کارشــناس حوزه خــودرو درخصوص همكاری با روســیه گفت 
همكاری با روســیه در خودروســازی مربوط به شرکت الدا می شود که 
احتمال آن بعید اســت اما در صورت انجام این کار، یك حسن اساسی 

وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو«، فربد زاوه، کارشــناس حوزه 
خــودرو ابتدا در رابطه بــا احتمال همكاری با روس ها اظهار داشــت: 
موضوع همكاری ایران با روسیه در زمینه ساخت خودرو مربوط به برند 
الدا می شود. الدا زیرشاخه رنو است و اعتقاد بر این است، محصولی که 
با تندر 9۰ اشتراك دارد را بتوان از طریق این شرکت به ایران آورد. به 
هر شكل این خودروســازی نیز زیرمجموعه رنو است و اگر خودروساز 
فرانســوی بخواهد محدودیت های خود را اعمال کنــد تفاوتی در این 
قضیه ایجاد نخواهد شــد. حداقل حســن این همكاری می تواند تامین 
کامپوننت های تندر 9۰ باشد تا تولید این خودرو مجددا شروع شود. به 
طور کلی احتمال ورود خودروهای جدید و فعالیت با روســیه بسیار باال 
نیســت و حتی خودروسازان چینی نیز از همكاری با ایران ترس دارند. 
این نكته را نیز باید گفت که روســیه مملو از شرکت های خودروسازی 

بود اما در حال حاضر هیچ کدام به صورت مستقل فعالیت نمی کنند.

آینده  چينی های باقی مانده در ایران
وی درباره آینده شرکت های چینی در بازار ایران گفت: از میان شرکت های 
چینی که در بازار ایران ماندند می توان به چری، جك و هایما اشــاره کرد. 
سایر شرکت های چینی از فعالیت در ایران ترس دارند و مشخص نیست که 
برندهای ذکرشده نیز تا چه زمانی در ایران به فعالیت بپردازند. به هر صورت 
می توان گفت خودروهای تولیدشده در ایران کامال CKD بودند و ساخت 
داخلی نداشتند در نتیجه تكنولوژی خاصی به ایران وارد نمی کردند. اصوال 
هر آنچه که در زمینه خودرو نیاز به یادگیری داشــت را ما باید تاکنون فرا 
می گرفتیم. اگر نتوانســتیم بسیاری از موارد را در صنعت خودروسازی یاد 
بگیریم به ناکارآمدی، عدم اقتصادی بودن و ... مربوط می شود. اگر شرکتی 
در ســبد عرضه، ارزهای مختلف نداشته باشــد، از نوسانات بازار به شدت 

آسیب خواهد دید.
هندی ها شریک ایران می شوند؟

زاوه دربــاره همكاری با هند نیز اظهار داشــت: در هند مجموعه تاتا و 
ماهیندرا معامالت پایه دالر هستند. بیشتر ارزی که توسط شرکت ها مورد 
اســتفاده قرار می گیرد دالر است و از این بابت شرایطی مانند شرکت های 
چینــی در ایران دارند. از طرفی دیگر هندی ها به شــدت محافظه کارتر از 

چینی ها هســتند و تقابلی که بین چین و آمریــكا وجود دارد بین هند و 
آمریكا نیســت. ضمن اینكه چین قدرت ریسك پذیری بیشتری نسبت به 
هند دارد بنابراین احتمال اینكه چینی ها کمك بیشتری به ایران در زمینه 
خودروسازی داشته باشند بیشتر از هندی ها است. عالوه بر این در روزهایی 
که شــرایط معامالت باز بود تالش های زیادی برای همكاری با هند انجام 
شد، اما اصوال شرکت های هندی در فعالیت های خودرویی کند هستند و 

معامالت بین المللی با آنها بسیار سخت است.
بهترین نسخه برای صنعت خودرو ایران

زاوه در پایــان گفــت: بهترین نســخه ای که می تــوان برای صنعت 
خودروســازی ایران پیچید این است که بر داشته های خود تكیه داشته 
باشــد. ما صاحب پلتفرم تندر 9۰ هستیم و می توانیم روی این پلتفرم 
محصــوالت مختلفی را ارائه دهیــم. پلتفرم  های پژو 2۰6 و 4۰۵ را نیز 
داریم که امكان تعریف محصوالت داخلی جدید روی آنها وجود دارد و 
در این صورت تنها وابســتگی برای تامین قطعات خواهیم داشت. باید 
تمرکز ویژه روی محصوالت  موجود به خصوص تندر 9۰ وجود داشــته 
باشد و کامپوننت ها را می توان جایگزین کرد. در حال حاضر تنها راه حل 

برای صنعت خودروی ایران همین مورد است.

نسخه ای جدید برای صنعت خودرو ایران

بررسی همکاری با روسيه در خودروسازی

مدیرعامل شــرکت کنترل ترافیك تهران با اشــاره به اینكه بیش از 
۵۵۰ هزار خودرو در شــبانه روز وارد تهران می شود، گفت با آغاز طرح 
کاهش آلودگی هوا، تعــداد رکوردهای ثبت تخلف معاینه فنی بیش از 

8۰درصد رشد داشته است.
به گزارش فارس، ســید احســان جاهد، مدیرعامل شــرکت کنترل 
ترافیك تهــران درباره طرح کاهش آلودگی هوا اظهار داشــت: مرحله 
اول طرح کاهش )کنترل آلودگی هوای شــهر( از ســال 9۵ آغاز شده 
بود و مرحله دوم آن در آبان ســال 9٧ با همت شهرداری تهران و سایر 
دســتگاه های مسئول ازجمله سازمان محیط زیست و با همكاری پلیس 

به مرحله اجرا درآمد.
وی بیان داشــت: شــرکت کنترل ترافیــك تهران هم بــا توجه به 
ماموریتش از تمام امكانات موجود اســتفاده کرد تا به وظایف خود در 
این طرح عمل کند. یكی از این اقدامات امكان ثبت تخلف معاینه فنی 
به وســیله همه ســامانه های ثبت تخلف منصوبه در شهر تهران بود که 
پیش  از این تنها در سامانه های مرز طرح زوج یا فرد سابق انجام می شد.

مدیرعامل شــرکت کنترل ترافیك تهران ادامه داد: ما ســال گذشته 
عالوه بر تجهیز نرم افزاری حدود 1٣۰۰ ســامانه دوربین به امكان ثبت 
پــالك خودروهای فاقد معاینــه فنی، در نقاطی که بــه لحاظ تردد و 
تجمع خودروها اهمیت ویژه ای داشــتند هم دوربین هایی نصب کردیم 

که بتوانیم تخلف معاینه فنی را ثبت کنیم.
جاهد بیان داشــت: یكی از پروژه های مهم این شرکت، تجهیز معابر 

ورودی و خروجی شهر تهران به ٣٣ سامانه دوربین های پالك خوان قبل 
از آغــاز مرحله دوم طرح کاهش آلودگی هوا در آبان ســال 9٧ بود که 
گزارش و امكان ثبت تخلف خودروهایی که به صورت روزانه وارد تهران 

می شوند و خودروهایی که معاینه فنی ندارند را به ما می دهد.
وی افزود: شــهرداری تهران چند ســالی اســت که در صدد تجهیز 
مبادی ورودی تهران به ســامانه های پالك خوانی اســت که این پروژه 
در همان راستاســت. تخمینی که از تعداد خودروهای ورودی به شهر 
تهران داریم بیش از ۵۵۰ هزار خودرو در شبانه روز است و اطالعات این 
ترددها جهت برنامه ریزی های حوزه حمل ونقل در شهر تهران از اهمیت 
باالیی برخوردار اســت. جاهد گفت: ما در شرکت کنترل ترافیك تهران 
با زحمت مضاعفی پیش از شــروع مرحله دوم طرح کاهش در سال 9٧  
این ورودی و خروجی های تهران را به ســامانه های پالك خوان تجهیز 
کردیم. تجهیز معابر ورودی و خروجی شــهر تهران به این ســامانه ها 
عالوه بر تولید اطالعات ذکرشــده در واقــع راهكاری بود برای اینكه ما 
خودروهای فاقد معاینه فنی واردشده به تهران را شناسایی کنیم تا پس 
از اطالع رسانی و اعمال قانون، مجبور شوند برای تردد در تهران معاینه 

فنی دریافت کنند.
مدیرعامل شــرکت کنترل ترافیك تهران اضافه کرد: از ابتدای تیرماه 
سال 98 طرح زوج یا فرد جای خود را به  طرح کنترل آلودگی هوا )زوج 
یا فرد سابق( داده و منطقش تغییر کرده است. در طرح کنترل آلودگی 
هوا تردد نوبتی خودروها دیگر مالك نیســت. ازآنجایی که خروجی های 

این محدوده فاقد دوربین هــای پالك خوان بود ما با تالش مضاعف در 
ســه ماهه اول ســال 98 با 1۰9 ســامانه معابر خروجی محدوده طرح 
کنتــرل آلودگی هوا یا همان طرح زوج یا فرد ســابق را به دوربین های 
پالك خوان تجهیز کردیــم تا به اهداف طرح کنترل آلودگی هوا کمك 

کنیم.
جاهد اظهار داشــت: در کنار موارد ذکرشده، تجهیز نقاط پراهمیت 
شــهر از نظر تردد به ســامانه های پالك خوان هم در این مدت صورت 
گرفته اســت. معابــر ورودی و خروجی میدان مرکــزی میوه و تره بار، 
معابر ورودی و خروجی  ایستگاه های پسماند و معابر ورودی و خروجی 
بهشــت زهرا)س(، معابر ورودی و خروجی برخی پایانه های تاکسیرانی 
و مــوارد دیگر در دســت اجرا از این جمله اســت. ضمنا در راســتای 
اهمیت طرح کنترل آلودگی هوا ســعی کردیــم روش های نگهداری و 
رفع نقص سیســتم ها و ســامانه های منصوبه را بهبود دهیم و در واقع 
داده و اطالعات تردد در ســطح شهر را هرچه دقیق تر جمع کنیم تا در 

تحلیل ها و تصمیم سازی ها در این طرح به کارگیری شود. 
وی بیــان داشــت: در طرح کاهــش )کنترل آلودگی هوای شــهر( 
دســتگاه های مختلفی وظایف مختلفی به عهــده دارند که تاثیرگذاری 
اقدامات فنی این شــرکت در تجهیز تهران به سیســتم های هوشمند 
حمل ونقــل و همچنین اجرای این طرح در گرو همكاری و مشــارکت 
ســایر بخش های شــهرداری، دســتگاه های اجرایی دیگر و حتی خود 

شهروندان است.

زنجیــره مشــكالت صنعت خــودرو از افت کیفیت تا رشــد هزینه 
تمام شده و قیمت و عرضه انحصاری گرفته تا تولید بر بستر پلتفرم های 
قدیمــی و فاقد قدرت رقابت پذیری در بازار های هدف صادراتی و حتی 
بازار داخلی همچنان پابرجاســت، اما کارشناسان دیدگاه های متفاوتی 
در مورد مشــكالت ساختاری صنعت خودرو و ســازوکارهای خروج از 

بحران دارند.
 به گــزارش پایگاه خبری »عصــر خــودرو«، درحالی که برخی ضعف 
ساختاری اقتصاد کشور را منشأ این مشكالت و ضعف صنعت خودرو و سایر 
بنگاه های صنعتی قلمداد می کنند برخی دیگرش دخالت دولت در صنعت 
و قیمت گذاری دستوری را منشأ مشكالتی می دانند که عرضه چندنرخی و 
مفاسد ناشی از آن پیامدهای بعدی این دخالت محسوب می شود. به اعتقاد 
این طیف از کارشناسان دخالت دولت و قیمت گذاری دستوری ستاد تنظیم 
بازار یا شورای رقابت منشــأ اصلی رشد هزینه تمام شده تولید و زیاندهی  
شــرکت های خودروسازی است و هزینه این زیان به شیوه مقابله با تورم از 
جیب سهامدارانی پرداخت می شود که مدیران دولتی بر صندلی مدیریت 
این شــرکت ها منصوب  شده اند. گره خوردن مشكالت داخلی با تنگناهای 
خارجی ناشی از اعمال تحریم های اقتصادی و عدم تعامل با شرکای خارجی 
شرایطی را رقم  زده که صنایع خودروسازی کشور حتی از برقراری ارتباط 
کاری و مالی مناسب با قطعه سازان داخلی نیز بازمانده اند. تغییر و تحوالت 
اخیر مدیریتی در صنعت خودرو موجب شده تا برخی این تحوالت را منشأ 

پوســت اندازی صنعت خودرو و اصالح مشكالت ساختاری تلقی کنند، اما 
برخی دیگر به دیده تردید به این تغییر و تحوالت نگریسته و تأکید می کنند 
با این شــیوه عزل و نصب مدیران خودروساز نمی توان امیدی به توفیق در 
واگذاری باقیمانده سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان سال 
آینده، توقف تولید خودروهای پرتیراژ بر بستر پلتفرم های قدیمی و خروجی 
صنعت خودرو از بن بست کنونی را داشت. گفت وگوی عصرخودرو با فربد 
زاوه، کارشــناس صنعت خودرو در مورد وقایع اخیر و چشم انداز تحوالت 

صنعت خودرو را می خوانید.
طــی چند مــدت اخیر تحوالتــی در زمینه تولیــد و عرضه خودرو 
مانند توقف تولید برخی خودروها یا چشــم انداز مذاکرات سیاســی رخ  
داده اســت، به نظر شــما آیا می توان این تغییرات پیش درآمدی برای 

پوست اندازی و اصالح ساختار این صنعت قلمداد کرد؟
تغییر و تحوالت سیاســی و اقتصادی اخیــر و اتفاقی که در مدیریت 
ایران خــودرو رخ  داده بیانگر آن اســت که گرچــه دولت اعالم می کند 
که خواســتار واگذاری سهام و خصوصی سازی سهام دولتی شرکت های 
خودروســازی تا پایان ســال آینده برای افزایش بازدهی و بهره وری در 
این صنعت اســت، بیشــتر از یك ایده و حرف نبوده و به نظر نمی رسد 
شــكل گیری چنین اتفاقی در صنعت خودرو را شــاهد باشــیم. حتی 
درصورتی که چنین اتفاقی در پیش باشــد شكل چندان شفافی نخواهد 
داشــت یعنی اینكه حتی درصورتی که سهام خودروسازان واگذار شود 

نیز به نظر نمی رســد به شــكل رقابتی و شفاف انجام شــود و برآیند 
این خصوصی ســازی احتمالی که در قالب برخی مذاکرات و چانه زنی ها 
صورت می گیرد نیز به گونه ای خواهد بود که مشكالت کنونی واگذاری 
سهام خودروسازان و سایر شرکت های دولتی در زمینه سیاست گذاری 
و مدیریت این بنگاه ها را شاهد خواهیم بود. با این روند به نظر می رسد 
کــه علی رغم این تغییر و تحوالت صنعت خــودرو ایران در کوتاه مدت 
شــاهد تحول چندان مثبت و روشنی نخواهد بود. از سوی دیگر به نظر 
می رسد مذاکرات و معادالت سیاسی نیز همانند برجام قادر نخواهد بود 
تا به رفع مشكالت صنعت خودرو به خصوص ایران خودرو و سایپا کمك 
کرده و تحــول مثبتی در این صنعت ایجاد کند، چراکه در دوره برجام 
نیز باوجود مونتاژ چند هزار خودرو نســبتاً جدید در ایران، شرکت های 
خودروســازی همچنان خودروهای قدیمی را تولید و عرضه می کردند. 
درصورتی که آمریكا از برجام خارج نمی شد نیز این روند همچنان ادامه 
پیــدا می کرد با توجه به اتفاقات پســابرجام شــاهد تحول عظیمی در 
صنعــت خودرو نبودیم. زمانی می توان انتظــار تحول بزرگ در صنعت 
خودرو را داشــت که پیش این اتفاقاتی در حوزه اقتصاد و صنعت کشور 
افتاده و دولت بپذیرد که در حوزه بازار تنها یك سیاست گذار و رگوالتور 
و استراتژیســت و به یك مجری اســت. تا زمانی که دولت این الزام را 
نه تنها نپذیرفته بلكه سمت وســوی حرکت آن معكوس این جهت گیری 

است، شرایط صنعت خودرو به مراتب بدتر نیز خواهد شد.

روزانه بيش از 550 هزار خودرو وارد تهران می شود

فشار قيمت گذاری دستوری و مشکالت ساختاری اقتصاد بر صنعت خودرو
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کسب و کارامـروز۸

نایب رئیس فراکسیون مستقلین والیی مجلس شورای اسالمی با 
اشــاره به حضور وزیر علوم و تحقیقات در جلسه دیروز فراکسیون 
گفت تعداد پارك های علم و فناوری از ٣٣ عدد در سال 91 به 4٣ 

عدد در سال 9٧ افزایش یافته است.
بــه گــزارش خانــه ملــت، غالمعلی 
جعفرزاده ایمن آبادی در تشــریح نشست 
روز یكشنبه فراکســیون مستقلین والیی 
مجلس شورای اسالمی با حضور »منصور 
غالمی« وزیر علــوم، تحقیقات و فناوری، 
اظهــار داشــت: در آســتانه بازگشــایی 
دانشــگاه ها نشســت دیروز برگــزار و در 
آن گزارش هایــی شــامل روزآمد کردن 
دروس و سرفصل آموزشی به منظور رفع 
نیازهای اساســی، تصمیم تشــكیل گروه 
مهارت افزایی و اشتغال پذیری در ساختار 
مصوب دفتــر برنامه ریزی آموزش عالی و 

جلب موافقت ســازمان برنامه و بودجه به منظور تخصیص بودجه 
موردنیاز برای پشتیبانی از طرح ها بود.

وی بیان کرد: اضافه کردن پیوست اشتغال پذیری به شاخصه های 

بازنگری و تدوین برنامه ریزی درســی، ارســال بســته  پیشنهادی 
به دانشــگاه ها در قالب مجموعه اقداماتی بــرای صیانت و تقویت 
از ارزش  هــای دینــی و فرهنگی بــا تاکید بر موضوع پوشــش و 
عفاف، برگزاری ســه رویداد استارت آپ 
کارآفرینی اجتماعی با هدف گســترش 
فرهنــگ کارآفرینی با گســتره اجرایی 
از جملــه  اســتان های کشــور  همــه 
گزارش های ارائه شده بود. نماینده رشت 
در مجلس شورای اســالمی، ادامه داد: 
ارتقا به مرتبه شانزدهم تولید علم جهان 
در ســال 2۰1٧ و کســب مقام اول در 
سال 2۰18 در میان ۵2 کشور اسالمی، 
افزایش تعداد پارك های علم و فناوری از 
٣٣ عدد در سال 91 به 4٣ عدد در سال 
9٧، بازنگــری و تدوین مجدد آیین نامه 
تاسیس پارك علم و فناوری، قرار گرفتن 
نام 18 دانشگاه برتر کشور در نظام رتبه بندی تایمز در سال 2۰18 
و 4۰ دانشگاه در ســال 2۰19 از جمله دستاوردهای وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری بوده است.

 وزیر راه و شهرســازی از امضای تفاهمنامه همكاری ســازمان هواشناسی 
با شــرکت های دانش بنیان برای تولید نرم افزارهای پرقدرت پیش بینی وقوع 
سیالب خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسالمی صبح روز گذشته در 

مراسم امضای تفاهمنامه همكاری وزارت راه 
و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری اظهار داشــت: یكی از سیاست های 
اصولــی وزارت راه، توجــه بــه ظرفیت های 
داخل است. در شرایط کنونی که تحریم های 
ظالمانه، جاری است و هر روز هم تحریم های 
جدیدتری با لحن تهدیدآمیز علیه ایران وضع 
می شــود، توجه به ظرفیت های داخل اهمیت 
بیشتری می یابد. وی افزود: از این رو با استفاده 
از شرکت های دانش بنیان، محصوالت جدیدی 
تولید می کنیم که محصول تفاهمنامه سازمان 
هواشناســی و سازمان راهداری با شرکت های 
دانش بنیان و حمایت از این شرکت ها از سوی 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: در گذشته همه دستگاه های هواشناسی، 
وارداتی بود اما امروز برای تجهیز و ارتقای قدرت پیش بینی هواشناســی، از 

تولیدات داخل اســتفاده می کنیم. به گفته اســالمی، در بخش جاده ای نیز 
شــاهد امضای تفاهمنامه میان معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری 
و ســازمان راهداری هســتیم به خصوص اینكه حمل و نقل هم در اقتصاد و 
هم در زندگی مــردم تأثیر باالیی دارد. وی 
خاطرنشان کرد: با اســتفاده از فناوری های 
نوین می توانیم به افزایش بهره وری حمل و 
نقل جاده ای، هوشمندسازی ناوگان، مصرف 
کمتر ســوخت و پیمایش بیشــتر، افزایش 
بهره وری، توسعه، نوسازی ناوگان و در نهایت 
کاهــش قیمت تمام شــده کاال اقدام کنیم. 
وزیر راه و شهرســازی تأکید کرد: بنابراین 
از استارت آپ ها و شــرکت های دانش بنیان 
در زمینه شهرســازی و ســاخت شهرهای 
هوشــمند، افزایش تولید مســكن و تعیین 
مسائل مهم بخش مســكن و تصمیم سازی 
درخصوص آن، کمك گرفته ایم؛ ضمن اینكه 
بخشــی از اراضی شــهر جدید پردیس به پارك علم و فناوری پردیس تعلق 
می گیرد تا دانش آموختگان، فناوران و پژوهشــگران ما بتوانند در این محیط 

به خلق دانش فناورانه بپردازند.

افزایش قدرت پيش بينی وقوع سيالب با کمک استارت آپ هاتعداد پارک های علم و فناوری به 43 عدد افزایش یافته است

نویســنده: نازنين توکلی: در دنیایی که رســانه های اجتماعی 
همه گیر شدند، هر کسی می تواند در رسانه  های اجتماعی تولید محتوا 

کند و به پیام های دیگران واکنش نشان دهد.
کافی است یك تلفن همراه هوشمند داشته باشید تا به راحتی پستی 
بنویسید و آن را در شبكه های اجتماعی به اشتراك بگذارید. یا مطلب 
بالگی بنویســید،  پادکســت ضبط کنید و ویدئو بســازید و آن را در 

همه جای این کره خاکی به نمایش بگذارید.
بدون شك پایه و اساس همه رسانه های اجتماعی محتوا است. محتوا 
 Facebook  جزو جدایی ناپذیر رسانه های اجتماعی است. لحظه ای

و   ، Twitter، LinkedIn
Snapchat را بدون محتوا تصور 
که هیچ کس  کنید؟ صفحاتی خالی 

از آنها بازدید نخواهد کرد.
حتی رسانه های تبلیغاتی که بابت 
فعالیت شــان پول دریافت می کنند 
برای ادامه کارشــان به تولید محتوا 
نیاز دارند. آن هم محتوایی از جنس 

تبلیغات.
پیــش از آنكه انــواع مختلفی از 
رســانه ها پا به عرصه وجود بگذارند 
و محتــوای خــود را بــا روش های 
جدید، پیچیــده و البته خالقانه در 
معــرض دیــد همگان قــرار دهند، 
اهمیت  بازاریابی محتــوا  و  تولیــد 
چندانی نداشــت. امروزه با همه گیر 
شدن تلفن های هوشمند و روی کار 
آمدن رسانه های شخصی، اجتماعی 
و تبلیغاتی تدوین اســتراتژی محتوا 
برای کســب و  کارها یــك اصل مهم 

محسوب می شود.
بازاریابان  مختــص  تنهــا  محتوا 
نیست. به فعالیت های سازمانی توجه 
کنید. محتوا در سرتاســر بخش های 
سازمان از جمله خدمات به مشتری، 
و  توسعه محصول  بازاریابی،  فروش، 

بخش های عملیاتی ایجاد می شود.
برند و کارکنان   کســب و کارهای بــزرگ انعكاس دهنده محتوای  آن 
کســب و کار هستند. تاجایی که کارکنان هر شــرکت می توانند صدای 

برند آن باشند.
به  عالوه سازمان ها می توانند در بسیاری از فعالیت های خود از جمله 
هدایت تماس های تلفنی در مراکز تماس، فروش از طریق شــبكه های 
اجتماعی تا افزایش کانال های دیجیتالی مؤثر از تولید و انتشار محتوا 
کمك بگیرند. ســازمان های هوشــمند این قابلیت را در کل سازمان 
انتشــار می  دهند. زیرا موجــب صرفه جویی در پول، توانمندســازی 

کارمندان، تفكر رهبری و ... می شود.
امروزه شاهد افزایش فرهنگ تولید محتوا هستیم و بازاریابی محتوا 

بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

دالیــل مختلفی برای این امر وجــود دارد که در ادامه به مهم ترین 
آنها اشاره می کنیم:

1.توليد و توزیع محتوا ارزان است:
کافی  است مهارت های تولید و توزیع محتوا را بیاموزید. در این حوزه 
با صفرتومان هم می توان خیلی کارها انجام داد. مثال ســاختن وبالگ 
شخصی، ساختن صفحه اینســتاگرام یا دیگر شبكه های اجتماعی. از 
اینســتاگرام می شــود میلیون ها تومان درآمدزایی کرد. همه چیز به 

مهارت ها و توانمندی ّها ی تان بستگی دارد.
2. توليد و توزیع محتوا جذاب است:

خالقیت در آن نقش اساســی 
دارد. می توان افراد با ســلیقه های 
مختلــف را درگیر کرد. یكی را با 
متنی ساده ولی جذاب یكی را با 
عكسی خاص و حرفه ای و دیگری 

را با ویدئویی کاربردی و ...
3. با محتوا کل جهان را 

پوشش دهيد:
محدودیــت شــما همــه کره 
زمین است. وقتی بتوانید مطلب،  
عكس یــا ویدئو تولید کنید دیگر 
نداریــد.  فیزیكــی  محدودیــت 
می توانید آن را در سرتاســر کره 

زمین پخش کنید.
4. توليد و توزیع محتوا 

تعاملی است:
فقط شما گوینده نیستید. تولید 
و انتشار محتوا می تواند به صورت 
تعاملی باشــد. مثال در ســایت یا 
شــبكه اجتماعــی در قالب یك 
پســت پیامی را منتشر می کنید 
کــه خواننــده بــه آن واکنــش 
نشــان می دهد یا در پست تان از 
مخاطب تــان می خواهیــد کاری 
را انجــام بدهد تــا نتیجه  خاصی 
را دریافت کنــد. در نتیجه افراد 
ناخودآگاه درگیر یك موضوع می شوند و تعامل بین افراد اتفاق می افتد. 

5. محتوا برای تحليل خلق شده است:
همه چیز در نمودارها و تحلیل های عددی قابل مشاهده است. برای 
تولید محتوا این قابلیت وجود دارد که پس از انتشــار یك پست متنی 
داده های آماری زیادی را از آن استخراج کنید و مورد تجزیه و تحلیل 
قرار دهید. حتی می توانید تشــخیص دهید که چنــد درصد از افراد 
این مطلب را باز کردنــد. آن را تا آخر مطالعه کردند یا بالفاصله پس 
از باز کردن صفحه را بســتند. این آمــار و ارقام اطالعات خوبی را در 
مورد رفتار کاربر ارائه می دهد که به شــما به عنــوان بازاریاب محتوا 
کمك می کند بتوانند اســتراتژی محتوا را به درســتی تدوین کنید و 

تصمیم گیری بهتری داشته باشند.
modirinfo :منبع

هشتمين سالگرد درگذشــت استيو جابز است و تيم کوک سالگرد او 
را مثل هميشــه با پست و تصویری از او در تویيترش زنده و گرامی نگه 

داشته است.
به گزارش زوميت، دیروز هشتمين سالگرد درگذشت استيو جابز بود. 
او اســطوره  دنيای فناوری بود و روند زندگی و موفقيت های او می تواند 
برای هر فردی الهام بخش باشد. طبق هر سال، تيم کوک سالگرد استيو 
جابز را با پست و تصویری از او در تویيترش زنده و گرامی نگه می دارد. 
تيم کوک در تویيت خود جمله  الهام بخشــی از اســتيو جابز را نقل  و 
تصویری از او را روبه روی یکی از معروف ترین فروشگاه های اپل منتشر 

کرده است. در این تویيت آمده است:
این نقل قول یکی از به یادماندنی ترین سخنان استيو جابز است که او 
درباره ارزشمندترین و دوست داشتنی ترین داشته های زندگی می گوید:

ارزشمندترین دارایی من در زندگی هيچ هزینه ای ندارد؛ چراکه کامال 
واضح است که ارزشمندترین سرمایه  همه ما انسان ها زمان است.

استيو جابز در اکتبر 2011 و پس از یک دهه مبارزه با سرطان پانکراس، 
در 56 ســالگی در پالوآلتوی کاليفرنيا درگذشــت. تيم کوک هميشه 
درباره  ميراث او در اپل صحبت کرده اســت. او در سخنرانی آغاز سال 
تحصيلی در دانشگاه استنفورد درباره  اولين باری که متوجه بيماری جابز 
شــد، گفت: آخرین نصيحت و توصيه من به شما این است. 14 سال قبل 
استيو جابز همين جا برای شما سخنرانی کرد و به شما گفت »زمان شما 
محدود است؛ بنابراین، زندگی خود را با تالش برای زندگی کردن  به جای 
دیگران هدر ندهيد.« من این جمله را این گونه تکميل می کنم مربيان و 
استادان، شما را ]به مهارت های مختلف[ مجهز می کنند، ولی نمی توانند 
شــما را آماده کنند. وقتی استيو مریض شد، هميشه ایمان داشتم که او 
بهبود پيدا می کند. نه تنها مطمئن بودم سالمتی اش بهبود پيدا می کند، 
بلکه به خودم می گفتم بی شــک پس از فوت کردن من هم سال ها او اپل 

را مدیریت خواهد کرد.
همچنين، اپل با زنده نگه داشتن وب سایت به یاد استيو سعی می کند 
خاطرات مردم از اســتيو جابز را به اشــتراک بگذارد. تاکنون بيش از 
یک ميليون نفر از سراســر جهان خاطرات و نظرات و احساسات خود 
را درباره  اســتيو به اشتراک گذاشته اند. وجه مشترک همه  آنها با هم، از 
دوستان شخصی تا همکاران و صاحبان محصوالت اپل در این است که 

چگونه همه این افراد تحت تأثير اشتياق و خالقيت او قرار گرفته اند. 

چرا محتوا »پادشاه« است و بازاریابی محتوا »بحِث روز«؟

 پيام تيم کوک
در هشتمين سالگرد 
درگذشت استيو جابز

دریچــه

رئیس مرکز توســعه فنــاوری معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، 
گفت استارت آپ ها و شــرکت های دانش بنیان داخلی، زمینه ورود نوآوری به 
جامعه را فراهم و تســهیل کردند. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رســانی 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، اســماعیل قادری فر رئیس مرکز 
توســعه فناوری معاونت علمی و فناوری درباره تعداد اســتارت آپ های فعال 
ایرانی، بیان کرد: در حال حاضر بیش از 6 هزار و 2۰۰ اســتارت آپ ایرانی در 

زیست بوم نوآوری و فناوری مشغول فعالیت هستند. 
وی افزود: این اســتارت آپ ها نقش بی نظیری در تغییر و تحوالت اقتصادی 
و اجتماعی کشــور دارند و بخش بزرگی از آینده اقتصاد کشور در گرو توسعه 

فعالیت این استارت آپ ها است.

استارت آپ ها ورود نوآوری به جامعه را 
معنا دار کردند

دوشنبه
15 مهر 1398

شماره 1407
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اســتاندار مازندران گفت با اســتفاده از آخریــن یافته های علمی 
شــرکت های دانش بنیان می توان، فرآیند حل معضل زباله را تســریع 

بخشید.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، احمد 
حســین زادگان با بیان اینكه وزارت کشور 
منابع مالــی »ایجاد تاسیســات منطقه ای 
تبدیــل پســماند به مــواد و انــرژی« در 
استان های شمالی را از محل عوارض تولید 
کاالهای آالینده و وارداتی برای تســریع در 
ســاماندهی پســماند در نظر گرفته است، 
یادآور شد: شرکت های دانش بنیان، پسماند 
استان های شمالی را به انرژی و مواد تبدیل 

می کنند.
وی افزود: هم در ســطح کشور و هم در 
پسماند وجود  استان های شمالی مشكالت 
دارد، لذا رئیس جمهور محترم و شــخص 

وزیر کشــور این موضوع را مورد توجه قــرار دادند و هیات دولت نیز 
طرحی را با هدف استفاده از ظرفیت پسماندها تصویب کرد.  

استاندار مازندران با بیان اینكه منابع مالی این طرح از محل عوارض 

واردات کاالهای خارجی تامین می شــود، خاطرنشــان کرد: از دیگر 
موارد مطرح شــده در این نشست،  موضوع  استفاده از تجربیات موفق 
کشورهای توسعه یافته برای کاهش زباله از طریق تفكیك از مبدأ بود.

وی ادامه داد: وقتی که پسماند از مبدأ 
تفكیك شــود وزن و حجــم زباله کاهش 
پیدا می کند که این خود یك مزیت است، 
بخش دیگر که قباًل کمتر شــاهد اجرای 
آن بودیم اســتفاده از ظرفیت  شرکت های 
دانش بنیان اســت، این شــرکت ها جوان، 
خالق و دارای نوآوری هستند. لذا معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری در این 
بخش مطالعات خوبی انجام داده اســت و 
از طرفی شــرکت های موفقی نیز در این 

حوزه وجود دارد.  
حســین زادگان با بیان اینكه در آینده 
نزدیك از اســتارت آپ ها و شــرکت های 
دانش بنیــان برای ورود به این روند دعوت خواهیم کرد، یادآور شــد: 
با اســتفاده از آخرین یافته های علمی آنهــا و روش هایی که می تواند 

فرآیند حل معضل زباله را تسریع بخشند بهره گیری خواهد شد.  

رئیس مرکز ملی رتبه بندی اتاق بازرگانی ایران معتقد اســت همانطور 
که بســیاری از کشورهای توسعه یافته با استفاده از شیوه های رتبه بندی 
و اعتبارســنجی، راه را بر فساد و رانت در اقتصاد خود بسته اند، ایران نیز 

باید از همین تجربه اســتفاده کرده و به تمام 
بنگاه های اقتصادی براساس اعتبارشان، رتبه 
بدهد. امین اهلل فرهادی در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار داشت:  نخســتین موسسه رتبه بندی 
جهان در ســال 182۰ کار خود را آغاز کرد و 
با وجود آنكه 2۰۰ سال از آن زمان می گذرد، 
متاســفانه این موضوع در ایران به طور کامل 

درك نشده است.
به گفته وی، اتاق بازرگانی ایران حدود 1۰ 
سال قبل، موضوع رتبه بندی را مطرح کرد و 
سپس در قوانینی که سال 91 تصویب شد، به 
این موضوع در ایران به شكلی جدی تر توجه 
شد. از ســال 96 و با توجه به مشخص شدن 

ابعاد جدیدی از رانت و فساد در اقتصاد، اهمیت رتبه بندی دوچندان شد. 
رئیس مرکز ملی رتبه بندی اتاق بازرگانی ایران درباره چگونگی عملكرد این 
مرکز توضیح داد: امروز 16 موسسه رتبه بندی در این مرکز فعال هستند 

که هر یك از آنها اطالعات مربوط به شــرکت ها و بنگاه های اقتصادی را 
رصد کرده و نتایج بررســی های خود را ارائه می کنند، در نهایت مرکز با 
اعتبارســنجی این نتایج، وضعیت شرکت ها را مشخص می کند. فرهادی 
اضافه کرد:  در رتبه بندی، همه شــرکت ها و 
بنگاه ها باید رصد شــوند و این قاعده شامل 
حال دولتی ها، تعاونی ها و بخش خصوصی 
می شود و همه کسانی که بنگاه خود را ثبت 
کرده اند، باید این فرآیند را طی کنند. وی با 
بیان اینكه رتبه بندی در ایران براساس تجربه 
موفق دیگر کشورها برنامه ریزی شده است، 
گفت:  ما در این چارچوب، فعالیت های مالی، 
وضعیت صالحیتی مدیریتی و مسئولیت های 
اجتماعی شرکت ها را ارزیابی می کنیم و در 
نهایت اعتبار آنها را مشخص می کنیم. رئیس 
مرکز ملی رتبه بندی اتاق بازرگانی ایران در 
پاسخ به اینكه آیا شرکت ها الزام قانونی دارند 
که شــاخص رتبه بندی را کسب کنند؟ اظهار داشت:  الزام قانونی در این 
زمینه وجود ندارد اما برخی سیاست های تشویقی یا تنبیهی در این حوزه 

امكان اجرایی شدن دارند.

 اعتبارسنجی، رانت را متوقف می کندمعضل زباله را با استفاده از یافته های علمی حل کنيم

زمین می چرخد، زندگی نیز. در جهانی همواره در حال تغییر زندگی 
می کنیم. حرکتی به ســوی تكامل. انسان نیز همواره سودای پیشرفت 
را در ســر می پروراند. او نیز همچون جهان هســتی حرکتی به سوی 
کمال دارد. زمان ها گذشت. برای دست یافتن به این هدف از خالقیت 
و ایده های خود بهره برد. چرخ اختراع شد. تا چرخ های زندگی روان تر 
بچرخد. المپ را اختراع کرد تا روشنایی بر تاریكی فائق شود. تاریكی 

حاصل از ناآگاهی.
در طول ســالیان ایده ها پخته تر شد. حال به نقطه ای رسیده ایم که 
خالقیت و نوآوری هر روز برای مان هدیه ای نو رو می کند؛ هدیه ای که 
زاییده رونق زیست بوم نوآوری و کارآفرینی است و این زیست بوم رشد 

و بالندگی خود را در کشورمان تجربه می کند.
بازیگران در این زیست بوم به میدان آمدند. دست به دست هم دادند. 
دســتان یاریگری که در کنار هم قرار گرفت و ضرب المثل »ســنگ 
بزرگ عالمت  نزدن است« را نقض کردند. نشان دادند ایرانی سنگ ها 
را هرچنــد بزرگ با همت و غیرت خود جابه جا می کند. شــرکت های 
دانش بنیان، مراکز دانشگاهی و پژوهشی، استارت آپ ها، مراکز نوآوری، 
شتابدهنده ها بازیگران این میدان هستند و به تازگی نیز کارخانه های 

نوآوری به آنها پیوستند تا این حرکت شتاب گیرد.
متروکه های قدیمی، تاریك و تار عنكبوت بســته. این روزها تبدیل 
به مكانی نو شــده اند. مكانی برای اجرای ایده های جدید. فرصت برای 
ایده پردازی و زایش استارت آپ ها در اینجا فراهم است. بله محفل برای 

درخشش ایده ها جور است.
اســتارت آپ ها و کســب و کارهای نو در این مــكان گردهم جمع 

می شــوند. با نــوآوری خود ایده ها را پــرورش می دهند تا محصول یا 
خدمتــی جدیــد روانه بازار شــود. اینجا نوآوری ابــزار تحقق آرزوها 
اســت. مســیری جدید در رفع نیازها پیش رو قرار دارد؛ مسیری که 
اشتغال زایی می کند و نیروی جوان تحصیلكرده در آن به کار می آیند. 
کارخانه های نوآوری محیطی خالق، پویــا و یكپارچه دارند. محیطی 

برای رشد و توسعه فعالیت استار ت آپ ها.
با این اندیشه، بزرگترین کارخانه نوآوری خاورمیانه ساخته شد. آن 
هم در ایران. کارخانه نوآوری آزادی. در فضایی به وســعت 18 هزار و 
۵۰۰ متر مربع با ٣ هزار و ۵۰۰ کارآفرین. محلی که 1۰ شتاب دهنده 

تخصصی می کوشند تا استارت آپ ها را رشد دهند.
ارائه خدمات تخصصی به اســتارت آپ ها، هم افزایی و فرهنگ سازی 
برای داشــتن اقتصادی بر پایه دانش و فناوری موضوعاتی اســت که 
در کارخانه نوآوری دنبال می شــود. در اینجا در فضاهای کار اشتراکی 
تیم ها نو می بینند و نو می سازنند. استارت آپ ها با گرفتن مشاوره های 
تخصصــی وجود منتورها، مربیان، ســرمایه گذاران و حامیان خود در 
این مراکز قوی می شــوند. جان می گیرند. تمام نیازهای تیم های نوآور 
پاســخ داده می شود تا پس از آن مستقل اندیشه خود را تحقق دهند؛ 

اندیشه ای که خالقیت و نوآوری را به جامعه تزریق می کند.
پس اینجا را باید ســازنده شــرکت های دانش بنیان بدانیم. کسب و 
کارها را رونق می دهد تا جوانان با امید بیشتری به فعالیت های نوآورانه 
خود ادامه دهند و اینگونه رویای رنگین نوآوری محقق می شــود. در 
کارخانه های نوآوری اســتارت آپ ها پرواز را به خاطر می سپارند و اوج 

می گیرند. بر فراز قلههای نوآوری.
مشهد، فارس، مازندران، گلستان، اردبیل و یزد نیز به زودی صاحب 
کارخانه نوآوری می شــوند تــا روح نــوآوری در کارخانه های متروکه 

دمیده شود و جوانان خالق راهبری کنند و راه رو و وابسته نباشیم.

تحقق رویای رنگين نوآوری

یادداشـت

کارگاه آموزشــی تجاری سازی با حضور همكاران طرح شــهید احمدی روشن در محل بنیاد 
نخبگان اســتان تهران برگزار می شــود. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، بنیاد 
نخبگان استان تهران با هدف ارتقای سطح توانمندی مستعدان برتر در تجاری سازی و همچنین 
با توجه به اهمیت موضوع کارآفریني و نوآوري در رشــد و توســعه اقتصادي، کارگاه آموزشــی 
تجاری سازی را با هدف آشنایي افراد یا تیم هاي صاحب ایده و محصوالت فناوری محور با مفاهیم 
تجاري سازي و فرآیندهای مرتبط با آن برگزار می کند. در این کارگاه اصول اصلی تجاری سازی 
در قالب سرفصل هایی مانند: آشنایي با فرآیند تجاري سازي و اهمیت آن، چرخه عمر محصوالت، 
آشــنایي با استراتژي هاي تأمین مالي و مدیریت استراتژیك محصول، آشنایي با امكان سنجي و 
تحلیل سود و زیان، ارزیابي و تحلیل عملكرد محصول در بازار، آشنایي با مدل توسعه یك محصول 

جدید، مدل سازي بازار و محصول و ... ارائه می شود.

کارگاه آموزشی تجاری سازی در تهران 
برگزار می شود

پرویز کرمی
مشاور معاون علمی و فناوری رئيس جمهوری



حضور موفق در همایش های کاری و نمایشگاه های بزرگ همیشه تاثیر 
انكارناپذیری بر شرایط برندها دارد. این فضا فرصت عالی برای مواجهه 
با مشتریان تازه و افراد عالقه مند به کسب و کارمان است. امروزه رقبای 
بســیار زیادی در هر حوزه تخصصی کسب و کار وجود دارد. به همین 
خاطــر ایجاد تمایز میان برندمان و آنها حیاتی خواهد بود. حضور موفق 
در همایش هــای کاری و رویدادهای مهم به خوبی این هدف را محقق 
خواهد کرد. دستاورد نهایی برندهای موفق از همایش های کاری جلب 

اعتماد مخاطب و تبدیل آنها به مشتریان وفادار است. 
بــدون تردید بازدیدکنندگان از حضــور در همایش ها اهداف خاصی 
دارند. آنها در بهترین حالت به دنبال یافتن برندهای مختلف هســتند، 
بنابراین هدف اصلی ما باید نمایش جلوه ای جذاب از برندمان برای آنها 
باشــد. فقط در این صورت امكان دســتیابی به موفقیت وجود خواهد 

داشت. در غیر این صورت برند ما درجا خواهد زد. 
نكته مهم درخصوص برگزاری همایش های کاری حضور شمار باالیی 
از برندهــای رقیب در چنین فضایی اســت. در همایش ها معموال کنار 
غرفه هر برند شمار باالیی از غرفه های رقبا نیز وجود دارد. به این ترتیب 
جلب نظر مخاطب در چنین فضای شــلوغی به هیچ وجه کار ساده ای 
نخواهد بود. بی شــك تمام برندهای حاضــر در یك همایش با برنامه و 
دست پر برای جلب نظر مخاطب آمده اند، بنابراین ما کار دشواری برای 
غلبه بر رقبا خواهیم داشت. به راستی چگونه امكان غلبه بر رقبا و جلب 

اعتماد مشتریان وجود دارد؟ 
کشاندن مخاطب به سوی غرفه برندمان در نگاه نخست کار دشواری 
به نظر می رسد. نكته مهم در اینجا داشتن برنامه ای منسجم برای جلب 
نظر مخاطب اســت. به این ترتیب امكان افزایش سود برندمان از طریق 
جلب مشــتری تازه و وفادار فراهم خواهد شد. در این مقاله به بررسی 
برخی از بهترین راه های جذب مشــتری در نمایشگاه های کار مختلف 

پرداختیم.
1. استفاده هوشمندانه از نورهای جانبی

اســتفاده خالقانه از نورهای جانبی ایده ســاده و تاثیرگذاری محسوب 
می شــود. در یك مراســم ما با ده ها یا صدها برند دیگر در رقابت هستیم. 
نكته مهم در این میان ساختار مشابه تمام غرفه هاست. به این ترتیب از نظر 
ساختاری هیچ تفاوتی میان غرفه برندها نخواهد بود. نكته مهم در اینجا نوع 
طراحی غرفه از سوی ماست. به این ترتیب باید نهایت دقت را در این زمینه 
به خرج داد. اســتفاده از ترکیب نورهای جذاب و چشم نواز نقش مهمی در 
جلب نظر مخاطب بازی می کند. از نقطه نظر روانشناسی رنگ ها نگاه انسان 
همیشــه به طیف رنگ های جذاب و هیجان انگیز حساسیت دارد، بنابراین 
تالش اصلی ما باید اســتفاده از رنگ هایی متفاوت از ترکیب عادی مراسم 
باشد. به این ترتیب حتی در میان خیل عظیمی از غرفه ها نیز امكان جلب 

نظر مخاطب فراهم می شود. 

2. اهميت هدیه های کاربردی
برندها به طور معمول در مراســم های مختلف هدیه های مختلفی به 
بازدیدکنندگان می دهند. این امر در راستای ماندگاری بیشتر نام برندها 
در ذهن مخاطب صورت می گیرد. نكته مهم در اینجا انتخاب هدیه های 
کاربردی است. به این ترتیب امكان تاثیرگذاری بر روی مخاطب فراهم 

خواهد شد. 
بدون شك بسیاری از برندها امكان تهیه هدیه های بسیار گران قیمت 
را ندارنــد. تمرکز اصلی مــن نیز در اینجا بــر روی هدیه های بیش از 
حد گران نیســت، بنابراین باید به ســراغ هدیه هایی با قیمت اندك اما 
تاثیرگذار بود. در حوزه بازاریابی و مدیریت مراسم های تجاری اختصاص 
بودجه بیشتر همیشه به معنای دســتیابی به موفقیت نیست، بنابراین 
بایــد تمام جوانب را به هنگام انتخاب هدیــه موردنظر برندمان مدنظر 
داشته باشیم. بهترین شیوه برای انتخاب هدیه ها توجه به نیاز مخاطب 
در مراســم است. پاسخ مناسب به این مسئله ما را در راستای کمك به 

مخاطب از رقبا جلو می اندازد. به برخی از هدیه های ذیل توجه کنید:
• بطری های آب معدنی

• گوشی های دارای وایرلس برای گوش دادن به پادکست های مختلف 
در غرفه برندمان

• پاوربانك
• ظرف غذای مخصوص 

• کیف لوازم شخصی
• کوله پشتی

بدون تردید هر کدام از المان های فوق ســاده به نظر می رســد. نكته 
مهم نیز همین ســادگی آنهاســت. این موارد در عین سادگی در اغلب 
موارد موردنیاز مخاطب نیز هست، بنابراین با انتخاب هوشمندانه امكان 
جلــب توجه مخاطب با هدیه های کوچك فراهم می شــود. توصیه من 
در اینجا درج لوگوی برندمان بر روی تمام هدیه هاســت. به این ترتیب 

مخاطب با هر بار استفاده از آن به یاد ما خواهد افتاد. 
3. ارائه بسته های خوراکی

بدون شــك همه ما در طول بازدید از یك مكان یا همایش تمایل به 
داشــتن خوراکی های مختلف داریم. این امر نوعی عادت رایج در میان 
مردم محســوب می شــود. وظیفه اصلی  ما به عنوان یك برند استفاده 
مناســب از این عادت رایج در راستای توســعه نام برندمان خواهد بود. 
بازدیدکنندگان در بســیاری از موارد نیازمند یــك المان جذاب برای 
مراجعــه به غرفه ها هســتند. انواع خوراکی خوشــمزه این امكان را به 
خوبــی فراهم می کند. نكته مهم در اینجا عــدم انحراف از هدف اصلی 
غرفه مان اســت. این امر به معنای پایبندی به معرفی محصوالت تازه و 
دستاوردهای جدید برندمان است. ارائه خوراکی های خوشمزه به صورت 
رایــگان نیز در کنار این امر صورت خواهد گرفت. به این ترتیب برند ما 

موفق به جلب نظر شمار باالیی از بازدیدکنندگان خواهد شد. 
نكته حیاتــی در مورد ارائه نوشــیدنی و خوراکی های جانبی ارتباط 
آنها با کســب و کارمان اســت. به عنوان مثال، اگر مــا در زمینه تولید 

محصوالت ارگانیك فعالیت داریم، نوشیدنی ها باید از میوه های ارگانیك 
تهیه شــده باشــد. به این ترتیب میزان تاثیرگذاری برنــد ما بر روی 

مخاطب افزایش چشمگیری خواهد یافت. 
4. اهميت ارائه های چندرسانه ای

استفاده از تلویزیون های متعدد در غرفه یكی از الزام های حضور موفق 
در همایش ها محسوب می شــود. این امر امكان ارائه مطالب به صورت 
چندرســانه ای را خواهــد داد. به این ترتیب تــوان تاثیرگذاری برند ما 
افزایش چشمگیری خواهد یافت. امروزه مردم بیش از هر زمان دیگری 
به محتوای بصری توجه نشــان می دهند. بــه همین خاطر برندها باید 
به سوی اســتفاده از المان های بصری در ارائه ها، کمپین های بازاریابی 
و تبلیغاتــی بروند. در غیر این صورت از جریان اصلی کســب و کار جا 

خواهند ماند. 
گاهــی اوقات در همایش ها مردم حوصله صحبــت با افراد حاضر در 
غرفه را ندارند، با این حال در حال تردد نظرشان به محتوای تلویزیون ها 
جلب خواهد شد. این امر فرصت مناسبی برای انتقال محتوای بصری و 

پیام برندمان به صورت خالصه فراهم می کند. 
صرف نظر از جلوه های بصری، فرمت صوتی نیز نقش مهمی در جلب 
نظــر مخاطب بازی می کند. ذهن همه ما نســبت به صداهای مختلف 
حســاس اســت، بنابراین بازی با صداها امكان جلب توجه مخاطب را 
فراهم می ســازد. این امر نیازمند استفاده از اسپیكر و باندهای مناسب 
اســت. به این ترتیب توان تاثیرگذاری برند ما بر روی مخاطب افزایش 

چشمگیری خواهد یافت. 
5. ارتباط با مخاطب در شبکه های اجتماعی

یكــی از بزرگترین اشــتباهات برندهــا عدم توجه کافــی به نقش 
شبكه های اجتماعی است. امروزه شــبكه های اجتماعی در تمام وجوه 
زندگــی ما تاثیر دارد. به این ترتیــب باید در حوزه بازاریابی و مدیریت 

همایش های کاری نیز از آن به بهترین شكل استفاده کرد. 
 SmallBizTrends.com تیموتــی کارتر از ســایت تحلیلــی
توصیه هــای جالبی در ایــن زمینه دارد. به عقیــده وی گزارش روزانه 
از اتفاقات نمایشــگاه و تهیه تصویر و ویدئوی جذاب از آن نقش مهمی 
در جلب تعامل کاربران در شــبكه های اجتماعی خواهد داشت. به این 
ترتیــب برند ما فرصت کافی برای باز کردن ســر صحبت با مخاطب را 
می یابد. این امر دارای ارزش بســیار زیادی اســت. بــه هر حال برندها 
باید با مخاطــب صحبت کنند. در غیر این صورت امكان تبدیل آنها به 

مشتریان برندمان وجود نخواهد داشت. 
امروزه بازاریابی در شبكه های اجتماعی بسیار ساده شده است. دیگر 
نیــازی به تهیه بودجه های کالن برای موفقیت در این عرصه نیســت، 
بنابراین باید برنامه ای دقیق برای حضور در این فضا داشــته باشیم. به 
طور کلی هر جایی که مشــتریان بالقوه ما حاضر هســتند، ما نیز باید 
حضور فعالی داشــته باشــیم. این امر کلید موفقیت ما در حوزه کسب 

و کار خواهد بود. 
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چگونه داستان تاثيرگذاری برای برندمان خلق کنيم؟
داستان سرایی برای برند به شيوه نایک

توســعه برند نیازمند تمرکز و اســتفاده از ابزارهای کاربردی اســت. 
خوشــبختانه در عصر کنونی ابزارهای بسیار زیادی برای توسعه برند در 
اختیار کارآفرینان وجود دارد، با این حال هیچ کدام از آنها جای ایده پردازی 
خــالق را نخواهد گرفت. کلید موفقیت اغلب برندها در عرصه کســب و 
کار اســتفاده از ایده های خالق و جذاب است. این امر به خوبی در زمینه 
داستان سرایی نمود پیدا می کند. امروزه داستان سرایی یكی از بخش های 
مهم برندســازی محسوب می شــود. تمام ویژگی های یك برند در قالب 
داســتانی جذاب و هیجان انگیز به مخاطب ارائه می شود. به عنوان مثال، 
برند نایك را در نظر بگیرید. داستان این برند در جمله ساده »فقط انجامش 
بده« خالصه می شود. نایك با انتخاب این شعار و داستان سرایی براساس 
آن موفق به افزایش 4۰درصدی فروش خود در بازه زمانی یك ساله شد. 
توجه به تجربه موفق نایك به خوبی نقش و اهمیت داستان سرایی دقیق 
در سرنوشت برندها را مشخص می کند. نكته جالب در مورد کمپین »فقط 
انجامش بده« طراحی آن در ســال 1986 است. وقتی یك شعار و محور 
داستانی کشش باالیی داشته باشد، حتی پس از سه دهه نیز امكان ادامه 
استفاده از آن فراهم خواهد بود. هدف اصلی من در این مقاله بررسی پنج 
نكته مهم در زمینه داستان سرایی برای برند براساس تجربه نایك است. در 

ادامه به بررسی هر کدام از آنها خواهیم پرداخت. 
گام نخست: اهميت احساسات در داستان

نخستین و مهم ترین المان یك داستان موفق توانایی آن در جلب نظر 
مخاطب در ســطح احساسی اســت. همه ما شنیدن داستان های جذاب 
را دوســت داریم، با این حال کمتر به مفهوم جذابیت آن فكر می کنیم. 
بســیاری از مردم در پاسخ به پرســش از چیستی جذابیت یك داستان 
دشــواری زیادی خواهند داشــت. از نقطه نظر فنی یك داستان جذاب 
براساس سطح تعامل احساســی اش با مخاطب مشخص می شود. دلیل 
اصلی شكست بسیاری از فیلم ها و نمایشنامه ها نیز همین فقدان تعامل 
احساســی با مخاطب است، بنابراین برای موفقیت در عرصه کسب و کار 
باید تعامل احساســی و نزدیك با مخاطب را مدنظر داشــته باشیم. این 
امر در زمینه داستان ســرایی بستگی به شــناخت دقیق ما از مخاطب و 
سرهم بندی داستان مان به شیوه تاثیرگذار دارد.  اشكال اصلی نویسندگان 
در تدوین داســتان برندشان تمرکز بیش از حد بر سیر داستانی ماجرا و 
تالش کمتر برای شناخت مخاطب هدف است. وقتی ما شناخت درستی 
از مخاطب هدف داشته باشیم، فرآیند داستان سرایی با سهولت بیشتری 

انجام خواهد شد. 
گام دوم: یکدلی با مخاطب

بی تردید بســیاری از رمان ها در طول تاریخ برچسب »به درد نخور« را 
کسب کرده اند. این امر به دلیل نارضایتی مخاطب از مطالعه چنین آثاری 
اســت. در زمینه کسب و کار نیز داستان های برندها همیشه با تیز برنده 
نقد مخاطب مواجه می شــود. مخاطب هیچ گونه تعارفی با دیگران ندارد. 
به همین خاطر در زمینه نقد داســتان های کســب و کار بسیار بی رحم 
و جدی عمل می کند. یك داســتان موفق برای جلب نظر مخاطب باید 
در فرآیند بیان ســیر وقایع در زمینه ایجاد یكدلی با مخاطب نیز موفق 
عمل کند. این امر به خوبی در داســتان های موفق دنیا مشاهده می شود. 
در مورد برند نایك، تاکید آن بر روی یك احســاس مشــترك در میان 
تمام ورزشكارها موجب ایجاد یكدلی شد. همه ما در زمان تصمیم گیری 
برای فعالیت ورزشی با احساس تنبلی و بی  سرانجامی فعالیت مان مواجه 
شده ایم. در این میان داستان نایك با تاکید صرف بر انجام کار موردنظر ما 

را به سوی موفقیت فرا می خواند. 
اگر مخاطب با داســتان یك برند احســاس یكدلی و همراهی نكند، 
هیچ گاه امكان توســعه برند فراهم نمی شود. در بسیاری از مواقع فرآیند 
برندسازی شرکت ها به همین خاطر با مشكالت عمده ای مواجه شده است. 
انتخاب موضوعی رایج در میان مخاطب و پردازش آن به شیوه جذاب کلید 

موفقیت در این بخش خواهد بود. 
گام سوم: واکاوی المان های هيجان انگيز

یك داستان موفق همیشه نظر و ســلیقه مخاطب را ارزیابی می کند. 
بدون توجه به ســلیقه مخاطب امكان نگارش داستان های جذاب وجود 
ندارد. در عرصه کسب و کار این ارزیابی نظر مخاطب باید بسیار دقیق تر 
صورت گیرد. به این ترتیب فرصت شناخت بهتر مشتریان فراهم می شود.  
آیا تا به حال نسبت به نكته جذاب داستان نایك فكر کرده اید؟ بی تردید 
پاسخ های زیادی برای این پرسش وجود دارد. پاسخ من اما براساس نكته 
موردنظر در این بخش است. داستان نایك به خوبی مسیر هیجان انگیزی 
را برای مخاطب ترسیم می کند. بی تردید گام نهادن در مسیر فعالیت بدنی 
و ورزش هیجان های خاص خود را دارد. اســتراتژی نایك برای همكاری 
تبلیغاتی با قهرمان های ورزشــی به خوبی بر هیجان داســتان موردنظر 
می افزاید. بــه این ترتیب نایك فرصت کافی بــرای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب را خواهد داشت. 
گام چهارم: استفاده از نكات رازآمیز

داســتان های موفق همیشــه مقداری رمز و راز همــراه دارند. این امر 
ذهن مخاطب را برای یافتن آن رمز و رازها درگیر می سازد. هرچه مقدار 
معماهای درونی و رمزهای یك داستان بیشتر باشد، بر جذابیت آن افزوده 
خواهد شد. درســت به همین خاطر داستان های پلیسی و جنایی مانند 
شرلوك هولمز به خوبی مطابق میل مخاطب جهانی می افتد.  یكی از نكات 
مهم در زمینه اســتفاده از نكات رازآمیز امكان حل آن از سوی مخاطب 
اســت. اگر نكته رازآمیز ما حل ناشــدنی باقی بماند، جذابیتش در نگاه 
مخاطب از بین خواهد رفت. به همین خاطر نباید ماجرا و خطر داســتان 
را بیش از حد دشوار ساخت. احساس رضایت مخاطب از حل چالش ها و 
معماهای یك داســتان موجب ایجاد احساس رضایت در وی خواهد شد. 
به این ترتیب تاثیرگذاری داستان ما بر روی مخاطب دوچندان می شود. 

گام پنجم: همذات پنداری با مخاطب
همذات پنداری با مخاطب از نقطه نظر روانشناختی اهمیت ویژه ای دارد. 
داستان های بزرگ و جذاب همیشه به احساسات عمیق مخاطب دسترسی 
پیدا می کنــد. به این ترتیب انگیزه مخاطب برای پیگیری ســیر خطی 
داســتان افزایش می یابد. بدون نزدیكی به مخاطب امكان فهم نقطه نظر 
و ســلیقه وی وجود ندارد. البته این امر به معنای انحراف از جریان اصلی 
ماجرا نیست. ایده اصی ما همچنان باید جذاب و بدیع باشد.  تكنیك های 
مورد بحث در این مقاله تاثیر انكارناپذیری بر روی سرنوشت یك برند دارد. 
امروزه برندســازی بدون داستان سرایی جذاب امكان پذیر نیست. نگاهی 
کوتاه به نحوه عملكرد برندهای بزرگ نیز به خوبی این امر را ثابت می کند. 
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فعالیت به عنوان خرده فروشی آنالین به هیچ وجه ساده نیست. امروزه 
چالش های زیادی پیش روی خرده فروشــی های آنالیــن قرار دارد. از 
افزایش انتظارات مشتریان گرفته تا مشكالت نمایش کیفیت محصوالت 
به صورت غیرحضــوری، همگی نیازمند خالقیت و توجه بیشــتری از 

سوی بازاریاب ها و صاحبان این کسب و کارهاست. 
براســاس گزارش موسسه کانتار در سال 2۰18 صنعت خرده فروشی 
آنالین رشد 2۰درصدی را تجربه کرد. این امر به معنای 96درصد رشد 
بیشتر فروشگاه های آنالین در مقایسه با سوپرمارکت های فیزیكی است. 
فقط در اســترالیا در طول یك ســال گذشته ســه چهارم مردم تجربه 
خرید آنالین را داشــته اند. این امر به معنای افزایش اعتماد مشــتریان 
به فروشــگاه های آنالین اســت. به هر حال وقتی خبری از مالقات رو 
در رو نیســت، باید ایده های مناســبی برای فعالیت در حوزه کسب و 
کار داشته باشــیم.  براساس آمار رســمی انجمن خرده فروشی آنالین 
اســترالیا بهترین زمان از نظر مشــتریان برای خرید آنالین بعد از ظهر 
است. بر این اساس ٣2درصد از مشتریان استرالیایی بین ساعت ٧ عصر 
تا 1۰ شــب اقدام به خرید آنالین می کنند. این درصد بین ساعت 2 تا 
۵ بعدازظهر 21درصد اســت. نكته جالب در این خصوص تمایل جهانی 
مشــتریان به پیروی از این الگوست. به این ترتیب مشتریان در سراسر 
جهان انگیزه بیشــتری برای خرید عصرگاهی دارند.  صرف نظر از زمان 
مورد عالقه مشــتریان برای خرید، اهمیت خرید مطمئن و امن بسیار 
زیاد است. امروزه مشتریان نسبت به سرقت اطالعات شان بسیار حساس 
هستند، با این حساب برند ما باید ایده ویژه ای برای حفاظت از اطالعات 
مشــتریان و مقابله با حمالت سایبری داشته باشد. ویژگی اصلی دنیای 
خرده فروشــی آنالین هزینه گزاف بازیابی اعتماد مشتریان پس از بروز 
بحران های امنیتی و ســرقت اطالعات اســت. نمونه عینی این امر برند 
فیس بوك اســت. آنها پس از رســوایی درز اطالعات شان هنوز هم در 

زمینه بازیابی اعتماد کاربران دچار مشكل هستند. 
یكی دیگر از نكات مهم در زمینه مدیریت فروشگاه های آنالین نحوه 
سرویس دهی به مشتریان است. امروزه خدمت رسانی ما باید 24 ساعته 
باشــد. در غیر این صورت میزان نارضایتی مشــتریان به شدت افزایش 
خواهد یافت. در این میان اســتفاده از خدمات هوش مصنوعی اهمیت 
زیادی دارد. به این ترتیب ما با خرج هزینه کمتر امكان ســرویس دهی 
بیشــتر به مشتریان را خواهیم داشت. شــاید تا همین چند سال پیش 
اســتفاده از فناوری هوش مصنوعی دشوار به نظر می رسید، با این حال 
اکنون بهره گیری از آن بدل به ضرورتی اجتناب ناپذیر شده است. امروزه 
ما باید آماده استفاده از هر نوع فناوری تازه ای برای بهبود سطح کیفی 
فعالیت برندمان باشــیم. در غیر این صورت به سرعت از دنیای کسب و 
کار حذف خواهیم شــد. هدف اصلی در این مقاله بررسی چهار چالش 
بازاریابی اصلی خرده فروشی های آنالین و مدیریت کسب و کار است. در 
انتخاب چالش ها مهم ترین شان مدنظر قرار گرفته است. به این ترتیب با 
پرداختن به آنها امكان موفقیت در حوزه کسب و کار فراهم خواهد شد. 

1. ضرورت استفاده از ابزارهای دارای هوش مصنوعی
حوزه خرده فروشــی آنالین حتی برای کوچكترین برندها نیز ضرورت 
ایجاد نمایی جهانــی را ایجاب می کند. نكته مهم در اینجا تفاوت میان 
شــیوه خرید آنالین و آفالین اســت. بی تردید بســیاری از ما به خرید 
آفالین عادت داریم. به همین خاطر عادت به شیوه خرید آنالین دشوار 
به نظر می رسد. خرده فروشی های آنالین چار ه ای جز تقویت این دیدگاه 
در میان مشــتریان ندارنــد. در غیر این صورت در عمــل با ناتوانی در 
زمینه کسب ســود مناسب مواجه خواهند شد. بی تردید بازاریابی برای 
فروشــگاه های آنالین شــرایط خاصی دارد. به همین خاطر باید نهایت 
دقت را در اجرای کمپین های بازاریابی صرف کرد. فهم شــیوه انتخاب 
محصــوالت، تصمیم گیری در مورد خرید و در نهایت ثبت ســفارش از 
سوی مشتریان اهمیت ویژه ای برای طراحی کمپین های موفق دارد. به 

این ترتیب ما امكان نزدیكی بیشتر به مشتریان و در نتیجه تاثیرگذاری 
مطلوب بر روی آنها را خواهیم داشت. 

گردآوری اطالعات پیرامون مشــتریان کار چندان ساده ای نیست. به 
ویژه اینكه در طول ســال های اخیر حجم کاری شرکت ها نیز به شدت 
افزایش یافته است، بنابراین باید برنامه ای ویژه برای مدیریت این بخش 
از کســب و کار داشت. خوشبختانه پیشــرفت تكنولوژی کمك شایانی 
به کارآفرینان در زمینه توســعه کسب و کار کرده است. به این ترتیب 
اکنون امكان استفاده از سیستم های یكپارچه و هوشمند برای گردآوری 

و تحلیل اطالعات پیرامون مشتریان وجود دارد. 
بســیای از فروشــگاه های آنالین در بازه های زمانی مشخص اقدام به 
برگزاری جشــنواره های تخفیف سراســری می کنند. ایــن امر با هدف 
ترغیب مشتریان به خرید بیشتر صورت می گیرد. به این ترتیب برندها 
فرصت بهره مندی از ســود بیشــتر در مقیاس وسیع را خواهند داشت. 
نكتــه مهم درخصوص برگزاری این کمپین ها فهم زمان مناســب برای 
انجام شان است. به راستی چه نكاتی موجب تصمیم گیری یك فروشگاه 
آنالین مبنی بر برگزاری جشنواره تخفیف در زمانی خاص می شود؟ این 
امر در مورد خرده فروشــی های بزرگ از طریق تحلیل هوشمند داده ها 
روی می دهد. این فرآیند شــامل گردآوری داده های کاربردی پیرامون 
مشتریان و تبدیل آنها به اطالعات کاربردی است. به این ترتیب برندها 
از میزان انگیزه و تمایل مشتریان برای خرید در هر مقطع زمانی مطلع 

می شوند. 
به طور کلی، امروزه اســتفاده از سیســتم های دارای هوش مصنوعی 
برای هر برندی ضروری است. رقابت در عرصه کسب و کار بدون توجه 
به این نكات تقریبا غیرممكن به نظر می رسد. به هر حال تحلیل حجم 
وســیعی از داده ها از توانایی نیروی انسانی خارج است. به همین خاطر 

باید به فكر استفاده از نیروی کمكی نیز بود. 
2. فقدان خریدهای متوالی

یكــی از اهداف اصلــی خرده فروشــی ها تبدیل مشــتریان مقطعی 
به مشــتریان ثابت و وفادار اســت. امروزه ســود اصلی برندها از سوی 
مشتریان وفادار به دست می آید. این امر به معنای ضرورت برنامه ریزی 
دقیق برای ترغیب مشــتریان به سوی خرید متوالی است. نكته مهم در 
اینجا چرایی اهمیت خریدهای متوالی مشتریان است. پاسخ این امر در 
کاهش هزینه های تبلیغاتی و بازاریابی برندها نهفته است. به این ترتیب 
خرده فروشــی ما دیگر نیازی به صرف هزینه های گزاف برای به دست 
آوردن مشــتری تازه نخواهد داشــت. نكته مهم در اینجا نحوه ترغیب 
مشتریان به سوی خرید بیشتر است. متاسفانه پاسخگویی به این چالش 

چندان ساده نیست. 
به عنوان راهكار نخســت ایجاد باشگاه ویژه مشتریان را مدنظر داشته 
باشــید. این باشــگاه ویژه مشتریان ثابت فروشــگاه خواهد بود. به این 
ترتیب آنها فرصت بهره مندی از خدمات مختلف در زمینه تخفیف های 
گســترده و مشــاوره های دقیق را خواهند داشت. بی تردید این امور در 
فرآیند تصمیم گیری مشــتریان برای خرید دوباره از فروشــگاه ما تاثیر 
خواهد داشت. نكته مهم در اینجا ارائه تخفیف های ویژه برای مشتریان 
ثابت است. این امر نوعی احساس خاص بودن را در آنها تقویت می کند. 
تكنیــك دوم مربوط به بازاریابی ایمیلی اســت. در این فرآیند هدف 
اصلی جلب نظر مشــتریان برندمان برای تكرار خرید اســت. پیشنهاد 
من ارائه خدمات متنوع و دقیق در زمینه بهره مندی مشــتریان از نكات 
کلیدی در مورد هر محصول اســت. این امر تصمیم گیری مشــتریان را 
بهینه خواهد کرد. وقتی مشتریان به منابع اطالعاتی وسیعی دسترسی 
داشــته باشــند، احتمال تقویت انگیزه شــان برای تكرار خرید افزایش 
خواهــد یافت. ارائه اطالعــات کاربردی از طریق ایمیل گزینه بســیار 
مطلوبی اســت. امــروزه اغلب مردم به طور مداوم ایمیل شــان را چك 
می کنند. نكته مهم عدم ارســال شمار بیش از حد ایمیل در روز است. 

در غیر این صورت برند ما به لیست سیاه کاربران خواهد رفت. 
3. چالش طراحی نامناسب سایت و تصاویر بی کيفيت

جلوه هــای بصری در خرید آنالین مشــتریان حــرف اول را می زند. 

بی شــك هیچ کس عالقه ای به خرید از خرده فروشــی دارای ســایت 
ناهماهنگ و شــلخته ندارد. به همین خاطر اغلب فروشگاه های آنالین 
دارای طراحی سایت زیبا و چشم نواز هستند. این امر تاثیر مستقیمی بر 
روی تصمیم گیری مشتریان برای خرید خواهد داشت. براساس پژوهش 
موسســه بازاریابی مارکتینگ ســیگنالز بر روی مشــتریان آمریكایی 
61درصد از آنها مشاهده طراحی سایت نامناسب و تصاویر بی کیفیت را 

عامل اصلی صرف نظر از خرید آنالین دانسته اند. 
بی تردید اختصاص زمان مناســب برای طراحی قالب ســایت جذاب 
بی فایــده نخواهد بود. این امر بر جذابیت کلی خرده فروشــی ما خواهد 
افزود. به عالوه در زمینه اســتفاده از تصاویــر باکیفیت نیز باید به یك 
نكته حیاتی توجه داشت. در دنیای آنالین شرایط خرده فروشی فیزیكی 
حكمفرما نیست. یك خرده فروشی آنالین امكان نمایش واقعی محصول 
به مشتری را ندارند. به همین خاطر فرمت تصویر و ویدئو مهم ترین پل 
ارتباطی میان آنها خواهد بود. اگر تصویر محصوالت ما بی کیفیت باشد، 
انگیزه مشــتریان برای خرید کاهش چشــمگیری می یابد. جالب اینكه 
شاید مشــتریان از خرید محصول ســایت ما صرف نظر کرده و همان 
محصول را از ســایتی دیگر خریــداری کنند. این امر به طور معمول به 
دلیل تصاویر بی کیفیت ســایت ها روی می دهد. امروزه انگیزه مشتری 
برای خرید بســتگی به میزان موفقیت ما در ترغیب وی دارد، بنابراین 
باید تمام تالش مان را در این مســیر انجــام دهیم. در غیر این صورت 

شانس مان برای کسب موفقیت به شدت کاهش خواهد یافت. 
هر تصمیمی که برای طراحی جلوه های بصری سایت مان می گیریم، 
باید اولویت سلیقه مشتریان را در نظر داشته باشیم. در غیر این صورت 
ما با چالش های زیادی مواجه خواهیم شــد. یكــی از بدترین نكات در 
مورد سایت های فروش آنالین اجازه تبلیغات به برندهای مختلف است. 
این امر موجب دلســردی مشــتریان از ما خواهد شــد. توصیه من در 
اینجا عدم همكاری تبلیغاتی یا انتخاب بســیار دقیق طرف قراردادمان 
است. در غیر این صورت شمار بازدیدکنندگان خرده فروشی ما به تدریج 

کاهش خواهد یافت. 
4. ناتوانی در زمينه برقراری ارتباط با مشتریان

فعالیت در صنعت خرده فروشی نیازمند سطح باالیی از توانایی ارتباطی 
است. این امر نه فقط در مورد مشتریان بلكه سهامدارها، شرکای تجاری 
و تولیدکنندگان مختلف محصوالت نیز صادق است. در دنیای کسب و 
کار امور همیشــه براساس برنامه ما پیش نمی رود. به همین خاطر باید 
اتفاق های خاص را جزئی از فرآیند کسب و کار دانست. این امر به ما در 
زمینه ایجاد انعطاف پذیری بیشتر در برنامه های مان کمك خواهد کرد. 
در عصــر ارتباطات نحوه تعامل ما با مشــتریان اهمیت ویژه ای دارد. 
اســتفاده از آخرین دســتاوردهای تكنولــوژی در ایــن زمینه گزینه 
کامال منطقی محســوب می شــود. به این ترتیب ما فرصت کافی برای 
تاثیرگذاری بر روی مشــتریان به شیوه ای متفاوت را خواهیم داشت. به 
طور کلی هرچه ما در زمینه فاصله گیری از شــیوه های سنتی تعامل با 
مشتریان موفق عمل کنیم، انگیزه مشتریان برای واکنش به فعالیت های 
ما بیشتر خواهد شد. نكته مهم در زمینه ارتباط با مشتریان تالش برای 
جلب اعتماد آنهاست. بدون اعتماد مشتریان ما در هیچ فعالیت جانبی 

موفق نخواهیم بود.
جمع بندی

بدون تردید عرصه خرده فروشــی آنالین یكی از ترندهای جذاب در 
عرصه کســب و کار محسوب می شــود. این عرصه رشد بسیار سریعی 
داشــته است. به همین خاطر هجوم بسیاری از کارآفرینان به این حوزه 
جای تعجب ندارد. وقتی بسیاری از برندها در یك عرصه فعالیت دارند، 
رقابت شدید حكمفرما خواهد بود. به این ترتیب ما باید ایده های تازه ای 
برای جلب نظر مشــتریان ارائه کنیم. توجه بــه راهكارهای این مقاله 
برای مقابله با برخی از چالش های پیش رو اهمیت بسیار زیادی خواهد 
داشت. به این ترتیب ما فرصت کافی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان 

به شیوه ای متفاوت را به دست می آوریم. 
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سازگاری با محيط زیست به شيوه دیزل و کوکاکوال
همکاری کوکاکوال و دیزل در کمپين 

لباس های بازیافتی

برند دیزل یكی از غول های بزرگ عرصه تولید پوشــاك محسوب 
می شــود. اخیرا برند دیــزل با همكاری کوکاکوال اقدام به توســعه 
کمپینی تحت عنوان تولید لبــاس از مواد بازیافتی کرده اند. هدف 
اصلــی از این کمپیــن حفاظت از محیط زیســت و نمایش امكان 
تولید پوشــاك کاربردی و زیبا از مواد بازیافتی اســت. محصوالت 
ایــن کمپین نیز به طور کامل از طریــق اینترنت به فروش خواهد 
رســید. به این ترتیب امكان ثبت ســفارش برای دامنه وسیعی از 
مشتریان فراهم خواهد بود. براساس ادعای سایت رسمی کوکاکوال 
این کمپین به زودی به مرحله اجرایی خواهد رسید. فروش آنالین 
این محصوالت ابتدا به صورت انحصاری در ســایت رســمی دیزل 
و ســپس در فروشــگاه های مختلف صورت خواهــد گرفت. نكته 
جالب در مورد این فروشــگاه ماهیت رمزی آن است. به این ترتیب 
دسترســی به آن برای همه کاربران امكان پذیر نیســت. به منظور 
بارگذاری صفحه فروشــگاه بازیافتی دیزل و کوکاکوال کاربران باید 
لوگوی جهانی بازیافت )مندرج بر روی اغلب محصوالت( را از طریق 
دوربین گوشی شان اسكن کنند. به این ترتیب به صورت خودکار به 
صفحه فروشــگاه هدایت خواهند شد. این طرح با هدف جلب توجه 
مشــتریان به محصوالت دارای امكان بازیافت صورت گرفته است. 
به این ترتیب مشــتریان فرصت کافی برای آشنایی با دامنه وسیع 

محصوالت دارای قابلیت بازیافت را خواهند داشت. 
بــدون تردید حضــور کوکاکوال در یك کمپیــن مربوط به حوزه 
پوشــاك عجیب به نظر می رســد. تحلیل این موضــوع با فعالیت 
گســترده کوکاکوال در زمین جلوگیری از آلودگی محیط زیســت 
امكان پذیر خواهد بود. در طول دو دهه اخیر کوکاکوال سرمایه گذاری 
عظیمی بر روی جایگزینی بطری های پالســتیكی با مواد سازگاری 
با محیط زیســت کرده است. همین امر موجب افزایش شهرت این 
برند در مقیاس جهانی شده است. امروزه مشتریان عالوه بر دریافت 
محصوالت باکیفیت نســبت به ســازگاری آنها با محیط زیست نیز 
حســاس هســتند. به همین خاطر تمام برندها باید به سوی تولید 
محصوالت ســازگار با محیط زیســت حرکت کننــد. در این میان 
کوکاکوال و دیزل در پی بازیافت پالستیك و کتان مورد استفاده در 
محصوالت شــان هستند. این امر هم قیمت نهایی محصوالت آنها را 
کاهش می دهد و هم انگیزه دوچندانی در مشــتریان برای توجه به 

محصوالت دیگر این دو برند ایجاد خواهد کرد. 
به زودی خط تولید مشــترك دیزل با همــكاری کوکاکوال برای 
تولید لباس های بازیافتی راه اندازی خواهد شد. جالب اینكه بسیاری 
از فروشگاه های آنالین و فیزیكی از همین حاال اقدام به پیش خرید 
این محصوالت کرده اند. به این ترتیب دیزل و کوکاکوال مشكلی در 
راستای فروش محصوالت شــان نخواهند داشت. رونمایی رسمی از 
محصــوالت تازه دیزل با همكاری کوکاکــوال در هفته مد پاریس و 
ســپس ایتالیا صورت خواهد گرفت. بدون تردید موفقیت دیزل در 
فروش محصوالت تازه اش انقالبی تمام عیار در صنعت پوشاك ایجاد 
خواهد کرد. این امر از نقطه نظر کاهش قیمت کلی تولید پوشــاك 
دارای اهمیت است. به این ترتیب کشورهایی با اقتصاد ضعیف تر نیز 
امكان بهره مندی از محصوالت برندهای بزرگ را خواهند داشــت. 
این امر به معنای گسترش هرچه بیشتر بازار فروش برندهای بزرگ 

در عرصه پوشاك خواهد بود. 
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 بهترین ایده های کسب و کار را
با گوش دادن بيابيد

افرادی که به ایده های خوبی دســت پیدا می کنند، کامال 
به مردمی که در اطراف شــان قرار دارند، گوش فرا می دهند. 
متاســفانه در دنیایی سرشــار از اتفاقات، به سختی می توان 
دهان را بســت و گوش فرا داد، اما تجربه ثابت کرده اســت 
که بهترین نتایج همیشــه توسط کسانی به دست می آید که 

شنونده خوبی باشند.
منظور از خوب گوش کردن این نیســت که صبر داشــته 
باشید تا زمان حرف زدن شما فرا برسد بلكه منظور این است 
که زمانی که شــخص دیگری در حال صحبت کردن اســت، 
بــه صحبت ها و حرف هایش گوش کنیــد و به دنبال کلمات 

مفیدی که از دهانش بیرون می آید باشید.
Jim Breyer یكی از مدیران شــاخص فیس بوك است 
که راز رســیدن به موفقیــت مارك زاکربــرگ را در خوب 

گوش کردنش می داند. او می گوید:
»کارآفرین های زیادی به شــرکت فیس بوك می آیند تا از 
ایده ها و ســرویس هایی که می توانند بــه فیس بوك بدهند، 
صحبــت کنند و زاکربرگ به تمام صحبت های آنها به خوبی 

گوش می دهد.«
»جوانان از شــنیدن نصیحت خسته هستند« این عبارتی 
است که بدون آنكه فواید نصیحت کردن و خوب گوش دادن در 
نظر گرفته شود، به یك باور تبدیل شده است. نصیحت کردن، 
تجربه ای اســت که یك شخص در طول مدت زندگی اش به 
دست آورده است. یك جوان زیرك مثل زاکربرگ به پندهای 
افراد قابل اعتماد و فرهیخته گوش می کند تا بتواند با استفاده 

از آنها، بهترین فرصت ها را برای خودش خلق کند.
از ایده های جدید استقبال کنيد

اگــر در جلســه های کاری که با کارکنان تــان می گذارید 
همیشه شــما حرف بزنید، فرصت گوش کردن به مشكالت و 
راه حل هــا را از دیدگاه دیگران، از خود می گیرید. با این کار 

دیدگاه تان هرگز وسعت پیدا نمی کند.
به تازگی ایالن ماسك از صحبت هایی که یك کودك کالس 
پنجمی در توییتر گفته بود، به یك ایده عالی دست پیدا کرده 
است. او هم مانند مارك یك شنونده خوب است و به جای اینكه 

به سن پسر بچه نگاه کند از ایده او استفاده کرد.
برای اینکه درک بيشتری داشته باشيد گوش دهيد، نه 

برای پاسخ دادن
جلســاتی که برای همفكری ایده یابی تشــكیل می شود، 
نباید نمایشــی باشــد. بلكه دلیل برگزاری این گونه جلسات 
باید عالقه شما به شــنیدن صحبت های کارمندان تان باشد. 
صحبتی که کارمند شما می کند، فقط یك بار اتفاق می افتد، 
پــس به دقت به صحبت های او گوش فــرا دهید. کارمندان 
به خوبی درك می کنند که شــما واقعا عالقه مند به شنیدن 

صحبت های شان هستید یا خیر.
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چرا کارکنان محل کارشان را ترک 
می کنند؟ 

مترجم: نازنین توکلی 
چرا کارکنان شغل و محل کارشان را ترک می کنند؟ 

دالیل ریشــه ای و عمیقی برای این مســاله وجود دارد که 
بسیاری از آنها ناشی از خأل ها، کاستی ها و اشتباهات رهبری 
در ســازمان اســت. بعضی از این اشــتباهات رایج که باعث 
می شود کارکنان محل کارشــان را ترك کنند،  عبارت است 
از: تعیین اهــداف متناقض، قرار دادن کارکنان در نقش های 

اشتباه ، عدم ایجاد محیط امن روانی و....
درك ایــن رفتارها و رویكردها و اینكــه چگونه بر تیم تان 
تأثیــر می گذارند ، به شــما کمك می کند تــا افرادی که در 
معرض خطر رهاکردن کارشان هستند را شناسایی کنید. بعد 
از آن می توانیــد تغییرات قابل مالحظه ای ایجاد و کارمندان 

دلسرد و بی انگیزه را به ماندن ترغیب کنید.
در ادامه پنج مورد از اشتباهات رهبران کسب وکار که سبب 
بی انگیزگی در کارمندان می شود و راهكارهای غلبه بر آن را 

مرور می کنیم:
اشتباه اول: تعيين اهداف متناقض

راهكار: همه انتظاراتی که از تیم تان دارید را بنویسید. اگر 
هم پوشانی یا مغایرتی در انتظارات تان وجود دارد، قبل از به 

اشتراك  گذاری آنها تغییرات الزم را اعمال کنید.
اشتباه دوم: اتالف منابع

راهكار: بــه تیم تان کمك کنید، فهرســتی از مهم  ترین تا 
کم اهمیت ترین وظایف شــان را تهیه کنند. قبل از تخصیص 
وظایف بیشتر به آنها بررسی کنید چه کارهای انجام نشده ای 
همچنان در فهرســت وظایف شان باقی است. به آنها فضایی 

اختصاص دهید تا پروژه های اولویت دار را به پایان برسانند.
اشتباه سوم: تخصيص وظایف خسته کننده

راهكار: از کارمندان تان درباره عالقه مندی های شان بپرسید. 
بعد از آن وظایفی را به آنها بســپارید که به آن عالقه مندند و 

به رشدشان کمك می کند.
اشتباه چهارم: نبودن فرهنگ صحيح

راهكار: به تیم تان نشــان دهید که برای شنیدن ایده های 
جدیدشان مشتاقید. در جلسات تیم تان بیشتر سوال بپرسید 
قبل از آنكه پاســخی بدهید. همه نقطه نظرات را بشنوید و 
این درك را ایجاد کنید که چیزی به نام پاسخ اشتباه وجود 

ندارد.
اشتباه پنجم: ایجاد فضای کاری بيش  از حد مطمئن

راهــكار: بــا ارائه بازخوردهــای مثبت و منفــی منظم به 
کارکنــان در آنها حساســیت های ســالم ایجــاد کنید. این 
بازخوردها می تواند به کارکنان مفاهیم مفید و هدفمندی را 

القا کند که به آینده کاری شان کمك می کند.
hbr/modirinfo  :منبع
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تقریبا تمامی کارآفرین ها، تصمیمات خود را با توجه به نصیحت های 
مشــاوران خود انجام می دهند. ایــن امر اگرچه اقدامی هوشــمندانه 
محسوب می شود، با این حال در برخی از شرایط، تنها باید به باور قلبی 
خود ایمان داشته باشید. اگرچه این امر کمی عجیب به نظر می رسد، با 
این حال واقعیت این اســت که کارآفرین ها به علت باوری که به اهداف 
خود دارند، می توانند تصمیماتی را اتخاذ کنند که مشاوران به علت این 
امر که صرفا براســاس عقل تصمیم می گیرند، از رسیدن به آنها بی بهره 
خواهند بود. به همین خاطر در این مقاله به بررســی پنج شــخصیتی 
خواهیم پرداخت که با کنار گذاشــتن نصیحت مشــاوران خود، موفق 
شــدند تا شــرکت خود را از نابودی نجات داده و به موفقیتی چشمگیر 

دست پیدا کنند. 
1-ایالن ماسک

ایــالن ماســك را باید یكــی از نوابغ حال حاضر تلقــی کرد. میزان 
موفقیت وی به حدی بوده اســت که گفته می شــود که شخصیت مرد 
آهنی، از وی الگوبرداری شــده اســت. در حال حاضــر نیز وی یكی از 
1۰ فرد تاثیرگذار در جهان معرفی می شــود. اگرچه دو شــرکت اصلی 
وی به نام های تسال و اســپیس ایكس، امروزه به عنوان دو ابر برند در 
ســطح جهان معرفی می شوند، با این حال وی برای رساندن دو شرکت 
خــود به جایگاه فوق العاده حال حاضر، تصمیمات بســیار حیاتی ای را 
اتخاذ کرده اســت. برای مثال در ســال 2۰۰6 پس از چندین شكست 
در زمینه پرتاب موشــك، همه چیز عمال برای این شــرکت از دســت 
رفته تلقی می شد. همچنین شرکت خودروسازی تسال نیز با مشكالتی 
جدی مواجه بود. تحت این شــرایط مشاوران آقای تسال همگی بر این 
باور بودند که تنها راه نجات، فروش کامل دو شــرکت است، با این حال 
وی بــا نادیده گرفتن تمامی این توصیه هــا، به علت باوری که به آینده 
خوب دو برند خود داشت، تقاضای چندین وام را کرد و راه خود را ادامه 
داد. در این رابطه ایالن ماســك عنوان کرده اســت که او حتی ماشین 
خود را برای تامین بودجه الزم، به فروش رســانده اســت. اگرچه حتی 
تحلیلگران نیز به این اقدام وی خوشــبین نبودند، با این حال وی طی 
مدت زمانی کوتاه، شگفتی ساز شد. وی در این رابطه عنوان کرده است 
که او اعتقاد داشته که با از بین رفتن تسال، آینده ماشین های برقی به 
طور کلی نابود می شــد. با توجه به این امر که همه جهان در آینده به 
چنین ماشین هایی نیاز خواهد داشت به همین خاطر تصمیم گرفت تا 
به صورتی که می شــود، برند خود را سرپا نگه دارد. در رابطه با اسپیس 
ایكس نیز آقای ماســك چنین باوری را داشــته و آینده آن را بســیار 
درخشان دانسته است. به همین خاطر نیز وی توصیه می کند که هیچ 
چیز نباید باالتر از باور قلبی شــما باشد. درواقع مشاوران تنها به دنبال 
تصمیم گیری براساس عقل و منطق هستند، با این حال آنها نمی توانند 
رویای شــما را مشاهده کنند. به همین خاطر نباید نظر آنها را تنها راه 
موجود تلقی کرده و در صورتی که به آینده باور دارید، ضروری است تا 
توصیه ها را به صورت کامل نادیده بگیرید، با این حال تمامی این موارد 

تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد که اولویت اول شــما کسب ثروت نباشد. 
درواقع آقای ایالن ماسك با به فروش رساندن ماشین خود، نشان داده 

است که هدفی مهم تر از مادیات را دارد. 
2-والت  دیزنی

بدون شــك جایگاه امروز انیمیشن، مدیون فردی به نام والت  دیزنی 
اســت. این امر در حالی است که او تا قبل از تاسیس برند خود، همواره 
توسط روزنامه ها مورد بی اعتنایی قرار می گرفت. درواقع آنها آقای دیزنی 
را فردی فاقد تخیل می دانستند. حتی نخستین استودیو انیمیشن سازی 
او به نام Laugh-O-Gram نیز به ســرعت با ورشكســتگی مواجه 
شد. با این حال شروع موفقیت وی را باید پس از طراحی شخصیتی به 
نام اسوالد دانست. با این حال به علت عدم توجه تعیین حقوق مالكیت، 
این اثر به سادگی از دسترس وی خارج شد. علت این امر به این خاطر 
بود که تهیه کننده این انیمیشــن به نام چالز مینتز، برای عدم پرداخت 
دستمزد آقای والت  دیزنی، نام وی را به طور کامل از این پروژه خط زد. 
همین امر نیز باعث شــد تا خانواده وی به شدت مخالف ادامه فعالیت 
او باشــند. اگرچه او همواره از خانواده خود به عنوان مشــاورانی دلسوز 
یاد کرده اســت، با این حال او با کنار گذاشتن توصیه های آنها، موفق 
شد تا شــرکت دیزنی را به بزرگترین برند در زمینه تولید انیمیشن در 
جهان تبدیل کند که تا به امروز این جایگاه را حفظ کرده است. همین 
امر نیز باعث شد تا وی در سال 19٣8 با تولید انیمیشنی به نام گل ها 
و درخت ها، برنده جایزه اســكار شده و به سودی معادل 8 میلیون دالر 
دســت پیدا کند که در آن زمان یك رکورد جدید محســوب می شد. 
این امر در حالی اســت که وی همواره عنوان کرده اســت که در هیچ 
کار دیگری عمال نمی-توانســت به هیچ گونه موفقیتی دست پیدا کند. 
به همین خاطر وی همــواره توصیه می-کند که توصیه های مخالف با 

باورهای خود را باید نادیده بگیرد. 
3-ریچارد برانسون

مالكیت بیش از 4۰۰ شــرکت، عنوانی اســتثنایی است که ریچارد 
برانسون موفق به کسب آن شده است. وی اگرچه به علت نوعی بیماری 
به نام معلولیت آموزشــی، مجبور به ترك مدرســه شد و اطرافیان نیز 
آینده ای درخشــان را برای او متصور نمی شــدند، بــا این حال آقای 
برانســون با تاسیس مجموعه شــرکت  های ویریجین، اکنون به ثروت 
و شــهرتی مثال زدنی دســت پیدا کرده است. وی  در این رابطه عنوان 
کرده اســت که کنار گذاشتن نصیحت های مشــاوران، بهترین اقدامی 
بوده اســت که او در طــول زندگی خود انجــام داده و بدون آن موفق 
نمی شــد تا حتی یك شرکت را نیز تاســیس کند. درواقع وی از روش 
کار بســیار متفاوتی برخوردار بوده است که از قدرت درك مشاوران او 
کامال خارج بوده است. در این رابطه آقای برانسون عقیده دارد که حتی 
اطرافیان نیز می-توانند به عنوان مشاوران افراد تلقی شوند، با این حال 

توصیه های آنها نباید شما را از آنچه که به آن باور دارید، دور سازد. 
4-سارا بلکلی

در زمینه مد و پوشاك، خانوم بلكلی یك شخصیت کامال شناخته شده 
محسوب می شود. وی موسس برند اسپنكس است که در زمینه پوشاك 
زنانــه فعالیت دارد. وی اگرچه پس از پایان تحصیالت خود در رشــته 

ارتباطات به عنوان نماینده فروش در یك شــرکت معمولی مشغول به 
کار بــود، با این حال هیچ گاه از طراحی شــلوار زنانه رضایت نداشــت. 
همین امر نیز باعث شــد تا وی ایده  خود را برای برندهای فعال در این 
زمینــه مطرح کند، با این حال تمامی آنها ایده  او را کامال غیرکاربردی 
تلقی می کردند. در این رابطه حتی دوســتان وی نیز توصیه می کردند 
کــه او به کار خــود در زمینه فروش ادامــه داده و این تفكرات بیهوده 
را کنــار بگذارد، با ایــن حال وی به علت عقیده ای کــه به بهتر بودن 
طرح های خود داشــت، در نهایت برندی را با نام اســپنكس ایجاد کرد 
که در مدت زمانی کوتاه، به محبوبیت جهانی دســت پیدا کرد. درواقع 
ایده او تولید شــلوارهایی بود که ضمن الغرتر نشان دادن افراد، راحتی 
بیشــتری را نیز دارد، وی با این اقدام خود عنوان جوان ترین میلیاردر 
زن خودساخته جهان را نیز به دست آورد. در این رابطه او عنوان کرده 
اســت که اشتباه بزرگ بسیاری از افراد این اســت که انتظار یك ایده 
خوب را از فردی عادی ندارند، با این حال این امر نباید به ســدی برای 
عدم پیگیری رویای تان تبدیل شــود. بــه همین خاطر اگر به یك ایده 
باور دارید، حتی اگر همگان نیز با شما مخالف هستند، خودتان در این 

زمینه گام برداشته و منتظر کمك سایرین نباشید. 
5-دیوید نيلمن

دیوید نیلمن)موســس شرکت هواپیمایی وست جت، جت بلو و آزول 
برزیلین( بنا به گفته های خود او بدترین شاگرد کالس در دوران تحصیل 
بوده و همین امر باعث اخراج او شــد. حتــی در زمینه کاری نیز وی با 
مشــكالتی جدی مواجه بوده اســت. برای مثال در ســال 2۰۰٧، کلیه 
پروازها به علت توفان یخ، با تاخیری چند ساعته همراه شد که اعتراض 
تمامی مشتریان را به همراه داشت. این امر در حالی بود که سایر برندها، 
به علت پیش بینی ها و آمادگی الزم برای چنین شــرایطی، با مشــكلی 
جدی مواجه نشــدند. همین امر نیز باعث شــد تا وی مجبور به استعفا 
از مدیریت شــرکت جت بلو شــود. اگرچه توصیه همكاران، اطرافیان و 
دوســتان وی این بوده است که به علت فاجعه ای که به بار آورده است 
به ســراغ شــغل دیگری بود، با این حال او مصرانه سومین برند خود را 
در همیــن زمینه ایجاد کرد که با موفقیت زیادی تا به امروز همراه بوده 
است. درواقع وی عنوان کرده است که یك تجربه بسیار مهم را به دست 
آورده و می  خواهد برای تمامی مشــكالت، تنها به دنبال راه حل باشد 
و از آنهــا فرار نكند. همین امر شــروع تصمیمات فوق العاده او بود. برای 
مثال اگرچه شــرکت آزول برزیلین، به نسبت دو برند دیگر فعال در این 
کشور، قیمت مناسب تری را داشت و این امر به یك مزیت رقابتی بزرگ 
تبدیل شــده بود، با این حال دور بودن فرودگاه سائوپائولو با خود شهر 
باعث می شــد تا مسافران مجبور به پرداخت هزینه باالیی برای تاکسی 
شوند. وی برای رفع این مشكل، اتوبوس-های مخصوصی را در فرودگاه 
قرار داد تا با قیمتی به مراتب کمتر مســافران را به سطح شهر برسانند، 
با این حال تمامی افراد حاضر در شــرکت با این ایده مخالف بوده و آن 
را خارج از محدوده عملكردی شــرکت تصور می کردند، با این حال وی 
تمامی توصیه ها در این زمینه را کنار گذاشــته و ایده خود را به مرحله 

اجرا درآورد که با موفقیتی فوق العاده همراه بود. 
inc :منبع

5 شخصيتی که با کنار گذاشتن نصيحت مشاوران خود به موفقيت چشمگير دست پيدا کردند

آيا نصيحت مشاوران هميشه کارساز است؟

به قلم: لری کيم کارآفرین
مترجم: امير آل علی
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رئيس هيئت دو ميدانی استان قم:
دوره داوری درجه 3 دو و ميدانی به ميزبانی قم برگزار شد

قم- خبرنگار فرصت امروز: رئیس هیئت دو میدانی استان قم گفت: دوره داوری درجه ٣ 
دو و میدانی به میزبانی قم با حضور 2۵ نفر برگزار شد. علی رضایی با اشاره به برگزاری این دوره 
عنوان کرد: دوره داوری درجه ٣ دو و میدانی به میزبانی قم با حضور 2۵ نفر برگزار شد. رئیس 
هیئت دو میدانی اســتان قم افزود:در این دوره آموزشی شرکت کنندگان از استان قم،کرمان و 
تهران حضور یافتند. وی اظهار کرد:دوره آموزشــی داوری درجه ٣ از روز چهارشنبه 1۰مهرماه 
آغاز شد و جمعه 12 مهرماه نیز به اتمام رسید. رضایی خاطرنشان کرد:این دوره در بخش آقایان 
به مدت 24 سال است که برگزار نشده بود و آخرین دوره در سال ٧4 برگزار شده است. رضایی 
بیان کرد:هدف از برگزاری این دوره از داوری درجه ٣ انتخاب نفرات برتر برای مسابقات داخلی و در سطح فدراسیون است تا بتوانند 
مسابقات را قضاوت کنند. وی گفت:بعد از این دوره نیز، ثبت نام برای ارتقای دوره داوری برای درجه 2 می رسدو افرادی که بتوانند 

با موفقیت دوره داروری درجه ٣را پشت سر بگذارند وارد این دوره می شوند.
رئیس هیئت دو میدانی استان قم افزود:با پیگیری های الزم دوره ارتقای دوره داوری برای درجه 2 در سال جاری برگزار خواهد 
شــد. وی عنوان کرد:همچنین در حال تدارك دوره مربی گری در بخش آقایان و بانوان در قم هســتیم که این دوره نیز امسال به 
سرانجام می رسد. رضایی خاطرنشان کرد:آموزش یكی از برنامه های مهم هیئت دو و میدانی است و در تالشیم در جهت اموزش 

بهترین عملكرد را داشته باشیم.
وی بیان کرد:سال گذشته در قهرمانی در یك رده سنی توانستیم قهرمان ایران شویم و افتخار قهرمانی را از آن خود کنیم. رئیس 
هیئت دو میدانی اســتان قم گفت:سال قبل در جهت برگزاری دوره های آموزشی فعالیت زیادی نداشتیم امال در بخش قهرمانی 
و مربی گری در تالشیم مسمر ثمر باشیم. وی همچنین یادآور شد: ابوالقاسم اکرمی ریاست اسبق دو میدانی مدرس کالس دوره 

داوری درجه ٣ دو و میدانی را بر عهده داشت و دوره با تالش خانم فخار نائب رئیس تیم و آقای عباسی مسئول دفتر برگزار شد.

سرپرست روابط عمومی شرکت گاز مازندران عنوان کرد؛
رعایت نکات ایمنی در مصرف گاز ضامن سالمتی

ساری – دهقان : سرپرست روابط عمومی شــرکت گاز مازندران در جمع مدیران اماکن 
گردشــگری عنوان کرد: مسمومیت با گاز مونوکســیدکربن یكی از بزرگترین تهدیدات جانی 
مسافران است. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران، 
"علی اکبر صحی" به بی توجهی و نادیده گرفتن نكات ایمنی در ســفر و محل اسكان توسط 
بعضی از مسافران اشاره کرد و گفت: با وجود رشد استفاده از شبكه های اجتماعی و باال رفتن 
سطح دانش مردم ، پیش بینی ما این است که موارد مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن کاهش 
پیدا کند. ولیكن گاهاً در عمل عكس آنرا شــاهدیم. اگر چه در سال گذشته به نسبت سالهای 
قبل،تلفات کمتری داشتیم. امیدواریم با فرهنگ سازی و رعایت نكات ایمنی دیگر شاهد هیچ حادثه ناگوار گاز گرفتگی نباشیم. وی 
در خصوص لزوم رعایت نكات ایمنی استفاده از وسایل گازسوز با تغییر فصل و شروع سردی هوا اعالم کرد: نكات ایمنی استفاده از 
وسایل گاز سوز بسیار ساده و بی هزینه می باشد و با صرف زمان کوتاهی جهت چك نمودن آن، آسایش را به اطرافیان و خانواده 

خود فراهم می نمایند. صحی افزود: قبل از استفاده از وسیله گازسوز بخاری از باز بودن مسیر دودکش ها اطمینان حاصل نمایند.

برگزاری مانور تخليه اضطراری در ساختمان مرکزی شرکت گاز استان ایالم
ایالم- هدی منصوری: همزمان با روز ایمنی و  آتش نشانی مانور تخلیه اضطراری ساختمان مرکزی شرکت گاز استان ایالم 
برگزار شــد. طبق ســناریوی مانورهای تخلیه اضطراری و بدون اطالع قبلی به کارکنان مجموعه ،آژیر تخلیه اضطراری ساختمان 
مرکزی شــرکت گاز اســتان ایالم به صدا درآمد و کارکنان ساختمان را ترك نمودند.این مانور به همت واحد HSE و با مشارکت 
واحدهای منابع انسانی ،حراست و روابط عمومی برای اولین بار در شرکت گاز استان ایالم اجرا گردید و کارکنان نسبت به تخلیه 

ساختمان اقدام و در نقاط ایمن )master point (تعیین شده استقرار یافتند.
عباس شمس اللهی مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم که خود نیز در جمع کارکنان در نقاط ایمن حضور داشت ضمن تقدیر 
و تشــكر از کارکنان بابت توجه به صدای آژیر هشــدار و تخلیه اتاق های محل کار ،اجرای مانور بدون هماهنگی را جهت باال بردن 
آمادگی و آگاهی پرســنل برای مقابله با شــرایط اضطراری را ضروری و با اهمیت دانست ،در پایان مراسم پیام وزیر محترم نفت به 
مناسبت روز ایمنی و آتش نشانی برای کارکنان قرائت گردید و سپس اعضای کمیته بحران جهت ارزیابی مانور و شناسایی نقاط 

قوت و ضعف مانور تشكیل جلسه دادند.

رئيس دانشگاه علوم پزشکی گلستان:
مرکز جامع سرطان گنبدکاووس ساخته می شود

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: رئیس دانشــگاه علوم پزشكی گلستان با اشاره به اختصاص یك دستگاه شتاب دهنده خطی 
مخصوص بیماران سرطانی به استان گفت: مرکز جامع سرطان گنبدکاووس با مشارکت یكی از خیران این شهرستان در حال ساخت 
است.عبدالرضا فاضل در نشست خبری با اشاره به نقش خیران سالمت در گسترش خدمات بهداشتی و درمانی اظهارداشت: انجمن 
خیران سالمت در تمامی شهرستان ها راه اندازی شده و با توجه به بضاعتی که از نظر اقتصادی وجود دارد در حال کار هستند.وی 
گفت: مرکز جامع سالمت در علی آبادکتول، مرکز دیالیز در بندرگز، مرکز جامع کالله و غیره با کمك خیران در حال ساخت است.

رئیس دانشگاه علوم پزشكی استان با اشاره به جذب نیروهای متخصص در مراکز درمانی و بیمارستانی بیان داشت: سال گذشته ٧٣ 
پزشك تمام وقت برای کادر درمانی بیمارستان ها جذب کردیم که بیشتر از هر سال دیگری بود.وی درباره اتفاق اخیر در استان که 
سبب مرگ یك مادر باردار در بندرگز شده بود، افزود: این بیمار یك مورد نادر بود که همزمان با بارداری یك بارداری خارج از رحمی 
هم داشت، تمامی اقدامات پزشكی الزم برای این بیمار انجام شد اما متأسفانه پس از دو بار عمل جراحی این مادر باردار درگذشت. 
این ششــمین مرگ مادر باردار در اســتان از ابتدای امسال بود.فاضل درباره امكانات موردنیاز بیماران سرطانی در استان نیز گفت: 
یك دستگاه رادیوتراپی در بیمارستان ۵ آذر گرگان وجود دارد که تنها دستگاه در بخش دولتی است و با همان یك دستگاه باید به 
مراجعه کنندگان زیادی خدمات دهیم. این دستگاه با توجه به استفاده بیش از حدی که از آن می شود گاهی اوقات نیاز به سرویس 
دارد. آخرین بار این دستگاه حدود دو ماه خراب بود که دوباره راه اندازی شد. در این فاصله با مرکز رادیوتراپی مشهد هماهنگ کردیم 
تا بیماران سرطانی استان که نیاز به خدمات دارند به این مرکز مراجعه کنند. در عین حال هزینه سكونت و خدمات این بیماران را 
نیز دانشگاه علوم پزشكی استان تقبل کرده است.وی ادامه داد: با پیگیری هایی که از وزارت بهداشت داشتیم قرار شد یك دستگاه 
شتاب دهنده خطی به قیمت 18 میلیارد تومان به استان اختصاص پیدا کند که برای استفاده از آن نیازمند فضایی مناسب هستیم 
و ایجاد این فضا حدود 8 میلیارد تومان هزینه دارد.رئیس دانشگاه علوم پزشكی استان درباره ساخت مرکز سرطان گنبدکاووس نیز 
گفت: این مرکز بدون مجوز و در جایی که مناسب بود، در حال ساخت بود که همین مسئله سبب توقف پروژه شد. با برخی خیران 
نیز رایزنی هایی داشتیم و در نهایت قرار شد یكی از خیران گنبدی این مرکز را در دو طبقه احداث کند و دانشگاه نیز وظیفه تجهیز 
آن را برعهده خواهد داشت.وی با اشاره به علت فعال نبودن مرکز جراحی قلب سلیم در بیمارستان صیادشیرازی گرگان اظهارداشت: 
احداث یك ساختمان راحت ترین کار است اما پیدا کردن جراح فوق تخصص کار راحتی نیست و هنوز نتوانستیم برای این مرکز جراح 
فوق تخصص پیدا کنیم.فاضل درباره نبود سی تی اسكن در بیمارستان های گنبدکاووس و کالله نیز گفت: مشكل این بیمارستان ها 
حل شده و دو دستگاه سی تی اسكن هرکدام به قیمت 42۰ هزار دالر خریداری و به این بیمارستان ها اختصاص داده شده است. برای 

راه اندازی این دستگاه ها نیز 4۵۰ میلیون تومان اعتبار نیاز داریم.

معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سمنان بيان کرد :
طلب ۸00 ميليارد ریالی شهرداری از دستگاههای اجرایی سمنان

سمنان - حسين بابامحمدی : معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سمنان از طلب 
8۰۰ میلیارد  ریالی  ثبت شــده شهرداری سمنان در ســامانه سماد وزارت اقتصاد و دارایی از 
دســتگاههای اجرایی سمنان خبر داد و بیان داشــت :با تالش همكاران واحد وصول مطالبات 
دولتی شــهرداری تا پایان فصل جاری و تكمیل اســناد جدید میزان مطالبات ثبت شده بالغ 
بر 12۰۰ میلیارد ریال خواهد شــد. مهیار گرانمهر اظهار کرد: رشــد سریع جمعیت شهري  و 
پراکندگی نقاط جمعیتی شهر به همراه واگذاري برخي از وظایف دولت به شهرداري ها ، نیازهاي 
مالي شهرداري از افزایش چشمگیری برخوردار شده که بخشي از این نیازها را از طریق ارزش 
افزوده و عوارض محلي تامین می شود.گرانمهر ضمن اشاره به تكیه شهرداری ها بر درآمد حاصل از ساخت  وساز به طور عام و حصول 
درآمد از فروش  تراکم  مجاز و تغییرکاربری به طور خاص ، گفت : بدلیل شرایط اقتصادی ، درآمد شهرداری از این محل نوسانی بوده 
و درآمد پایدار نمی باشــد و در صورتی که دســتگاه های بدهكار حداقل از طریق تسهیالت و کمك های پیش بینی شده دولت از 
طریق بند "واو" تبصره ۵ بودجه سال 98 کشور بپردازند می توان شاهد افزایش چشمگیر رشد فعالیتهای عمرانی و اجتماعی در 
ســطح شــهر بود . وی میزان طلب فعلی شهرداری از دستگاههای اجرایی را  8۰۰ میلیارد ریال  اعالم کرد و گفت : با وجود تاکید 
مقام های ارشد استان برخی از ارگان های اجرایی اقدامی نسبت به پرداخت این طلب از خود نشان نمی دهند و  موجب محدود 
شدن توان مالی شهرداری برای ارائه خدمات شهری می شود. معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سمنان در ادامه ضمن تشكر 
از شهروندان در خصوص مشارکت در پرداخت عوارض های ساختمانی و نوسازی، خودرو و صنفی بیان داشت شاید سهم مشارکت 
مردمی در پرداخت عوارض نســبت به بودجه شــهرداری ناچیز باشد ولی پشتوانه و قوت قلبی در سنجش رضایت مردمی از روند 
اجرایی امور شهرداری می باشد. عمده بدهكاری دستگاه ها و سازمانهای دولتی نیز مربوط به عدم پرداخت عوارض احداث بنا و پایان 

کار در زمان ساخت و بهره برداری می باشد

اخبار

اهواز- شــبنم قجاوند: 11 پروژه انتقال و فوق توزیع شرکت برق 
منطقه ای خوزســتان در اســتان کهگیلویه و بویراحمد با حضور وزیر 
نیرو افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شــد. مدیرعامل این شرکت در 
آیین افتتاح پســت 2٣۰ کیلو ولت ساران گفت: با حضور وزیر نیرو 11 
پروژه زیرســاختی این شرکت با اعتباری بالغ بر ٣ هزار میلیارد ریال در 
اســتان کهگیلویه و بویراحمد افتتاح یا عملیات اجرایی آنها شروع شده 
اســت. محمود دشت بزرگ اظهار کرد: بازدید از شروع بكار خط و پست 
برق بهمئی، شــروع عملیات اجرایی پست و خط دژکوه، افتتاح فاز اول 
پســت چرام و شــروع عملیات اجرایی فاز دوم این پست و خط، افتتاح 
پســت های ساران، دنا و مختار و شروع عملیات اجرایی خط دوگنبدان 
- چنارشاهیجان پروژه های متعلق به این شرکت بوده که با حضور وزیر 
نیرو افتتاح یا کلنگ زنی شــدند. وی تصریح کــرد: افتتاح این پروژه ها 
و بهــره برداری از پروژه هایی که کلنگ زنی شــد 28٧ مگاولت آمپر به 

ظرفیت پســت ها و 16٧ کیلومتر مدار به طول شبكه این استان اضافه 
می شود. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان بیان کرد: 2۰ پروژه 
برای توسعه شبكه انتقال و فوق توزیع برق استان کهگیلویه و بویراحمد تا 
افق 14۰٣ برنامه ریزی شده که با بهره برداری از آنها 6٣ درصد ظرفیت 

پست ها و 6۰ درصد به طول خطوط استان اضافه می شود. دشت بزرگ 
با بیان اینكه ارزش ســرمایه گذاری پروژه های مصوب بیش از 12 هزار 
میلیارد ریال است، تصریح کرد: امیدواریم که با همكاری وزارت و کمك 
استانداری از منابع عمومی، این پروژه ها تامین اعتبار شوند. وی در بخش 
دیگری از صحبت های خود به عبور موفقیت آمیز از پیك برق تابستان 
98 اشاره کرد و افزود: روند 2۰ ساله مصرف رشدی 6،4 درصدی را نشان 
می دهد اما در سال گذشته این رشد متوقف و به منفی ٣،8 درصد رسید. 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان افزود: امسال نیز موفق شدیم 
که تورم پیك را مهار کنیم و اجازه عبور آن را از سال قبل ندهیم که این 
مرهون تعامل و همكاری مجموعه برق، استانداری ها و مردم بوده است. 
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزستان صرفه جویی های صورت 
گرفتــه را معادل ایجاد یك نیروگاه هــزار مگاواتی اعالم و اضافه کرد: با 

مدیریت مصرف انجام شده هزار میلیارد تومان صرفه جویی شده است.

بوشــهر-خبرنگار فرصت امروز: ســیدنورالدین امیری شهردار 
بوشهر از راه اندازی و آغاز فعالیت  سامانه "منام" در پایگاه اطالع رسانی 

شهرداری بندر بوشهر خبر داد.
نام ها، شناســنامه هر چیزی هســتند و در شــهرها، بخش مهمی از 
شناسنامه و هویت یك خیابان، نام آن خیابان یا معبر به  حساب می آید 

که در تمام دنیا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
به گزارش واحد خبر و رســانه مدیریت ارتباطــات و امور بین الملل 
شــهرداری بندر بوشــهر هم اکنون نامگذاری معابر در تمامی شهرهای 
کشــور عزیزمان بر اســاس بند 2٧ ماده ۵۵ قانون شــهرداری ها انجام 
می شود، زیرا بر اساس این ماده قانونی هیچ کوچه و خیابانی نباید بدون 
اسم و مشخصات باشد. روند نام گذاری معابر و اماکن در شهرهای مختلف 
دارای روندی متفاوت می باشد که با توجه به وسعت شهر، تصمیم گیری 
مدیران شــهری و سایر روندهای اداری در آن شهر میتواند روندی ساده 
و کوتاه یا دشــوار و طوالنی را شامل شــود. همچنین در سالهای اخیر، 
مشارکت شهروندان در روند نامگذاری معابر اهمیت بیشتری پیدا کرده 

است و شــهرهای مختلف می کوشند تا با استفاده از روشهای مختلفی 
مانند نظرسنجی در سطح شــهر، ارائه راه های ارتباطی جهت دریافت 
پیشنهاد شهروندان و یا ارائه سامانه های نرم افزاری جهت ثبت درخواست 

شهروندان، پیشنهادات آنها را در این روند موثر کنند.
با توجه به افزایش وسعت شهرها و معابر، افزایش حساسیت روز افزون 
در انتخــاب نام معابر، افزایش هزینه های ســازمانی و افزایش روزافزون 
اطالعات و اهمیت مدیریت آنها، لزوم بهینه سازی و ساده سازی روند های 

زمانبر و هزینه بر نامگذاری خیابان ها و معابر شهری روز به روز اهمیت 
بیشــتری به خود می گیرد که این مهم می تواند با اســتفاده از سامانه 
های کامپیوتری و سیستم های اطالعات جغرافیایی )GIS(محقق شود.

بر همین اســاس با توجه به دســتور و تأکید شــهردار بندر بوشهر ، 
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری بوشهر جهت تسهیل در 
امر مدیریت نامگذاری  معابر شــهری اقدام به راه اندازی سامانه مدیریت 
نامگذاری معابرو اماکن شــهری در پایگاه اطالع رسانی شهرداری بندر 
بوشهر نموده است. سامانه مدیریت نامگذاری معابر و اماکن شهری "منام" 
با در بر گرفتن تمامی معابر یك شهر و ارائه داشبورد مدیریتی، گزارشات 
آماری، کارتابل اداری جهت ســازمان های مختلف، جســت و جوهای 
پیشرفته، بانك اطالعاتی معابر و اماکن شهر، بانك اطالعات ویژگی های 
توصیفی معابر، دایره المعارف هوشمند نام گذاری، بایگانی صورتجلسات 
و مصوبات کمیسیون نامگذاری معابر، ایجاد زمینه مشارکت شهروندان 
و دیگر امكانات نــرم افزاری، راه حلی جامع و یكپارچه را جهت مدیران 

شهری، ارائه نموده است

سمنان - حسين بابامحمدی: سید محمد ناظم رضوی شهردار 
ســمنان در نشست اصناف بازار سمنان، مشارکت و همراهی آنان را در 
بازآفرینی بازار ســمنان خواستار شد . سید محمد ناظم رضوی با اشاره 
به جایگاه بازارها به عنوان ســتون فقرات شهر در ادوار  تاریخ و جایگاه 
تاریخی بازار ســمنان اظهار کرد : بازآفرینی شهری از موضوعات مهمی 
است که در دستور کار دولت و همچنین مدیریت شهری قرار دارد و این 
موضوع در شهر سمنان در محدوده بافت تاریخی و به ویژه بازار سمنان 

از اهمیت خاصی برخوردار است .
ناظم رضوی گفت : در بازســازی و ساماندهی بازار سمنان ، همراهی 
و مشــارکت اصناف می تواند کمك شــایانی به روند پیشرفت اجرای 
طرح کرده و ســبب بازگشــت بازار به دوران اوج رونق خود شود . وی 

استفاده از تجارب بازآفرینی بازار در دیگر شهرها به ویژه تهران را در این 
زمینه بسیار مهم برشمرد و از اصناف مستقر در بازار درخواست نمود با 
شــهرداری سمنان و اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ، 

همراهی و مشارکت داشته باشند تا این مشارکت منجر به رونق اقتصاد 
بازار ، افزایش اعتماد و مشارکت آنان در آباداني و توسعه پایدار شهر شود 
. شهردار سمنان در ادامه به مهمترین برنامه های شهرداری سمنان در 
بازآفرینی بازار اشاره کرد و گفت : کف سازی ، بهسازی دیواره های بازار 
، بدنه ســازی و ساماندهی نهر آب زیر بازار از اقدامات اولیه ای است که 
بزودی آغاز خواهد شــد . وی همچنین افزود: در اطراف بازار پارکینگ 
های متعدد پیش بینی شده  و فعالیتهای اجرایی پهنه شرقی در ضلع 
شرقی مسجد امام )ره( نیز بزودی آغاز خواهد شد . ناظم رضوی در پایان 
نیز به طرح پیاده راه نمودن خیابان امام )ره( اشــاره نمود و بیان داشت 
که در نیمه دوم ماه جاری عملیات اجرایی آن از سمت چهارراه مازندان 

آغاز خواهد شد.

قزوین- خبرنــگار فرصت امروز: تعــدادی از تجهیزات واحدهای 
نیروگاه شهید رجایی از سوی متخصصان این نیروگاه، ساخته شد و یا مورد 
بازســازی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق 
شــهید رجایی، متخصصان اداره کارگاه نیروگاه بخار با استفاده از ظرفیت 
های داخلی، اقدام به ساخت و بازسازی تجهیزات و قطعات واحدهای 2۵۰ 
مگاواتی نمودند. به دنبال خروج واحد شماره یك 2۵۰ مگاواتی، متخصصان 
کارگاه نیروگاه بخار، والو موتوری مینیمم فلوی بویلر فیدپمپ این واحد را 

که دچار اشكال شده بود، پس از انجام فعالیت های جوشكاری و تراشكاری 
در بخش های مربوط به »اســتم و کیج های باال و پایین« آن، بازسازی و 
آماده ی به کار نمودند. ساخت »سپریتور« هوای کنترل کمپرسور، بخش 
دیگری از این فعالیت ها بود که از ســوی کارکنان متخصص کارگاه بخار 
به انجام رســید. در بخش دیگری از فعالیت هــای این کارگاه، »براکت« 
کمپرسور هوای کنترل کمپرسور خانه شماره 1 و 2، که دچار اشكال شده 

بود نیز با انجام عملیات جوشكاری و تراشكاری، آماده بهره برداری شد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل آبفاي هرمزگان 
گفت: برداشــتن درب منهول هاي فاضالب در مواقع بارندگي توســط 
کارکنان شهرداري و یا برخي شهروندان و هدایت غیر اصولي روان آب 
ها به شبكه فاضالب شهري به دلیل فقدان شبكه جمع آوري آب هاي 
سطحي ممنوع بوده و این مسئله سبب انسداد شبكه و باالزدگي فاضالب 
مي شــود. امین قصمي افزود: در مواقــع بارندگي و آب گرفتگي معابر، 
هدایت غیر اصولي روان آب هاي ســطحي به همراه شــن، ماسه، ِگل 
والي و زباله به درون شــبكه فاضالب فاضالب شهري ازطریق برداشتن 
درب منهول هاي فاضالب سبب انسداد شبكه و باالزدگي فاضالب، ایجاد 

اختالل در فرآیند تصفیه و تحمیل خســارتي قابل توجه به این شرکت 
مي شــود. وي در توضیح بیشتِر دالیل فرونشت و یا باالزدگي فاضالب 
در برخي معابر شــهر، تصریح کرد:  با توجه به اینكه شبكه جمع آوري 
فاضالب شهر بندرعباس به صورت مجزا طراحي شده است و نه مختلط، 
در نتیجه با برداشــته شدن درب منهول هاي فاضالب و ورود روان آب 
هاي ســطحي به این شــبكه، لوله هاي بتني که داراي عمر طوالني و 
فرسودگي هستند، جوابگوي حجم زیاد آب هاي سطحي نبوده که این 
مسئله سبب  انسداد و شكستگي  لوله هاي بتني و باالزدگي فاضالب و 
یا سرریز شدن دریچه هاي منهول مي شود. قصمي همچنین اعالم کرد: 

جایگزینــي لوله هاي بتنِي قدیمي با لوله هاي پلي اتیلن که از کیفیت 
باالتري برخوردار هســتند، از جمله اولویت هاي شرکت آب و فاضالب 
اســت که از چند سال قبل در دســتور کار قرار دارد. مدیرعامل آبفاي 
اســتان در ادامه با اشاره به تالش این مجموعه براي رفع هر چه سریع 
ترمشــكل باالزدگي فاضالب در برخي معابر، از شهروندان خواست تا از 
برداشتن درب منهول در مواقع بارندگي و آب گرفتگي معابر خودداري 
نموده و در صورت مشاهده این موضوع از سوي کارکنان شهرداري و یا 
برخي شهروندان، موارد را به سامانه ارتباطات مردمي 122 شرکت آب و 

فاضالب هرمزگان اطالع دهند.

اراک- مينو رستمی : رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اراك گفت: ٣6 نفر در 8۵۵ حادثه در 6 ماه اول امســال در 
این کالنشــهر جان باختند و 1٣۰ نفر هم مجروح شدند.  آتش پاد دوم 
مسعود آقازیارتی در نشست خبری به مناسبت هفتم مهرماه، روز ملی 
آتش نشــانی و ایمنی  با بیان اینكه حوادث آتش سوزی در اراك در این 
مدت 22 نفر مجروح و یك کشــته داشته است، افزود:  بیشتر این گونه 
حوادث با تالش نیروهای این ســازمان به سرعت مهار شده است. وی 
اظهار داشت: امدادرسانی به چهار مورد سقوط در چاه، 1٣ مورد نشست 
مایعات سوختی، 92 مورد سوانح خودرویی، 1٣2 مورد مشاهده جانوران 
وحشــی،  121 مورد محبوس شــدن حیوانــات و  1۵4 مورد حادثه 
آسانســور از دیگر خدماتی است که مجموعه آتش نشانی اراك در سال 
جاری ارایه کرده اســت. آتش پاد دوم آقازیارتی افزود: ایمنی شهری در 
کنار ارایه خدمات یاد شــده مورد توجه سازمان آتش نشانی اراك قرار 
دارد و همه صنوف، به ویژه آن دســته که در معرض خطر بیشتری قرار 
دارند، برای جلوگیری از هرگونه مشكل شناسایی شده اند و  بازدیدهای 
کارشناسان این سازمان و ارائه تذکرات، منجر به کاهش قابل توجه آمار 
حوادث شده است. رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اراك گفت: تایید نقشه 248 پرونده ساختمان، 28۵ مورد دستورالعمل 
ایمنی منجر به صدور پروانه ساختمانی، 22۰ مورد بازدید کارشناسان 
بعد از اتمام فعالیت ســاختمانی، ۵۵ مورد بازید از کارخانه های ناایمن، 
بازدید از 64 مورد ســاختمان بهزیستی و 49 مهدکودك، بازدید از ٣9 

جایگاه سوخت از دیگر خدمات این سازمان در یك سال اخیر است.
آتش پاد دوم آقازیارتی افزود: زمان طالیی حضور آتش نشانان در محل 
حادثه سه تا پنج دقیقه است که  نیروهای این سازمان در کمتر از چهار 
دقیقــه با توجه به روان بودن ترافیك و باز بودن معابر، در صحنه حاضر 
می شوند. وی تصریح کرد: خرید 2 دستگاه خودرو سیزو ۵2 برای عبور 
در بافت فرسوده و معابر باریك و همچنین تجهیزات اطفا،  امداد و نجات 
و پنج دستگاه موتور پیشرو از جمله وسایل مورد نیاز سازمان است که 
به ناوگان آتشنشــانی اراك افزوده شده اســت. وی اظهار داشت: برای 
جلوگیری از هرگونه تلفات باید ســاختمان های نوساز بلندمرتبه خود 
اقدام به ایمن ســازی کنند، زیرا بلندترین نردبان آتشنشانی اراك 68 
متری اســت که با توجه به محدودیت امكان استقرار در همه محله ها 
نیست. رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراك گفت: 
12۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال قیمت هر دست لباس آتش نشانان است که 

بعد از 12 سال ٣۰  دست لباس برای آنان تامین شده است.

آتش پاد دوم آقازیارتی افزود: بهره گیری از لوله خشــك، مخزن آب 
ویژه آتش نشــانی، تجهیز آسانسورها به ژنراتور برق در مواقع بحرانی در 
ساختمانی های بلند ضروری اســت. وی تصریح کرد: ایمنی در برخی 
صنوف از جمله پاســاژهای اراك پایین اســت و تاکنون سه بار اخطار 
دریافت کرده اند. وی اظهار داشــت: ناایمنی پاساژ طال اراك در دستور 
کار شــورای تامین استان قرار گرفته است و با وجود بازدید و اخطارها، 
ساکنان این واحد تجاری عالقه ای به ایمن سازی ندارند. رئیس سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراك گفت: وزارت کشور مجوز 
استخدام چهار هزار ۵۰۰ نفر را از سازمان امور اداری و استخدامی اخذ 
کرده اســت  که 1٣۵ نفر ســهیمه آتش نشانی استان مرکزی است که  
از این تعداد ســهمیه بــرای اراك  9۰ نفر و برای ســاوه 2۵ نفر پیش 
بینی شده است. رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اراك گفت: در یكی دو سال آینده 8۰ نفر از نیروهای آتش نشانی اراك 
بازنشســته خواهند شــد که با وجود جذب این 9۰ نفر، باز هم مشكل 
کمبود نیرو در این مجموعه احساس خواهد شد. آتش پاد دوم آقازیارتی 
افزود: روزانه ٧۰۰ تا یك هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو تانكر مواد سوختی 
و سمی از کمربندی اراك به محورهای ارتباطی تردد دارند که واژگون 
شــدن و ایجاد حریق می تواند جبران ناپذیر باشــد. وی اظهار داشت: 
شــهروندان می توانند در صورت توقف و پارك این تانكرها، راهنمایی 
و رانندگی را مطلع کنند تا نســبت به خروج از محدوده شده اقدام الزم 

صورت گیرد.

با حضور وزیر نيرو:

افتتاح و کلنگ زنی ۱۱ پروژه برق منطقه ای خوزستان در کهگيلويه و بويراحمد

شهردار بندر بوشهر خبر داد: آغاز فعاليت سامانه »منام« در شهرداری بندر بوشهر

شهردار سمنان خواستار شد :

مشارکت و همراهی اصناف در بازآفرینی بازار سمنان

در نيروگاه شهيد رجایی قزوین انجام شد
بازسازی و ساخت تعدادی از تجهيزات مربوط به واحدهای 250 مگاواتی

مدیرعامل آبفاي هرمزگان در تشریح دالیل باالزدگي فاضالب در معابر شهر:
هدایت روان آب هاي سطحي به شبکه فاضالب شهري ممنوع است

رئيس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک:

36 نفر در اراک قربانی حوادث مختلف شدند
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استفانی سامونز، مدیر خبره برنامه ریزی مالی و مدیر ثروت در داالس 
تگزاس روش اســتفاده از پروفایل لینكدین را به منظور رشد، پیشرفت 
کســب و کار و ایجاد شبكه ای از افراد مؤثر براساس تجربیات خود با ما 

به اشتراك می گذارد. 
لینكدیــن با بیش از 2٧٧ میلیون کاربر، بزرگ ترین شــبكه حرفه ای 
آنالین در جهان اســت. 4۰درصد از کاربــران حداقل یك بار در روز آن 

را چك می کنند.
آیا شــما  لینكدین را به عنوان یك سایت مهم برای صرف وقت خود 

می بینید؟
برای اینكه لینكدین برای شــما کارساز باشد، باید وقت خود را صرف 

ایجاد نفوذ و روابط کنید.
در ادامه پنج نكته که می تواند به شــما در موفقیت با لینكدین کمك 

کند را معرفی خواهم کرد.
این راهنمایی ها براســاس تجربیات شــخصی من اســت و منجر به 
فرصت های فوق العاده ای برای رشد کسب و کارم در طول زمان شده اند. 
پیاده سازی این پنج نكته می تواند به شما برای دستاوردهای بیشتر در 

کسب و کارتان کمك کند.
5 نکته برای موفقيت در لينکدین

 1 - بنياد قوی ایجاد کنيد
نیازی به گفتن نیســت که پروفایل لینكدین شما به طور پیش فرض 
پروفایل حرفه ای تان اســت. اگر یك مشتری بالقوه نام شما را به صورت 
آنالین جســت وجو کند، معموالً پروفایل لینكدین شما در باالی نتایج 

جست وجو قرار می گیرد.
چه نوع تصوری می خواهید ایجاد کنید؟

پروفایل لینكدین شــما همچنین در خود لینكدین، شــما را دنبال 
می کند. هر زمان که شما در نظر دادن، اشتراك گذاری یا بحث گروهی 
مشــارکت داشته باشید، سرفصل ها و خالصه ای از متن شما در آن قرار 

خواهند گرفت.
همین امر در به روزرســانی استاتوس لینكدین صدق می کند. آیا شما 

حرفه ای به نظر می رسید؟
برای ساخت یك بنیاد قوی در لینكدین،  باید پروفایل خود را خوب 

بسازید.
مشخصات خود را کامل کنید، تصویر حرفه ای داشته باشید، مطمئن 
شــوید که متن پروفایل به خوبی نوشته شده است، فایل های رسانه ای 
غنی را به نمایش بگذارید که بینش شما را نشان می دهد و لینك هایی 

را قرار دهید که با آن می توان شما را آنالین پیدا کرد.
 عملكرد بهبود پروفایل لینكدین خود را به عنوان کاری که فقط یك 

بار باید انجام دهید مشاهده نكنید. این باید یك فعالیت مداوم باشد.
با ســرمایه گذاری در ایــن دارایی حرفه ای دیجیتال، شــما اولین و 
بهترین تأثیر را بر دیگران در داخل و خارج از لینكدین ایجاد می کنید.

2 - یک شبکه هوشمند بسازید
من معتقدم که ســاخت یك شبكه باکیفیت مهم است، اما شما نباید 
اتصاالت خود را محدود کنید. من مایلم با هر کسی در لینكدین ارتباط 
داشــته باشــم تا زمانی که منطقی باشــد. یك دعوت شخصی ارسال 
می شــود و شخص مشــخصات حرفه ای دارد )که شــامل یك تصویر 

می شود(.
تا زمانی که لینكدین یك شــبكه هوشــمند باشد ساخت یك شبكه 

بزرگ در آن کاماًل قابل قبول است.
بســته به محتوایی که در دنیا به اشتراك گذاشــته اید، شما تعیین 
می کنید که چه کسی به شــبكه شما جذب شود. یك شبكه هوشمند 
به این معنا است که شما با افرادی ارتباط برقرار می کنید که از دیدگاه 

شخصی یا حرفه ای منطقی باشد.
شما ممكن است امروز به همه این ارتباطات نیازی نداشته باشید، اما 
در پنج ســال دیگر چطور؟ در حال حاضر در شبكه خود سرمایه گذاری 
کنید که در زمانی دیگر بنیاد خوبی داشته باشید. شما هرگز نمی دانید 

چه چیزی در پنج سال آینده اتفاق می افتد.
به عنوان مثال، شــبكه هوشمند من شــامل افرادی می شود که در 
جامعــه من به لحاظ جغرافیایی زندگــی و کار می کنند. افرادی که در 
صنعت من )بازاریابی رســانه های دیجیتــال و اجتماعی( کار می کنند، 
افرادی که با آنها به مدرســه رفتم و یا در گذشته کار کرده ام و کسانی 
که در »بازار هدف« کسب و کار من هستند )مشاوران مالی، متخصصان 

و شرکت ها(.
شــبكه  مرتبــط و متنــوع درب و فرصت هایــی را کــه هرگز تصور 

نمی کردید به روی شما  باز می کنند.
در حال حاضر، شــما نمی توانید به روز رسانی های وضعیت لینكدین 
خود را به مخاطب خاصی ارســال کنید، اما امید من این اســت که در 

آینده نزدیك اتفاق می افتد.
تا آن زمان در مورد آنچه به اشــتراك می گذارید، حســاس باشید و 
اطمینان حاصل کنید که محتوای موردنظر برای مخاطبان متنوع است.

این یك هنر محســوب می  شــود که بتوانید محتــوای جهانی را به 
اشــتراك بگذارید که مورد عالقه مخاطبان همیشگی شما و همچنین 

کل شبكه شما باشد.
3 - مداوم ارزش اضافه کنيد

من نمی توانم به شــما بگویم که چند مشتری جدید به کسب و کار 
من وارد شده اند و به من گفته اند »من در لینكدین شما را می بینم«.

اگر می خواهید در لینكدین به چشم بیایید و در یادها بمانید، باید به 
صورت مداوم فعال باشید و همیشه باید ارزشی اضافه کنید.

اضافه کردن ارزش بدین معنا است که شما فقط بهترین و مناسب ترین 
مطالب را با شــبكه خود به اشــتراك می گذارید. محتوایی به اشتراك 
بگذاریــد که می تواند به اعضای شــبكه تان در باهوش تر شــدن، حل 
مشكل، داشتن احساس بهتر و یا دستاورد بیشتر در زندگی کمك کند.

بدیهی اســت که موضوع هایی برای اشتراك در این مورد وجود دارد، 
اما مهم اســت که هر چند وقت یك بار محتوای خاص صنعت خود را 
نیز به اشــتراك بگذارید. به این ترتیب، شما می توانید خود را به عنوان 

یك مقام در صنعت خود نشان دهید.
اگر محتوای ارزشمند و آموزشی خود را از وبالگ تان منتشر می کنید 
و در لینكدین به اشتراك می گذارید از اعتماد و نفوذی که می توانید در 

شبكه خود بسازید، تعجب خواهید کرد.
اگر واقعاً می خواهید به عنوان یك مقام و کارشــناس مورد توجه قرار 

بگیرید باید بینش خود را منتشر کنید.
در نهایــت چهره ای که می خواهید از خود در لینكدین نشــان دهید 
باید به عنوان یك فرد تأثیرگذار باشــد نه به عنوان یك بازاریاب. شما 
می خواهید به اعضای شــبكه خود  در زندگی شخصی یا حرفه ای شان 

کمك کنید.
4 - به دیگران متصل شوید

به عنوان یك مشاور مالی، من یاد گرفتم که کمك به اعضای شبكه ام 
ســریع ترین راه رشد شبكه و کسب و کارم است. این امر بسیار پیش از 
لینكدین بود. من مجبور بودم شــبكه ام را به صورت دستی برنامه ریزی 

کنم و هیچ ایده ای از ارتباطات درجه 2 یا ٣ خودم نداشتم.
بدانید که لینكدین یك طرح باورنكردنی از شبكه ای گسترده فراتر از 
آنچه تا به حال به آن دسترسی داشته اید در اختیار شما گذاشته است.

اگر تنها فعالیتی که در لینكدین بر آن متمرکز شدید، جذب دیگران 
در شبكه خود و متصل کردن آنها است، مزایای شما ده برابر خواهد بود.

مشــكل این اســت که اکثر مردم در این زمینه از شبكه ها متمرکز 
نیستند زیرا آنها مشغول تالش برای فروش محصوالت خود هستند.

شــبكه خود را بــرای فرصت هایی بــه منظور ارتقــای مخاطبین و 
ارتباطات مرتبط با آن از طریق معرفی و ارجاع، تجزیه و تحلیل کنید.

آیا می توانید افرادی را در شبكه لینكدین خود شناسایی کنید که به 
طور مشــترك از ارتباط با یكدیگر بهره می برند؟ آیا می توانید مالقات و 

یا رویدادهای گروهی در شبكه خود برگزار کنید؟

جمع آوری افراد، یك مهارت بسیار ارزشمند است و مهارتی است که 
با داشتن آن به عنوان یك تأثیرگذار شناخته خواهید شد.

 اتصاالت خود را خوب نشان دهید. ارتقا، اذعان و تبریكات را به طور 
عمومی برگزار کنید. در دنیای شــفاف و اینترنتی امروزه، دشوار نیست 
که در مورد کســی چیزهای زیادی یاد بگیریــم و راهی پیدا کنیم که 

آنها را تشویق کنیم.
این نوع فعالیت ها ارزش عظیمی بــرای دیگران ایجاد می کنند و در 

نتیجه شما در کسب و کار خود به موفقیت خواهید رسید.
5 - ذهنيت روابطی داشته باشيد

این نكته مهم ترین است. اگر با رویكرد ارتباطی وارد لینكدین نشوید، 
هیچ یك از نكات دیگر برای شما جواب نخواهند داد.

اعضای لینكدین به دنبال ســاخت و توسعه شبكه های خود هستند و 
این امر نیاز به ایجاد روابط دارد. شــما بدون شناخت افراد شبكه خود 

نمی توانید چگونگی اتصال به دیگران را یاد بگیرید.
اگر روابط عمیق تر با افرادی که در شبكه شما قرار دارند ایجاد کنید، 
از اینكه چقدر آنها در صدد کمك به تقویت دید و نفوذ شــما هستند، 

شگفت زده خواهید شد.
رهبری در مكالمات اتفاق می افتد مانند بســیاری از چیزهای خوب 

دیگر مثل ایجاد اعتماد، دوست داشتن و نفوذ.

هنگامی که شــما از طریق برقراری ارتباط و داشتن مكالمات با افراد 
شــبكه خود در لینكدین طرفدارانی اتخاذ کرده اید، این افراد به رشــد 

کسب و کار شما کمك خواهند کرد؛ به همین سادگی.
 برای مشارکت در لینكدین تالش کنید. سؤاالتی که مایل به پرسش 
از آنها هستید را بپرســید و نظراتی که می توانید را از خود به اشتراك 

بگذارید که به این وسیله با اعضای شبكه گفت وگو داشته باشید.
در یك پست اخیر که در مورد مدیریت ایمیل در لینكدین به اشتراك 
گذاشتم، از شبكه ام پرسیدم که چگونه ایمیل خود را مدیریت می کنند. 
این پســت دو یا ســه الیك گرفت، اما چندین نظر خوب نیز دریافت 
کرد. این گفت وگوها نه تنها در شبكه شما، بلكه همچنین در شبكه های 

کسانی که نظر می دهند نیز قابل مشاهده است.
در مكالمــات دیگر که از یك به روز رســانی اســتاتوس آغاز شــد، 
من چندین هفته بعد پاســخ های کاربران لینكدیــن را دریافت کردم. 

پست های دارای مشارکت  طول عمر بیشتری دارند.
داشــتن یك ذهنیت ارتباطی در لینكدین شما را از  دیگران متمایز 
می کند.  آغاز به گفت وگو دیگران را تشــویق می کند که درگیر شــوند 
و درب را برای گســترش شبكه با افرادی که قباًل مالقات نكرده اید، باز 

می کند.
Linkedin/ucan :منبع

لينکدين؛ ابزاری قدرتمند در موفقيت شغلی که بايد روی آن سرمايه گذاری کرد
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www.forsatonline.com
info@forsatonline.com

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:
www.forsatnet.ir/regulations 

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز

مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز

دفتر مرکزی: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، پالک49

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342

روابط عمومی: 88895672

فکس تحریریه: 88853919

سازمان آگهی ها: 88936651

امور مشترکین: 88935349

در مطالب پیشــین به ٣۵ اقدام ضــروری برای موفقیت 
اشاره کردیم و حال آنها را ادامه می دهیم.

36-شادبودن را تمرین کنيد 
به این امر باور داشــته باشــید که هیچ فردی، به مانند 
دیگری نبوده و الگوی زندگی یكسان، بیهوده ترین تصمیم 
ممكــن خواهد بود. در این رابطه الزم اســت تا براســاس 
عالیق و نیازهای خود یك ســبك زندگی را انتخاب کنید. 
در ایــن رابطه فراموش نكنید که شــما تنهــا در رقابت با 
گذشته خود هستید. همچنین این امر که به فردی شاد تر 
تبدیل شوید، یكی از اهداف مهم شما خواهد بود. به همین 
خاطر ضروری است تا برای افزایش شادی در زندگی خود، 
برنامه ریزی کنید. بدون شك شادبودن، همه چیز را به نفع 

شما تغییر خواهد داد. 
3۷-نگرش خود نسبت به پول را تغيير دهيد 

برای بسیاری از افراد، پول به عنوان هدف اصلی محسوب 
می شــود. این امر در حالی است که اگر اولویت اصلی شما 
مادیات باشــد، در هیچ کاری رشد الزم را نخواهید داشت. 
به همین خاطر ضروری اســت تا هدف اصلی شــما، امری 
ارزشمندتر باشد. بدون شــك با این انتخاب؛ کسب ثروت 
نیز امری طبیعی خواهد بود. در نهایت این امر که به دنبال 
افزایش هوش مالی خود باشید، بدون شك تغییرات مثبتی 

را در زندگی خود تجربه خواهید کرد. 

3۸-تنها در صنایعی سرمایه گذاری کنيد که آنها را 
می شناسيد

ایــن امر یكی از مهم ترین توصیه هایی اســت که وارن 
بافت)موفق ترین ســرمایه گذار قرن اخیر( به همگان کرده 
اســت. به همین خاطر شــما نیز تنها بایــد در زمینه ای 
فعالیت کنید که آن را به خوبی می شناســید، با این حال 
نبایــد به ســطح آگاهی های فعلی خود نیــز اکتفا کنید. 
درواقع این امر نباید به بهانه ای برای عدم آشــنا شــدن و 

کسب مهارت در سایر زمینه ها تبدیل شود.  
3۹-راحتی را برای چند سال شروع فعاليت خود 

فراموش کنيد 
یك فرد موفق، برای چند ســال به نحوی کار می کند که 
سایرین حتی نزدیك به آن سطح نیز قرار ندارند، با این حال 
پس از گذشــتن از این مرحله بســیار سخت به مانند فردی 
زندگی می کنند که بسیاری از افراد از آن بی بهره هستند. به 
همین خاطر ضروری است تا این باور را در خود شكل دهید 
که موفقیت، با اســتراحت و پرداختن به تفریحات به دست 
نخواهد آمد، با این حال برنامه ریزی های شما باید به نحوی 

باشد که تحت فشار بودن، بیش از حد طوالنی نشود.  
40-چندین منبع درآمدی برای خود داشته باشيد 

درآمد اکثر افراد در جهان، تنها از یك طریق تامین می شود. 
این امر بدون شك با ریسك باالیی همراه بوده و زمینه رشد را 
از شما خواهد گرفت. درواقع اگر پول کافی را در اختیار نداشته 
باشید، پیشرفت و گسترش محدوده عملكردی عمال غیرممكن 
خواهد بود. به همین خاطر ضروری است تا منابع درآمدی خود 

را تا حد امكان متنوع سازید. این امر اگرچه در ابتدا کمی سخت 
به نظر می رســد، با این حال با یك برنامه ریزی درست کامال 
ممكن خواهد بود. برای مثال در صورتی که در زمینه نوازندگی 
یك ساز مهارت دارید، می توانید با کمك شبكه های اجتماعی، 
مشــتریان قابل توجهی را برای خود پیدا کنید. با این حال راز 
موفقیت در این زمینه، به میزان خالقیت و کیفیت کار شــما 
بستگی خواهد داشت. با این اقدام حتی ممكن است به رشدی 

فراتر از شغل اصلی خود نیز دست پیدا کنید. 
41-اقدامات خود را پيگيری کنيد 

بســیاری از افراد پــس از انجام اقدامی، بــه طور کامل 
پرونده آن را بســته و دیگر به سراغ آن نمی روند. این امر 
در حالی اســت که شما باید هر اقدام خود را مورد ارزیابی 
قــرار داده و نتایج آن را تحلیــل کنید. در غیر این صورت 
متوجه بسیاری از اشتباهات موجود نخواهید شد که خود 

به معنای تكرار مجدد آنها است. 
42-ليست کارهای روزانه خود را تا حد امکان 

خالصه کنيد 
این امر که در برنامه روزانه خود بیش از سه اقدام اصلی 
را داشته باشید، شانس انجام آن کاهشی چشمگیر را پیدا 
خواهــد کرد. با بررســی برنامه روزانه خــود، پی به موارد 
غیرضروری بســیاری خواهید برد. در نهایت کوچك کردن 
اقدامات بزرگ به چندین فعالیت کوچك، شانس انجام آن 

را به شكلی معجزه آسا افزایش خواهد داد. 
ادامه دارد ...
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نشانه های نياز شرکت به مدیرانی جدید
چه زمانی تغيير مدیریت ضروری است

بســیاری از افراد تصور می کنند که رسیدن به صندلی مدیریت، نقطه پایان بوده و دیگر هیچ تغییری در این رابطه 
اتفاق نخواهد افتاد. این امر در حالی است که شرکت ها از انواع سرمایه گذاران و هیأت مدیره برخوردار بوده و عملكرد 
نامناســب شما می تواند به ســادگی زمینه اخراج را فراهم آورد. در این رابطه توجه داشته باشید که شرکت ها حتی 
برای بهتر شــدن نیز ممكن است تغییر مدیریت را در دســتور کار قرار دهند. به همین خاطر این امر صرفا در زمانی 
اتفاق نخواهد افتاد که مشــكلی جدی وجود داشته باشد. تحت این شــرایط بسیار مهم است که برنامه ریزی درستی 
برای ارتقای همیشــگی داشته باشید، با این حال آگاهی از رایج ترین معیارها و نشانه هایی که باعث می شود تا افراد 
هیأت مدیره و سرمایه گذاران به فكر جایگزینی باشند، باعث خواهد شد تا مدیران دقیقا بدانند که چه کارهایی را برای 

عدم وقوع چنین اتفاقاتی باید انجام دهند. در همین راستا و در ادامه به بررسی 4 مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
1-عملکرد اقتصادی قابل توجيهی وجود ندارد 

این امر که در تالش برای ایجاد یك رابطه خوب با افراد هیأت مدیره و سرمایه گذاران نباشید، دلیلی برای حمایت 
از شما را به وجود نخواهد آورد. این امر باعث خواهد شد تا کوچك ترین اختالفات، کامال به ضرر شما تبدیل شود. به 
همین خاطر مهم ترین اقدام این اســت که ارتباط خوب خود با این افراد را حفظ کرده و بتوانید اعتماد آنها را جلب 
کنید. با این حال توصیه می شــود که قبل از اختصاص بودجه برای هر اقدامی، دلیل آن را برای تمامی افراد شــرح 
دهید. برای مثال برخی از اقدامات ممكن است در راستای ارتقای جایگاه شرکت در آینده باشد. بدون شك این امر 
باعث خواهد شــد تا نتایج آن حتی برای یك ســال، قابل مشاهده نباشد. تحت این شرایط اگر دلیل اقدام خود را از 
مدت ها قبل توضیح نداده باشــید، با اعتراض هایی مواجه خواهید شــد. درواقع اگر یك مدیر در کار خود صداقت و 
شــفافیت مالی را ندارد، بدون شك گزینه ای مناسب برای شرکت نبوده و کنار گذاشتن آن اقدامی درست محسوب 
می شود. در نهایت ضروری است تا شرایط را برای کارمندان خود نیز شرح دهید. درواقع افراد تا زمانی که دلیل یك 
کار را به خوبی ندانند، نهایت تالش خود را برای آن انجام نخواهند داد. همچنین فراموش نكنید که سرمایه گذاران و 
افراد هیأت مدیره، برای جمع آوری اطالعات ممكن است از برخی از کارمندان شما سوال کنند. به همین خاطر عدم 

جلب رضایت آنها نیز می تواند مشكل ساز باشد. 
2-از متخصصان بهترین استفاده ممکن نمی شود 

در هر شرکتی، افرادی وجود دارند که وجود آنها برای شرکت کامال حیاتی بوده و دارای ارزش باالتری نسبت 
به سایرین هستند. این امر درست به مانند یك تیم ورزشی است که در آن برخی از بازیكنان، افراد اصلی تیم 
محسوب می شوند. بدون شك عدم استفاده درست از آنها، خود نشانه ای از مناسب نبودن مدیریت محسوب 
می شود. بدون شك نظر این دسته از افراد برای هیأت مدیره و سرمایه گذارها بسیار مهم بوده و می-تواند مدیر 
شرکت را عوض کند. به همین خاطر بسیار مهم است که از این دسته از افراد در بهترین جایگاه ممكن، استفاده 
کنید. این امر تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد که برای اعطای پست و مشخص کردن وظایف، مشورت کافی را با 
هر یك از آنها داشــته باشید. در نهایت فراموش نكنید که با گذشت زمان، نیازهای جدیدی نیز شكل خواهد 
گرفت. به همین خاطر بسیار مهم است که به وضعیت کارمندان خصوصا افراد کلیدی شرکت، توجه داشته و 

امكان مطرح کردن خواسته  های آنها به سادگی وجود داشته باشد. 
3-ریسک پذیری کارمندان نابود شده است 

امروزه نوآوری و وجود تفكر خالق در بین کارمندان، برای هر شــرکتی بســیار مهم شده است. درواقع 
اگر بتوان برگ برنده اصلی هر شرکت را در یك مورد خالصه کرد، بدون شك نوآوری و خالقیت بهترین 
گزینه ها محســوب می شــوند. با نگاهی به میزان تمایل کارمندان به ریسك کردن، می توان قضاوتی را 
نسبت به توان مدیر شرکت داشت. به خاطر داشته باشید که اگرچه در هر شرکتی یك فرهنگ سازمانی 
مكتوب وجود دارد، با این حال فرهنگ های نانوشــته، معموال آن چیزی اســت که به صورت جدی در 
شــرکت به اجرا گذاشته می شود. به همین خاطر ممكن است خالقیت یكی از اصول معرفی شود، با این 
حال عملكرد مدیریت به نحوی اســت که نوعی ترس از شكســت در تمامی کارمندان شكل گرفته و این 
امر بدون شــك امكان رشد حداکثری را نابود خواهد ســاخت. به همین خاطر بسیار مهم است که افراد 
تیم شــرکت را به سمت ریسك کردن سوق داده و نسبت به شكســت های آنها، واکنش خوبی را داشته 
باشــید، با این حال برای کاهش احتمال خطا و شكســت، ضروری اســت تا عملكرد آنها را مورد بررسی 
قرار داده و حتی دوره  های آموزشی نیز برگذار کنید تا افراد آمادگی الزم برای هر اقدامی را داشته و به 
خوبی با اصول ریســك کردن آشنا باشند. درواقع بسیاری از ریسك ها، کامال بی فایده بوده و در صورتی 

که با مدیریت ریسك، آشنایی نداشته باشید، بدون شك موفقیتی در این زمینه به دست نخواهد آمد. 
4-تقاضایی برای کمک در بين افراد وجود ندارد 

ساکت بودن کارمندان، یك نشانه بسیار خطرناك محسوب می شود. این امر اگرچه در نگاه اول ممكن است به معنای 
عدم وجود مشكل تلقی شود، با این حال توجه داشته باشید که کمك خواستن تنها در رابطه با مشكالت نبوده و در زمینه 
انجام بهتر و سریع تر کارها نیز است. بدون شك مفهوم تیم تنها زمانی شكل خواهد گرفت که کارمندان با یكدیگر تعامل 
کافی را داشته و کمك رسان یكدیگر باشند. به همین خاطر عدم وجود این امر به این معنا خواهد بود که شما موفق نشده اید 
تا تیمی هماهنگ و مناسب را شكل دهید. همچنین اگر تقاضای کمك از شما وجود نداشته باشد، دو پیام مهم را به همراه 
خواهد داشت. نخست آنكه افراد تصور نمی کنند که شما تمایل و یا توانایی  الزم برای کمك کردن به آنها را داشته باشید 
و دیگری آنكه افراد نهایت تالش خود را انجام نمی دهند و به همین خاطر با هیچ مشكلی مواجه نشده و یا آنها را پنهان 

می کنند. بدون شك تمامی این موارد برای یك شرکت، کامال آسیب رسان خواهد بود. 
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