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چند روز پیــش بود که خبرگزاری بلومبــرگ از ثبات ارزی ایران
و تقویــت ارزش ریال در یک ســال گذشــته خبر داد و
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یادداشت
چرا خامفروشی
میکنیم؟
فریالمستوفی

رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران

چین اولین شــریک تجاری
ایــران در واردات و صــادرات
است .ســطح مبادالت تجاری
ایــران و چین پس از انقالب با
حجــم  ۲۰۰میلیون دالر آغاز
شــد و ارزش مبــادالت ایران
و چیــن رو به فزونــی مداوم
گذاشت .بهطوری که در نهایت
در ســالهای  ۲۰۱۲تا ۲۰۱۴
به مرز  ۵٠تا  ۵۲میلیارد دالر
افزایش یافت .سطح مناسبات
تجاری دو کشــور ،در ســال
 ٢٠١۵بهدلیل اُفت قیمت نفت
و برخی مســائل دیگر ،حدود
٢٠درصــد کاهــش یافت و با
تداوم این رونــد نزولی ،ارزش
تجارت ایران و چین در ســال
 ٢٠١۶به رقم  ٣٢میلیارد دالر
رســید .و در پنج ماه نخست
ســال  ،٢٠١٧ارزش مبادالت
تجــاری دو کشــور از مرز ١۵
میلیــارد دالر گذشــت .اقالم
صادراتی ایران بیشــتر شامل
مواردی از جمله متانول ،مواد
شیمیایی ،زعفران ،قیر ،پسته،
شیرینبیان ،پوست ،کفپوش،
خرما ،انجیر ،مواد شــیمیایی
و عمدتــا مواد خــام معدنی و
ســنگ آهن است .خامفروشی
حراج ثــروت ملی و
آسیب به نسلهای3 ...

ع اوراسياييها
ايران از  4آبان در جم 

شمارش معکوس برای
تجارت با اوراسياييها

نقدینگی از بازار مسکن پر کشید

کاهش قیمت مسکن ادامه دارد

ایران از چهارم آبانماه امســال رســما عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا میشــود و  862قلم کاال از ایران بدون
تعرفه به پنج کشــور عضو این اتحادیه صادر خواهد شد .چرايي شكلگيري اتحاديه اوراسیا به حوادث بينالمللي
بازميگردد كه پس از فروپاشــي اتحاد جماهير شــوروي رخ داد و جمهوريهاي كوچك منطقه آسياي ميانه از
منظر اقتصادي ضعيف شــدند .پس از اين زلزله سياسي ،كشــورهاي پساشوروي دست به اصالحات اقتصادي و
ترويج خصوصيســازي زدند .نخستینبار نورسلطان نظربايف ،رئيسجمهور قزاقستان در سال  1994و طی یک
سخنرانی در دانشگاه ملي مسكو ،ايده تشكيل بلوك اقتصادي منطقهاي را به منظور افزايش نرخ تبادل تجارت...
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 ۹۸۷هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به چه کسانی میرسد؟

سهم یارانه نقدی از درآمد خانوار ایرانی
3

بوکار
مدیریت و کس 
آیا نصیحت مشاوران همیشه کارساز است؟
بهترین ایدههای کسب و کار را با گوشدادن بیابید
چرا کارکنان محل کارشان را ترک میکنند؟
ش بازاریابی خردهفروشیهای آنالین
 4چال 
راههای جذب مشتری در نمایشگاههای کاری

3
وزیر امور خارجه به سؤال نمایندگان درباره اقدامات اقتصادی دستگاه دیپلماسی پاسخ داد

گزارش اقتصادی ظریف در مجلس

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 ،نکاتی را یادآور شد و گفت که موضوع اقتصاد ،مهمترین اولویت سیاست
خارجی دستگاه دیپلماسی است ،اما این وزارتخانه تصدیگری را برعهده ندارد.
گزیــده مهمترین صحبتهای محمدجواد ظریف در صحن علنی مجلس را در
ادامه گزارش میخوانید.
* در حال حاضر موضوع اقتصاد ،مهمترین اولویت سیاســت خارجی ماست و
بر این اساس ،معاونت اقتصادی را تشکیل دادیم.
* دبیرخانه ســتاد هماهنگی روابط اقتصادی مدتی اســت که تشکیل شده و
وظیفه اصلی آن ،هماهنگی کارهای مختلف کشور در دستگاههای خارجی است.
این دبیرخانه هر دو هفته یکبار با معاونت وزارتخانههای دیگر جلسهای تشکیل
میدهد و همچنین آنان جلساتی را با سفرای ایران در کشورهای مختلف برگزار
میکنند که آخرین تحوالت اقتصادی را ارائه دهند.
* تاکنون ســفرای ما در کشورهای همســایه و همچنین چین و ژاپن در این
دبیرخانه حضور یافتهاند و مباحثی درباره دیپلماسی اقتصادی مطرح شده است.
* ما برای استانها اداره ویژهای تشکیل دادهایم تا امکانات استانها برای جذب
سرمایه مورد ارزیابی قرار گیرد و در این راستا ،تاکنون در معاونت اقتصادی چند
جلسه بین استانداران و سفرا تشکیل شده است.
* همچنین یک پایگاه اطالعرسانی در معاونت دیپلماسی تشکیل شده که در
آن اطالعات اقتصادی کشورها در اختیار بخش خصوصی و دولتی قرار میگیرد
که این امر در ارتقای فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی تأثیر بسزایی دارد و
همچنین ما اطالعات ایران را در اختیار بخش خصوصی خارجی قرار میدهیم.
* اقــدام دیگری که در این مورد انجام شــد ،ورود ایران به اتحادیه اقتصادی
اوراسیا است که امکان ویژهای را برای ایران فراهم میکند تا بتواند با همسایگان
خود ارتباط ویژهای 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 میدانیم و هرگونه اقدامی برای جلوگیری از تضییع
حقوق آنان انجام میدهیم .دو ایرانی مقیم خارج از کشــور به شکل غیرقانونی و
به درخواست آمریکا در زندان بودند که یک ایرانی آزاد شده است و به دنبال آن
هستیم که از طریق گفتوگو 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 دســتگاههای ذیربط باید آن را انجام
دهند.
* ســفرای ما موظف به شناخت سرمایهگذاران هستند و باید اطالعات الزم را
در اختیار آنان بگذارند تا سرمایهگذاران در ایران حضور یابند ،اما مراحل اجرای
مقررات داخلی و قوانین که موجب معطلی ســرمایهگذاران میشــود ،ربطی به
وزارت خارجه ندارد.
* ما هر روز افرادی را جهت ســرمایهگذاری در کشــورمان به دســتگاههای
ذیربــط معرفی میکنیم اما پس از معرفی ،دیگر وظیفه ما نیســت که اقدامی
انجام دهیم و مداخله ما باعث اخالل در سیســتم ســایر دســتگاهها میشود و
فسادآور است.
* اجرای وظیفه اقتصادی دســتگاه دیپلماســی ،با مشــکالت دیگری بهویژه
تحریمهای آمریکا مواجه اســت و فشــار حداکثری آمریکا ،مانع تحقق بسیاری
از اقداماتی شــده که ما در برنامه خود داشتیم ،اما کماکان در همه این زمینهها

تالش میکنیم.
* 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 میکنم.
* اگر مردم ایراد و اشــکالی از روش یک فرد در ســفارتخانهای از کشورمان
داشته باشــند ،میتوانند به شکل مســتقیم به بنده ایمیل بزنند و بنده تمامی
موارد را شخصاً پیگیری میکنم 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 کردهاند و محوریت تحریمها ،تحوالت ارزی ،مالی ،بانکی و حملونقل،
ترانزیت و انرژی مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین برنامهریزی برای سایر
کشــورهای همســایه یعنی ترکیه ،عراق ،قطر ،عمان و کویت هم در حال انجام
است.
* ما پایگاه دادههای خارجی را به ســفارتخانهها ابالغ میکنیم و آنها موظفند
که به مــا اطالعات را ارائه دهند و ما اطالعات را در ســامانه قرار میدهیم ،اما
پایگاه داخلی را کســی موظف نیست که در اختیار ما بگذارد .ما از دستگاهها و
وزارتخانهها درخواســت میکنیم و هر اطالعاتی که آنان به ما بدهند ،در پایگاه
قرار میدهیم.
* برنامه اقتصاد مقاومتی بر ســه حوزه واردات متشــکل از توریسم ،سرمایه
و تکنولوژی و ســه حوزه صادرات متشــکل از کاالهای غیرنفتی ،خدمات فنی
و مهندســی و نیروی انسانی متمرکز اســت که این موارد موضوعاتی است که
به شکل جدی از ابتدای دولت دوازدهم بهعنوان ابر اولویت خود دنبال کردیم.
* در شرایط بســیار نامســاعد بینالمللی به دلیل وضع تحریمهای ظالمانه،
ایاالتمتحده و همچنین در شــرایطی که در داخل کشور ما وظیفه هماهنگی
و تسهیلگری داریم ،دستگاههای مختلف باید در این زمینه با ما همکاری کنند.
* یکــی از بخشهای 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 مشکالت داخلی برای سرمایهگذاری را حلوفصل کند.
* بسیاری از مواردی که ما برای دور زدن تحریمها معرفی میکنیم ،با توجه به
مالحظاتی که دوستان ما در بخش خصوصی و دولتی دارند ،به نتیجه نمیرسد
اما ما وظیفه خود را بهدرستی انجام میدهیم.
* ما نیستیم که در لحظه آخر قرارداد را میبندیم بلکه 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 سرمایهگذاری به بخش خصوصی است به همین
دلیل تعداد زیادی از آنان در ســفرهای خارجی ما حضور پیدا میکنند تا زمینه
را برای همکاری آنان با سایر کشورها فراهم کنیم.
* برنامه  ۲۵ســاله همکاری با چین ،برنامهای اســت که به شکل متوازن و با
در نظر گرفتن اولویتهای کشــور توسط دستگاههای مختلف تدوین و در سفر
گذشــته بنده به چین ارائه شد و نشــاندهنده اهمیتی است که ما به روابط با
چین میدهیم.
* برنامه با روســیه هم بهخوبی پیش میرود ،روابط با همسایگانی چون عراق،
افغانستان ،پاکســتان ،ترکیه و قطر بهخوبی و با جدیت دنبال میشود ،اما برای
مالحظاتی که این کشــورها دارند و برنامه جلوگیری از اینکه گرفتار تحریمهای
ظالمانه آمریکا شوند .ما بیشتر به رسیدن به منافع ملی کشور اهمیت داده و به
تبلیغات اهمیت زیادی نمیدهیم.

داستانسرایی برای برند به شیوه نایک
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پیام تیم کوک در هشتمین سالگرد
درگذشت استیو جابز

روحانی در مراسم تجلیل ازمدالآوران المپیادهایعلمی:

موضوع نخبگی و نخبگان باید فرآیندمحور دیده و مدیریت شود

رئیسجمهور نقش اولیای دانشآموزان و محیط خانواده را در رشد و شکوفایی استعدادها و نخبگی دانشآموزان حائز اهمیت
دانســت و گفت نخبگان و مدالآوران المپیادهای جهانی قهرمانانی در زمینه استعداد ،آموزش و یادگیری هستند و پاسداشت
این قهرمانیها برای کشور حائز اهمیت است.
دکتر حسن روحانی روز یکشنبه در مراسم تجلیل از دانشآموزان مدالآور المپیادهای علمی جهانی سال  ۲۰۱۹میالدی با
اشاره به ضرورت تالش برای استفاده هرچه بهتر از فرصتهای زندگی ،گفت :بخشی از نخبگی مربوط به هوش و حافظه ذهنی
افراد بوده ،اما بخش عمدهای که این نخبگی را ماندگار و درخشان میکند ،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 شکوفایی استعداد فرزندان تأثیرگذار و مهم است.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی دولت ،روحانی با بیان اینکه معتقدم کشــف استعدادهای درخشــان باید در دوران پیش از
مدرسه یعنی از پیشدبستانی و یا حتی دورههایی قبل از آن آغاز شود ،خاطرنشان کرد :شکوفایی استعداد در انسانها ،همواره
یکســان نیســت و باید فرآیندمحور دیده و مدیریت شود ،یعنی ممکن است فردی استعدادش در دوران دبستان شکوفا بوده و
در دورههای بعد مانند دبیرستان دچار افت شود؛ از اینرو باید در راستای حفظ و ماندگاری استعدادها در نخبگان برنامهریزی
و تالش داشــته باشیم .رئیس جمهور چگونگی محیط زندگی و تحصیل را در رشد استعدادها و تداوم شکوفایی آنها تأثیرگذار
دانســت و گفت :باید از نخبگان و استعدادهای درخشان کشــور تا پایان دوره تحصیلشان مراقبت کنیم تا خدای ناکرده غبار
ناامیدی بر درخشانبودن آنها نیفتد .او با بیان اینکه اساس این رقابتها در علم و دانش بوده و از اینرو تقدیر از برتریها مهم
است ،گفت :رقابت سالم ،عادالنه و برمبنای مبانی درست در همه زمینهها موجب تحرک و پیشرفت خواهد بود.
روحانی با اشاره به اینکه باید در مشاغل گوناگون و حساس کشور به دنبال جذب افراد نخبه باشیم ،گفت :اگر نخبگان را در
زمینههای گوناگون جذب کنیم ،هزینههای 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 اینکه استعداد و هوش ذاتی انســانها در زمینههای مختلف میتواند حرکت رو به
توســعه و پیشرفت کشور را تسریع کند ،افزود :امروز در دولت شاهد نظرات گوناگون از سوی برخی وزرا در حوزههای مختلف
هستیم که نشان از آگاهی و جامعیت آنها نسبت به مسائل در بخشهای گوناگون است.
روحانــی ادامه داد :در دوران دفاع مقدس نیز فرماندهان نخبهای بودند که علیرغم آنکه در مســائل جنگی تحصیل نکرده
بودند ،اما عملیاتها را به طور خارقالعاده برنامهریزی میکردند و نشــان دادند که یک نخبه میتواند موجب پیروزی در یک
عملیات شــود .رئیس جمهور با تأکید بر اینکه تالش دولت بهرهگیری درست و مناسب از نخبگان در بخشهای مختلف است،
افزود :یکی از اقدامات دولت در این راستا حمایت از شرکتهای دانشبنیان بوده که زمینه بسیار مناسبی برای آینده نخبگان
به وجود خواهد آورد .روحانی با اشــاره به اینکه امروز کشــور در همه بخشها و رشــتهها نیاز به نخبگان و پرورش استعدادها
دارد ،تصریح کرد :اگر فردی در علوم انســانی دارای اســتعداد بوده و حقوقدان الیق و وکیلی مجرب شــود ،میتواند در یک
دادگاه بینالمللی به نفع کشــور اقدام کند .همچنین یک هنرمند بااســتعداد هم میتواند با هنر خود افکار گوناگون را جذب و
پرورش دهد؛ مهم این است که چگونه و در چه مسیری از استعدادها استفاده کنیم .رئیس جمهور با اشاره به اینکه نسبت به
اســتفاده از نخبگان در وزارتخانهها و دســتگاههای دولتی تأکید داریم ،گفت :از نخبگان باید در حوزه مشاوره در وزارتخانهها و
دستگاههای دولتی استفاده شود و طی زمان این افراد میتوانند حتی باالترین مقام اجرایی را به دست آورند .روحانی با اشاره
به ضرورت آموزش مهارت به دانشآموزان ،گفت :امروز مهارتها،علوم ،دانش و فناوریها به طور مداوم در حال تغییر است و
بهروز بودن در این عرصه بسیار حائز اهمیت بوده و باید دروس مربوطه در دبیرستان و دانشگاه بر این اساس بهروز شود .رئیس
جمهور با بیان اینکه علم ،دانش و فناوری ،تنها محدود به یک دوره نیست ،افزود :درس خواندن و مهارتآموزی باید با آخرین
تحوالت جهانی دنبال شــود .روحانی با توصیه به مدالآوران المپیادهای جهانی بر تالش در زمینه ادامه مســیری که در پیش
گرفتهاند خطاب به آنها گفت :همه دســتگاههای دولت وظیفه دارند حامی و پشــتیبان شما بوده و محیط رشد و شکوفایی را
برای شما فراهم کنند .رئیس جمهور خاطرنشان کرد :امروز در اقتصاد و فرهنگ دانشبنیان شاهد تحوالت بسیار خوبی هستیم
و دانشآموزان بااستعداد و قهرمانان المپیادهای علمی میتوانند آیندهسازان خوبی برای کشور باشند.
پیش از ســخنان رئیس جمهور نیز محســن حاجیمیرزایی ،وزیر آموزش و پرورش گزارشی از چگونگی حضور دانشآموزان
بااســتعداد و نخبگان کشور در المپیادهای علمی و بینالمللی و برنامههای این وزارتخانه برای حمایت و پشتیبانی از آنان ارائه
کرد .وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مدالآوران المپیادهای علمی ســفیران فرهنگی و علمی کشــور هســتند ،گفت :این
قهرمانان شاخص معتبر و نماد برجستهای از این هستند که کشور ما ظرفیتهای علمی بسیار خوبی را دارا است.
به گفته او ،هرچه بتوانیم شناخت دقیقتر و کاملتری از استعدادهای درخشان و نخبگان داشته و آنها را خوب کشف کرده
و در راستای تداومشان تالش کنیم ،دستیابی به اهداف توسعه علمی در کشور میسرتر خواهد بود.
حاجیمیرزایی ادامه داد :نخبگان و مدالآوران المپیادهای علمی ،قهرمانانی هستند که به تقویت هویت و افتخار ملی کمک
شــایانی میکنند 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 رقابتهای جهانی ارتقا یابد این نیاز بهتر برآورده خواهد شد.
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ع اوراسياييها
ايران از  4آبان در جم 

به بهانه پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا

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 شــکل گرفت .با توجه به تنوع بازار و منابع
موجود در کشــورهای عضو این اتحادیه ،پیوستن به آن یک فرصت
قابــل توجه برای اقتصاد ایران ایجاد میکند و میتوان از این طریق،
بخشی از اثر تحریمها را جبران کرد .قطعا ورود به اتحادیه اقتصادی
اوراسیا و همکاری با این اتحادیه میتواند 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 ،مزیتهای اقتصادی بسیاری برای ایران
به دنبــال دارد از جمله آن میتوان به تخفیفهــای تعرفهای برای
صادرکنندگان ایرانی به کشــورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره
کرد .همچنین از آنجا که اتحادیه اوراســیا با کاهش استفاده از دالر،
ســهم پرداختهای تجاری با ارز ملی را بــه ۷۰درصد افزایش داده،
میتوان 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  ۹۸ماه اجرایی میشــود .قرار اســت موافقتنامه تمامعیار
تجارت آزاد با اوراسیا امضا شود و از سه سال دیگر تقریبا تمام کاالها
مشمول کاهش تعرفه خواهند شــد .براساس این موافقتنامه ،ایران
از اتحادیه اقتصادی اوراســیا امتیازات گمرکی خاصی دریافت کرده
و کشــورهای این اتحادیه هم این امکان را خواهند داشــت تا حجم
صادرات خود به ایران را تا ۷۵درصد افزایش دهند .ایران نیز میتواند
با امتیازاتی که دریافت میکند ،صادرات کاالهای خود به مقصد پنج
کشور اوراسیایی را تا چند برابر افزایش دهد .این امتیازات  ۵۰۲قلم
کاالهای مختلف در حوزههای مواد غذایی ،مواد مصرفی شــیمیایی،
محصوالت ســاختمانی ،صدور خدمات فنی و مهندسی ،محصوالت
صنعتی و محصوالت کشــاورزی از سوی اتحادیه اوراسیا و  ۳۶۰قلم
کاال در همان موارد مشــابه را از ســوی ایران شامل میشود که در
مجموع کل اقالم مشمول در موافقتنامه به  ۸۶۲مورد میرسد.
از مزایای پیوســتن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراســیا میتوان به
ایجاد پــل ارتباطی برای اتصال به بازار با بیش از  ۱۸۰میلیون نفر و
بازار بالقوهای برای افزایش صادرات کشــور اشاره کرد .همچنین تنها
روسیه ،یعنی بزرگترین کشــور اتحادیه اوراسیا بازاری ۱۴۰میلیون
نفری پیش روی تجار ایرانی قرار میدهد .تولید ناخالص داخلی منطقه
در مجموع  ۱.۹هزار میلیارد دالر است که ۳.۲درصد  GDPجهان را
تشــکیل میدهد .اگرچه هماکنون تنها پنج کشور عضو این اتحادیه
هســتند ،اما بیش از  ۴۰کشور و ســازمان بینالمللی از جمله چین،
اندونزی ،کره جنوبی ،هند ،مصر ،صربستان و حتی برخی کشورهای
حــوزه آمریکای التین برای فعالیــت در چارچوب این اتحادیه اعالم
آمادگی کردهاند .پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا منجر به
جهش بزرگی در صادرات نفتی و غیرنفتی ایران خواهد شد .عضویت
در اتحادیه اقتصادی اوراسیا که چشمانداز روشنی پیش روی آن قرار
دارد ،میتوانــد 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 ظرفیتهای فراوانی برای رشــد آن وجود دارد .عضویت
ایران در چنین اتحادیهای میتواند دستاوردهای اقتصادی و سیاسی
داشــته باشــد .عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا میتواند
کشــورمان را به بازارهای کشورهای عضو این اتحادیه که با اکثر آنها
زمینه تاریخی و فرهنگی مشــترک دارد و سهم ناچیزی در بازار این
کشورها دارد ،نزدیکتر کند و این موضوع به کشورمان کمک خواهد
کرد که از فشــار تحریمهای اقتصادی غرب علیه خود بکاهد و از قرار
گرفتن در اتحادیهای که کشــور روســیه در آن نقش محوری دارد،
بتواند بر وزن و نفوذ منطقهای 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 اجراییکردن تفاهمنامه
تعرفه تجارت ترجیحی اســت و در مراحل بعد به دنبال پیوستن به
این اتحادیه هستیم.
او در گفتوگو با فــارس ،ادامه داد :موافقتنامــه موقت ترتیبات
منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اوراســیا از  5آبانماه امسال
اجرایی میشــود .این موافقتنامه شامل  862قلم کاال است که 502
قلم از آن ترجیحات اعطایی اوراســیا به ایران اســت و  360قلم هم
ترجیحات اعطایی ما به اتحادیه اوراسیا است.
بــه گفته مدرس خیابانی ،پس از یک ســال اجــرای موافقتنامه،
مذاکرات تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا شروع خواهد شد و
ظرف ســه سال باید موافقتنامه تجارت آزاد را مذاکره و امضا کنیم.
رئیس سازمان توســعه تجارت ایران نیز گفت :با اجرای موافقتنامه
ترتیبات تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اوراسیا از  5آبان ،ایران
باید ظرف سه سال عضو اتحادیه اوراسیا شود.
حمیــد زادبوم ادامه داد :موافقتنامه 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 موافقتنامه به مرحله اجرا میرســید که
بر این اســاس موافقتنامه ترتیبات تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه
اوراسیا از  5آبانماه  98اجرایی میشود.
به گفته زادبوم ،این موافقتنامه شــامل  862قلم کاال اســت که
 360قلم ترجیحات اعطایی ما به اوراســیا و  502قلم هم ترجیحات
اعطایی اوراسیا به ایران است .موافقتنامه موقت ترتیبات منطقه آزاد
تجاری اوراسیا از  5آبانماه  98به مدت یک سال اجرا میشود و بعد
از گذشــت یکســال ،مذاکرات تجارت آزاد شروع میشود که ظرف
سه ســال باید منجر به موافقتنامه 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 میشــود و  ۵۰۲قلم کاال از ایران بدون تعرفه صادر خواهد
شــد .وقتی دولت عضو پیمان اوراسیا میشــود طبیعتاً بقیه کارها را
بخش خصوصی باید انجام دهد ،اما متأسفانه در زمان پیوستن به این
پیمان از بخش خصوصی اســتفاده نمیشود از این روست که عموم
هیأتهایی که وارد ایران میشوند فروشنده هستند.

شمارش معکوس برای تجارت با اوراسياييها

ایمانولیپور
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ایران از چهارم آبانماه امسال رســما عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا
میشــود و  862قلم کاال از ایران بدون تعرفه به پنج کشــور عضو این
اتحادیه صادر خواهد شد .چرايي شكلگيري اتحاديه اوراسیا به حوادث
بينالمللي بازميگردد كه پس از فروپاشــي اتحاد جماهير شوروي رخ
داد و جمهوريهاي كوچك منطقه آســياي ميانــه از منظر اقتصادي
ضعيف شدند .پس از اين زلزله سياسي ،كشورهاي پساشوروي دست به
اصالحات اقتصادي و ترويج خصوصيسازي زدند.
نخســتینبار نورســلطان نظربايف ،رئيسجمهور قزاقستان در سال
 1994و طی یک ســخنرانی در دانشگاه ملي مسكو ،ايده تشكيل بلوك
اقتصادي منطقهاي را به منظور افزايش نرخ تبادل تجارت آســيا و اروپا
مطرح كرد .اين ايده به دليل تمركز بر افزايش تجارت و سرمايهگذاري
در منطقه و به نوعي ،مقابله با اتحاديههاي چندجانبه و پيوسته اروپايي
از همان ابتدا با اســتقبال روبهرو شد ،اما نزدیک به یک دهه زمان برد
تا كار رســمي خود را از ژانويه  2015آغاز كند .كشــورهاي روســيه،
ارمنستان ،قزاقستان ،قرقيزستان و بالروس عضو اتحادیه اوراسيا هستند
و ایران نیز به تازگی به آن پیوسته است.
پیش از این ایران در ســال  ۱۳۹۵به کمیســیون اقتصادی اتحادیه
اوراسیا ،پیشنهاد ایجاد یک 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  ۲۷اردیبهشــت  ۱۳۹۷در شهر آستانه
قزاقستان به امضا رسید .سپس مجلس شوراي اسالمي با تصويب قانوني
در هفتم بهمن  ۱۳۹۷با پيوســتن ايران به اين اتحاديه موافقت كرد كه
براســاس آن ،ايران به مدت سه سال بهصورت آزمايشي به عضويت اين
اتحاديه درميآيد و پس از آن در صورت توافق انجامشــده با ذينفعان،
امكان عضويت دائمي ايران در اين منطقه آزاد تجاري فراهم خواهد شد.
حاال با سفر اخیر حسن روحانی به اجالس اوراسیا ،ایران یک گام دیگر
به این اتحادیه نزدیک شده و از هفته نخست آبانماه ،تجارت ترجیحی
ایران با کشورهای اوراسیا آغاز میشود.
اتحاديه اقتصادي اوراســیا با بازار مصرف  ۱۸۱ميليون نفري و توليد
ناخالــص داخلــي 1.9تريليــون دالري ،حدود  ۵۴۸ميليــون دالر به
كشــورهاي دنيا صادرات داشته و از ســوي ديگر  318.5ميليارد دالر
كاال از كشورهاي مختلف وارد كرد ه است .در ميان كشورهاي اتحاديه،

فدراســيون روسيه بيشــترين ميزان جمعيت ،توليد ناخالص داخلي و
حجم تجارت با جهان را دارد و بيشــترين نرخ تورم متعلق به قزاقستان
با ۶درصد و بيشترين نرخ بيكاري نيز مربوط به ارمنستان با 18.1درصد
بوده اســت .قرقيزستان هم با تورم 1.5درصدي و توليد ناخالص داخلي
 8.1ميليارد دالري ،كمترين نرخ تورم و توليد ناخالص داخلي و كشور
بالروس با 0.8درصد كمترين نرخ بيكاري را داشته است.
بهبود توســعه پايدار و ارتقاي كيفيت سطح زندگي كشورهاي عضو،
مهمترین دليل شــكلگيري اتحاديه اقتصادي اوراســيا بوده است .از
ويژگيهاي مهم مدل تجاري این اتحاديه آن اســت كه تعرفه گمركي
در تجارت كااليي بين اعضاي اتحاديه صفر اســت ،اما اعضاي اتحاديه
اقتصادي اوراسيا ،تعرفه خارجي مشتركي را براي كاالهايي كه از خارج
از اتحاديه وارد ميشود ،اعمال ميكنند.
اســتفاده از تعرفههاي تجاري ،فرصتهاي ســرمايهگذاري و تسهيل
روابط اقتصادي با كشــورهاي عضو اتحاديه ،خالصهاي از فوايد عضويت
ايران در اتحاديه اقتصادي اوراســيا اســت .به گفتــه اقتصاددانان ،تراز
تجاري ايران با مجموع كشــورهاي عضو اين اتحاديه منفي اســت ،اما
عضويت در اين اتحاديه ميتواند فرآيند صادرات ايران را تسهيل كرده و
بازارهاي جديدي براي كاالهاي ايراني فراهم كند .در حالي كه بازگشت
تحريمهاي آمريكا با قابليت تنبيه فرامرزي ،اقتصاد ايران را تحت تاثير
قرار داده و بر همكاري اقتصادي كشورها با تهران سايه انداخته ،ميزان
كارايــي عضويت ایران در اوراســیا در روزگار تحريم بايد در گذر زمان
و به تجربه مشــخص بشود ،اما به گفته كارشناسان ،يكي از اصليترين
مزاياي پيوستن ايران به اين اتحاديه را بایست در تسهيل رابطه تجاري
با روسيه در قالب فرصتهاي بيشتر و بهتر ديد.
براســاس این گزارشي كه خبرگزاري صداوســيما منتشر كرده يكي
از مزايــاي پیوســتن به ايــن موافقتنامه ،تخفيفهــاي تعرفهاي براي
صادركنندگان به اتحاديه اقتصادي اوراســيا شــامل كشورهاي روسيه،
قرقيزســتان ،قزاقســتان ،بالروس و ارمنستان اســت .با اجرايي شدن
پيوســتن ايران به اتحاديه اوراســيا در مرحله نخست ،تعرفه  ۸۰۰قلم
كاالهاي صادراتي ايران به كشــورهاي عضو اين اتحاديه كاهش خواهد
يافت و اين موفقيت خوبي براي صادرات كاالهاي غيرنفتي ايران به این
اتحاديه اســت .جذب سرمايه قابل مالحظه در مناطق شمالي و جنوبي
كشــور ،بهرهمندي از بازارهاي ترجيحي و بازارهاي هدف ،اســتفاده از
مســير ترانزيتي شمال-جنوب براي انتقال غالت به كشورهاي روسيه و
قزاقستان از ديگر فوايد همكاري ايران با اتحاديه اقتصادي اوراسيا است.
در حالي كه بيشتر نگاهها به آغاز همكاريهاي عملي ايران و اتحاديه

اقتصادي اوراســيا بيشتر جنبه اقتصادي به خود گرفته ،اما نميتوان از
حاشيههاي سياســي ورود ايران به اين بازار اقتصادي به سادگي عبور
كرد .در حالي كه خاورميانه گرفتار منازعات بيشــمار شــده ،اتحادیه
اروپا با حاشــيههاي بحران اقتصادي در بيشتر كشورهاي عضو و تقالي
بريتانيــا براي خــروج از اتحاديه و موج مهاجرت دســت و پا ميزند و
آمريكاي ترامپ ميگويد آنچه بيرون از مرزهاي ایاالت متحده ميگذرد
به ما ارتباطي ندارد ،اهميت مناطق آســياي مركــزي و قفقاز بيش از
پيش به چشــم ميآيد .به گفته كارشناسان ،پررنگتر شدن اين منطقه
در رقابتهاي تجاري ،همســايگي اين منطقه بــا چين ،نقش غيرقابل
انكار چين در سازمان همكاريهاي شانگهاي ،نياز اروپا به مسيري براي
رسيدن به قلب شرق بر اهميت اين منطقه در تحقق اهداف ژئوپليتيك
ايران ميافزايد.
تعميق ارتباطهاي تجاري ايران با منطقه اوراسيا به گونهاي كه نوعي
از درهمتنيدگــي منافــع اقتصادي ميان ايران و كشــورهاي عضو اين
اتحاديه ايجاد بشــود ،ميتواند به خودي خود و در يك روند نامحسوس
فوايد سياســي هــم براي ايران به دنبال داشــته باشــد .يكي از نقطه
ضعفهاي ايران در مراوده با كشــورهاي عضو اتحاديه اوراســیا ،پايين
بودن حجم مراودههاي اقتصادي و تجاري اســت كه به نظر ميرســد
همكاري رســمي و قاعدهمند ايران با اتحاديه اقتصادي اوراســيا بتواند
تا حدودي ايــن عقبماندگي را جبران كند .در حالي كه آمريكا تالش
ميكند با سياســت فشــار حداكثري ،تهران را منــزوي كند و هزينه
هرگونه رابطه اقتصادي و تجاري با ايران را باال ببرد ،ايران بايد از نقش
كليدي كه در شاهراههاي منطقهاي مانند جاده ابريشم و كريدور شمال
و جنوب دارد ،براي توســعه روابط اقتصادي و سياسي با كشورهاي اين
منطقه استفاده كند .از سوي ديگر ،كارشناسان معتقدند ايران ميتواند
با ابزار عضويت در اتحاديههاي منطقهاي ،نوعي از وابســتگي متقابل را
ايجاد كند كه همين مساله در ميانمدت منجر به كاهش آسيبپذيري
اقتصادي ایران خواهد شد .براساس گزارشي كه خبرگزاري صداوسيما
در خردادماه امســال و در گرماگرم بحثها در مجلس شوراي اسالمي
پيرامون همكاري رســمي با اتحاديه اقتصادي اوراســيا منتشــر كرد،
اتحاديه اقتصادي اوراســيا در بازار نفت جهانــي ،جايگاه قابل توجهي
دارد ،بنابراین پيوستن ايران به اتحاديه اوراسیا و ايجاد يك سوآپ نفتي
مشترك با كشــورهاي عضو اين اتحاديه ،ميتواند در شرايط تحريمي،
فروش نفت ايران را تسهيل كند.
پرونده «فرصت امــروز» درباره فرصتهاي عضويت ايران در اتحاديه
اقتصادی اوراسيا ( )EAEUرا در ادامه میخوانید.

ايران ،اوراسیا ،تجارت آزاد و دیگران

 ۱۱قول ایران و اوراسیا
حســن روحاني ابتــدای مهرماه در حالــي راهي ايــروان ،پایتخت
ارمنستان شد كه موافقتنامه موقت تجارت آزاد ميان ايران و اوراسيا از
چهارم آبانماه اجرايي خواهد شد.
در چند ســال اخير و با روی کار آمدن دولت یازدهم ،بحثها درباره
پيوستن ايران به اتحاديه اوراسیا ،با سرعت و تمركز بيشتري دنبال شد.
از اواخر ســال  ۱۳۹۴بود که مذاکرات فشردهای بین دولتهای ایران با
پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت ایجاد منطقه موقت آزاد
تجاری برای یک دوره سه ساله آزمایشی صورت گرفت که سرانجام این
موافقتنامه در اردیبهشت ماه  ۱۳۹۷در شهر آستانه پایتخت قزاقستان
توسط وزیر وقت صنعت ،معدن و تجارت ایران امضا و هیات وزیران نیز
در  ۱۸آذرماه  ۱۳۹۷این الیحه را به تصویب رســاند .مجلس شــورای
اسالمی هم در انتهای همین سال با تصويب قانوني به پيوستن ايران به
این اتحاديه اقتصادی رسمیت داد .به طور خالصه ،سير زماني مصوبات
و فرآيند پيوســتن ايران به اتحاديه اقتصادي اوراسيا تا به امروز به این
شرح است:
* ارديبهشــتماه  :1397امضاي توافقنامه تجارت ترجيحي ايران با
اوراسيا در آستانه قزاقستان
* بهمنماه  :1397تصويب فوريت اليحه موافقتنامه تشكيل منطقه
آزاد تجاري ايران و اوراسيا در مجلس شوراي اسالمي
* خردادماه  :1398تصويب كليات اليحه موافقتنامه موقت تشكيل
منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اســامي ايــران و اتحاديه اقتصادي
اوراسيا و كشورهاي عضو در مجلس شوراي اسالمي
* خردادماه  :1398تصويب موافقتنامه تشــكيل منطقه آزاد تجاري
ايران و اوراسيا
در حــال حاضر شــوراي تجــاري اتحاديه اقتصادي اوراســيا و اتاق
بازرگاني ايران ،بر سر انجام چند اقدام مشترك در قالب شوراي تجاري
رايزنيهاي فشــردهاي را پيشميبرند .براســاس گزارشهاي رسيده،
«تحكيــم روابط تجاري واقتصادي بلندمدت و ســودمند»« ،كمك به
كشف فرصتهاي تجاري و سرمايهگذاري در مقياس گسترده صنعتي،

كشاورزي و خدماتي» و «همكاري مشترك در مكانيزمهاي پشتيباني،
تشــويق و سرمايهگذاري» برخي از برنامههاي همكاري است كه توسط
شــوراي تجاري اتحاديه اقتصادي اوراســيا و اتاق بازرگاني ايران دنبال
خواهد شد.
آخرين آمارهاي منتشرشده از سوي مركز تجارت بينالمللي ()ITC
درخصوص وضعيت تجارت ايران با كشورهاي اتحاديه اقتصادي اوراسيا،
نشــان ميدهد مجموع صــادرات ايران به پنج كشــور اين اتحاديه در
ســال گذشــته ميالدي  918.2ميليون دالر بوده و در مقابل صادرات
كشــورهاي عضو اتحاديه اوراسيا به ايران در ســال  ۲۰۱۸حدود يك
ميليــارد و ۷۷۵ميليون دالر به ثبت رســيده اســت .در ميان اعضاي
اتحاديه اقتصادي اوراســيا،ايران بيشترين واردات را از كشور روسيه با
رقمي معادل يك ميليــارد و  ۲۰۷ميليون دالر و كمترين واردات را از
كشور قرقيزســتان با رقمي نزديك به  ۱۴ميليون دالر دارد .بيشترين
صادرات ايران به اعضاي این اتحاديه در سال گذشته ميالدي به روسيه
وبــه ارزش  533.1ميليون دالر ثبت شــده و كمترين ميزان صادرات
ايران نيز به كشــور بالروس به ارزش  12.6ميليــون دالر رقم خورده
است .براساس آمارهاي مركز تجارت بينالمللي ،در سال  ۲۰۱۸حدود
0.3درصد از واردات اين كشورها از ايران بوده است .در ميان كشورهاي
عضو اين اتحاديه نیز سهم ايران در تامين نياز وارداتي كشور ارمنستان
با 5.6درصد بيش از ســاير كشــورها بوده و حدود ۴درصد از صادرات
كااليي اين كشور نيز به ايران بوده است.
همچنین بهدنبال تفاهم صورتگرفتــه ميان پارلمان اقتصاد ايران و
اتحاديه اقتصادي اوراسيا «شــوراي تجاري اتحاديه اقتصادي اوراسيا و
اتاق بازرگاني ايران» تاســيس ميشود .اين شوراي تجاري يك مجمع
هماهنگكننده و مشــورتي دائمــي براي جامعه تجاري كشــورهاي
عضو اتحاديه اقتصادي اوراســيا و ايران به حســاب ميآيد كه بخشي
از همكاريهــاي تازه دو طرف در قالب آن دنبال خواهد شــد .در اين
چارچوب ،مطابق توافقنامهاي كه در شهر بيشكك ،پايتخت قرقيزستان
به امضاي غالمحسين شافعي ،رئيس اتاق ايران و ايبرايف ،رئيس شوراي

تجاري اتحاديه اوراسيا رســيد ،دو طرف قولوقرارهايي براي  ۱۱اقدام
مشــترك به منظور بهبود مناسبات و آسانســازي تبادل اطالعات در
دستور كار قرار خواهند داد .اين اقدامات به این شرح هستند:
* بســط موقعيت هماهنگ جامعه تجاري كشــورهاي عضو اتحاديه
اقتصــادي اوراســيا ( )EAEUو ايران در تعامل با بدنه اين كشــورها
(تعامالتي كه در برقراري ارتباط مستقيم ميان جامعه تجاري كشورهاي
عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا و ايران نقشآفرين خواهد بود).
* ارتقاي توســعه ارتباطات تجاري و اقتصــادي ،همكاري صنعتي و
مالي كشورهاي عضو  EAEUو ايران و بهبود رقابتپذيري اقتصادهاي
ملي.
* افشــاي موانع ،معافيتها و محدوديتهاي دسترســي دوجانبه به
بازار كشورهاي عضو  EAEUو ايران.
* بهكار گرفتــن جامعه تجاري اعضاي اتحاديه اوراســيا و ايران در
پروژههاي اقتصادي مختلف در قلمرو كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا.
* كمك به برقراري تماس و ارتباطات مســتقيم ،تحكيم مشــاركت
بلندمدت و سودمند دوجانبه بين جامعه عضو اتحاديه اوراسيا و ايران.
* كمك به كشــف فرصتهاي تجاري و ســرمايهگذاري در مقياس
گسترده صنعتي ،كشاورزي و بخشهاي خدماتي.
* همــكاري مشــترك در مكانيســمهاي پشــتيباني تشــويق و
سرمايهگذاري.
* تبادل اطالعات پيرامون قوانين و مقررات داخلي اعمال شده فعلي،
تنظيم تجارت و اقتصاد بينالمللي و همكاريهاي فني و صنعتي.
* توسعه طرحها و برنامههاي همكاري جامعه تجاري كشورهاي عضو
اتحاديه اوراسيا و ايران در زمينههاي مربوطه.
* ارائه حمايت مشترك در برگزاري انجمنها ،سمينارها ،ميزگردها،
كنفرانسها ،نمايشــگاهها و ســاير رويدادهاي داراي منافع دوجانبه با
هدف توسعه روابط دوجانبه تجاري.
* برقراري شــرايط شفافيت اطالعات ميان طرفين و توسعه تعهدات
مشاركت سودمند دوجانبه.
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 ۹۸۷هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به چه کسانی میرسد؟

سهم یارانه نقدی از درآمد خانوار ایرانی

فرصت امروز :درحالی که تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از کاهش
قابل توجه ســهم یارانه نقدی از درآمد خانوادههای ایرانی حکایت دارد،
با حذف  ۷۰۰هزار نفر یارانهبگیــر ،نزدیک به  ۳۱میلیارد تومان یارانه
آزاد میشود؛ رقمی که اگرچه در مقایسه با هزینه چند هزار میلیاردی
یارانه نقدی در هر ماه ،عدد قابل توجهی نیســت ،اما میتواند 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 ســالهای اخیر اســت .جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران به
موضوع یارانه نقدی اختصاص یافته و نشان میدهد سهم یارانه نقدی از
درآمد خانوارهای شهری از ۱۱درصد در سال  ۱۳۹۰به ۴درصد در سال
 ۱۳۹۷رســیده و در خانوارهای روستایی از ۲۰درصد در سال  ۱۳۹۰به
۸درصد در ســال  ۱۳۹۷رسیده است .این آمار ضرورت اصالح پرداخت
یارانه نقدی و همچنین دیگر یارانههای پنهان و آشکار در اقتصاد ایران
را گوشــزد میکند؛ چنانچه ثروتمندترینهای جامعه  ۲۳برابر بیشــتر
از فقیرترینهــا از یارانه بنزین برخوردارند .بهرهمندی دهکدهمیها از
یارانه دارو نیز ۱۹.۵برابر بیشــتر از دهک اولیهاست .بررسیها نشان
میدهد که ثروتمندان جامعه بســیار بیشــتر از اقشار کمدرآمد از این
یارانهها برخوردار هستند .به همین دلیل ،یکی از اصلیترین محورهای
اصالح بودجه سال  ۹۹تغییر در این نظام یارانههاست.
هر سال چقدر یارانه پرداخت میشود؟
به گزارش ایرنا ،طرح اصالح ساختاری بودجه چهار بخش درآمدزایی
پایدار ،هزینهکرد کارا ،ارتقای ثبات ،توســعه و عدالت را دربر میگیرد.
ایــن چهار هدف ،تنها از دو راه اصالح نظام یارانه پنهان انرژی و اصالح
سیاستهای حمایتی کاالهای اساسی امکانپذیر است.
در حال حاضــر یارانههای بودجهای۲۲ ،درصد از کل منابع بودجه را
به خود اختصاص داده اســت .میزان کل یارانههایی که دولت هر سال
پرداخت میکند ۱۳۰۰ ،هزار میلیارد تومان اســت .از این میزان۹۸۷ ،
هزار میلیارد تومان آن یارانه پنهان اســت ۱۰۰ .هزار میلیارد تومان نیز
به عنــوان یارانه بودجهای و  ۱۴۰هزار میلیــارد تومان به عنوان یارانه
فرابودجهای پرداخت میشود.

مجموع یارانه پنهان در حوزه انرژی  ۸۹۸هزار میلیارد تومان اســت
کــه تنها  ۵۴۱هزار میلیارد تومــان از آن برای گاز طبیعی و  ۴۳۶هزار
میلیارد تومان متعلق به فرآوردههای نفتی است.
ایــران در کل جهان از نظر پرداخت یارانههای پنهان انرژی در رتبه
اول قرار دارد .براســاس آمار سازمان بینالمللی انرژی ایران ساالنه ۷۰
میلیارد دالر یارانه برای ســوختهای فسیلی میپردازد .بعد از ایران در
جایگاه دوم عربســتان سعودی و چین قرار دارند که حجم یارانه پنهان
سوخت این کشورها ،حدود  ۴۵میلیارد دالر است.
این یارانهها از یک طرف هزینههای سنگینی را به دولت تحمیل کرده
اســت و از طرف دیگر نتوانستهاند 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  ۲۳برابر بیشتر
از دیگر اقشــار از یارانه برخوردار هستند .خوانساری در یادداشتی گفته
بود« :طبق برآورد ســازمان مدیریت و برنامهریزی در ســال  ۸۰۰هزار
میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت میشــود .سهم یارانه انرژی نیز از
این عدد قابلتوجه اســت .در شــرایطی که کل وابستگی اقتصاد کشور
به نفت حدود  ۲۰۰هزار میلیارد تومان اســت ،آیا نمیشود به تدریج از
کل اعتباراتی که بهعنوان یارانه پرداختمیشــود ،یکچهارمش را در
بودجه صــرف کنیم و یکچهارم را هم بهصــورت نقدی به دهکهای
آسیبپذیر جامعه بدهیم تا بتوانیم ســاختار اقتصادی کشور را اصالح
کنیم؟ ورود به این عرصه نیاز به شــجاعت و اقتدار دارد .محافظهکاری
بیــش از اندازه و توجه به برخــی تحلیلها که به وضوح آدرس غلط به
تصمیمگیر میدهند ،موجب شده تا مهمترین اصالح ساختاری اقتصاد
ایران معطل بماند و همزمان منابع کشور هدر رود و مردم هم ناراضیتر
از قبل شوند».
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد« :طبق آمارهای رسمی در سال
 ۱۳۹۷در بخش یارانه ســوخت  ۱۲۳هزار میلیارد تومان تنها بهعنوان
یارانه بنزین ۱۳۰ ،هزار میلیــارد تومان بهعنوان یارانه گازوئیل و ۲۸۰
هزار میلیارد تومان برای گاز طبیعی پرداخت شــده و در مجموع تنها
یارانه این سه نوع انرژی  ۵۳۳هزار میلیارد تومان بوده است .حاال تصور

کنید اگر این اعداد به تولید بیایند ،چقدرمیتوانند اثرات مثبتی داشته
باشند و به اصالح ساختار اقتصادی منجر شوند».
چقدر تبعیض در تخصیص یارانهها وجود دارد؟
بررســی جزییات گزارش مرکــز آمار از میزان هزینــه خانوادهها در
دهکهای مختلف ،نشان میدهد که ثروتمندترینهای جامعه ۱۴برابر
بیشــتر از فقیرترینها هزینه میکنند .در ســال  ،۹۷دهک اولیها که
کمدرآمدترینهای جامعه به حساب میآیند ،ماهانه یک میلیون تومان
هزینه کردند؛ در حالیکه دهکدهمیهــا یعنی ثروتمندترین افراد به
طور میانگین در کل کشــور ماهانه  ۱۴.۵میلیون تومان هزینه داشتند.
به این ترتیب نسبت هزینه ۱۰درصد ثروتمند به ۱۰درصد فقیر جامعه
در سال  ۱۳۹۷به رقم ۱۴.۵رسیده که این رقم بیشترین سطح در دهه
 ۹۰محســوب میشود .بررســی جزییات آمارها از دهه  80تاکنون نیز
نشان میدهد که طی پنج سال اخیر ،شکاف میان خانوارهای پردرآمد و
کمدرآمد افزایش یافته است .به گواه اقتصاددانها ،کارشناسان اقتصادی
و اجتماعی و مقامات مسئول ،یکی از اصلیترین دالیل افزایش اختالف
طبقاتی ،وضعیت فعلی نظام یارانهای بودهاست.
تبعیــض در برخورداری از یارانهها تنها محــدود به بنزین و اختالف
 ۲۳برابری نیســت .در یارانههایی که به دارو اختصاص داده میشــود،
دهک دهم  ۱۹.۵برابر دهک اول از یارانه دولتی برخوردارند .برخورداری
ثروتمندترینهای جامعه نسبت به فقیرترینها از یارانه کاالهای اساسی
نیز  ۴.۷برابر بیشتر است .نسبت بهرهمندی دهک دهم به دهک اول در
یارانه برق  ۳.۶برابر و در یارانه گاز نیز  ۲.۵برابر است.
در نتیجــه ،انتفاع مــردم از یارانههای دریافتی بــا هزینه دولت در
زمینه یارانه پرداختی همســان نیست .در شــرایطی که معیشت مردم
به واســطه پیامدهای تحریمهای ظالمانه در تنگنای سختی قرار دارد
و بودجه دولت برای حمایت از معیشــت و تولید بســیار محدود است،
هدررفت منابع کشــور بســیار نامطلوبتر اســت .این در حالیاست
که اســناد باالدستی ،یعنی سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی ،قانون
هدفمند کردن یارانهها و قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی بر حمایت هدفمند از معیشــت و تولید و لحاظ مصالح عامه
در مورد انفال و ثروتهای ملی تاکید دارند.

نقدینگی از بازار مسکن پر کشید

کاهش قیمت مسکن ادامه دارد
بــا توجه به تحلیلهای کارشناســان و آنچه آمارهــا میگویند ب ه نظر
میرسد انتظار متقاضیان برای کاهش بیشتر قیمت مسکن ،انتظاری دور از
واقعیت نیست و بازار امالک و مستغالت با روندهای قیمتی جدیدی روبهرو
شده است؛ به طوری که رئیس اتحادیه امالک کرج از کاهش 30درصدی
قیمت مسکن در این شهر خبر داده و گفت که قیمت مسکن پس از یک
دوره رشــد  ۱۰۰تا ۲۵۰درصدی در حال کاهش اســت و از دو ماه پیش،
قیمت مسکن در کرج حدود ۳۰درصد کاهش داشته است.
محمد قمی با اشــاره به رکود موجود در بازار مســکن به کاهش حدود
30درصدی قیمت اشــاره کرد و گفت :در طول مدت گذشته قیمتها به
صورت بیرویه بین  ۱۰۰تا ۲۵۰درصد رشد کرده بوده و این رشد بیرویه
در حال حاضر متوقف شده و قیمتها در حال کمشدن است.
به گفته وی ،هماکنون خریدار کمی برای مسکن وجود دارد و پیشبینی
میشود کاهش قیمت تا بهمنماه نیز ادامه داشته باشد و به همین دلیل
مردم برای خرید عجله نداشته باشند.
ش قیمت اخیر تأثیری
رئیس اتحادیه امالک کرج ادامه داد :اگرچه کاه 
بر کاهش اجارهها نداشــته اســت ،اما پیشبینی میشود در فصل نقل و
انتقال سال بعد شاهد اثر کاهش قیمت مسکن بر هزینه اجاره هم باشیم.
او درخصوص طرح منطقهبندی تعیین هزینه اجاره مســکن هم گفت:
هنوز هیچ اتفاق جدیدی در این خصوص رخ نداده است.
به گفته قمی ،یکی از دالیل کاهش قیمت مســکن ،خروج نقدینگی از
این بازار اســت و گفته میشود با توجه به وضعیت بازار ارز و خودرو ،این

نقدینگی به سمت بورس رفته است.
خانههای استیجاری برنامه مشترک دولت و شهرداری
در این میان ،دولت و شــهرداری در حال رایزنیهای اولیه برای ساخت
خانههای اســتیجاری هستند و در این خصوص قرار است وزارت کشور و
شــهرداری با یکدیگر تعامل کنند .به گزارش ایسنا ،جلسه شورای عالی
مســکن با حضور رئیسجمهوری ،اعضای دولت و مدیران شهرداری ۳۰
تیرماه امســال برگزار شــده که یکی از موضوعات مورد بررسی ،احداث
خانههای کوچک به قصد اجاره بوده اســت .براساس اعالم یکی از مدیران
شــهرداری ،از جمله مباحث مطرح در این نشست موضوع تامین مسکن
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 خانههای کوچکمتراژ برای مردم شهر
تهران خبــر داد .در ادامه زمزمه برنامهریزی بــرای احداث خانههای ۳۰
متری در تهران مطرح شد.
برخی کارشناسان ،احداث خانههای اجارهای را مطابق الگوی کشورهای
توسعهیافته عنوان و مطرح میکنند کالنشهرهای بزرگ دنیا ساخت مسکن
برای خانوارهای تک نفره و کمبضاعت را در دســتور کار خود قرار دادهاند.
در بسیاری از کشورهای پیشرفته ،شهرداریها در نقش دولت محلی اقدام
به عرضه مســکن استیجاری و مدیریت بازار اجاره به نفع گروههای هدف
میکنند و از این طریق بازار اجاره مسکن توسط دولتهای محلی تنظیم
میشود.

در ایران نیز طبق بند  ۲۱ماده  ۵۵قانون شــهرداری یکی از وظایف این
نهاد ،ساخت مسکن برای افراد بیبضاعت است که در جلسه شورای عالی
مسکن عنوان شده طرح و آییننامهای 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 جلســهای که با شهردار تهران
و معاونان وی داشتهایم ،اکنون این موضوع در حال کار کارشناسی است.
تاکید شهردار تهران برای حل مشکل مسکن
پیروز حناچی ،شهردار تهران پس از برگزاری جلسه شورای عالی مسکن
با اشــاره به افزایش سهم مسکن در ســبد خانوارها از ۱۲درصد به باالی
۵۰درصد در تاریخ چهار دهه انقالب اسالمی گفت :اگر هرچه زودتر برای
این امر تدبیری اندیشــیده نشود ،مسئله مسکن از موضوعی اجتماعی به
موضوعی امنیتی تبدیل میشود.
وی افزود :در جلســه اخیر هیات دولت در این زمینه راهکارهای زیادی
مطرح شد .ما هم پیشنهاد دادیم با حمایت دولت از ظرفیت شهرداریها
برای توســعه مسکن اســتفاده شــود که از این موضوع استقبال و حتی
پیشنهاد شد ظرفیتهای قانونی برای تحقق این امر پیشبینی شود البته
به نظر من در ماده  ۵۵قانون شهرداریها این ظرفیت وجود دارد و دولت
هم آماده همکاری است .همه باید تالش کنیم تا قدمی برای حل مشکل
مسکن اقشار کمدرآمد برداریم.

زنگنه در بازدید از مجتمع گروه صنعتی مپنا اعالم کرد

چینیها از پارس جنوبی کنار گذاشته شدند
وزیر نفت از کنار گذاشتهشــدن چینیها از فاز  ۱۱خبر داد و گفت این
فاز به طور ۱۰۰درصد 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 کارخانههای صنعتی
متعلق به آن ،یکی از شاخصهای فناوری ملی ایران است و همانطور که ما
انتظار داشتیم تمامی ظرفیتهای مپنا در مدار تولید و بهرهبرداری است.
به گفته وزیر نفت ،مپنا شــرکتی موفق در عرصه نیروگاهی بوده و پس
از آنکه وارد صنعت نفت ایران شد توانمندیهای خوبی کسب کرد و ما از
حضور مپنا در این بخش استقبال میکنیم.

به گزارش خبرگزاریها ،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 صحبتهای مدیران این
شرکت را نیز شنیدم .به آنها گفتم انتظار ما این است که مپنا در بخشهای
هایتک و خدمات فنی و مهندسی نفت که امروزه صنعت نفت در آن ضعف
دارد ورود پیدا کند .او با بیان اینکه وزارت نفت یک سازمان برونگرا است
اما باید درونزا هم باشــیم ،گفت :از فرصت تحریمها برای توســعه صنایع
داخلی باید استفاده کنیم و این را نیز میگویم که حداقل دو سوم کارهایی
که هماکنون در نفت انجام میشود توسط داخلیها صورت میگیرد.
وزیــر نفت درخصــوص مذاکره با وزیر نفت عربســتان نیز گفت :هیچ
مشکلی با ایشان ندارم و بیش از  22سال است که با هم دوست هستیم و

علیرغم تمامی تنشهای منطقهای 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 آمادهایم.
وی با بیان اینکه من به توان داخلی برای توســعه صنعت نفت بســیار
خوشبین هســتم ،گفت :بازار اتهامزنی همواره بازار پررونقی است و اگر
اتهام زدن مالیات داشت مطمئنا درآمدش از سایر بخشها بیشتر بود.
وزیر نفت همچنین با بیان اینکه  27فاز پارس جنوبی نیازمند تکنولوژی
فشارافزایی هســتند ،گفت :حتی اگر توتال میماند و برای فاز  11پارس
جنوبی سکوهای فشارافزایی را نصب و عملیاتی میکرد باز هم ما به دنبال
این بودیم که برای بقیه فازها این تکنولوژی را با اســتفاده از توان داخل
عملیاتی کنیم.

3

چرا خامفروشی میکنیم؟
فریالمستوفی

رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران

چین اولین شریک تجاری ایران در واردات و صادرات است .سطح
مبــادالت تجاری ایران و چین پس از انقالب با حجم  ۲۰۰میلیون
دالر آغاز شــد و ارزش مبادالت ایران و چیــن رو به فزونی مداوم
گذاشــت .بهطوری که در نهایت در ســالهای  ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۴به
مرز  ۵٠تا  ۵۲میلیارد دالر افزایش یافت .ســطح مناسبات تجاری
دو کشــور ،در سال  ٢٠١۵بهدلیل اُفت قیمت نفت و برخی مسائل
دیگر ،حدود ٢٠درصــد کاهش یافت و با تــداوم این روند نزولی،
ارزش تجارت ایران و چین در ســال  ٢٠١۶به رقم  ٣٢میلیارد دالر
رسید .و در پنج ماه نخست سال  ،٢٠١٧ارزش مبادالت تجاری دو
کشــور از مرز  ١۵میلیارد دالر گذشت .اقالم صادراتی ایران بیشتر
شامل مواردی از جمله متانول ،مواد شیمیایی ،زعفران ،قیر ،پسته،
شــیرینبیان ،پوست ،کفپوش ،خرما ،انجیر ،مواد شیمیایی و عمدتا
مواد خام معدنی و سنگ آهن است.
خامفروشــی حراج ثروت ملی و آسیب به نسلهای بعدی کشور
برای استفاده از این منابع طبیعی است .وقتی خامفروشی میکنیم
در عمل ســودی را که باید در داخل هزینه شود ،مستقیم به خارج
از کشور میبریم ،در صورتی که اگر توانمندی خود را افزایش دهیم
و دست از خامفروشی برداریم میتوانیم درآمدزایی کرده و به رشد
اقتصادی کشــور کمک کنیم ،اما خام نفروختن منوط به چیست؟
اگر تکنولوژیهای جدید در اختیار کارخانهها قرار بگیرد معدنکاران
و فعالیــن این بخش میتوانند ســهم خوبــی از بازارهای داخلی و
صادراتی را در اختیار بگیرند.
انرژی ،حمل و نقل ،کشــاورزی و استخراج فناورانه مواد اولیه از
بخشهایی است که میتوان در آن با چین تجارت کرد.
صادرات غيرنفتـي نیز نقـــش تعيينكنندهاي بر رشد اقتصادي
دارد .درواقع توســعه و متنوعســازي صــادرات غيرنفتي با توجه
به مزيتهاي نســبي بالفعل و بــه كارگيري ظرفيتهــاي بالقوه
در تجــارت خارجي بايــد مورد توجه قرار گيرد ،چراکه عايـــدي
صــــادرات غيرنفتــي مــيتوانــد زمينــــه مناســبي را بــراي
برنامهريزيهــاي كوتاهمدت و بلندمدت در مقايســه با درآمدهاي
بيثبات صادرات vنفتي فراهم کند .هر گامی برای توسعه صادرات
غیرنفتی یک حرکت موثر بـراي كـاهش اتكا به درآمد نفتي و ايجاد
شرايط به نسبت باثباتتـــري بـــراي تمامي بخشهاي اقتصادي
محسـوب شـــود و میتواند رشـــد اقتصادي باالتري را رقم بزند.
اگرچه دســتگاههای اجرایی و مشورتی برای توسعه صادرات تالش
میکنند ،اما تا زمانی که اهداف و اســتراتژی اقتصادی شــفاف و
مشخصی وجود نداشته باشد ،به نتیجه نمیرسیم.
ضعف صنایع فــرآوری ،فقدان قابلیت برنامهریــزی برای فرآوری
برخی مواد معدنی ،مغایرت نــرخ خرید صنایع داخلی از معدنکاران
با قیمت جهانی مواد خام معدنــی ،فراهم نبودن زمینه برای فروش
داخلی مواد خام معدنی ،معضل تســهیالت بانکی و نرخ ســود باال،
غفلت از بخش فرآوری مواد معدنی ،تاثیر ظرفیت اســتخراج معدن
بر موضوع خامفروشــی ،بیثباتی در برنامهریزی برای بهرهبرداری و
تولید در بخش معدن و خامفروشی برخی سنگها توسط معدنداران
و فعــاالن بخش صنایع معدنی از جمله آســیبهای فعلی در حوزه
معادن سنگ است .در حال حاضر کشور به توسعه زیرساختهایی از
جمله گمرک ،حمل و نقل و ترانزیت کاال نیاز دارد .قیمت تمامشده
کاالی صادراتی با در نظر گرفتن نرخ بهره باالتر از 18درصد موجب
رقابتینبودن قیمت کاالی ایرانی در بازارهای جهانی است .بـديـــن
منظـور و بـراي توسعه صادرات غيرنفتي ،پيشنهاد ميشود سـاختار
توليـــدي داخل به شيوهای مناسب تغيير کند ،بـــه گونـهاي كـه
کاالی ایرانــی در بازارهــای جهانی با دیگر کاالهــا رقابت کند .در
ساختار توليد ،به زمينههايي كه كشور عالوه بـــر مزيـــت نسـبي
داراي مزيــــت رقــــابتي هم هست ،بیشتر توجه کنیم .بــه عالوه
متنوعسازي صادرات به دليـــل اينكـــه فرصـتهـاي بيشـتري را
پيش روي صادركنندگان قرار ميدهد ،بايد در دستور كـــار قـــرار
گيرد .بــه دليل ارزش افزوده باالتر صــادرات محصوالت و كاالها با
فناوري باال نسبت بـــه صـادرات كاالهـــاي اوليـه و معدني ،تغيير
جهت از صـــادرات كاالهـاي اوليـه بـه صـادرات كاالهای باکیفیت،
باید مدنظر قرار بگیرد .در نظر گرفتن مشــوقهای هدفمند مستقیم
و غیرمســتقیم برای صادرکنندگان بخش خصوصی با نظر تشکلهای
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 زیرساختهای مناسب برای تولید با ارزش افزوده باال و با
هدف صادراتی در نظر گرفته میشود ،ارتقای کیفیت محصوالت ،رعایت
استاندارد جهانی صادرات برای رقابتیشدن کاالهای غیرنفتی صادراتی،
حمایت دولت از صادرکنندگان با تدوین و تخصیص مشوقهای 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 رتبهبندی شاخص فالکت

نیمی از  ۱۰کشــور دارای کمترین شاخص فالکت دنیا در آسیا
قرار دارند .موسســه «کاتو» در گزارشــی به قلم اســتیو هانکه ،به
رتبهبندی کشــورها براساس شــاخص فالکت تا پایان سال ۲۰۱۸
پرداخت .این شــاخص که دربر گیرنده معیارهای رشــد اقتصادی،
نرخ بیکاری ،نرخ تورم و نرخ بهره است برای  ۹۵کشور اندازهگیری
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  75.7واحد اندازهگیری شده است .در این گزارش
همچنین هلند در رده هشــتم ،آلمان چهاردهم ،آمریکا بیســت و
هفتم ،انگلیس سی و چهارم ،استرالیا چهلم ،فرانسه چهل و یکم و
عربستان هفتاد و هشتم ایستادهاند.
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ایرانیها در سال چقدر کارتبهکارت میکنند؟

ی خریدهای اینترنتی زیاد شد
کالهبردار 

هشدار بانک مرکزی به خریداران اینترنتی

با توجه به افزایش تعداد سایتهای جعلی در فضای پرداخت کشور،
بانک مرکزی از دارندگان کارتهای بانکی درخواست کرد هنگام انجام
عملیــات بانکی و خرید در فضای مجازی ،توجه و دقت الزم داشــته
باشند و از ورود و افشای اطالعات کارت خود در سایتهای نامعتبر و
مشکوک خودداری کنند.
بنــا بر اعالم بانک مرکــزی ،در این اطالعیه آمده اســت :به اطالع
هممیهنان گرامی میرســاند این بانک در راستای صیانت و محافظت
از دارایی مشتریان و به منظور مقابله با سایتهای جعلی و جلوگیری
از فیشــینگ درگاههای پرداخت همواره اقدام به شناسایی درگاههای
تقلبی و پیگیری جهت مسدودســازی و غیرفعال شدن این درگاهها
مینماید.
درواقع ،درگاههای جعلی پرداخت یا فیشــینگ توســط مجرمان
ســایبری به منظور ســرقت اطالعات کارت مردم ،طراحی شده و در
اینترنت بارگذاری میشوند .در این مvیان ،با توجه به اینکه اطالعات
کارت (شماره کارت ،رمز دوم ،تاریخ انقضا و کد  ) CVV۲برای انجام
تراکنشهای کارتی اینترنتی مانند خرید و انتقال وجه کارت به کارت
استفاده میشود ،مجرمان همواره سعی در سرقت این اطالعات با فریب
مردم از طریق صفحات فیشینگ را دارند.
بانک مرکزی با همکاری بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای
ارائهدهنده خدمات پرداخت ،اقدامات پیشگیرانه متعددی برای حفاظت
از دارایی شهروندان در برابر این نوع کالهبرداریها به انجام رساندهاند
که از آن جمله میتوان به تجمیع درگاههای پرداخت معتبر ذیل دامنه
شاپرک (  ،)https://shaparak.irبه کارگیری گواهیهای امنیتی
معتبر ،ارائه رمز دوم پویا به مشتریان و رصد و پایش مستمر درگاههای
پرداخت در فضای مجازی اشاره کرد.
به موازات اقدامات پیشــگیرانه فوق ،این بانک با همکاری بانکها
و موسســات اعتباری ،شــرکتهای ارائهدهنده خدمــات پرداخت و
شــرکتهای تابعه خود با رصد شــبکههای اجتماعی و بهرهگیری از
قابلیتهای مراکز رصد و پایش درگاههای شبکه 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 بانکها و موسسات اعتباری که اقدام به انجام
تراکنشهای اینترنتی مینماید درخواســت میشود ضمن توجه به
اعتبار درگاههای مورد اســتفاده در فضای مجازی از رمز دوم پویا که
توسط بانکها و موسسات اعتباری ارائه میشود استفاده نمایند .امید
است اقدامات انجامشده در کنار ارتقای آگاهی عموم مشتریان بانکها
موجبات کاهش اقدامات مجرمانه در فضای مجازی را فراهم آورد.

صدور آنی کارت هدیه در شعبههای بانک
پاسارگاد

بانکپاسارگاد امکان صدور آنی کارت هدیه در طرحهای متعدد و با
متن دلخواه را از طریق کیوسکهای مستقر در  93شعب ه خود فراهم
کرد .به گزارش روابطعمومی بانکپاسارگاد ،کیوسکهای کارت هدیه
شعبه این بانک در تهران و برخی از شهرستانها ،با امکان
مستقر در  93
دسترسی  24ساعته ،عالوه بر صدور کارت هدیه ،قابلیت انجام تمامی
تراکنشهای غیرنقدی بانکی را نیز دارند .گفتنی است به زودی تعداد
شعبههای مجهز به کیوسکهای کارت هدیه در تهران و شهرستانها
گسترش خواهد یافت .مشتریان برای دریافت لیست شعبههای مجهز
به این کیوسکها و کسب اطالعات بیشتر میتوانند به سایت بانک به
نشانی  www.bpi.irمراجعه کنند و یا با مرکز مشاوره و اطالعرسانی
این بانک به شماره  82890تماس حاصل کنند.
خدمات رمز دوم پویا انحصاری است؟

رمز گران

برخی بانکها در حالی اســتفاده از رمــز دوم یکبار مصرف برای
مشــتریان خود را اجباری کردهاند که این سرویس در مقایسه با سایر
خدمــات بانکی کارمزد باالیی دارد؛ موضوعی کــه برخی دلیل آن را
انحصار در ارائه این خدمات توسط یک شرکت خصوصی میدانند .به
گزارش ایســنا ،نیمه دوم سال گذشته بود که بانک مرکزی اعالم کرد
که از خردادماه سال  ۱۳۹۸مردم باید برای پرداختهای اینترنتی خود
به جای رمز دوم ثابت از رمز دوم یکبار مصرف یا پویا استفاده کنند.
بر این اساس ،قرار شد که برخی از بانکها از همان زمان به صورت
اختیاری رمز دوم یکبار 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 بانک مرکزی ،اجباریشدن رمز دوم پویا به تعویق افتاد،
چراکه شرکت اپل برخی اپلیکیشنهای ایرانی را حذف کرد و با توجه
به اینکه بخشــی از مردم ایران از گوشی آیفون استفاده میکنند ،این
احتمال میرفت که با اجباریشــدن رمز دوم پویا ،پس از مدتی این
اپلیکیشنهای بانکی حذف شده و برای مردم مشکل ایجاد شود.
در آن زمان گفته شــد که بانک مرکزی به دنبال راهکار دیگری از
جمله پیامک ،برای رمزهای دوم یکبار مصرف اســت و در عین حال
برخی اختالف نظرها با وزارت ارتباطات درباره قیمت استعالم شماره
تلفن همراه وجود داشت که هزینههای این کار را افزایش میداد.
هرچند که هنوز استفاده از رمز دوم پویا اجباری نشده و بانک مرکزی
از آن زمان این موضوع را مســکوت گذاشــته و اظهارنظری درباره آن
نکرده است ،اما برخی بانکها استفاده از رمز دوم پویا را در دستور کار
خود قرار دادهاند؛ حال آنکه براســاس اطالعات به دست آمده هزینه
راهاندازی این سرویس برای مشتریان اندکی باالست.
آنطور که گفته میشود مشتریان بانکی باید برای راهاندازی سرویس
رمز دوم یکبار مصرف خود ســاالنه حدود  ۳۳هزار تومان کارمزد به
بانک پرداخت کنند که این رقم در مقابل سایر کارمزدهای بانکی رقم
باالیی است.
این در حالی است که اســتفاده از این خدمات مربوط به یک قشر
خاص نبوده و بخش عمدهای از مشتریان بانکی در حال حاضر نسبت
به پرداخت اینترنتی اقدام میکنند.
اما نکته مهمتر آنکه شــعب بانکی در اعتــراض به باالبودن قیمت
راهاندازی رمز دوم یکبار مصرف ،دلیل آن را باالبودن هزینه شــرکت
ارائهدهنده این خدمات میدانند.

سودآورترین تراکنش الکترونیکی

کارت بــه کارت یکی از متداولترین عملیات بانکی در ایران اســت
که اگرچه نمونههای مشــابه زیــادی در مدلهای اســتاندارد جهانی
بــرای آن وجود ندارد ،ولی به خصوص طی ســالهای اخیر به یکی از
پرکاربردترین تراکنشها در کشــور ما تبدیل شــده است تا جایی که
برآوردهــای حدودی ،تعداد آن را بیش از  ۳میلیارد تراکنش در ســال
ن میدهند .درواقع ،غیرشــفافترین تراکنش پرداخت الکترونیکی
نشا 
همان «کارت به کارت» اســت که در سایه عدم نظارت بر آن در سال
رقمی حدود  ۱۵۰۰میلیارد تومان کارمزد از حســاب بانکی مشــتریان
بانکی کســر میشــود .در این میان ،کارمزد هــر تراکنش  ۵۰۰تومان
اســت و به محض انتقال وجه از حساب شخص انتقالدهنده کسر و با
تناســبی تعیینشده بین بانک مبدأ ،بانک مقصد ،شتاب و پرداختساز
(اپلیکیشن) تقسیم میشود.
در یک کالم ،کارمزد کارت به کارت بین چهار بازیگر تقسیم میشود:
بانک مبدأ ،بانکی که عملیات تراکنش روی دستگاه خودپرداز آن انجام
میشود (در مدل انتقال وجه به وســیله پرداختسازها ،بانک مبدأ در
حکم همان بانکی اســت که تراکنش بر روی خودپرداز آن انجام شده)،
بانک مقصد پول و سوئیچ شتاب.
پشت پرده عدم نظارت بر تراکنش «کارت به کارت»
بــه گــزارش خبرآنالیــن ،ارائــه خدمــت کارتبهکارت بــر روی
اپلیکیشــنهای پیاسپیها اگرچه با مجوز بانک مرکزی انجام شــد،
اما اص ً
ال با موافقت و اســتقبال شــاپرک همراه نبــود .به همین خاطر
نیز مســئوالن این شــرکت در اطالعیهای که اردیبهشت ماه امسال بر
روی سایت شاپرک قرار گرفت ،اعالم کردند برخالف خدمات پرداخت،
خدمت کارت به کارت تماماً شــتابی بوده و از زیرســاختهای شبکه
پرداخت الکترونیک کشور یعنی سوئیچ شرکتهای پیاسپی و شرکت
شــاپرک عبور نمیکنند بلکه مشابه سایر تراکنشهای کارتبهکارت از
طریق سوئیچ بانک پذیرنده مستقیماً به سوئیچ شتاب ارسال میشوند.
با توجه به تکرار این اشــتباه از سوی برخی ناظران و رسانهها ،تأکید
بر این نکته ضروری اســت که خدمت کارتبهکارت چه در قالب برخی
اپلیکیشــنهای شرکتهای پیاسپی ارائه شــود و چه از سوی برخی
اپلیکیشنهای دیگر ،کام ً
ال از شبکه پرداخت مجزا بوده و بنا بر الزامات
بانک مرکزی ،مدیریت ریسکهای آن برعهده بانکها قرار دارد.
همانگونــه که از بیــن خطوط این بیانیه کوتاه برمیآید مســئوالن
شاپرک با ارائه خدمت کارتبهکارت بر روی اپلیکیشنهای شرکتهای
پرداختی مخالف بودند و برای این مخالفت نیز دالیل متعددی داشتند
گرچه هیچگاه آشکارا این مخالفت و دالیل آن را اعالم نکردند؛ عملیات
انتقال وجه کارتی به اعتقاد مســئوالن شــاپرک اساســاً یک عملیات
پرداختی نبود و نیســت و ارائه این خدمت توسط شرکتهای پرداختی
میتوانســت زمینــه تداخل حوزههــای ســرویسدهی را فراهم آورد
کمااینکه خیلی زود شــاهد بروز این مشکل بودیم و شاپرک از نظارت
بر تخلفات صورتگرفته در این خدمت و جلوگیری از آنها شــانه خالی
کرد ،چراکه خود را نهاد مرجع و مسئول در حوزه پرداخت میدانست نه
عملیاتی از جنس انتقال وجه که سرویسی غیرپرداختی است.
واقعیــت دیگــری نیز در میــان بــود؛ از آنجایی کــه تراکنشهای
کارتبهکارت از سوئیچ شــاپرک عبور نمیکرد حتی در صورت تمایل،
شــاپرک عم ً
ال نمیتوانست اشــراف و اعمال نظارتی بر این تراکنشها
داشــته باشــد؛ به عبارت دیگر پــس از بروز تخلفاتی توســط برخی
شرکتهای پرداختی در سرویس کارتبهکارت که عمدتاً مربوط به عدم
رعایت ســقف یک میلیون تومانی انتقال در هر شبانهروز میشد ،اصرار
و چانهزنی مسئوالن وقت بانک مرکزی با مدیران شاپرک برای برخورد
بــا پیاسپیها عم ً
ال راه به جایی نبــرد چراکه نظارت بر تراکنشهایی
که شاپرک اساساً اطالعی از آنها نداشت ،کام ً
ال ناممکن و بیمعنا بود.
پرداختساز؛ مولود ناقصالخلقه کارتبهکارت
امــا یکی از علــل افزایش تراکنشهــای کارتی به بیش از ســاالنه
3میلیارد ،تغییری اســت که از خرداد ســال  ۹۶با ابالغ دستورالعملی
موجز و کوتاه از ســوی بانکمرکزی در ابزارهــای انجام این تراکنش
ایجاد شــد؛ دســتورالعملی با نام «الزامات خدمت انتقال کارتبهکارت
دوجانبه بدون حضور کارت» که همچنان تنها مستندی است که در آن
تعریفی از «پرداختســازی» ارائه شده است .با ابالغ این دستورالعمل،
مؤسسات اعتباری مجاز شدند عملیات آغاز تراکنشهای کارتبهکارت
را به اشخاص حقوقی واگذار کنند ولی مسئولیت و پاسخگویی در قبال
این تراکنشها همچنان برعهده خود آنهاست.
اشــخاص حقوقی مورد اشاره در این دستورالعمل در واقع همانهایی
هســتند که پیش از اینها برخی مســئوالن بانکمرکزی شفاهاً از آنها
با عنوان «پرداختســاز» نام بــرده بودند .بنا بر تعریف ارائهشــده در
این دســتورالعمل ،پرداختساز شــخصیتی حقوقی است که با توسعه
اپلیکیشــن ،امکان آغاز تراکنشهای انتقال وجه کارتبهکارت را فراهم
میکنــد .به این ترتیب پای اَپهای مختلــف به عنوان بازیگران جدید
حوزه فینتک به عملیات انتقال وجه کارتی باز شد ،ولی مشکل این بود
که هیچ مســتند مجزایی درباره فعالیت پرداختسازی که مث ً
ال شرایط،

نهاد متولی ارائه مجوز ،مقررات و اســتانداردهای ناظر بر فعالیت و ...را
تعیین کند ،از ســوی بانکمرکزی تدوین نشــده بود و هنوز هم نشده
است.
الزم به گفتن نیست که ایجاد چنین امکانی اگرچه با محدودیتهایی
ماننــد حداکثر ســقف یک میلیــون تومان انتقال بــرای هر کارت در
شــبانهروز همراه بود ،زمینه رقابت جذابی برای شرکتهای پیاسپی
به وجود آورد.
از آنجایی که اغلب این شــرکتها پیش از این اپلیکیشــنهای خود
را در حوزه ارائه خدمات مختلف پرداختی معرفی کرده و توســعه داده
بودند ،کام ً
ال مشــخص بود کــه برندگان اصلی رقابــت در جمعکردن
تراکنشهای انتقال وجه کارتی ،شرکتهای پیاسپی خواهند بود.
ِ
شاپرک نگران
ارائه خدمت کارتبهکارت بر روی اپلیکیشنهای پیاسپیها اگرچه
با مجوز بانکمرکزی انجام شــد اما اص ً
ال با موافقت و استقبال شاپرک
همراه نبود .به همین خاطر نیز مسئوالن این شرکت در اطالعیهای که
اردیبهشت ماه امســال بر روی سایت شاپرک قرار گرفت ،اعالم کردند
برخــاف خدمات پرداخت ،خدمت کارت به کارت تماماً شــتابی بوده
و از زیرســاختهای شــبکه پرداخت الکترونیک کشــور یعنی سوئیچ
شرکتهای پیاسپی و شرکت شاپرک عبور نمیکنند بلکه مشابه سایر
تراکنشهای کارتبهکارت از طریق ســوئیچ بانک پذیرنده مستقیماً به
سوئیچ شتاب ارسال میشوند.
با توجه به تکرار این اشــتباه از سوی برخی ناظران و رسانهها ،تأکید
بر این نکته ضروری اســت که خدمت کارتبهکارت چه در قالب برخی
اپلیکیشــنهای شرکتهای پیاسپی ارائه شــود و چه از سوی برخی
اپلیکیشنهای دیگر ،کام ً
ال از شبکه پرداخت مجزا بوده و بنا بر الزامات
بانکمرکزی ،مدیریت ریسکهای آن برعهده بانکها قرار دارد.
همانگونــه که از بیــن خطوط این بیانیه کوتاه برمیآید مســئوالن
شاپرک با ارائه خدمت کارتبهکارت بر روی اپلیکیشنهای شرکتهای
پرداختی مخالف بودند و برای این مخالفت نیز دالیل متعددی داشتند
گرچه هیچگاه آشکارا این مخالفت و دالیل آن را اعالم نکردند؛ عملیات
انتقال وجه کارتی به اعتقاد مســئوالن شــاپرک اساســاً یک عملیات
پرداختی نبود و نیســت و ارائه این خدمت توسط شرکتهای پرداختی
میتوانســت زمینــه تداخل حوزههــای ســرویسدهی را فراهم آورد
کمااینکه خیلی زود شــاهد بروز این مشکل بودیم و شاپرک از نظارت
بر تخلفات صورتگرفته در این خدمت و جلوگیری از آنها شــانه خالی
کرد ،چراکه خود را نهاد مرجع و مسئول در حوزه پرداخت میدانست نه
عملیاتی از جنس انتقال وجه که سرویسی غیرپرداختی است.
واقعیــت دیگــری نیز در میــان بــود؛ از آنجایی کــه تراکنشهای
کارتبهکارت از سوئیچ شــاپرک عبور نمیکرد حتی در صورت تمایل،
شــاپرک عم ً
ال نمیتوانست اشــراف و اعمال نظارتی بر این تراکنشها
داشــته باشــد؛ به عبارت دیگر پــس از بروز تخلفاتی توســط برخی
شرکتهای پرداختی در سرویس کارتبهکارت که عمدتاً مربوط به عدم
رعایت ســقف یک میلیون تومانی انتقال در هر شبانهروز میشد ،اصرار
و چانهزنی مسئوالن وقت بانکمرکزی با مدیران شاپرک برای برخورد
بــا پیاسپیها عم ً
ال راه به جایی نبــرد چراکه نظارت بر تراکنشهایی
که شاپرک اساساً اطالعی از آنها نداشت ،کام ً
ال ناممکن و بیمعنا بود.
عالوه بر این در همان مستند الزام خدمت پرداخت کارتبهکارت که
توسط بانکمرکزی ابالغ شــده بود ،مسئولیت نظارت و مدیریت تمام
ریســکهای برونســپاری آغاز تراکنش انتقال وجه متوجه بانک مبدأ
دانســته شده اســت بنابراین بانکها باید مانع تخلفاتی مانند تخلف از
سقف انتقال شوند.
بهشت تخلفات
همین ضعف نظــارت در کنار عوامل دیگر خیلــی زود ،انتقال وجه
کارتی توسط پرداختسازها را به ابزاری آسان و راحت برای جابهجایی
پولهای غیرشفاف تبدیل کرد و این یکی از همان علل افزایش چشمگیر
تعداد تراکنشهای کارتبهکارت مخصوصاً طی چند ماه اخیر است.
شــواهد افزایش این تراکنشهای غیرشفاف را میتوان 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 شرطبندی
و جلوگیــری از کالهبرداری عامالن دایرکننــده قمارخانههای مجازی،
همکاری و تعامالتی میان پلیس فتا ،دادســتانی کل کشــور و سیستم
بانکی با پیگیری بانک مرکزی شــکل گرفته که نتایج بســیار خوبی در
جلوگیری از هدررفت ســرمایهها و افزایش فعالیت این سایتها داشته
است».
به تصریح سرهنگ دوم علینیکنفس «با توجه به جلوگیری گسترده
از فعالیــت درگاههــای پرداختی اینترنتی و بانکی در این ســایتها و
افزایش حساسیت از طریق درگاههای واسط ،تراکنشها در سایتهای
قمار و شرطبندی ،با بیتکوین ،رمزارزها و پول نقد انجام میشود».
منظور این مقام مســئول پلیس فتا از پــول نقد در واقع همان پولی
اســت که از طریق خدمت کارتبهکارت دســت به دســت میشد؛ به

عبارت دیگر افزایش ســختگیریها و نظارتهای هوشــمند در شبکه
پرداخت ،قماربازها و اهالی شــرطبندی را به ســمت اســتفاده از ابزار
کارتبهکارت سوق داده بود.
گذشــته از این مالحظه ،بانک مرکزی هم به عنوان نهاد مسئول در
حوزه پولی از ناحیه ضعف نظارتی بر ســرعت و مقدار پولی که توســط
اپلیکیشــنها در اقتصاد کشور میچرخید ،نگران بود و هیچ ابزاری هم
برای اعمال حاکمیت بر این جریان نداشت.
همین افزایش معنادار ،نگاههای نهادها و دســتگاههای مختلف را به
ســمت بانکمرکزی چرخاند تا با تدوین و اجرای دستورالعملها و به
کارگیری ابزارهایی ،امکان نظارت بر این حوزه را فراهم آورد.
ک مرکزی
جلسهای کمسابقه در طبقه هفدهم بان 
هفتههای پایانی حضور ناصر حکیمــی در معاونت فناوریهای نوین
بانک مرکزی ،جلسه مهمی در طبقه هفدهم ساختمان بانک تشکیل شد
و در تصمیمی کمسابقه ،شاپرک مأمور شد در مدت کوتاهی سامانهای
را ایجاد کند تا به وضعیت نابســامان تراکنشهای کارتبهکارت نظم و
انضباطی داده شود.
ایــن تصمیم از آنرو کمســابقه ارزیابی میشــود کــه معاون وقت
فناوریهای نوین بانکمرکزی علیرغم اینکه ایجاد چنین ســامانهای
از جنــس اقدامات عملیاتی بود ،انجام آن را به رگوالتور حوزه پرداخت
ســپرد و عم ً
ال رویکرد گذشــته خود را در دور نگه داشــتن شاپرک از
حوزههای عملیاتی نادیده گرفت .به این ترتیب شــاپرک خود را مأمور
ســر و ســامان دادن به تراکنشهایی دید که تا چندی پیش آن را به
درستی خارج از حیطه مسئولیتهایش میدانست!
صداهایی که بلند شد
ایــن واگــذاری همانگونه کــه دور از ذهــن نیز نبود ،حواشــی و
واکنشهایی به دنبال داشــت؛ واکنشهایی که قاعدتاً باید به حســاب
ذینفعــان پیدا و پنهان ادامه مدل فعلی گذاشــت چراکه ظاهرا ً تغییر
شــرایط را حاال به هر شــکلی که باشــد به زیان خود میدانند و چه
منفعتی باالتر از درآمد؟
به این ترتیب ســؤال اصلی این است که سازوکار درآمدی مدل فعلی
چگونه است؟ ذینفعان اصلی چه کسانی هستند؟ در چه صورتی انتفاع
این دسته با مدل جدید ممکن است به مخاطره بیفتد و ...؟
بنا بر دســتورالعمل «الزامات خدمت انتقــال کارتبهکارت دوجانبه
بدون حضور کارت» ،کارمزد این خدمت مطابق نرخ کارمزدهای انتقال
وجه ابالغ شــده توسط بانک مرکزی اســت .به این ترتیب از آنجا که
ســقف انتقال وجه به وسیله پرداختســازها یک میلیون تومان تعیین
شده ،کارمزد این تراکنش  ۵۰۰تومان است.
پرسوجوها نیز نشــانمیدهد مدل تقسیم این کارمزد  ۵۰۰تومانی
چه به وسیله پرداختساز انجام شود چه به وسیله خودپرداز ،یکی است
و تفاوتی نمیکند .در این مدل کارمزد بین چهار بازیگر تقسیم میشود:
بانک مبدأ ،بانکی که عملیات تراکنش روی دستگاه خودپرداز آن انجام
میشود (در مدل انتقال وجه به وســیله پرداختسازها ،بانک مبدأ در
حکم همان بانکی اســت که تراکنش بر روی خودپرداز آن انجام شده)،
بانک مقصد پول و سوئیچ شتاب.
اگرچه در حالت کارتبهکارت توسط اپلیکیشنها ،اَپهای پرداختساز
جای دستگاه خودپرداز را میگیرند اما دستورالعمل بانکمرکزی درباره
ســهم پرداختســازها از کارمزد انتقال وجه کام ً
ال سکوت کرده و هیچ
مدلی برای آن تعیین نشــده و همانگونه که گفته شد بانک مبدأ باید
همان بانکی تلقی شود که ابزار تراکنش را فراهم آورده است .بر همین
اســاس پیگیریها از چند بانک و شــرکت پیاسپی نشانمیدهد که
ســهم پرداختسازها از کارمزد تعلق گرفته به بانک مبدأ کام ً
ال در گرو
توافق بانک و پرداختســاز است و در موارد متعددی بانکها حاضر به
پرداخت هیچ سهمی از کارمزد به پرداختسازها نبودهاند.
پیگیریها از شــاپرک بهعنوان متولی تدوین و اجرای مدل نظارت بر
ن میدهد هنوز کار به مرحله
خدمت انتقال وجه بدون حضور کارت نشا 
تعیین مدل تقســیم و تسهیم کارمزد نرســیده و اساساً تصمیمگیری
در این مورد نیز با بانک مرکزی اســت .گذشــته از این آنچه از مجموع
رویکردها و ســخنان مســئوالن بانک مرکزی حتی در الیه رئیس این
بانک به دســت میآید ،تغییر انتظارات و رویکردها نســبت به ابزارها و
خدمات پرداخت و بانکــداری الکترونیک از رویکرد «خدمتمحور» به
«نظارتمحور» است.
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نوسان محدود بازار ارز به روایت حیدر مستخدمین حسینی

قیمت دالر چقدر جا برای کاهش دارد؟

چند روز پیش بود که خبرگزاری بلومبرگ از ثبات ارزی ایران و تقویت
ارزش ریال در یک سال گذشته خبر داد و سیاستهای اخیر بانک مرکزی
را دلیل آن معرفی کرد .بلومبرگ با اشاره به تقویت ۴۰درصدی ارزش ریال
در برابر دالر در مقایسه با سال قبل از قول عبدالناصر همتی ،رئیس بانک
مرکزی نوشــت که متوسط رشــد اقتصادی ایران در بازه  12ماه اخیر و با
وجود تحریمها و تهدید به جنگ ،مجددا مثبت شده است.
به گفته بلومبرگ ،پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشــت ســال
گذشــته و دســتور دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا بــه بازگرداندن
تحریمها ،ارزش ریال دچار ریزش شــد .از دست رفتن منابع درآمد ارزی
نفتی که یکی از اصلیترین شریانهای 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 کمک اجرای سیاست بازار باز و پلتفرم جدید بانک مرکزی
برای تسهیل عرضه ارز ،ارزش ریال در ماههای اخیر رو به بهبود بوده است.
در همین زمینه ،حیدر مستخدمین حسینی ،معاون اسبق وزارت اقتصاد
به پیشبینی سمت و سوی بازار ارز در ادامه سال پرداخت و گفت که روند
فعلی حاکم بر بازار ارز تداوم خواهد داشــت و پیشبینیها نشان میدهد
قیمت دالر حتی امکان کاهش بیش از این میزان را نیز داراست.
او در گفتوگو با خبرآنالین ،ادامه داد :بررسیها نشان میدهد دالر امکان
قرار گرفتن در کانال  ۱۰تا  ۱۱هزار 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  ۴۲۰۰تومانی 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 میدهد و صادرکنندگان نیز باالخره با همکاری 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 معیشت مردم است
مستخدمین حسینی در پاسخ به سوالی در رابطه با دالیل تقویت ارزش
ریال نیز گفت :این مالک خوبی نیســت که نرخ دالر را در باالترین سطح
خود در نظر بگیریم و بگوییم پول ملی ۴۰درصد تقویت شــد .این نکته را
من برازنده رئیس کل بانک مرکزی و دولت نمیدانم دالر  ۴۲۰۰تومان بود
و االن  ۱۱هزار تومان است درنتیجه این بحث بیشتر سیاسی است.
او بــا بیان اینکه 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 میکند.
وی ادامه داد :اگر مردم وارد بازار شــدند و متوجه افزایش قدرت خرید
خود شدند میتوانیم 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 میتوانیم از قدرت ریال سخن بگوییم.
بودجه تاریخساز
معاون اســبق بانک مرکزی در پاسخ به ســوالی درخصوص اینکه تاثیر
تدوین بودجه سال آینده بر وضعیت اقتصادی کشور و آرامش بازارها دارد؟
گفت :دولت باید با سختگیری در اخذ مالیات و جداسازی کامل هزینههای
جاری از درآمدهای نفتی ،بودجه ســال آینده را تدوین کند .این امر سبب
میشــود 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 ویژهای
داشته باشد.
مستخدمین حسینی گفت :مهمترین مساله این است که دولت باید به
شــکلی قاطع هزینههای جاری خود را از منابع نفتی قطع کند .در شش
سال گذشــته هزینههای دولت چهار برابر شده و این یک نقص محسوب
میشــود .این را باید در نظر داشت که اصالح از دولت شروع میشود و به
بخشهای دیگر میرود .البته این بحث جدید نیست و حتی در این دولت
هم قطع کردن منابع نفتی در هزینههای جاری جزو مباحث بود ،ولی این
مساله عملی نشده است .منابع نفتی باید در حوزههای زیربنایی چون جاده،
آموزش و… هزینه شود که همه مردم از آن بهرهمند شوند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت نظام بانکی کشور اضافه کرد:
منابع بانکی باید به سوی طرحهایی بروند که بازدهی سریعتری دارند تا از
این طریق منابع مالی کمتری مصرف شود .این میان دولت باید قبل از هر
چیز از بستن یک بودجه ایدهآل و آرمانی خودداری کند و واقعگرا باشد.
مستخدمین حسینی با اشاره به نیاز کشور به اشتغال گفت :این نیز یکی
دیگر از نکات حائز اهمیت اســت که باید مدنظر دولت قرار گیرد .کشــور
امروز واقعا نیازمند اشــتغالزایی اســت زیرا بیکاری گسترده همراه خود
ناهنجاریهای متعددی میآورد که به روح و روان جامعه نیز آسیب میزند.
کاهش نرخ بیکاری سبب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت هم خواهد شد
حال آنکه از بیکار نهتنها نمیتوان مالیات گرفت بلکه در بســیاری از نقاط
جهان حقوق نیز داده میشود.
معاون اسبق وزارت اقتصاد تصریح کرد :در این میان باید پذیرفت در بحث
مالیاتی نیز ما موفق نبودیم و عمال با گسترده نکردن پایه مالیاتی شرایط را
برای عدم شفافیت بیشتر آماده کردیم .به نظر من بهتر است دولت در سال
آینده از همه فعالیتهای اقتصادی مالیات بگیرد و بعد اگر الزم بود به جایی
کمک کند از همان محل ردیفی پیشبینی شــود که مالیات پرداختی به
آنها بازگردد .این امر به شفافیت عرصه اقتصاد یاری خواهد رساند .به نظرم
تحول در این زمینهها میتواند به لحاظ کیفی کشور را رشد دهد.
تصمیمسازان منافع گروهی خود را لحاظ میکنند
او در پاسخ به سوالی در مورد دالیل گسترشنیافتن پایه مالیاتی و سهولت
فرار از مالیات پاسخ داد :در فرآیند تصمیمسازی که پیش از تصمیمگیری
اســت افرادی وجود دارند که منافع خاصــی دارند .به بیان دیگر در میان
تصمیمگیران کشور مسئوالنی حضور دارند که به مساله با عینک گروهی
مینگرند .مثال پزشــکان 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 آنکه کاال خریداری شد
به بخشهایی 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.
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نماگر بازار سهام
اصالح  7هزار واحدی شاخص بورس

ورق بورس برگشت

شاخص بورس در جریان معامالت دومین روز هفته با افت ۷۰۹۳
واحدی روبهرو شــد و فعاالن بازار سرمایه شاهد کاهش قیمت در
 ۳۶۳سهم در بورس و فرابورس بودند .در این روز شاخص کل بازده
نقدی و قیمتی بــورس اوراق بهادار تهران  ۷۰۹۳واحد افت کرد و
به رقم  ۳۲۰هزار و  ۲۱۲واحدی رســید .شاخص کل هموزن نیز با
 ۱۹۴۷واحــد کاهش تا تراز  ۹۵هــزار و  ۴۲۹واحدی پایین رفت.
همچنین شاخص آزاد شناور  ۸۷۷۶واحد کاهش یافت و تراز ۳۷۳
هزار و  ۲۸۴را تجربه کرد .شــاخص بازار اول و دوم نیز هر کدام به
ترتیب  ۵۹۳۶و  ۱۰۹۱۹واحد افت کردند.
مخابرات ایران ،گروه مپنا ،گســترش نفت و گاز پارســیان ،۳۴۳
 ۳۳۱و  ۲۸۸واحد تاثیر کاهشی روی شاخصهای بازار داشتند .در
طــرف مقابل گروه دارویی برکت ،نفت ســپاهان و نفت بهران جزو
معدود نمادهایی بودند که سعی کردند شاخصهای بازار را تقویت
کنند .هر یک از نمادهای یادشده  ۴۶،۴۵و  ۴۳واحد تاثیر افزایشی
روی شاخصهای بازار داشتند.

مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری «پارس آرین» عنوان کرد

اصالح قوانین بازار پایه
سدی مقابل سوداگریها

مدیرعامل شــرکت ســرمایهگذاری «پارس آرین» گفت :در نظر
داشــته باشید که هر سیســتم جدیدی دارای مخالفان و موافقانی
اســت و همیشــه یک عده با آن مخالفت میکنند؛ حال باید دید
این مخالفتها منظر کارشناســی دارد یا منافع شــخصی افراد را
شامل میشود.
علیاکبــر امینتفرشــی ضمــن مثبــت ارزیابیکــردن
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 میکرد 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 سهمهای
عمدتا کوچک و با درصد شناوری باال (تغییرات قیمتی باال)،
روی این ســهمها کار کرده و با رساندن آنها به قیمت باال،
آنها را به فروش برسانند.
امینتفرشی ادامه داد :مقررات جدید تکلیف را روشن کرده است؛
محدودشدن سقف افزایش و کاهش قیمتها به 3درصد در مقایسه
با این میزان در بازار اصلی (۵درصد) منطقی به نظر میرســد؛ زیرا
این بازار دارای ریســک زیادی اســت .به نظر میرسد که مقررات
جدیــد باید در یــک دوره زمانی مورد آزمایش قــرار بگیرد؛ البته
ممکن اســت با دستورالعملهای تکمیلکننده بتوانیم بازار ایمنتر
و شفافتری ایجاد کنیم.
مدیرعامل شرکت ســرمایهگذاری «پارس آرین» ادامه داد :وضع
مقــررات جدید برای این گروه ایجاد مانع کــرد ،زیرا این قانون از
ســوداگریهای موجود در بازار پایه جلوگیــری میکرد؛ این گروه
میتوانســتند در چند روز معامالتی قیمت سهام را در شرکتهای
بازار پایه افزایش بیرویه دهند.
امینتفرشی اظهار داشــت :در نظر داشته باشید که هر سیستم
جدیدی دارای مخالفانی اســت و همیشــه یک عده با آن مخالفت
میکننــد؛ حال باید دید این مخالفتها منظر کارشناســی دارد یا
منافع شخصی افراد را شامل میشود.
وی افــزود :شــخصا معتقــدم که قوانیــن جدید تــا حدودی
تعدیلکننده اســت و از برخی ســوداگریهای موجود در این بازار
جلوگیری میکند ،ولی باید یک فرصتی نیز در نظر داشــته باشیم
که اگر در اجرای مفــاد این قوانین نواقصی وجود دارد ،بعد از یک
دوره زمانی بتوانیم آنها را برطرف کنیم.
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اخبـــار
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
بینالمللی صنایع غذایی آنوگا کلن آلمان با اظهار تمایل این کشور
برای همکاری 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
نمایشــگاههای بینالمللی ایران در این دیدار از شرکتهای آلمانی
برای حضور در نمایشــگاههای مــواد غذایی ایران و تشــکلهای
مرتبط دعوت کرد .بهمن حســینزاده پیشنهاد برگزاری نمایشگاه
اختصاصی ماشــینآالت 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 اینکه این کشور به
برخــی محصوالت غذایی و مواد اولیه ایران نیاز دارد ،گفت :در این
زمینه میتوان ارزش افزوده بیشتر برای محصوالت ایرانی قائل شد.
گفتنی اســت هیــأت ایرانی متشــکل از بهمن حســینزاده -
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران  -حسین
پیرموذن  -عضو هیات مدیره شرکت نمایشگاههای بینالمللی ایران
 مهدی باباکاظمی  -سرکنســول ایران در فرانکفورت  -و مرتضیدیالن  -مدیــر بازاریابی و ســرمایهگذاری و مدیر غرفه جمهوری
اســامی ایران در نمایشــگاه جهانی آنوگا  ۲۰۱۹آلمان  -حضور
یافتند .نمایشگاه مواد غذایی آنوگا معتبرترین نمایشگاه مواد غذایی
جهان اســت که ساالنه در شهر کلن با حضور هزاران شرکتکننده
از سراســر دنیا برگزار میشود .غرفه جمهوری اسالمی ایران نیز از
 ۹دوره قبل در این نمایشــگاه حضور یافته و میزبان شــرکتهای
مواد غذایی ایرانی است .طبق اعالم وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسالمی ایران به
منظور تسهیل حضور این شرکتها در نمایشگاه آنوگا فعالیتهای
اداری الزم را انجام داده و قرار است در جریان آنوگا جلسات B۲B
با هدف عقد قرارداد بین شــرکتهای ایرانی و شرکتهای خارجی
و افزایش صادرات مواد غذایی برگزار شــود .نمایشگاه مواد غذایی
آنــوگا  ۲۰۱۹از روز  ۵اکتبر همزمان با  ۱۳مهر آغاز به کار کرده و
تا  ۹اکتبر یعنی  ۱۷مهرماه ادامه خواهد داشت.
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نبود آمار صحیح تولید یکی از چالشهای جدی بخش کشاورزی است

اعتراض  WTOبه یارانه پنهان بخش کشاورزی

بالتکلیفی احداث شهرک صنعتی برای صحافان

قیمت کاغذ ۲۰درصد کاهش داشته است

رئیــس اتحادیه صحافــان گفت احداث شــهرک صنعتی برای
اتحادیه صحافان ،هفته آینده تعیین تکلیف میشود.
جلیل غفاری رهبر ،درباره آخرین وضعیت بازار کاغذ اظهار داشــت:
احداث شــهرک صنعتی برای اتحادیه صحافــان ،هفته آینده تعیین
تکلیف میشود ،این امر مستلزم جواب نامه از سوی اتاق اصناف است.
رئیس اتحادیه صحافان با بیان اینکه قیمت کاغذ ۲۰درصد کاهش یافته
است ،اظهار داشت :هماکنون روند قیمت کاغذ روند نزولی است و بعید
میدانم نرخ کاغذ ،روند افزایشی به خود بگیرد .غفاری رهبر در پاسخ
به این پرســش که بازار کاغذ را چگونه ارزیابی میکنید؟ تصریح کرد:
اگر دولت بتواند به وظایف خود همچون ثبت سفارش ،مسائل گمرکی،
ارزی و بانکی عمل کند مشکلی 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 مشکالت بســیاری مواجهاند که این امر موجب شده تا
سفارشات کاهش پیدا کند .رئیس اتحادیه صحافان یادآوری کرد :کاغذ
و مقوا از نمونه محصوالتی به شمار میرود که به دلیل دایره گسترده
استفاده از آن در عرصهها و حوزههای گوناگون و نقش و اهمیت نافذ آن
در صنعت چاپ ،به عنوان پیشنیاز اساسی این حوزه فعالیتی ،میتوان
آن را در دایره اقالم و محصوالت استراتژیک قرار داد.

خریدتوافقیگوجهفرنگیبه ۲۴۰هزارتنرسید

مدیرعامل ســازمان مرکزی تعاون روســتایی ایران با اشــاره به
اینکه میزان خرید گوجه فرنگی به  ۲۴۰هزار تن رســیده اســت،
گفت  ۱۵۰هزار تن از این میزان به شــکل حمایتی و مابقی توافقی
خریداری شده اســت .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،حسین
شــیرزاد اظهار داشــت :از  ۲۴۰هزار تن نزدیک به  ۱۵۰هزار تن
گوجــه فرنگی به شــکل حمایتی و  ۹۰هزار تن به شــکل توافقی
از کشــاورزان خریداری شــده اســت؛ در حالی کــه میزان گوجه
فرنگی خریداریشــده به وسیله تعاون روســتایی از کشاورزان در
طول  ۶۰ســال گذشــته فقط  ۳۰هزار تن بوده اســت .مدیرعامل
سازمان مرکزی تعاون روســتایی ایران گفت :خوشبختانه امسال
 ۲۴۰هزار تن گوجه فرنگی به ازای هر کیلوگرم با قیمت متوسط
۹۵۰تومان در قالــب توافقی و حمایتی از کشــاورزان خریداری
شــده که یک رکورد بزرگی در طول تاریخ فعالیت این ســازمان
محســوب میشود .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 سیگنالهای اشتباهی به تولیدکنندگان داد
که امســال هم میتوانند همچنان با کشت گوجه فرنگی و حتی
افزایش سطح زیرکشت با افزایش قیمتی رو به رو شوند .وی گفت:
متاسفانه اقتصاد ایران از منحنیهای تار عنکبوتی پیروی میکند
یعنی با همین ســیگنالهایی که داده میشود کشور یک سال با
افزایش و ســال بعد با کاهش تولید به خصوص در بحث ســبزی
و صیفی مواجه میشــود .معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود :ایران
همواره به دلیل تنوع آب و هوایی جزو  ۱۰کشــور دنیا در زمینه
تولید رب گوجه فرنگی ،فروش و صادرات این محصول است .وی
ادامه داد :جمهوری اسالمی ایران با تولید کم و بیش  7میلیون تن
گوجه فرنگی در سال همواره بین رتبههای 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
 ۱۱۵۰تومان صادر و به استانهای سطح کشور ابالغ کرده است.

بخش کشــاورزی برای تولیدکنندگان کشور طی سالهای اخیر
بســیار در سایه بیتدبیری مسئوالن و بیتوجهی آنها به قانونهای
مصوب بسیار پرچالش بود ،به طوریکه 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 ،تکیه بر تولید
داخل ،کاهش وابســتگی به کشــورهای بیگانــه و افزایش ضریب
خوداتکایی و خودکفایی هشت محصول اساسی شاهدیم که برخی
سیاستگذاریها و سرپیچیها از اجرای قانون مصوب موجب شده
وارداتچیها از هر دســتاویزی برای تحقق اهداف شومشان استفاده
کنند.
بســیاری از مســئوالن بر ایــن باورند با وجود آنکه کشــورهای
توســعهیافته اروپــا و کانــادا یارانه پنهان قابــل توجهی به بخش
کشــاورزی میدهند ،اما دولت انواع یارانه در بخش کشــاورزی را
حذف کرده اســت که این امر در کنار قیمتگذاری نادرست خرید
تضمینی موجب شد دستاوردهای مهم این بخش تحتالشعاع قرار
گیرد.
ماجرا تنها به اینجا ختم نمیشــود چراکه علیرغم تصویب قانون

الگوی کشــت در ســال  ۸۸این امر همچنان در بالتکلیفی به سر
میبرد که اجرانشــدن آن مشــکالت زیادی برای تولیدکنندگان و
تنظیم بازار محصوالت کشاورزی ایجاد کرده است.
تبعات منفی احیای وزارت بازرگانی در ضریب خودکفایی
محصوالت کشاورزی
محمد شــفیع ملکزاده ،رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع ،با
اشاره به اینکه عوامل متعددی بر چالشهای بخش کشاورزی دامن
زده است ،اظهار داشــت :در وهله اول گالیهمندی ما از نمایندگان
مجلس شــورای اســامی به عنوان ناظر بر عملکرد دولت است که
بــا وجود نقض قانــون خرید تضمینی محصوالت کشــاورزی طی
سالهای اخیر نتوانستند دولتمردان را مکلف به اجرای قانون کنند.
وی افزود :احداث وزارت بازرگانی و قانونشــکنی دولت در بحث
خرید تضمینی نشان میدهد که هدف نمایندگان رفع مشکالت در
کشور نیست.
ملکزاده با اشــاره به اینکه سیاســتگذاری نادرســت دولت در
امر قیمتگذاری منجر به ایجاد چالش در بخش کشــاورزی شــده
است ،بیان کرد :سال گذشته سیاستگذاری نادرست دولت در امر
قیمتگذاری برخی محصوالت اســتراتژیک همچون گندم و شکر

تبعات منفی در بخش تولید به همراه داشــت به طوریکه در سال
زراعی گذشته بسیاری از کشاورزان از تحویل گندم به مراکز دولتی
امتناع کردند و همین امر موجب شد پیشبینی خرید محقق نشود.
رئیس نظام صنفی کشــاورزی با اشاره به اینکه خوداتکایی شکر
شکســت خورد ،بیان کرد :ســال  ۹۶حدود  ۲میلیون تن شکر در
کشــور تولید شد که با سیاســتگذاری نادرست مسئوالن شورای
اقتصاد ،سال گذشــته تولید  ۵۰تا ۶۰درصد کاهش یافت که برای
تامین شکر مورد نیاز باید ارز قابل توجهی به واردات اختصاص یابد
که این امر نوعی بازگشت به عقب است.
وی ادامه داد :با وجود فشــارهای تحریم و در شــرایطی که باید
در بحث اقتصاد مقاومتی متکی به تولید داخل باشــیم ،اما سیاست
نادرست مسئوالن موجب شده در بسیاری از محصوالت استراتژیک
دســتمان به کشورهای بیگانه دراز باشــد که با این وجود معلوم
نیست چه بالیی سر امنیت غذایی کشور آید.
به گفته ملکزاده ،با قانونشکنی 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 کاالهای ایرانی و سیاست اقتصاد مقاومتی محقق نمیشود.

مصرف  ۸.۵میلیارد دالر پوشاک در سال

قاچاق پوشاک نسبت به سال گذشته  ۲۰۰میلیون دالر کاهش داشت

نایبرئیس اتحادیه تولید و صادرکنندگان نســاجی و پوشاک از
مصرف ســالیانه پوشاک در کشــور تا حدود  ۸یا  ۸.۵میلیارد دالر
خبر داد.
بهرام شــهریاری ،نایبرئیــس اتحادیه تولیــد و صادرکنندگان
نســاجی و پوشاک در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،با بیان
اینکه مصرف پوشاک در کشور سالیانه حدود  ۸میلیارد دالر است،
گفت ۵.۵ :میلیارد دالر از این میزان در کشور تولید میشود و ۲.۵
میلیارد دالر از طریق قاچاق تامین میشود.
نایبرئیس اتحادیه تولید و صادرکنندگان نســاجی و پوشاک در

پاســخ به این پرسش که وضعیت قاچاق پوشــاک نسبت به سال
گذشته کاهش یا افزایش داشته است؟ اظهار داشت :قاچاق ،نسبت
به سال گذشته ،حدود  ۱۰۰تا  ۲۰۰میلیون دالر طبق صحبتهای
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق ،کاهش پیدا کرده است.
شــهریاری ادامه داد :طی سالهای 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 نایبرئیــس اتحادیه تولید و صادرکنندگان نســاجی و
پوشاک ،در کل بازار پوشاک وضعیت چندان مناسبی ندارد.
شــهریاری در پاسخ به این پرسش که چرا سند راهبردی صنعت
پوشاک 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 اینکه چرا متوقف مانده را باید از
خود وزارتخانه سوال شود.

قطعات چدنی در صنعت لوستر با نوسانات قیمتی زیادی همراه است
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 نکرده است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان لوســتر ،بلور و چینی
ادامه داد :تولیدکنندگان در اســتفاده از مواد اولیه لوســتر از قطعاتی

همچون چدن اســتفاده میکنند که این قطعات در صنعت لوستر با
نوسانات قیمتی زیادی همراه است.
رحمانی با اشــاره به اینکه لوسترهای ایرانی قابل رقابت در بازارهای
جهانی اســت ،تصریح کرد :رقابــت در صورتی امکانپذیر اســت که
مسئوالن ذیربط 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 موفقیتهای بسیاری
نائــل شــده و در واقع بخش قابل توجهی از نیازهــای مربوط در این

بخش ،به واسطه تولید داخلی تامین میشود.
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 کشــورهایی همچون ارمنســتان ،ترکیه ،عراق و
افغانستان صادر میشود.
رحمانی در پایان گفت :قیمت لوستر از  ۲میلیون تومان آغاز و تا ۶
میلیون تومان ختم میشود.

خــــودرو

تلفن مستقیم86073290 :

www.forsatnet.ir

نسخهای جدید برای صنعت خودرو ایران

بررسی همکاری با روسیه در خودروسازی

یک کارشــناس حوزه خــودرو درخصوص همکاری با روســیه گفت
همکاری با روســیه در خودروســازی مربوط به شرکت الدا میشود که
احتمال آن بعید اســت اما در صورت انجام این کار ،یک حسن اساسی
وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» ،فربد زاوه ،کارشــناس حوزه
خــودرو ابتدا در رابطه بــا احتمال همکاری با روسها اظهار داشــت:
موضوع همکاری ایران با روسیه در زمینه ساخت خودرو مربوط به برند
الدا میشود .الدا زیرشاخه رنو است و اعتقاد بر این است ،محصولی که
با تندر  90اشتراک دارد را بتوان از طریق این شرکت به ایران آورد .به
هر شکل این خودروســازی نیز زیرمجموعه رنو است و اگر خودروساز
فرانســوی بخواهد محدودیتهای خود را اعمال کنــد تفاوتی در این
قضیه ایجاد نخواهد شــد .حداقل حســن این همکاری میتواند تامین
کامپوننتهای تندر  90باشد 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 همکاری با ایران ترس دارند.
این نکته را نیز باید گفت که روســیه مملو از شرکتهای خودروسازی
بود اما در حال حاضر هیچکدام به صورت مستقل فعالیت نمیکنند.

آیند ه چینیهای باقیمانده در ایران
وی درباره آینده شرکتهای چینی در بازار ایران گفت :از میان شرکتهای
چینی که در بازار ایران ماندند میتوان به چری ،جک و هایما اشــاره کرد.
سایر شرکتهای 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
میتوان گفت خودروهای تولیدشده در ایران کامال  CKDبودند و ساخت
داخلی نداشتند در نتیجه تکنولوژی خاصی به ایران وارد نمیکردند .اصوال
هر آنچه که در زمینه خودرو نیاز به یادگیری داشــت را ما باید تاکنون فرا
میگرفتیم .اگر نتوانســتیم بسیاری از موارد را در صنعت خودروسازی یاد
بگیریم به ناکارآمدی ،عدم اقتصادی بودن و  ...مربوط میشود .اگر شرکتی
در ســبد عرضه ،ارزهای مختلف نداشته باشــد ،از نوسانات بازار به شدت
آسیب خواهد دید.
هندیها شریک ایران میشوند؟
زاوه دربــاره همکاری با هند نیز اظهار داشــت :در هند مجموعه تاتا و
ماهیندرا معامالت پایه دالر هستند .بیشتر ارزی که توسط شرکتها مورد
اســتفاده قرار میگیرد دالر است و از این بابت شرایطی مانند شرکتهای
چینــی در ایران دارند .از طرفی دیگر هندیها به شــدت محافظهکارتر از

چینیها هســتند و تقابلی که بین چین و آمریــکا وجود دارد بین هند و
آمریکا نیســت .ضمن اینکه چین قدرت ریسکپذیری بیشتری نسبت به
هند دارد بنابراین احتمال اینکه چینیها کمک بیشتری به ایران در زمینه
خودروسازی داشته باشند بیشتر از هندیها است .عالوه بر این در روزهایی
که شــرایط معامالت باز بود تالشهای زیادی برای همکاری با هند انجام
شد ،اما اصوال شرکتهای هندی در فعالیتهای خودرویی کند هستند و
معامالت بینالمللی با آنها بسیار سخت است.
بهترین نسخه برای صنعت خودرو ایران
زاوه در پایــان گفــت :بهترین نســخهای که میتــوان برای صنعت
خودروســازی ایران پیچید این است که بر داشتههای خود تکیه داشته
باشــد .ما صاحب پلتفرم تندر  90هستیم و میتوانیم روی این پلتفرم
محصــوالت مختلفی را ارائه دهیــم .پلتفرمهای پژو  206و  405را نیز
داریم که امکان 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  90وجود داشــته
باشد و کامپوننتها را میتوان جایگزین کرد .در حال حاضر تنها راهحل
برای صنعت خودروی ایران همین مورد است.

روزانه بیش از  550هزار خودرو وارد تهران میشود
مدیرعامل شــرکت کنترل ترافیک تهران با اشــاره به اینکه بیش از
 550هزار خودرو در شــبانهروز وارد تهران میشود ،گفت با آغاز طرح
کاهش آلودگی هوا ،تعــداد رکوردهای ثبت تخلف معاینه فنی بیش از
80درصد رشد داشته است.
به گزارش فارس ،ســید احســان جاهد ،مدیرعامل شــرکت کنترل
ترافیک تهــران درباره طرح کاهش آلودگی هوا اظهار داشــت :مرحله
اول طرح کاهش (کنترل آلودگی هوای شــهر) از ســال  95آغاز شده
بود و مرحله دوم آن در آبان ســال  97با همت شهرداری تهران و سایر
دســتگاههای مسئول ازجمله سازمان محیطزیست و با همکاری پلیس
به مرحله اجرا درآمد.
وی بیان داشــت :شــرکت کنترل ترافیــک تهران هم بــا توجه به
ماموریتش از تمام امکانات موجود اســتفاده کرد تا به وظایف خود در
این طرح عمل کند .یکی از این اقدامات امکان ثبت تخلف معاینه فنی
بهوســیله همه ســامانههای ثبت تخلف منصوبه در شهر تهران بود که
پیشاز این تنها در سامانههای مرز طرح زوج یا فرد سابق انجام میشد.
مدیرعامل شــرکت کنترل ترافیک تهران ادامه داد :ما ســال گذشته
عالوه بر تجهیز نرمافزاری حدود  1300ســامانه دوربین به امکان ثبت
پــاک خودروهای فاقد معاینــه فنی ،در نقاطی که بــه لحاظ تردد و
تجمع خودروها اهمیت ویژهای داشــتند هم دوربینهایی نصب کردیم
که بتوانیم تخلف معاینه فنی را ثبت کنیم.
جاهد بیان داشــت :یکی از پروژههای مهم این شرکت ،تجهیز معابر

ورودی و خروجی شهر تهران به  33سامانه دوربینهای پالکخوان قبل
از آغــاز مرحله دوم طرح کاهش آلودگی هوا در آبان ســال  97بود که
گزارش و امکان ثبت تخلف خودروهایی که بهصورت روزانه وارد تهران
میشوند و خودروهایی که معاینه فنی ندارند را به ما میدهد.
وی افزود :شــهرداری تهران چند ســالی اســت که در صدد تجهیز
مبادی ورودی تهران به ســامانههای پالکخوانی اســت که این پروژه
در همان راستاســت .تخمینی که از تعداد خودروهای ورودی به شهر
تهران داریم بیش از  550هزار خودرو در شبانهروز است و اطالعات این
ترددها جهت برنامهریزیهای حوزه حملونقل در شهر تهران از اهمیت
باالیی برخوردار اســت .جاهد گفت :ما در شرکت کنترل ترافیک تهران
با زحمت مضاعفی پیش از شــروع مرحله دوم طرح کاهش در سال 97
این ورودی و خروجیهای تهران را به ســامانههای پالک خوان تجهیز
کردیم .تجهیز معابر ورودی و خروجی شــهر تهران به این ســامانهها
عالوه بر تولید اطالعات ذکرشــده در واقــع راهکاری بود برای اینکه ما
خودروهای فاقد معاینه فنی واردشده به تهران را شناسایی کنیم تا پس
از اطالعرسانی و اعمال قانون ،مجبور شوند برای تردد در تهران معاینه
فنی دریافت کنند.
مدیرعامل شــرکت کنترل ترافیک تهران اضافه کرد :از ابتدای تیرماه
سال  98طرح 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 مالک نیســت .ازآنجاییکه خروجیهای

این محدوده فاقد دوربینهــای پالکخوان بود ما با تالش مضاعف در
ســهماهه اول ســال  98با  109ســامانه معابر خروجی محدوده طرح
کنتــرل آلودگی هوا یا همان طرح زوج یا فرد ســابق را به دوربینهای
پالکخوان تجهیز کردیــم تا به اهداف طرح کنترل آلودگی هوا کمک
کنیم.
جاهد اظهار داشــت :در کنار موارد ذکرشده ،تجهیز نقاط پراهمیت
شــهر از نظر تردد به ســامانههای پالکخوان هم در این مدت صورت
گرفته اســت .معابــر ورودی و خروجی میدان مرکــزی میوه و ترهبار،
معابر ورودی و خروجیایستگاههای پسماند و معابر ورودی و خروجی
بهشــتزهرا(س) ،معابر ورودی و خروجی برخی پایانههای تاکسیرانی
و مــوارد دیگر در دســت اجرا از این جمله اســت .ضمنا در راســتای
اهمیت طرح کنترل آلودگی هوا ســعی کردیــم روشهای نگهداری و
رفع نقص سیســتمها و ســامانههای منصوبه را بهبود دهیم و در واقع
داده و اطالعات تردد در ســطح شهر را هرچه دقیقتر جمع کنیم تا در
تحلیلها و تصمیمسازیها در این طرح بهکارگیری شود.
وی بیــان داشــت :در طرح کاهــش (کنترل آلودگی هوای شــهر)
دســتگاههای مختلفی وظایف مختلفی به عهــده دارند که تاثیرگذاری
اقدامات فنی این شــرکت در تجهیز تهران به سیســتمهای هوشمند
حملونقــل و همچنین اجرای این طرح در گرو همکاری و مشــارکت
ســایر بخشهای شــهرداری ،دســتگاههای اجرایی دیگر و حتی خود
شهروندان است.

فشار قیمتگذاری دستوری و مشکالت ساختاری اقتصاد بر صنعت خودرو
زنجیــره مشــکالت صنعت خــودرو از افت کیفیت تا رشــد هزینه
تمامشده و قیمت و عرضه انحصاری گرفته تا تولید بر بستر پلتفرمهای
قدیمــی و فاقد قدرت رقابتپذیری در بازارهای هدف صادراتی و حتی
بازار داخلی همچنان پابرجاســت ،اما کارشناسان دیدگاههای متفاوتی
در مورد مشــکالت ساختاری صنعت خودرو و ســازوکارهای خروج از
بحران دارند.
به گــزارش پایگاه خبری «عصــر خــودرو» ،درحالیکه برخی ضعف
ساختاری اقتصاد کشور را منشأ این مشکالت و ضعف صنعت خودرو و سایر
بنگاههای صنعتی قلمداد میکنند برخی دیگرش دخالت دولت در صنعت
و قیمتگذاری دستوری را منشأ مشکالتی میدانند که عرضه چندنرخی و
مفاسد ناشی از آن پیامدهای بعدی این دخالت محسوب میشود .به اعتقاد
این طیف از کارشناسان دخالت دولت و قیمتگذاری دستوری ستاد تنظیم
بازار یا شورای رقابت منشــأ اصلی رشد هزینه تمامشده تولید و زیاندهی
شــرکتهای خودروسازی است و هزینه این زیان به شیوه مقابله با تورم از
جیب سهامدارانی پرداخت میشود که مدیران دولتی بر صندلی مدیریت
ب شدهاند .گره خوردن مشکالت داخلی با تنگناهای
این شــرکتها منصو 
خارجی ناشی از اعمال تحریمهای اقتصادی و عدم تعامل با شرکای خارجی
شرایطی را رقمزده که صنایع خودروسازی کشور حتی از برقراری ارتباط
کاری و مالی مناسب با قطعهسازان داخلی نیز بازماندهاند .تغییر و تحوالت
اخیر مدیریتی در صنعت خودرو موجب شده تا برخی این تحوالت را منشأ

پوســتاندازی صنعت خودرو و اصالح مشکالت ساختاری تلقی کنند ،اما
برخی دیگر به دیده تردید به این تغییر و تحوالت نگریسته و تأکید میکنند
با این شــیوه عزل و نصب مدیران خودروساز نمیتوان امیدی به توفیق در
واگذاری باقیمانده سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان سال
آینده ،توقف تولید خودروهای پرتیراژ بر بستر پلتفرمهای قدیمی و خروجی
صنعت خودرو از بنبست کنونی را داشت .گفتوگوی عصرخودرو با فربد
زاوه ،کارشــناس صنعت خودرو در مورد وقایع اخیر و چشمانداز تحوالت
صنعت خودرو را میخوانید.
طــی چند مــدت اخیر تحوالتــی در زمینه تولیــد و عرضه خودرو
مانند توقف تولید برخی خودروها یا چشــمانداز مذاکرات سیاســی رخ
داده اســت ،به نظر شــما آیا میتوان این تغییرات پیشدرآمدی برای
پوستاندازی و اصالح ساختار این صنعت قلمداد کرد؟
تغییر و تحوالت سیاســی و اقتصادی اخیــر و اتفاقی که در مدیریت
خ داده بیانگر آن اســت که گرچــه دولت اعالم میکند
ایرانخــودرو ر 
که خواســتار واگذاری سهام و خصوصیسازی سهام دولتی شرکتهای
خودروســازی تا پایان ســال آینده برای افزایش بازدهی و بهرهوری در
این صنعت اســت ،بیشــتر از یک ایده و حرف نبوده و به نظر نمیرسد
شــکلگیری چنین اتفاقی در صنعت خودرو را شــاهد باشــیم .حتی
درصورتیکه چنین اتفاقی در پیش باشــد شکل چندان شفافی نخواهد
داشــت یعنی اینکه حتی درصورتیکه سهام خودروسازان واگذار شود

نیز به نظر نمیرســد به شــکل رقابتی و شفاف انجام شــود و برآیند
این خصوصیســازی احتمالی که در قالب برخی مذاکرات و چانهزنیها
صورت میگیرد نیز بهگونهای خواهد بود که مشکالت کنونی واگذاری
سهام خودروسازان و سایر شرکتهای دولتی در زمینه سیاستگذاری
و مدیریت این بنگاهها را شاهد خواهیم بود .با این روند به نظر میرسد
کــه علیرغم این تغییر و تحوالت صنعت خــودرو ایران در کوتاهمدت
شــاهد تحول چندان مثبت و روشنی نخواهد بود .از سوی دیگر به نظر
میرسد مذاکرات و معادالت سیاسی نیز همانند برجام قادر نخواهد بود
تا به رفع مشکالت صنعت خودرو بهخصوص ایرانخودرو و سایپا کمک
کرده و تحــول مثبتی در این صنعت ایجاد کند ،چراکه در دوره برجام
نیز باوجود مونتاژ چند هزار خودرو نســبتاً جدید در ایران ،شرکتهای
خودروســازی همچنان خودروهای قدیمی را تولید و عرضه میکردند.
درصورتیکه آمریکا از برجام خارج نمیشد نیز این روند همچنان ادامه
پیــدا میکرد با توجه به اتفاقات پســابرجام شــاهد تحول عظیمی در
صنعــت خودرو نبودیم .زمانی میتوان 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 یک سیاستگذار و رگوالتور
و استراتژیســت و به یک مجری اســت .تا زمانی که دولت این الزام را
نهتنها نپذیرفته بلکه سمتوســوی حرکت آن معکوس این جهتگیری
است ،شرایط صنعت خودرو بهمراتب بدتر نیز خواهد شد.
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قطعهسازان موتورسیکلت امروز لوازم آشپزخانه و
وسایل ورزشی تولید میکنند!

نایبرئیس سندیکای قطعهسازان موتورسیکلت کشور اعالم میکند که
قطعهسازان موتورسیکلت 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 میکنند.
حبیباهلل محمودان در گفتوگو با خبرنگار خبرخودرو ،اظهار داشــت:
وضعیت قطعهسازان موتورسیکلت بسیار بحرانی است؛ در دو سال گذشته
کارخانجات موتورســیکلت ،قطعهای را از قطعهسازان ایران تهیه نکردهاند
و موتورســیکلتها به صورت  CKDکامل به کشــور وارد شده و برخالف
تمام سیاســتها و موازین ،بازار موتورسیکلت تبدیل به ویترین محصوالت
خارجی شده است.
وی گفت :قطعهسازان موتورســیکلت ناچار شدهاند راهکارهای مختلفی
را برای حفظ بقا انجام دهند ،مثال محصوالت جدیدی را تولید میکنند یا
قطعاتــی را که قبال از چین وارد میشــد مانند آیینه و لوازم خانگی تولید
میکنند .قطعهســازان موتورســیکلت 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 میکنند.
نایبرئیس ســندیکای قطعهسازان موتورسیکلت کشــور افزود :البته ما
برخی از قطعات موتورسیکلت که به تیراژ صنعتی میرسد را برای خدمات
پس از فروش تولید میکنیم.
محمودان گفت :مهمترین معضل قطعهســازان موتورسیکلت ،نبود یک
استراتژی مدون است؛ استراتژی میتواند همه ما را برای حرکت هماهنگ
کند .قطعهســازی میتواند موتور محرکه موتورسیکلتسازی کشور باشد،
بنابراین شاید بهتر است این استراتژی را ما قطعهسازان تدوین کنیم .قرار
است نسخهای از این اســتراتژی را به وزارت صمت تقدیم نماییم تا بر آن
اساس حرکت کنیم .نایبرئیس سندیکای قطعهسازان موتورسیکلت کشور
افزود :مشــکل ما نبود دیدگاه صنعتی در پیکره موتورسیکلتسازان کشور
است که به مونتاژ عادت کردهاند و هیچگاه قطعهسازان موتورسیکلت را به
رسمیت نمیشناسند .مشکل اصلی ما عدم باور موتورسیکلتسازان به توان
قطعهسازان داخلی است ،آنها به واردات و مونتاژ عادت کردهاند.
محمودان گفت :هیچ کارخانه موتورسیکلتســازی 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 میگیرد.
نایبرئیس ســندیکای قطعهسازان موتورســیکلت کشور گفت :البته ما
قطعهســازان در حال حاضر موتور نمیســازیم اما چند نوع موتورسیکلت
جدید حدود 60درصد ساخت داخل شده است .مدتها است تمام سوپاپها
که قطعه حساسی در موتور است ایرانی شده است .ما پیستونسازی تبریز
و گلپایگان را داریم اما برای تولید پیســتون باید ســفارش و تقاضا وجود
داشته باشد.
محمودان درخصوص مشــکالت تولید قطعهسازان موتورسیکلت گفت:
ازجمله مشکالت ما این است که دیدگاه تجاری فعاالن اقتصادی قویتر از
دیدگاه صنعتی است ،درحالیکه 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 پیکره صنعتی خوبی به
خصوص در صنعت موتورسیکلتسازی نداریم.

بازگشت به کار حدود  ۵۰هزار نفر در صنعت
قطعهسازی

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهســازان گفت داخلیسازی
قطعات خودرویی با برپایی میزهای تعمیق ساخت داخل در وزارت صنعت
آغاز شد و بر این اساس تاکنون  ۴۰تا  ۵۰هزار نفر از نیروهای تعدیلشده
صنعت قطعهســازی به سر کار خود بازگشــتند .به گزارش پایگاه خبری
«عصر خودرو» بــه نقل از ایرنا« ،آرش محبینژاد» افزود :روند بازگشــت
نیروها از اوایل امســال و تزریق حدود  4هــزار میلیارد تومان نقدینگی به
صنعت قطعهسازی آغاز شــد که در ماههای 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  4هزار میلیارد تومان به ایران
خودرو و سایپا خبر داد.
بر این اســاس ،مقرر شــد برای تخصیص نقدینگی به خودروســازان با
محوریــت بانک مرکزی 11 ،هزار میلیارد تومان در دو بخش ریالی و ارزی
پرداخت شــود که شامل  4هزار میلیارد تومان و  844میلیون یورو بود که
تاکنون بخش عمده مبلغ  4هــزار میلیارد تومان نقدینگی ریالی پرداخت
شده ،اما پرداخت ارزی انجام نشده است.
بــه گفته محبینژاد ،تاکنون حتی یک یورو از مبلغ  844میلیون یوروی
وعده داده شــده به قطعهســازان ،با وجود ابالغ بانک مرکزی به بانکهای
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 قطعهسازان و خودروسازان است.
نقدینگی ،مهمترین محدودیت برنامههای داخلیسازی
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهســازان اضافه کرد :کمبود
نقدینگی مهمترین مشکل اجرای برنامههای تعمیق ساخت داخل قطعات
خودرویی است که باید توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی
با همکاری وزارت صنعت حل شــود و در غیر این صورت ،میزهای تعمیق
ساخت داخل بیثمر میمانند.
به گفته وی ،مشــکل اصلی جذب ســرمایهگذاری در این حوزه است و
به همین دلیل از وزیر صنعت درخواســت شــد با ارائه بستههای تشویقی،
ســرمایهگذاران و ســرمایههای مردمی را برای حضور در این بخش جذب
کند .محبینژاد گفت :قطعهســازان منابع محدودی برای ســرمایهگذاری
دارند ،اما کفاف برنامههایی مانند تعمیق داخلیســازی قطعات را نمیدهد
و در این زمینه باید از ســوی دولت حمایت شــده ،خودروســازان در این
طرحها مشــارکت کنند یا پولهای سرگردان مردمی به سمت این صنعت
جذب شود.
وی درخصــوص  12قطعــهای کــه با برگــزاری میز نخســت تعمیق
داخلیســازی اکنون به تولید انبوه رســیدهاند ،گفت :عمــده آنها قطعات
هایتک ( )High Techو شامل قطعات الکتریکی ،الکترونیکی و قطعات
خاص قوای محرکه و همگی وارداتی بودند.
ایــن مقام صنفی پیشبینی کرد با برگزاری میز پنجم تا پایان امســال،
عمده قطعات کلیدی که انباشــت خودروهــای ناقص در کف کارخانجات
خودروسازی را به دنبال داشــتند داخلیسازی شده و شاهد تجاریشدن
خودروها باشیم.
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استارتآپها ورود نوآوری به جامعه را
معنادار کردند
رئیس مرکز توســعه فنــاوری معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری،
گفت استارتآپها و شــرکتهای دانشبنیان داخلی ،زمینه ورود نوآوری به
جامعه را فراهم و تســهیل کردند .به گزارش مرکز ارتباطات و اطالعرســانی
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری ،اســماعیل قادریفر رئیس مرکز
توســعه فناوری معاونت علمی و فناوری درباره تعداد اســتارتآپهای فعال
ایرانی ،بیان کرد :در حال حاضر بیش از  6هزار و  200اســتارتآپ ایرانی در
زیستبوم نوآوری و فناوری مشغول فعالیت هستند.
وی افزود :این اســتارتآپها نقش بینظیری در تغییر و تحوالت اقتصادی
و اجتماعی کشــور دارند و بخش بزرگی از آینده اقتصاد کشور در گرو توسعه
فعالیت این استارتآپها است.

دریچــه

ِ
«بحث روز»؟
چرا محتوا «پادشاه» است و بازاریابی محتوا
نویســنده :نازنین توکلی :در دنیایی که رســانههای اجتماعی
همهگیر شدند ،هر کسی میتواند در رسانههای اجتماعی تولید محتوا
کند و به پیامهای دیگران واکنش نشان دهد.
کافی است یک تلفن همراه هوشمند داشته باشید تا بهراحتی پستی
بنویسید و آن را در شبکههای اجتماعی به اشتراک بگذارید .یا مطلب
بالگی بنویســید،پادکســت ضبط کنید و ویدئو بســازید و آن را در
همهجای این کره خاکی به نمایش بگذارید.
بدون شک پایه و اساس همه رسانههای اجتماعی محتوا است .محتوا
جزو جداییناپذیر رسانههای اجتماعی است .لحظهای Facebook
 ، Twitter، LinkedInو
 Snapchatرا بدون محتوا تصور
کنید؟ صفحاتی خالی که هیچکس
از آنها بازدید نخواهد کرد.
حتی رسانههای تبلیغاتی که بابت
فعالیتشــان پول دریافت میکنند
برای ادامه کارشــان به تولید محتوا
نیاز دارند .آن هم محتوایی از جنس
تبلیغات.
پیــش از آنکه انــواع مختلفی از
رســانهها پا به عرصه وجود بگذارند
و محتــوای خــود را بــا روشهای
جدید ،پیچیــده و البته خالقانه در
معــرض دیــد همگان قــرار دهند،
تولیــد و بازاریابی محتــوا اهمیت
چندانی نداشــت .امروزه با همهگیر
شدن تلفنهای هوشمند و روی کار
آمدن رسانههای شخصی ،اجتماعی
و تبلیغاتی تدوین اســتراتژی محتوا
برای کســبوکارها یــک اصل مهم
محسوب میشود.
محتوا تنهــا مختــص بازاریابان
نیست .به فعالیتهای سازمانی توجه
کنید .محتوا در سرتاســر بخشهای
سازمان از جمله خدمات به مشتری،
فروش ،بازاریابی ،توسعه محصول و
بخشهای عملیاتی ایجاد میشود.
برند و کارکنان کســبوکارهای بــزرگ انعکاسدهنده محتوای آن
کســبوکار هستند .تاجاییکه کارکنان هر شــرکت میتوانند صدای
برند آن باشند.
بهعالوه سازمانها میتوانند در بسیاری از فعالیتهای خود از جمله
هدایت تماسهای تلفنی در مراکز تماس ،فروش از طریق شــبکههای
اجتماعی تا افزایش کانالهای دیجیتالی مؤثر از تولید و انتشار محتوا
کمک بگیرند .ســازمانهای هوشــمند این قابلیت را در کل سازمان
انتشــار میدهند .زیرا موجــب صرفهجویی در پول ،توانمندســازی
کارمندان ،تفکر رهبری و  ...میشود.
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 مهمترین
آنها اشاره میکنیم:
.۱تولید و توزیع محتوا ارزان است:
ی است مهارتهای تولید و توزیع محتوا را بیاموزید .در این حوزه
کاف 
با صفرتومان هم میتوان خیلی کارها انجام داد .مثال ســاختن وبالگ
شخصی ،ساختن صفحه اینســتاگرام یا دیگر شبکههای اجتماعی .از
اینســتاگرام میشــود میلیونها تومان درآمدزایی کرد .همه چیز به
مهارتها و توانمندیّهایتان بستگی دارد.
 .۲تولید و توزیع محتوا جذاب است:
خالقیت در آن نقش اساســی
دارد .میتوان افراد با ســلیقههای
مختلــف را درگیر کرد .یکی را با
متنی ساده ولی جذاب یکی را با
عکسی خاص و حرفهای و دیگری
را با ویدئویی کاربردی و ...
 .۳با محتوا کل جهان را
پوشش دهید:
محدودیــت شــما همــه کره
زمین است .وقتی بتوانید مطلب،
عکس یــا ویدئو تولید کنید دیگر
محدودیــت فیزیکــی نداریــد.
میتوانید آن را در سرتاســر کره
زمین پخش کنید.
 .۴تولید و توزیع محتوا
تعاملی است:
فقط شما گوینده نیستید .تولید
و انتشار محتوا میتواند به صورت
تعاملی باشــد .مثال در ســایت یا
شــبکه اجتماعــی در قالب یک
پســت پیامی را منتشر میکنید
کــه خواننــده بــه آن واکنــش
نشــان میدهد یا در پستتان از
مخاطبتــان میخواهیــد کاری
را انجــام بدهد تــا نتیجه خاصی
را دریافت کنــد .در نتیجه افراد
ناخودآگاه درگیر یک موضوع میشوند و تعامل بین افراد اتفاق میافتد.
 .۵محتوا برای تحلیل خلق شده است:
همهچیز در نمودارها و تحلیلهای عددی قابل مشاهده است .برای
تولید محتوا این قابلیت وجود دارد که پس از انتشــار یک پست متنی
دادههای آماری زیادی را از آن استخراج کنید و مورد تجزیه و تحلیل
قرار دهید .حتی میتوانید 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 میدهد که به شــما به عنــوان بازاریاب محتوا
کمک میکند بتوانند اســتراتژی محتوا را به درســتی تدوین کنید و
تصمیمگیری بهتری داشته باشند.
منبعmodirinfo :

تعداد پارکهای علم و فناوری به  ۴۳عدد افزایش یافته است
نایبرئیس فراکسیون مستقلین والیی مجلس شورای اسالمی با
اشــاره به حضور وزیر علوم و تحقیقات در جلسه دیروز فراکسیون
گفت تعداد پارکهای علم و فناوری از  ۳۳عدد در سال  ۹۱به ۴۳
عدد در سال  ۹۷افزایش یافته است.
بــه گــزارش خانــه ملــت ،غالمعلی
جعفرزاده ایمنآبادی در تشــریح نشست
روز یکشنبه فراکســیون مستقلین والیی
مجلس شورای اسالمی با حضور «منصور
غالمی» وزیر علــوم ،تحقیقات و فناوری،
اظهــار داشــت :در آســتانه بازگشــایی
دانشــگاهها نشســت دیروز برگــزار و در
آن گزارشهایــی شــامل روزآمد کردن
دروس و سرفصل آموزشی به منظور رفع
نیازهای اساســی ،تصمیم تشــکیل گروه
مهارتافزایی و اشتغالپذیری در ساختار
مصوب دفتــر برنامهریزی آموزش عالی و
جلب موافقت ســازمان برنامه و بودجه به منظور تخصیص بودجه
موردنیاز برای پشتیبانی از طرحها بود.
وی بیان کرد :اضافهکردن پیوست اشتغالپذیری به شاخصههای

بازنگری و تدوین برنامهریزی درســی ،ارســال بســته پیشنهادی
به دانشــگاهها در قالب مجموعه اقداماتی بــرای صیانت و تقویت
از ارزشهــای دینــی و فرهنگی بــا تاکید بر موضوع پوشــش و
عفاف ،برگزاری ســه رویداد استارتآپ
کارآفرینی اجتماعی با هدف گســترش
فرهنــگ کارآفرینی با گســتره اجرایی
همــه اســتانهای کشــور از جملــه
گزارشهای ارائهشده بود .نماینده رشت
در مجلس شورای اســامی ،ادامه داد:
ارتقا به مرتبه شانزدهم تولید علم جهان
در ســال  ۲۰۱۷و کســب مقام اول در
سال  ۲۰۱۸در میان  ۵۲کشور اسالمی،
افزایش تعداد پارکهای علم و فناوری از
 ۳۳عدد در سال  ۹۱به  ۴۳عدد در سال
 ،۹۷بازنگــری و تدوین مجدد آییننامه
تاسیس پارک علم و فناوری ،قرار گرفتن
نام  ۱۸دانشگاه برتر کشور در نظام رتبهبندی تایمز در سال ۲۰۱۸
و  ۴۰دانشگاه در ســال  ۲۰۱۹از جمله دستاوردهای وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری بوده است.

پیام تیم کوک
در هشتمین سالگرد
درگذشت استیو جابز
هشتمین سالگرد درگذشــت استیو جابز است و تیم کوک سالگرد او
را مثل همیشــه با پست و تصویری از او در توییترش زنده و گرامی نگه
داشته است.
به گزارش زومیت ،دیروز هشتمین سالگرد درگذشت استیو جابز بود.
او اســطور ه دنیای فناوری بود و روند زندگی و موفقیتهای او میتواند
برای هر فردی الهامبخش باشد .طبق هر سال ،تیم کوک سالگرد استیو
جابز را با پست و تصویری از او در توییترش زنده و گرامی نگه میدارد.
تیم کوک در توییت خود جمله الهامبخشــی از اســتیو جابز را نقل و
تصویری از او را روبهروی یکی از معروفترین فروشگاههای اپل منتشر
کرده است .در این توییت آمده است:
این نقلقول یکی از بهیادماندنیترین سخنان استیو جابز است که او
درباره ارزشمندترین و دوستداشتنیترین داشتههای زندگی میگوید:
ارزشمندترین دارایی من در زندگی هیچ هزینهای ندارد؛ چراکه کامال
واضح است که ارزشمندترین سرمای ه همه ما انسانها زمان است.
استیو جابز در اکتبر  ۲۰۱۱و پس از یک دهه مبارزه با سرطان پانکراس،
در  ۵۶ســالگی در پالوآلتوی کالیفرنیا درگذشــت .تیم کوک همیشه
دربار ه میراث او در اپل صحبت کرده اســت .او در سخنرانی آغاز سال
تحصیلی در دانشگاه استنفورد درباره اولینباری که متوجه بیماری جابز
شــد ،گفت :آخرین نصیحت و توصیه من به شما این است ۱۴ .سال قبل
استیو جابز همینجا برای شما سخنرانی کرد و به شما گفت «زمان شما
ن بهجای
محدود است؛ بنابراین ،زندگی خود را با تالش برای زندگیکرد 
دیگران هدر ندهید ».من این جمله را اینگونه تکمیل میکنم مربیان و
استادان ،شما را [به مهارتهای مختلف] مجهز میکنند ،ولی نمیتوانند
شــما را آماده کنند .وقتی استیو مریض شد ،همیشه ایمان داشتم که او
بهبود پیدا میکند .نهتنها مطمئن بودم سالمتیاش بهبود پیدا میکند،
بلکه به خودم میگفتم بیشــک پس از فوتکردن من هم سالها او اپل
را مدیریت خواهد کرد.
همچنین ،اپل با زنده نگهداشتن وبسایت به یاد استیو سعی میکند
خاطرات مردم از اســتیو جابز را بهاشــتراک بگذارد .تاکنون بیش از
یکمیلیون نفر از سراســر جهان خاطرات و نظرات و احساسات خود
را دربار ه اســتیو بهاشتراک گذاشتهاند .وجه مشترک هم ه آنها با هم ،از
دوستان شخصی تا همکاران و صاحبان محصوالت اپل در این است که
چگونه همه این افراد تحتتأثیر اشتیاق و خالقیت او قرار گرفتهاند.

افزایش قدرت پیشبینی وقوع سیالب با کمک استارتآپها
وزیر راه و شهرســازی از امضای تفاهمنامه همکاری ســازمان هواشناسی
با شــرکتهای دانشبنیان برای تولید نرمافزارهای پرقدرت پیشبینی وقوع
سیالب خبر داد .به گزارش خبرنگار مهر ،محمد اسالمی صبح روز گذشته در
مراسم امضای تفاهمنامه همکاری وزارت راه
و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری اظهار داشــت :یکی از سیاستهای
اصولــی وزارت راه ،توجــه بــه ظرفیتهای
داخل است .در شرایط کنونی که تحریمهای
ظالمانه ،جاری است و هر روز هم تحریمهای
جدیدتری با لحن تهدیدآمیز علیه ایران وضع
میشــود ،توجه به ظرفیتهای داخل اهمیت
بیشتری مییابد .وی افزود :از این رو با استفاده
از شرکتهای دانشبنیان ،محصوالت جدیدی
تولید میکنیم که محصول تفاهمنامه سازمان
هواشناســی و سازمان راهداری با شرکتهای
دانشبنیان و حمایت از این شرکتها از سوی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
وزیر راه و شهرســازی ادامه داد :در گذشته همه دستگاههای هواشناسی،
وارداتی بود اما امروز برای تجهیز و ارتقای قدرت پیشبینی هواشناســی ،از

تولیدات داخل اســتفاده میکنیم .به گفته اســامی ،در بخش جادهای نیز
شــاهد امضای تفاهمنامه میان معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری
و ســازمان راهداری هســتیم به خصوص اینکه حمل و نقل هم در اقتصاد و
هم در زندگی مــردم تأثیر باالیی دارد .وی
خاطرنشان کرد :با اســتفاده از فناوریهای
نوین میتوانیم به افزایش بهرهوری حمل و
نقل جادهای ،هوشمندسازی ناوگان ،مصرف
کمتر ســوخت و پیمایش بیشــتر ،افزایش
بهرهوری ،توسعه ،نوسازی ناوگان و در نهایت
کاهــش قیمت تمامشــده کاال اقدام کنیم.
وزیر راه و شهرســازی تأکید کرد :بنابراین
از استارتآپها و شــرکتهای دانشبنیان
در زمینه شهرســازی و ســاخت شهرهای
هوشــمند ،افزایش تولید مســکن و تعیین
مسائل مهم بخش مســکن و تصمیمسازی
درخصوص آن ،کمک گرفتهایم؛ ضمن اینکه
بخشــی از اراضی شــهر جدید پردیس به پارک علم و فناوری پردیس تعلق
میگیرد تا دانشآموختگان ،فناوران و پژوهشــگران ما بتوانند در این محیط
به خلق دانش فناورانه بپردازند.

کارامـروز
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کارگاه آموزشی تجاریسازی در تهران
برگزار میشود
کارگاه آموزشــی تجاریسازی با حضور همکاران طرح شــهید احمدیروشن در محل بنیاد
نخبگان اســتان تهران برگزار میشــود .به گزارش پایگاه اطالعرسانی بنیاد ملی نخبگان ،بنیاد
نخبگان استان تهران با هدف ارتقای سطح توانمندی مستعدانبرتر در تجاریسازی و همچنین
با توجه به اهميت موضوع كارآفريني و نوآوري در رشــد و توســعه اقتصادي ،کارگاه آموزشــی
تجاریسازی را با هدف آشنايي افراد يا تيمهاي صاحب ايده و محصوالت فناوریمحور با مفاهيم
تجاريسازي و فرآيندهای مرتبط با آن برگزار میکند .در این کارگاه اصول اصلی تجاریسازی
در قالب سرفصلهایی مانند :آشنايي با فرآيند تجاريسازي و اهمیت آن ،چرخه عمر محصوالت،
آشــنايي با استراتژيهاي تأمين مالي و مديريت استراتژيك محصول ،آشنايي با امكانسنجي و
تحليل سود و زيان ،ارزيابي و تحليل عملكرد محصول در بازار ،آشنايي با مدل توسعه يك محصول
جديد ،مدلسازي بازار و محصول و  ...ارائه میشود.

یادداشـت

تحقق رویای رنگین نوآوری
پرویزکرمی

مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری

زمین میچرخد ،زندگی نیز .در جهانی همواره در حال تغییر زندگی
میکنیم .حرکتی به ســوی تکامل .انسان نیز همواره سودای پیشرفت
را در ســر میپروراند .او نیز همچون جهان هســتی حرکتی به سوی
کمال دارد .زمانها گذشت .برای دست یافتن به این هدف از خالقیت
و ایدههای خود بهره برد .چرخ اختراع شد .تا چرخهای زندگی روانتر
بچرخد .المپ را اختراع کرد تا روشنایی بر تاریکی فائق شود .تاریکی
حاصل از ناآگاهی.
در طول ســالیان ایدهها پختهتر شد .حال به نقطهای رسیدهایم که
خالقیت و نوآوری هر روز برایمان هدیهای نو رو میکند؛ هدیهای که
زاییده رونق زیستبوم نوآوری و کارآفرینی است و این زیستبوم رشد
و بالندگی خود را در کشورمان تجربه میکند.
بازیگران در این زیستبوم به میدان آمدند .دست به دست هم دادند.
دســتان یاریگری که در کنار هم قرار گرفت و ضربالمثل «ســنگ
بزرگ عالمتنزدن است» را نقض کردند .نشان دادند ایرانی سنگها
را هرچنــد بزرگ با همت و غیرت خود جابهجا میکند .شــرکتهای
دانشبنیان ،مراکز دانشگاهی و پژوهشی ،استارتآپها ،مراکز نوآوری،
شتابدهندهها بازیگران این میدان هستند و به تازگی نیز کارخانههای
نوآوری به آنها پیوستند تا این حرکت شتاب گیرد.
متروکههای قدیمی ،تاریک و تار عنکبوتبســته .این روزها تبدیل
به مکانی نو شــدهاند .مکانی برای اجرای ایدههای جدید .فرصت برای
ایدهپردازی و زایش استارتآپها در اینجا فراهم است .بله محفل برای
درخشش ایدهها جور است.
اســتارتآپها و کســب و کارهای نو در این مــکان گردهم جمع

معضل زباله را با استفاده از یافتههای علمی حل کنیم
اســتاندار مازندران گفت با اســتفاده از آخریــن یافتههای علمی
شــرکتهای دانشبنیان میتوان ،فرآیند حل معضل زباله را تســریع
بخشید.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،احمد
حســینزادگان با بیان اینکه وزارت کشور
منابع مالــی «ایجاد تاسیســات منطقهای
تبدیــل پســماند به مــواد و انــرژی» در
استانهای شمالی را از محل عوارض تولید
کاالهای آالینده و وارداتی برای تســریع در
ســاماندهی پســماند در نظر گرفته است،
یادآور شد :شرکتهای دانشبنیان ،پسماند
استانهای شمالی را به انرژی و مواد تبدیل
میکنند.
وی افزود :هم در ســطح کشور و هم در
استانهای شمالی مشکالت پسماند وجود
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 اینکه منابع مالی این طرح از محل عوارض

واردات کاالهای خارجی تامین میشــود ،خاطرنشــان کرد :از دیگر
موارد مطرحشــده در این نشست ،موضوع استفاده از تجربیات موفق
کشورهای توسعهیافته برای کاهش زباله از طریق تفکیک از مبدأ بود.
وی ادامه داد :وقتی که پسماند از مبدأ
تفکیک شــود وزن و حجــم زباله کاهش
پیدا میکند که این خود یک مزیت است،
بخش دیگر که قب ً
ال کمتر شــاهد اجرای
ت شرکتهای
آن بودیم اســتفاده از ظرفی 
دانشبنیان اســت ،این شــرکتها جوان،
خالق و دارای نوآوری هستند .لذا معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری در این
بخش مطالعات خوبی انجام داده اســت و
از طرفی شــرکتهای موفقی نیز در این
حوزه وجود دارد.
حســینزادگان با بیان اینکه در آینده
نزدیک از اســتارتآپها و شــرکتهای
دانشبنیــان برای ورود به این روند دعوت خواهیم کرد ،یادآور شــد:
با اســتفاده از آخرین یافتههای علمی آنهــا و روشهایی که میتواند
فرآیند حل معضل زباله را تسریع بخشند بهرهگیری خواهد شد.

میشــوند .با نــوآوری خود ایدهها را پــرورش میدهند 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
اشتغالزایی میکند و نیروی جوان تحصیلکرده در آن به کار میآیند.
کارخانههای نوآوری محیطی خالق ،پویــا و یکپارچه دارند .محیطی
برای رشد و توسعه فعالیت استارتآپها.
با این اندیشه ،بزرگترین کارخانه نوآوری خاورمیانه ساخته شد .آن
هم در ایران .کارخانه نوآوری آزادی .در فضایی به وســعت  18هزار و
 500متر مربع با  3هزار و  500کارآفرین .محلی که  10شتابدهنده
تخصصی میکوشند تا استارتآپها را رشد دهند.
ارائه خدمات تخصصی به اســتارتآپها ،همافزایی و فرهنگسازی
برای داشــتن اقتصادی بر پایه دانش و فناوری موضوعاتی اســت که
در کارخانه نوآوری دنبال میشــود .در اینجا در فضاهای کار اشتراکی
تیمها نو میبینند و نو میسازنند .استارتآپها با گرفتن مشاورههای
تخصصــی وجود منتورها ،مربیان ،ســرمایهگذاران و حامیان خود در
این مراکز قوی میشــوند .جان میگیرند .تمام نیازهای تیمهای نوآور
پاســخ داده میشود تا پس از آن مستقل اندیشه خود را تحقق دهند؛
اندیشهای که خالقیت و نوآوری را به جامعه تزریق میکند.
پس اینجا را باید ســازنده شــرکتهای دانشبنیان بدانیم .کسب و
کارها را رونق میدهد تا جوانان با امید بیشتری به فعالیتهای نوآورانه
خود ادامه دهند و اینگونه رویای رنگین نوآوری محقق میشــود .در
کارخانههای نوآوری اســتارتآپها پرواز را به خاطر میسپارند و اوج
میگیرند .بر فراز قلههای نوآوری.
مشهد ،فارس ،مازندران ،گلستان ،اردبیل و یزد نیز به زودی صاحب
کارخانه نوآوری میشــوند تــا روح نــوآوری در کارخانههای متروکه
دمیده شود و جوانان خالق راهبری کنند و راهرو و وابسته نباشیم.

اعتبارسنجی ،رانت را متوقف میکند
رئیس مرکز ملی رتبهبندی اتاق بازرگانی ایران معتقد اســت همانطور
که بســیاری از کشورهای توسعهیافته با استفاده از شیوههای رتبهبندی
و اعتبارســنجی ،راه را بر فساد و رانت در اقتصاد خود بستهاند ،ایران نیز
باید از همین تجربه اســتفاده کرده و به تمام
بنگاههای اقتصادی براساس اعتبارشان ،رتبه
بدهد .امیناهلل فرهادی در گفتوگو با ایسنا،
اظهار داشت :نخســتین موسسه رتبهبندی
جهان در ســال  ۱۸۲۰کار خود را آغاز کرد و
با وجود آنکه  ۲۰۰سال از آن زمان میگذرد،
متاســفانه این موضوع در ایران به طور کامل
درک نشده است.
به گفته وی ،اتاق بازرگانی ایران حدود ۱۰
سال قبل ،موضوع رتبهبندی را مطرح کرد و
سپس در قوانینی که سال  ۹۱تصویب شد ،به
این موضوع در ایران به شکلی جدیتر توجه
شد .از ســال  ۹۶و با توجه به مشخصشدن
ابعاد جدیدی از رانت و فساد در اقتصاد ،اهمیت رتبهبندی دوچندان شد.
رئیس مرکز ملی رتبهبندی اتاق بازرگانی ایران درباره چگونگی عملکرد این
مرکز توضیح داد :امروز  ۱۶موسسه رتبهبندی در این مرکز فعال هستند

که هر یک از آنها اطالعات مربوط به شــرکتها و بنگاههای اقتصادی را
رصد کرده و نتایج بررســیهای خود را ارائه میکنند ،در نهایت مرکز با
اعتبارســنجی این نتایج ،وضعیت شرکتها را مشخص میکند .فرهادی
اضافه کرد :در رتبهبندی ،همه شــرکتها و
بنگاهها باید رصد شــوند و این قاعده شامل
حال دولتیها ،تعاونیها و بخش خصوصی
میشود و همه کسانی که بنگاه خود را ثبت
کردهاند ،باید این فرآیند را طی کنند .وی با
بیان اینکه رتبهبندی در ایران براساس تجربه
موفق دیگر کشورها برنامهریزی شده است،
گفت :ما در این چارچوب ،فعالیتهای مالی،
وضعیت صالحیتی مدیریتی و مسئولیتهای
اجتماعی شرکتها را ارزیابی میکنیم و در
نهایت اعتبار آنها را مشخص میکنیم .رئیس
مرکز ملی رتبهبندی اتاق بازرگانی ایران در
پاسخ به اینکه آیا شرکتها الزام قانونی دارند
که شــاخص رتبهبندی را کسب کنند؟ اظهار داشت :الزام قانونی در این
زمینه وجود ندارد اما برخی سیاستهای تشویقی یا تنبیهی در این حوزه
امکان اجراییشدن دارند.
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BRAND

چگونه داستان تاثیرگذاری برای برندمان خلق کنیم؟

داستانسرایی برای برند به شیوه نایک
ترجمه :علی آلعلی

تبلیغاتوبرندینگ

تلفن مستقیم86073290 :

تکنیکهای جذب بازدیدکننده به غرفه نمایشگاهی برندمان

راههای جذب مشتری در نمایشگاههای کاری

به قلم :ژروم ُکن ُلن (کارشناس برندسازی)

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 هیچکدام از آنها جای ایدهپردازی
خــاق را نخواهد گرفت .کلید موفقیت اغلب برندها در عرصه کســب و
کار اســتفاده از ایدههای خالق و جذاب است .این امر به خوبی در زمینه
داستانسرایی نمود پیدا میکند .امروزه داستانسرایی یکی از بخشهای
مهم برندســازی محسوب میشــود .تمام ویژگیهای یک برند در قالب
داســتانی جذاب و هیجانانگیز به مخاطب ارائه میشود .به عنوان مثال،
برند نایک را در نظر بگیرید .داستان این برند در جمله ساده «فقط انجامش
بده» خالصه میشود .نایک با انتخاب این شعار و داستانسرایی براساس
آن موفق به افزایش 40درصدی فروش خود در بازه زمانی یک ساله شد.
توجه به تجربه موفق نایک به خوبی نقش و اهمیت داستانسرایی دقیق
در سرنوشت برندها را مشخص میکند .نکته جالب در مورد کمپین «فقط
انجامش بده» طراحی آن در ســال  1986است .وقتی یک شعار و محور
داستانی کشش باالیی داشته باشد ،حتی پس از سه دهه نیز امکان ادامه
استفاده از آن فراهم خواهد بود .هدف اصلی من در این مقاله بررسی پنج
نکته مهم در زمینه داستانسرایی برای برند براساس تجربه نایک است .در
ادامه به بررسی هر کدام از آنها خواهیم پرداخت.
گام نخست :اهمیت احساسات در داستان
نخستین و مهمترین المان یک داستان موفق توانایی آن در جلب نظر
مخاطب در ســطح احساسی اســت .همه ما شنیدن داستانهای جذاب
را دوســت داریم ،با این حال کمتر به مفهوم جذابیت آن فکر میکنیم.
بســیاری از مردم در پاسخ به پرســش از چیستی جذابیت یک داستان
دشــواری زیادی خواهند داشــت .از نقطه نظر فنی یک داستان جذاب
براساس سطح تعامل احساســیاش با مخاطب مشخص میشود .دلیل
اصلی شکست بسیاری از فیلمها و نمایشنامهها نیز همین فقدان تعامل
احساســی با مخاطب است ،بنابراین برای موفقیت در عرصه کسب و کار
باید تعامل احساســی و نزدیک با مخاطب را مدنظر داشــته باشیم .این
امر در زمینه داستانســرایی بستگی به شــناخت دقیق ما از مخاطب و
سرهمبندی داستانمان به شیوه تاثیرگذار دارد .اشکال 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 داستانسرایی با سهولت بیشتری
انجام خواهد شد.
گام دوم :یکدلی با مخاطب
بیتردید بســیاری از رمانها در طول تاریخ برچسب «به درد نخور» را
کسب کردهاند .این امر به دلیل نارضایتی مخاطب از مطالعه چنین آثاری
اســت .در زمینه کسب و کار نیز داستانهای برندها همیشه با تیز برنده
نقد مخاطب مواجه میشــود .مخاطب هیچگونه تعارفی با دیگران ندارد.
به همین خاطر در زمینه نقد داســتانهای کســب و کار بسیار بیرحم
و جدی عمل میکند .یک داســتان موفق برای جلب نظر مخاطب باید
در فرآیند بیان ســیر وقایع در زمینه ایجاد یکدلی با مخاطب نیز موفق
عمل کند .این امر به خوبی در داســتانهای موفق دنیا مشاهده میشود.
در مورد برند نایک ،تاکید آن بر روی یک احســاس مشــترک در میان
تمام ورزشکارها موجب ایجاد یکدلی شد .همه ما در زمان تصمیمگیری
برای فعالیت ورزشی با احساس تنبلی و بیسرانجامی فعالیتمان مواجه
شدهایم .در این میان داستان نایک با تاکید صرف بر انجام کار موردنظر ما
را به سوی موفقیت فرا میخواند.
اگر مخاطب با داســتان یک برند احســاس یکدلی و همراهی نکند،
هیچگاه امکان توســعه برند فراهم نمیشود .در بسیاری از مواقع فرآیند
برندسازی شرکتها به همین خاطر با مشکالت عمدهای 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 المانهای هیجانانگیز
یک داستان موفق همیشه نظر و ســلیقه مخاطب را ارزیابی میکند.
بدون توجه به ســلیقه مخاطب امکان نگارش داستانهای جذاب وجود
ندارد .در عرصه کسب و کار این ارزیابی نظر مخاطب باید بسیار دقیقتر
صورت گیرد .به این ترتیب فرصت شناخت بهتر مشتریان فراهم میشود.
آیا تا به حال نسبت به نکته جذاب داستان نایک فکر کردهاید؟ بیتردید
پاسخهای زیادی برای این پرسش وجود دارد .پاسخ من اما براساس نکته
موردنظر در این بخش است .داستان نایک به خوبی مسیر هیجانانگیزی
را برای مخاطب ترسیم میکند .بیتردید گام نهادن در مسیر فعالیت بدنی
و ورزش هیجانهای خاص خود را دارد .اســتراتژی نایک برای همکاری
تبلیغاتی با قهرمانهای ورزشــی به خوبی بر هیجان داســتان موردنظر
میافزاید .بــه این ترتیب نایک فرصت کافی بــرای تاثیرگذاری بر روی
مخاطب را خواهد داشت.
گام چهارم :استفاده از نکات رازآمیز
داســتانهای موفق همیشــه مقداری رمز و راز همــراه دارند .این امر
ذهن مخاطب را برای یافتن آن رمز و رازها درگیر میسازد .هرچه مقدار
معماهای درونی و رمزهای یک داستان بیشتر باشد ،بر جذابیت آن افزوده
خواهد شد .درســت به همین خاطر داستانهای پلیسی و جنایی مانند
شرلوک هولمز به خوبی مطابق میل مخاطب جهانی میافتد .یکی از نکات
مهم در زمینه اســتفاده از نکات رازآمیز امکان حل آن از سوی مخاطب
اســت .اگر نکته رازآمیز ما حلناشــدنی 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 چالشها و
معماهای یک داســتان موجب ایجاد احساس رضایت در وی خواهد شد.
به این ترتیب تاثیرگذاری داستان ما بر روی مخاطب دوچندان میشود.
گام پنجم :همذاتپنداری با مخاطب
همذاتپنداری با مخاطب از نقطه نظر روانشناختی اهمیت ویژهای دارد.
داستانهای بزرگ و جذاب همیشه به احساسات عمیق مخاطب دسترسی
پیدا میکنــد .به این ترتیب انگیزه مخاطب برای پیگیری ســیر خطی
داســتان افزایش مییابد .بدون نزدیکی به مخاطب امکان 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 .تکنیکهای
مورد بحث در این مقاله تاثیر انکارناپذیری بر روی سرنوشت یک برند دارد.
امروزه برندســازی بدون داستانسرایی جذاب امکانپذیر نیست .نگاهی
کوتاه به نحوه عملکرد برندهای بزرگ نیز به خوبی این امر را ثابت میکند.
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حضور موفق در همایشهای کاری و نمایشگاههای بزرگ همیشه تاثیر
انکارناپذیری بر شرایط برندها دارد .این فضا فرصت عالی برای مواجهه
با مشتریان تازه و افراد عالقهمند 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 همایشهــای کاری و رویدادهای مهم به خوبی این هدف را محقق
خواهد کرد .دستاورد نهایی برندهای موفق از همایشهای کاری جلب
اعتماد مخاطب و تبدیل آنها به مشتریان وفادار است.
بــدون تردید بازدیدکنندگان از حضــور در همایشها اهداف خاصی
دارند .آنها در بهترین حالت به دنبال یافتن برندهای مختلف هســتند،
بنابراین هدف اصلی ما باید نمایش جلوهای جذاب از برندمان برای آنها
باشــد .فقط در این صورت امکان دســتیابی به موفقیت وجود خواهد
داشت .در غیر این صورت برند ما درجا خواهد زد.
نکته مهم درخصوص برگزاری همایشهای کاری حضور شمار باالیی
از برندهــای رقیب در چنین فضایی اســت .در همایشها معموال کنار
غرفه هر برند شمار باالیی از غرفههای رقبا نیز وجود دارد .به این ترتیب
جلب نظر مخاطب در چنین فضای شــلوغی به هیچ وجه کار سادهای
نخواهد بود .بیشــک تمام برندهای حاضــر در یک همایش با برنامه و
دست پر برای جلب نظر مخاطب آمدهاند ،بنابراین ما کار دشواری برای
غلبه بر رقبا خواهیم داشت .به راستی چگونه امکان غلبه بر رقبا و جلب
اعتماد مشتریان وجود دارد؟
کشاندن مخاطب به سوی غرفه برندمان در نگاه نخست کار دشواری
به نظر میرسد .نکته مهم در اینجا داشتن برنامهای منسجم برای جلب
نظر مخاطب اســت .به این ترتیب امکان افزایش سود برندمان از طریق
جلب مشــتری تازه و وفادار فراهم خواهد شد .در این مقاله به بررسی
برخی از بهترین راههای جذب مشــتری در نمایشگاههای کار مختلف
پرداختیم.
 .1استفاده هوشمندانه از نورهای جانبی
اســتفاده خالقانه از نورهای جانبی ایده ســاده و تاثیرگذاری محسوب
میشــود .در یک مراســم ما با دهها یا صدها برند دیگر در رقابت هستیم.
نکته مهم در این میان ساختار مشابه تمام غرفههاست .به این ترتیب از نظر
ساختاری هیچ تفاوتی میان غرفه برندها نخواهد بود .نکته 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 چشمنواز نقش مهمی در
جلب نظر مخاطب بازی میکند .از نقطه نظر روانشناسی رنگها نگاه انسان
همیشــه به طیف رنگهای جذاب و هیجانانگیز حساسیت دارد ،بنابراین
تالش اصلی ما باید اســتفاده از رنگهایی متفاوت از ترکیب عادی مراسم
باشد .به این ترتیب حتی در میان خیل عظیمی از غرفهها نیز امکان جلب
نظر مخاطب فراهم میشود.

 .2اهمیت هدیههای کاربردی
برندها به طور معمول در مراســمهای مختلف هدیههای مختلفی به
بازدیدکنندگان میدهند .این امر در راستای ماندگاری بیشتر نام برندها
در ذهن مخاطب صورت میگیرد .نکته مهم در اینجا انتخاب هدیههای
کاربردی است .به این ترتیب امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب فراهم
خواهد شد.
بدون شک بسیاری از برندها امکان تهیه هدیههای بسیار گرانقیمت
را ندارنــد .تمرکز اصلی مــن نیز در اینجا بــر روی هدیههای بیش از
حد گران نیســت ،بنابراین باید به ســراغ هدیههایی با قیمت اندک اما
تاثیرگذار بود .در حوزه بازاریابی و مدیریت مراسمهای 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 هدیهها توجه به نیاز مخاطب
در مراســم است .پاسخ مناسب به این مسئله ما را در راستای کمک به
مخاطب از رقبا جلو میاندازد .به برخی از هدیههای ذیل توجه کنید:
• بطریهای آب معدنی
• گوشیهای دارای وایرلس برای گوش دادن به پادکستهای مختلف
در غرفه برندمان
• پاوربانک
• ظرف غذای مخصوص
• کیف لوازم شخصی
• کولهپشتی
بدون تردید هر کدام از المانهای فوق ســاده به نظر میرســد .نکته
مهم نیز همین ســادگی آنهاســت .این موارد در عین سادگی در اغلب
موارد موردنیاز مخاطب نیز هست ،بنابراین با انتخاب هوشمندانه امکان
جلــب توجه مخاطب با هدیههای کوچک فراهم میشــود .توصیه من
در اینجا درج لوگوی برندمان بر روی تمام هدیههاســت .به این ترتیب
مخاطب با هر بار استفاده از آن به یاد ما خواهد افتاد.
 .3ارائه بستههای خوراکی
بدون شــک همه ما در طول بازدید از یک مکان یا همایش تمایل به
داشــتن خوراکیهای مختلف داریم .این امر نوعی عادت رایج در میان
ی ما به عنوان یک برند استفاده
مردم محســوب میشــود .وظیفه اصل 
مناســب از این عادت رایج در راستای توســعه نام برندمان خواهد بود.
بازدیدکنندگان در بســیاری از موارد نیازمند یــک المان جذاب برای
مراجعــه به غرفهها هســتند .انواع خوراکی خوشــمزه این امکان را به
خوبــی فراهم میکند .نکته مهم در اینجا عــدم انحراف از هدف اصلی
غرفهمان اســت .این امر به معنای پایبندی به معرفی محصوالت تازه و
دستاوردهای جدید برندمان است .ارائه خوراکیهای 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.
نکته حیاتــی در مورد ارائه نوشــیدنی و خوراکیهای جانبی ارتباط
آنها با کســب و کارمان اســت .به عنوان مثال ،اگر مــا در زمینه تولید

محصوالت ارگانیک فعالیت داریم ،نوشیدنیها باید از میوههای ارگانیک
تهیه شــده باشــد .به این ترتیب میزان تاثیرگذاری برنــد ما بر روی
مخاطب افزایش چشمگیری خواهد یافت.
 .4اهمیت ارائههای چندرسانهای
استفاده از تلویزیونهای متعدد در غرفه یکی از الزامهای حضور موفق
در همایشها محسوب میشــود .این امر امکان ارائه مطالب به صورت
چندرســانهای 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 میدهند .بــه همین خاطر برندها باید
به سوی اســتفاده از المانهای بصری در ارائهها ،کمپینهای بازاریابی
و تبلیغاتــی بروند .در غیر این صورت از جریان اصلی کســب و کار جا
خواهند ماند.
گاهــی اوقات در همایشها مردم حوصله صحبــت با افراد حاضر در
غرفه را ندارند ،با این حال در حال تردد نظرشان به محتوای تلویزیونها
جلب خواهد شد .این امر فرصت مناسبی برای انتقال محتوای بصری و
پیام برندمان به صورت خالصه فراهم میکند.
صرف نظر از جلوههای بصری ،فرمت صوتی نیز نقش مهمی در جلب
نظــر مخاطب بازی میکند .ذهن همه ما نســبت به صداهای مختلف
حســاس اســت ،بنابراین بازی با صداها امکان جلب توجه مخاطب را
فراهم میســازد .این امر نیازمند استفاده از اسپیکر و باندهای مناسب
اســت .به این ترتیب توان تاثیرگذاری برند ما بر روی مخاطب افزایش
چشمگیری خواهد یافت.
 .5ارتباط با مخاطب در شبکههای اجتماعی
یکــی از بزرگترین اشــتباهات برندهــا عدم توجه کافــی به نقش
شبکههای اجتماعی است .امروزه شــبکههای اجتماعی در تمام وجوه
زندگــی ما تاثیر دارد .به این ترتیــب باید در حوزه بازاریابی و مدیریت
همایشهای کاری نیز از آن به بهترین شکل استفاده کرد.
تیموتــی کارتر از ســایت تحلیلــی SmallBizTrends.com
توصیههــای 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 شــبکههای اجتماعی خواهد داشت .به این
ترتیــب برند ما فرصت کافی برای باز کردن ســر صحبت با مخاطب را
مییابد .این امر دارای ارزش بســیار زیادی اســت .بــه هر حال برندها
باید با مخاطــب صحبت کنند .در غیر این صورت امکان تبدیل آنها به
مشتریان برندمان وجود نخواهد داشت.
امروزه بازاریابی در شبکههای اجتماعی بسیار ساده شده است .دیگر
نیــازی به تهیه بودجههای کالن برای موفقیت در این عرصه نیســت،
بنابراین باید برنامهای 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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ایستگاه بازاریابی
سازگاری با محیط زیست به شیوه دیزل و کوکاکوال

همکاری کوکاکوال و دیزل در کمپین
لباسهای بازیافتی
به قلم :دیانا کریسته کارشناس تبلیغات
ترجمه :علی آلعلی

ترجمه :علی آلعلی
فعالیت به عنوان خردهفروشی آنالین به هیچوجه ساده نیست .امروزه
چالشهای زیادی پیش روی خردهفروشــیهای آنالیــن قرار دارد .از
افزایش انتظارات مشتریان گرفته تا مشکالت نمایش کیفیت محصوالت
به صورت غیرحضــوری ،همگی نیازمند خالقیت و توجه بیشــتری از
سوی بازاریابها و صاحبان این کسب و کارهاست.
براســاس گزارش موسسه کانتار در سال  2018صنعت خردهفروشی
آنالین رشد 20درصدی را تجربه کرد .این امر به معنای 96درصد رشد
بیشتر فروشگاههای آنالین در مقایسه با سوپرمارکتهای فیزیکی است.
فقط در اســترالیا در طول یک ســال گذشته ســه چهارم مردم تجربه
خرید آنالین را داشــتهاند .این امر به معنای افزایش اعتماد مشــتریان
به فروشــگاههای آنالین اســت .به هر حال وقتی خبری از مالقات رو
در رو نیســت ،باید ایدههای مناســبی برای فعالیت در حوزه کسب و
کار داشته باشــیم .براساس آمار رســمی انجمن خردهفروشی آنالین
اســترالیا بهترین زمان از نظر مشــتریان برای خرید آنالین بعد از ظهر
است .بر این اساس 32درصد از مشتریان استرالیایی بین ساعت  7عصر
تا  10شــب اقدام به خرید آنالین میکنند .این درصد بین ساعت  2تا
 5بعدازظهر 21درصد اســت .نکته 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 اطالعاتشان بسیار حساس
هستند ،با این حساب برند ما باید ایده ویژهای برای حفاظت از اطالعات
مشــتریان و مقابله با حمالت سایبری داشته باشد .ویژگی اصلی دنیای
خردهفروشــی آنالین هزینه گزاف بازیابی اعتماد مشتریان پس از بروز
بحرانهای امنیتی و ســرقت اطالعات اســت .نمونه عینی این امر برند
فیسبوک اســت .آنها پس از رســوایی درز اطالعاتشان هنوز هم در
زمینه بازیابی اعتماد کاربران دچار مشکل هستند.
یکی دیگر از نکات مهم در زمینه مدیریت فروشگاههای آنالین نحوه
سرویسدهی به مشتریان است .امروزه خدمترسانی ما باید  24ساعته
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 امکان ســرویسدهی
بیشــتر به مشتریان را خواهیم داشت .شــاید تا همین چند سال پیش
اســتفاده از فناوری هوش مصنوعی دشوار به نظر میرسید ،با این حال
اکنون بهرهگیری از آن بدل به ضرورتی اجتنابناپذیر شده است .امروزه
ما باید آماده استفاده از هر نوع فناوری تازهای 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 خردهفروشیهای آنالین و مدیریت کسب و کار است .در
انتخاب چالشها مهمترینشان مدنظر قرار گرفته است .به این ترتیب با
پرداختن به آنها امکان موفقیت در حوزه کسب و کار فراهم خواهد شد.
 .1ضرورت استفاده از ابزارهای دارای هوش مصنوعی
حوزه خردهفروشــی آنالین حتی برای کوچکترین برندها نیز ضرورت
ایجاد نمایی جهانــی را ایجاب میکند .نکته مهم در اینجا تفاوت میان
شــیوه خرید آنالین و آفالین اســت .بیتردید بســیاری از ما به خرید
آفالین عادت داریم .به همین خاطر عادت به شیوه خرید آنالین دشوار
به نظر میرسد .خردهفروشیهای آنالین چارهای جز تقویت این دیدگاه
در میان مشــتریان ندارنــد .در غیر این صورت در عمــل با ناتوانی در
زمینه کسب ســود مناسب مواجه خواهند شد .بیتردید بازاریابی برای
فروشــگاههای آنالین شــرایط خاصی دارد .به همین خاطر باید نهایت
دقت را در اجرای کمپینهای بازاریابی صرف کرد .فهم شــیوه انتخاب
محصــوالت ،تصمیمگیری در مورد خرید و در نهایت ثبت ســفارش از
سوی مشتریان اهمیت ویژهای برای طراحی کمپینهای موفق دارد .به

این ترتیب ما امکان نزدیکی بیشتر به مشتریان و در نتیجه تاثیرگذاری
مطلوب بر روی آنها را خواهیم داشت.
گردآوری اطالعات پیرامون مشــتریان کار چندان سادهای نیست .به
ویژه اینکه در طول ســالهای اخیر حجم کاری شرکتها نیز به شدت
افزایش یافته است ،بنابراین باید برنامهای ویژه برای مدیریت این بخش
از کســب و کار داشت .خوشبختانه پیشــرفت تکنولوژی کمک شایانی
به کارآفرینان در زمینه توســعه کسب و کار کرده است .به این ترتیب
اکنون امکان استفاده از سیستمهای یکپارچه و هوشمند برای گردآوری
و تحلیل اطالعات پیرامون مشتریان وجود دارد.
بســیای از فروشــگاههای آنالین در بازههای زمانی مشخص اقدام به
برگزاری جشــنوارههای تخفیف سراســری میکنند .ایــن امر با هدف
ترغیب مشتریان به خرید بیشتر صورت میگیرد .به این ترتیب برندها
فرصت بهرهمندی از ســود بیشــتر در مقیاس وسیع را خواهند داشت.
نکتــه مهم درخصوص برگزاری این کمپینها فهم زمان مناســب برای
انجامشان است .به راستی چه نکاتی موجب تصمیمگیری یک فروشگاه
آنالین مبنی بر برگزاری جشنواره تخفیف در زمانی خاص میشود؟ این
امر در مورد خردهفروشــیهای بزرگ از طریق تحلیل هوشمند دادهها
روی میدهد .این فرآیند شــامل گردآوری دادههای 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
میشوند.
به طور کلی ،امروزه اســتفاده از سیســتمهای دارای هوش مصنوعی
برای هر برندی ضروری است .رقابت در عرصه کسب و کار بدون توجه
به این نکات تقریبا غیرممکن به نظر میرسد .به هر حال تحلیل حجم
وســیعی از دادهها از توانایی نیروی انسانی خارج است .به همین خاطر
باید به فکر استفاده از نیروی کمکی نیز بود.
 .2فقدان خریدهای متوالی
یکــی از اهداف اصلــی خردهفروشــیها تبدیل مشــتریان مقطعی
به مشــتریان ثابت و وفادار اســت .امروزه ســود اصلی برندها از سوی
مشتریان وفادار به دست میآید .این امر به معنای ضرورت برنامهریزی
دقیق برای ترغیب مشــتریان به سوی خرید متوالی است .نکته مهم در
اینجا چرایی اهمیت خریدهای متوالی مشتریان است .پاسخ این امر در
کاهش هزینههای تبلیغاتی و بازاریابی برندها نهفته است .به این ترتیب
خردهفروشــی ما دیگر نیازی به صرف هزینههای گزاف برای به دست
آوردن مشــتری تازه نخواهد داشــت .نکته مهم در اینجا نحوه ترغیب
مشتریان به سوی خرید بیشتر است .متاسفانه پاسخگویی به این چالش
چندان ساده نیست.
به عنوان راهکار نخســت ایجاد باشگاه ویژه مشتریان را مدنظر داشته
باشــید .این باشــگاه ویژه مشتریان ثابت فروشــگاه خواهد بود .به این
ترتیب آنها فرصت بهرهمندی از خدمات مختلف در زمینه تخفیفهای
گســترده و مشــاورههای دقیق را خواهند داشت .بیتردید این امور در
فرآیند تصمیمگیری مشــتریان برای خرید دوباره از فروشــگاه ما تاثیر
خواهد داشت .نکته مهم در اینجا ارائه تخفیفهای ویژه برای مشتریان
ثابت است .این امر نوعی احساس خاصبودن را در آنها تقویت میکند.
تکنیــک دوم مربوط به بازاریابی ایمیلی اســت .در این فرآیند هدف
اصلی جلب نظر مشــتریان برندمان برای تکرار خرید اســت .پیشنهاد
من ارائه خدمات متنوع و دقیق در زمینه بهرهمندی مشــتریان از نکات
کلیدی در مورد هر محصول اســت .این امر تصمیمگیری مشــتریان را
بهینه خواهد کرد .وقتی مشتریان به منابع اطالعاتی وسیعی دسترسی
داشــته باشــند ،احتمال تقویت انگیزهشــان برای تکرار خرید افزایش
خواهــد یافت .ارائه اطالعــات کاربردی از طریق ایمیل گزینه بســیار
مطلوبی اســت .امــروزه اغلب مردم به طور مداوم ایمیلشــان را چک
میکنند .نکته مهم عدم ارســال شمار بیش از حد ایمیل در روز است.
در غیر این صورت برند ما به لیست سیاه کاربران خواهد رفت.
 .3چالش طراحی نامناسب سایت و تصاویر بیکیفیت
جلوههــای بصری در خرید آنالین مشــتریان حــرف اول را میزند.

بیشــک هیچکس عالقهای به خرید از خردهفروشــی دارای ســایت
ناهماهنگ و شــلخته ندارد .به همین خاطر اغلب فروشگاههای آنالین
دارای طراحی سایت زیبا و چشمنواز هستند .این امر تاثیر مستقیمی بر
روی تصمیمگیری مشتریان برای خرید خواهد داشت .براساس پژوهش
موسســه بازاریابی مارکتینگ ســیگنالز بر روی مشــتریان آمریکایی
61درصد از آنها مشاهده طراحی سایت نامناسب و تصاویر بیکیفیت را
عامل اصلی صرف نظر از خرید آنالین دانستهاند.
بیتردید اختصاص زمان مناســب برای طراحی قالب ســایت جذاب
بیفایــده نخواهد بود .این امر بر جذابیت کلی خردهفروشــی ما خواهد
افزود .به عالوه در زمینه اســتفاده از تصاویــر باکیفیت نیز باید به یک
نکته حیاتی توجه داشت .در دنیای آنالین شرایط خردهفروشی فیزیکی
حکمفرما نیست .یک خردهفروشی آنالین امکان نمایش واقعی محصول
به مشتری را ندارند .به همین خاطر فرمت تصویر و ویدئو مهمترین پل
ارتباطی میان آنها خواهد بود .اگر تصویر محصوالت ما بیکیفیت باشد،
انگیزه مشــتریان برای خرید کاهش چشــمگیری مییابد .جالب اینکه
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 بیکیفیت ســایتها روی میدهد .امروزه انگیزه مشتری
برای خرید بســتگی به میزان موفقیت ما در ترغیب وی دارد ،بنابراین
باید تمام تالشمان را در این مســیر انجــام دهیم .در غیر این صورت
شانسمان برای کسب موفقیت به شدت کاهش خواهد یافت.
هر تصمیمی که برای طراحی جلوههای بصری سایتمان میگیریم،
باید اولویت سلیقه مشتریان را در نظر داشته باشیم .در غیر این صورت
ما با چالشهای زیادی مواجه خواهیم شــد .یکــی از بدترین نکات در
مورد سایتهای فروش آنالین اجازه تبلیغات به برندهای مختلف است.
این امر موجب دلســردی مشــتریان از ما خواهد شــد .توصیه من در
اینجا عدم همکاری تبلیغاتی یا انتخاب بســیار دقیق طرف قراردادمان
است .در غیر این صورت شمار بازدیدکنندگان خردهفروشی ما به تدریج
کاهش خواهد یافت.
 .4ناتوانی در زمینه برقراری ارتباط با مشتریان
فعالیت در صنعت خردهفروشی نیازمند سطح باالیی از توانایی ارتباطی
است .این امر نه فقط در مورد مشتریان بلکه سهامدارها ،شرکای تجاری
و تولیدکنندگان مختلف محصوالت نیز صادق است .در دنیای کسب و
کار امور همیشــه براساس برنامه ما پیش نمیرود .به همین خاطر باید
اتفاقهای خاص را جزئی از فرآیند کسب و کار دانست .این امر به ما در
زمینه ایجاد انعطافپذیری بیشتر در برنامههایمان کمک خواهد کرد.
در عصــر ارتباطات نحوه تعامل ما با مشــتریان اهمیت ویژهای دارد.
اســتفاده از آخرین دســتاوردهای تکنولــوژی در ایــن زمینه گزینه
کامال منطقی محســوب میشــود .به این ترتیب ما فرصت کافی برای
تاثیرگذاری بر روی مشــتریان به شیوهای متفاوت را خواهیم داشت .به
طور کلی هرچه ما در زمینه فاصلهگیری از شــیوههای سنتی تعامل با
مشتریان موفق عمل کنیم ،انگیزه مشتریان برای واکنش به فعالیتهای
ما بیشتر خواهد شد .نکته مهم در زمینه ارتباط با مشتریان تالش برای
جلب اعتماد آنهاست .بدون اعتماد مشتریان ما در هیچ فعالیت جانبی
موفق نخواهیم بود.
جمعبندی
بدون تردید عرصه خردهفروشــی آنالین یکی از ترندهای جذاب در
عرصه کســب و کار محسوب میشــود .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 یک عرصه فعالیت دارند،
رقابت شدید حکمفرما خواهد بود .به این ترتیب ما باید ایدههای تازهای
برای جلب نظر مشــتریان ارائه کنیم .توجه بــه راهکارهای این مقاله
برای مقابله با برخی از چالشهای پیش رو اهمیت بسیار زیادی خواهد
داشت .به این ترتیب ما فرصت کافی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان
به شیوهای متفاوت را به دست میآوریم.
منبعautopilothq :

برند دیزل یکی از غولهای بزرگ عرصه تولید پوشــاک محسوب
میشــود .اخیرا برند دیــزل با همکاری کوکاکوال اقدام به توســعه
کمپینی تحت عنوان تولید لبــاس از مواد بازیافتی کردهاند .هدف
اصلــی از این کمپیــن حفاظت از محیط زیســت و نمایش امکان
تولید پوشــاک کاربردی و زیبا از مواد بازیافتی اســت .محصوالت
ایــن کمپین نیز به طور کامل از طریــق اینترنت به فروش خواهد
رســید .به این ترتیب امکان 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 فروشــگاههای مختلف صورت خواهــد گرفت .نکته
جالب در مورد این فروشــگاه ماهیت رمزی آن است .به این ترتیب
دسترســی به آن برای همه کاربران امکانپذیر نیســت .به منظور
بارگذاری صفحه فروشــگاه بازیافتی دیزل و کوکاکوال کاربران باید
لوگوی جهانی بازیافت (مندرج بر روی اغلب محصوالت) را از طریق
دوربین گوشیشان اسکن کنند .به این ترتیب به صورت خودکار به
صفحه فروشــگاه هدایت خواهند شد .این طرح با هدف جلب توجه
مشــتریان به محصوالت دارای امکان 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 یک کمپیــن مربوط به حوزه
پوشــاک عجیب به نظر میرســد .تحلیل این موضــوع با فعالیت
گســترده کوکاکوال در زمین جلوگیری از آلودگی محیط زیســت
امکانپذیر خواهد بود .در طول دو دهه اخیر کوکاکوال سرمایهگذاری
عظیمی بر روی جایگزینی بطریهای پالســتیکی 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 پالستیک و کتان مورد استفاده در
محصوالتشــان هستند .این امر هم قیمت نهایی محصوالت آنها را
کاهش میدهد و هم انگیزه دوچندانی در مشــتریان برای توجه به
محصوالت دیگر این دو برند ایجاد خواهد کرد.
به زودی خط تولید مشــترک دیزل با همــکاری کوکاکوال برای
تولید لباسهای بازیافتی راهاندازی خواهد شد .جالب اینکه بسیاری
از فروشگاههای آنالین و فیزیکی از همین حاال اقدام به پیشخرید
این محصوالت کردهاند .به این ترتیب دیزل و کوکاکوال مشکلی در
راستای فروش محصوالتشــان نخواهند داشت .رونمایی رسمی از
محصــوالت تازه دیزل با همکاری کوکاکــوال در هفته مد پاریس و
ســپس ایتالیا صورت خواهد گرفت .بدون تردید موفقیت دیزل در
فروش محصوالت تازهاش انقالبی تمامعیار در صنعت پوشاک ایجاد
خواهد کرد .این امر از نقطه نظر کاهش قیمت کلی تولید پوشــاک
دارای اهمیت است .به این ترتیب کشورهایی با اقتصاد ضعیفتر نیز
امکان بهرهمندی از محصوالت برندهای بزرگ را خواهند داشــت.
این امر به معنای گسترش هرچه بیشتر بازار فروش برندهای بزرگ
در عرصه پوشاک خواهد بود.
منبعmarketingdive :

88936651
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رهبری
بهترین ایدههای کسب و کار را
با گوشدادن بیابید

افرادی که به ایدههای خوبی دســت پیدا میکنند ،کامال
به مردمی که در اطرافشــان قرار دارند ،گوش فرا میدهند.
متاســفانه در دنیایی سرشــار از اتفاقات ،به سختی میتوان
دهان را بســت و گوش فرا داد ،اما تجربه ثابت کرده اســت
که بهترین نتایج همیشــه توسط کسانی به دست میآید که
شنونده خوبی باشند.
منظور از خوب گوشکردن این نیســت که صبر داشــته
باشید تا زمان حرف زدن شما فرا برسد بلکه منظور این است
که زمانی که شــخص دیگری در حال صحبتکردن اســت،
بــه صحبتها و حرفهایش گوش کنیــد و به دنبال کلمات
مفیدی که از دهانش بیرون میآید باشید.
 Jim Breyerیکی از مدیران شــاخص فیسبوک است
که راز رســیدن به موفقیــت مارک زاکربــرگ را در خوب
گوشکردنش میداند .او میگوید:
«کارآفرینهای زیادی به شــرکت فیسبوک میآیند تا از
ایدهها و ســرویسهایی که میتوانند بــه فیسبوک بدهند،
صحبــت کنند و زاکربرگ به تمام صحبتهای آنها به خوبی
گوش میدهد».
«جوانان از شــنیدن نصیحت خسته هستند» این عبارتی
است که بدون آنکه فواید نصیحتکردن و خوب گوشدادن در
نظر گرفته شود ،به یک باور تبدیل شده است .نصیحتکردن،
تجربهای اســت که یک شخص در طول مدت زندگیاش به
دست آورده است .یک جوان زیرک مثل زاکربرگ به پندهای
افراد قابل اعتماد و فرهیخته گوش میکند تا بتواند با استفاده
از آنها ،بهترین فرصتها را برای خودش خلق کند.
از ایدههای جدید استقبال کنید
اگــر در جلســههای کاری که با کارکنانتــان میگذارید
همیشه شــما حرف بزنید ،فرصت گوشکردن به مشکالت و
راه حلهــا را از دیدگاه دیگران ،از خود میگیرید .با این کار
دیدگاهتان هرگز وسعت پیدا نمیکند.
به تازگی ایالن ماسک از صحبتهایی که یک کودک کالس
پنجمی در توییتر گفته بود ،به یک ایده عالی دست پیدا کرده
است .او هم مانند مارک یک شنونده خوب است و به جای اینکه
به سن پسر بچه نگاه کند از ایده او استفاده کرد.
برای اینکه درک بیشتری داشته باشید گوش دهید ،نه
برای پاسخ دادن
جلســاتی که برای همفکری ایدهیابی تشــکیل میشود،
نباید نمایشــی باشــد .بلکه دلیل برگزاری اینگونه جلسات
باید عالقه شما به شــنیدن صحبتهای کارمندانتان باشد.
صحبتی که کارمند شما میکند ،فقط یک بار اتفاق میافتد،
پــس به دقت به صحبتهای او گوش فــرا دهید .کارمندان
به خوبی درک میکنند که شــما واقعا عالقهمند به شنیدن
صحبتهایشان هستید یا خیر.
منبعINC/ucan :

چرا کارکنان محل کارشان را ترک
میکنند؟

مترجم :نازنین توکلی
چرا کارکنان شغل و محل کارشان را ترک میکنند؟
دالیل ریشــهای و عمیقی برای این مســاله وجود دارد که
بسیاری از آنها ناشی از خألها ،کاستیها و اشتباهات رهبری
در ســازمان اســت .بعضی از این اشــتباهات رایج که باعث
میشود کارکنان محل کارشــان را ترک کنند ،عبارت است
از :تعیین اهــداف متناقض ،قرار دادن کارکنان در نقشهای
اشتباه ،عدم ایجاد محیط امن روانی و....
درک ایــن رفتارها و رویکردها و اینکــه چگونه بر تیمتان
تأثیــر میگذارند ،به شــما کمک میکند تــا افرادی که در
معرض خطر رهاکردن کارشان هستند را شناسایی کنید .بعد
از آن میتوانیــد تغییرات قابل مالحظهای ایجاد و کارمندان
دلسرد و بیانگیزه را به ماندن ترغیب کنید.
در ادامه پنج مورد از اشتباهات رهبران کسبوکار که سبب
بیانگیزگی در کارمندان میشود و راهکارهای غلبه بر آن را
مرور میکنیم:
اشتباه اول :تعیین اهداف متناقض
راهکار :همه انتظاراتی که از تیمتان دارید را بنویسید .اگر
همپوشانی یا مغایرتی در انتظاراتتان وجود دارد ،قبل از به
اشتراکگذاری آنها تغییرات الزم را اعمال کنید.
اشتباه دوم :اتالف منابع
راهکار :بــه تیمتان کمک کنید ،فهرســتی از مهمترین تا
کماهمیتترین وظایفشــان را تهیه کنند .قبل از تخصیص
وظایف بیشتر به آنها بررسی کنید چه کارهای انجامنشدهای
همچنان در فهرســت وظایفشان باقی است .به آنها فضایی
اختصاص دهید تا پروژههای اولویتدار را به پایان برسانند.
اشتباه سوم :تخصیص وظایف خستهکننده
راهکار :از کارمندانتان درباره عالقهمندیهایشان بپرسید.
بعد از آن وظایفی را به آنها بســپارید که به آن عالقهمندند و
به رشدشان کمک میکند.
اشتباه چهارم :نبودن فرهنگ صحیح
راهکار :به تیمتان نشــان دهید که برای شنیدن ایدههای
جدیدشان مشتاقید .در جلسات تیمتان بیشتر سوال بپرسید
قبل از آنکه پاســخی بدهید .همه نقطه نظرات را بشنوید و
این درک را ایجاد کنید که چیزی به نام پاسخ اشتباه وجود
ندارد.
اشتباه پنجم :ایجاد فضای کاری بیشاز حد مطمئن
راهــکار :بــا ارائه بازخوردهــای مثبت و منفــی منظم به
کارکنــان در آنها حساســیتهای ســالم ایجــاد کنید .این
بازخوردها میتواند به کارکنان مفاهیم مفید و هدفمندی را
القا کند که به آینده کاریشان کمک میکند.
منبعhbr/modirinfo :
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آیا نصیحت مشاوران همیشه کارساز است؟

به قلم :لری کیم کارآفرین
مترجم :امیر آل علی

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 ،میتوانند تصمیماتی را اتخاذ کنند که مشاوران به علت این
امر که صرفا براســاس عقل تصمیم می گیرند ،از رسیدن به آنها بیبهره
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.
-1ایالن ماسک
ایــان ماســک را باید یکــی 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 یکی از
 10فرد تاثیرگذار در جهان معرفی می شــود .اگرچه دو شــرکت اصلی
وی به نام های تسال و اســپیس ایکس ،امروزه به عنوان دو ابر برند در
ســطح جهان معرفی می شوند ،با این حال وی برای رساندن دو شرکت
خــود به جایگاه فوقالعاده حال حاضر ،تصمیمات بســیار حیاتی ای را
اتخاذ کرده اســت .برای مثال در ســال  2006پس از چندین شکست
در زمینه پرتاب موشــک ،همه چیز عمال برای این شــرکت از دســت
رفته تلقی می شد .همچنین شرکت خودروسازی تسال نیز با مشکالتی
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 نادیدهگرفتن 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 ماســک 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 ،شگفتیساز 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
ایکس نیز آقای ماســک 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
تصمیمگیری 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 ماسک با به فروش رساندن ماشین خود ،نشان داده
است که هدفی مهم تر از مادیات را دارد.
-2والتدیزنی
بدون شــک جایگاه امروز انیمیشن ،مدیون فردی به نام والتدیزنی
اســت .این امر در حالی است که او تا قبل از تاسیس برند خود ،همواره
توسط روزنامه ها مورد بیاعتنایی قرار می گرفت .درواقع آنها آقای دیزنی
را فردی فاقد تخیل میدانستند .حتی نخستین استودیو انیمیشنسازی
او به نام  Laugh-O-Gramنیز به ســرعت با ورشکســتگی 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 مالکیت،
این اثر به سادگی از دسترس وی خارج شد .علت این امر به این خاطر
بود که تهیهکننده 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  1938با تولید انیمیشنی به نام گل ها
و درخت ها ،برنده جایزه اســکار شده و به سودی معادل  8میلیون دالر
دســت پیدا کند که در آن زمان یک 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.
-3ریچارد برانسون
مالکیت بیش از  400شــرکت ،عنوانی اســتثنایی است که ریچارد
برانسون موفق به کسب آن شده است .وی اگرچه به علت نوعی بیماری
به نام معلولیت آموزشــی ،مجبور به ترک 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 مثالزدنی 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 یک شرکت را نیز تاســیس کند .درواقع وی از روش
کار بســیار متفاوتی برخوردار بوده است که از قدرت درک 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.
-4سارا بلکلی
در زمینه مد و پوشاک ،خانوم بلکلی یک شخصیت کامال شناختهشده
محسوب می شود .وی موسس برند اسپنکس است که در زمینه پوشاک
زنانــه فعالیت دارد .وی اگرچه پس از پایان تحصیالت خود در رشــته

ارتباطات به عنوان نماینده فروش در یک شــرکت معمولی مشغول به
کار بــود ،با این حال هیچگاه 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 تفکرات 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 اســپنکس ایجاد کرد
که در مدتزمانی 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 یک 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 یک ایده
باور دارید ،حتی اگر همگان نیز با شما مخالف هستند ،خودتان در این
زمینه گام برداشته و منتظر کمک سایرین نباشید.
-5دیوید نیلمن
دیوید نیلمن(موســس شرکت هواپیمایی وست جت ،جت بلو و آزول
برزیلین) بنا به گفتههای خود او بدترین شاگرد کالس در دوران تحصیل
بوده و همین امر باعث اخراج او شــد .حتــی در زمینه کاری نیز وی با
مشــکالتی جدی مواجه بوده اســت .برای مثال در ســال  ،2007کلیه
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 پیشبینی ها و آمادگی الزم برای چنین شــرایطی ،با مشــکلی
جدی مواجه نشــدند .همین امر نیز باعث شــد تا وی مجبور به استعفا
از مدیریت شــرکت جت بلو شــود .اگرچه توصیه همکاران ،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 یک تجربه بسیار مهم را به دست
آورده و می  خواهد برای تمامی مشــکالت ،تنها به دنبال راه حل باشد
و از آنهــا فرار نکند .همین امر شــروع تصمیمات فوقالعاده 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 یک 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 مشکل ،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 عملکردی 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 فوقالعاده همراه بود.
منبعinc :
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تلفن مستقیم86073290 :

اخبار
رئیس هیئت دو میدانی استان قم:

دوره داوری درجه  3دو و میدانی به میزبانی قم برگزار شد

قم -خبرنگار فرصت امروز :رئیس هیئت دو میدانی استان قم گفت :دوره داوری درجه 3
دو و میدانی به میزبانی قم با حضور  25نفر برگزار شد .علی رضایی با اشاره به برگزاری این دوره
عنوان کرد :دوره داوری درجه  3دو و میدانی به میزبانی قم با حضور  25نفر 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  3از روز چهارشنبه 10مهرماه
آغاز شد و جمعه  12مهرماه نیز به اتمام رسید .رضایی خاطرنشان کرد:این دوره در بخش آقایان
به مدت  24سال است که برگزار نشده بود و آخرین دوره در سال  74برگزار شده است .رضایی
بیان کرد:هدف از برگزاری این دوره از داوری درجه  3انتخاب 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  2می رسدو افرادی که بتوانند
با موفقیت دوره داروری درجه 3را 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  2در سال جاری برگزار خواهد
شــد .وی عنوان کرد:همچنین در حال تدارک دوره مربی گری در بخش آقایان و بانوان در قم هســتیم که این دوره نیز امسال به
سرانجام می رسد .رضایی خاطرنشان کرد:آموزش یکی از برنامه های مهم هیئت دو و میدانی است و در تالشیم در جهت اموزش
بهترین عملکرد را داشته باشیم.
وی بیان کرد:سال گذشته در قهرمانی در یک 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  3دو 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؛

رعايت نكات ايمنی در مصرف گاز ضامن سالمتی

ساری – دهقان  :سرپرست روابط عمومی شــرکت گاز مازندران در جمع مدیران اماکن
گردشــگری عنوان کرد :مسمومیت با گاز مونوکســیدکربن یکی 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 نکات ایمنی در ســفر و محل اسکان توسط
بعضی از مسافران اشاره کرد و گفت :با وجود رشد استفاده از شبکه های اجتماعی و باال رفتن
سطح دانش مردم  ،پیش بینی ما این است که موارد مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن کاهش
پیدا کند .ولیکن گاهاً در عمل عکس آنرا شــاهدیم .اگر چه در سال گذشته به نسبت سالهای
قبل،تلفات کمتری داشتیم .امیدواریم با فرهنگ سازی و رعایت نکات ایمنی دیگر شاهد هیچ حادثه ناگوار گاز گرفتگی نباشیم .وی
در خصوص لزوم رعايت نكات ايمنی استفاده از وسايل گازسوز با تغيير فصل و شروع سردی هوا اعالم كرد :نكات ايمنی استفاده از
وسايل گاز سوز بسيار ساده و بی هزينه می باشد و با صرف زمان كوتاهی جهت چك نمودن آن ،آسايش را به اطرافيان و خانواده
خود فراهم می نمايند .صحی افزود :قبل از استفاده از وسيله گازسوز بخاری از باز بودن مسير دودكش ها اطمينان حاصل نمايند.

برگزاری مانور تخلیه 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 ترک نمودند.این مانور به همت واحد  HSEو 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 pointتعیین 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 تشــکر 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 تشکیل جلسه دادند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان:

مرکز جامع سرطان گنبدکاووس ساخته میشود

گرگان -خبرنگار فرصت امروز :رئیس دانشــگاه علوم پزشکی گلستان با اشاره به اختصاص یک دستگاه شتابدهنده خطی
مخصوص بیماران سرطانی به استان گفت :مرکز جامع سرطان گنبدکاووس با مشارکت یکی 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 شهرستانها راهاندازی شده و با توجه به بضاعتی که از نظر اقتصادی وجود دارد در حال کار هستند.وی
گفت :مرکز جامع سالمت در علیآبادکتول ،مرکز دیالیز در بندرگز ،مرکز جامع کالله و غیره با کمک خیران در حال ساخت است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به جذب نیروهای متخصص در مراکز درمانی و بیمارستانی بیان داشت :سال گذشته 73
پزشک تمام وقت برای کادر درمانی بیمارستانها جذب کردیم که بیشتر از هر سال دیگری بود.وی درباره اتفاق اخیر در استان که
سبب مرگ یک مادر باردار در بندرگز شده بود ،افزود :این بیمار یک مورد نادر بود که همزمان با بارداری یک بارداری خارج از رحمی
هم داشت ،تمامی اقدامات پزشکی 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 امکانات موردنیاز بیماران سرطانی در استان نیز گفت:
یک دستگاه رادیوتراپی در بیمارستان  5آذر گرگان وجود دارد که تنها دستگاه در بخش دولتی است و با همان یک دستگاه باید به
مراجعهکنندگان زیادی خدمات دهیم .این دستگاه با توجه به استفاده بیش از حدی که از آن میشود گاهی اوقات نیاز به سرویس
دارد .آخرین بار این دستگاه حدود دو ماه خراب بود که دوباره راهاندازی 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 سکونت و خدمات این بیماران را
نیز دانشگاه علوم پزشکی استان تقبل کرده است.وی ادامه داد :با پیگیریهایی که از وزارت بهداشت داشتیم قرار شد یک دستگاه
شتابدهنده خطی به قیمت  18میلیارد تومان به استان اختصاص پیدا کند که برای استفاده از آن نیازمند فضایی مناسب هستیم
و ایجاد این فضا حدود  8میلیارد تومان هزینه دارد.رئیس دانشگاه علوم پزشکی 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 رایزنیهایی داشتیم و در نهایت قرار شد یکی 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 یک ساختمان راحتترین 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 سیتیاسکن در بیمارستانهای گنبدکاووس و کالله نیز گفت :مشکل این بیمارستانها
حل شده و دو دستگاه سیتیاسکن هرکدام به قیمت  420هزار دالر خریداری و به این بیمارستانها اختصاص داده شده است .برای
راهاندازی این دستگاهها نیز  450میلیون تومان اعتبار نیاز داریم.
معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سمنان بیان کرد :

طلب  ۸۰۰میلیارد ریالی شهرداری از دستگاههای اجرایی سمنان

سمنان  -حسین بابامحمدی  :معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سمنان از طلب
 ۸۰۰میلیارد ریالی ثبت شــده شهرداری سمنان در ســامانه سماد وزارت اقتصاد و دارایی از
دســتگاههای اجرایی سمنان خبر داد و بیان داشــت :با تالش همکاران واحد وصول مطالبات
دولتی شــهرداری تا پایان فصل جاری و تکمیل اســناد جدید میزان مطالبات ثبت شده بالغ
بر  ۱۲۰۰میلیارد ریال خواهد شــد .مهیار گرانمهر اظهار کرد :رشــد سريع جمعيت شهري و
پراکندگی نقاط جمعیتی شهر به همراه واگذاري برخي از وظايف دولت به شهرداري ها  ،نيازهاي
مالي شهرداري از افزایش چشمگیری برخوردار شده که بخشي از اين نيازها را از طريق ارزش
ت وساز بهطور عام و حصول
افزوده و عوارض محلي تامین می شود.گرانمهر ضمن اشاره به تکیه شهرداریها بر درآمد حاصل از ساخ 
ش تراک م مجاز و تغییرکاربری بهطور خاص  ،گفت  :بدلیل شرایط اقتصادی  ،درآمد شهرداری از این محل نوسانی بوده
درآمد از فرو 
و درآمد پایدار نمی باشــد و در صورتی که دســتگاه های بدهکار حداقل از طریق تسهیالت و کمک های پیش بینی شده دولت از
طریق بند "واو" تبصره  ۵بودجه سال  ۹۸کشور بپردازند می توان شاهد افزایش چشمگیر رشد فعالیتهای عمرانی و اجتماعی در
ســطح شــهر بود  .وی میزان طلب فعلی شهرداری از دستگاههای اجرایی را  ۸۰۰میلیارد 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 میشود .معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سمنان در ادامه ضمن تشکر
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 بدهکاری دستگاه ها و سازمانهای دولتی نیز مربوط به عدم پرداخت عوارض احداث بنا و پایان
کار در زمان ساخت و بهره برداری می باشد
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با حضور وزیر نیرو:

افتتاح و کلنگ زنی  ۱۱پروژه برق منطقه ای خوزستان در کهگیلویه و بویراحمد

اهواز -شــبنم قجاوند ۱۱ :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  ۲۳۰کیلو ولت ساران گفت :با حضور وزیر نیرو ۱۱
پروژه زیرســاختی این شرکت با اعتباری بالغ بر  ۳هزار میلیارد ریال در
اســتان کهگیلویه و بویراحمد افتتاح یا عملیات اجرایی آنها شروع شده
اســت .محمود دشت بزرگ اظهار کرد :بازدید از شروع بکار 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 وزیرنیرو افتتاح یا کلنگ زنی شــدند .وی تصریح کــرد :افتتاح این پروژه ها
و بهــره برداری از پروژه هایی که کلنگ زنی شــد  ۲۸۷مگاولت آمپر به

ظرفیت پســت ها و  ۱۶۷کیلومتر مدار به طول شبکه این استان اضافه
می شود .مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان بیان کرد ۲۰ :پروژه
برای توسعه شبکه انتقال و فوق توزیع برق استان کهگیلویه و بویراحمد تا
افق  ۱۴۰۳برنامه ریزی شده که با بهره برداری از آنها  ۶۳درصد ظرفیت

پست ها و  ۶۰درصد به طول خطوط استان اضافه می شود .دشت بزرگ
با بیان اینکه ارزش ســرمایه گذاری پروژه های مصوب بیش از  ۱۲هزار
میلیارد ریال است ،تصریح کرد :امیدواریم که با همکاری وزارت و کمک
استانداری از منابع عمومی ،این پروژه ها تامین اعتبار شوند .وی در بخش
دیگری از صحبت های خود به عبور موفقیت آمیز از پیک برق تابستان
 ۹۸اشاره کرد و افزود :روند  ۲۰ساله مصرف رشدی  ۶،۴درصدی را نشان
می دهد اما در سال گذشته این رشد متوقف و به منفی  ۳،۸درصد رسید.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان افزود :امسال نیز موفق شدیم
که تورم پیک را مهار کنیم و اجازه عبور آن را از سال قبل ندهیم که این
مرهون تعامل و همکاری مجموعه برق ،استانداری ها و مردم بوده است.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزستان صرفه جویی های صورت
گرفتــه را معادل ایجاد یک نیروگاه هــزار مگاواتی اعالم و اضافه کرد :با
مدیریت مصرف انجام شده هزار میلیارد تومان صرفه جویی شده است.

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

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.
نامها ،شناســنامه هر چیزی هســتند و در شــهرها ،بخش مهمی از
شناسنامه و هویت یک خیابان ،نام آن خیابان یا معبر بهحساب میآید
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  27ماده  55قانون شــهرداریها انجام
میشود ،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 ()GISمحقق 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 یک شهر و ارائه داشبورد مدیریتی ،گزارشات
آماری ،کارتابل اداری جهت ســازمان های مختلف ،جســت و جوهای
پیشرفته ،بانک اطالعاتی معابر و اماکن شهر ،بانک اطالعات ویژگی های
توصیفی معابر ،دایره المعارف هوشمند نام گذاری ،بایگانی صورتجلسات
و مصوبات کمیسیون نامگذاری معابر ،ایجاد زمینه مشارکت شهروندان
و دیگر امکانات نــرم افزاری ،راه حلی جامع و یکپارچه را جهت مدیران
شهری ،ارائه نموده است

شهردار سمنان خواستار شد :

مشارکت و همراهی اصناف در بازآفرینی بازار سمنان

سمنان  -حسین 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 کمک 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  ،افزايش اعتماد و مشاركت 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.

در نیروگاه شهید رجایی قزوین انجام شد

بازسازی و ساخت تعدادی از تجهیزات مربوط به واحدهای  250مگاواتی

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 250
مگاواتی نمودند .به دنبال خروج واحد شماره یک  250مگاواتی ،متخصصان
کارگاه نیروگاه بخار ،والو موتوری مینیمم فلوی بویلر فیدپمپ این واحد را

که دچار اشکال شده بود ،پس از انجام فعالیت های جوشکاری و تراشکاری
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  1و  ،2که دچار اشکال شده
بود نیز با انجام عملیات جوشکاری و تراشکاری ،آماده بهره برداری شد.

رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک:

 ۳۶نفر در اراک قربانی حوادث مختلف شدند

اراک -مینو رستمی  :رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شــهرداری اراک گفت ۳۶ :نفر در  ۸۵۵حادثه در  ۶ماه اول امســال در
این کالنشــهر جان باختند و  ۱۳۰نفر هم مجروح شدند .آتش پاد دوم
مسعود آقازیارتی در نشست خبری به مناسبت هفتم مهرماه ،روز ملی
آتشنشــانی و ایمنی با بیان اینکه حوادث آتش سوزی در اراک در این
مدت  ۲۲نفر مجروح و یک کشــته داشته است ،افزود :بیشتر اینگونه
حوادث با تالش نیروهای این ســازمان به سرعت مهار شده است .وی
اظهار داشت :امدادرسانی به چهار مورد سقوط در چاه ۱۳ ،مورد نشست
مایعات سوختی ۹۲ ،مورد سوانح خودرویی ۱۳۲ ،مورد مشاهده جانوران
وحشــی ۱۲۱ ،مورد محبوس شــدن حیوانــات و  ۱۵۴مورد حادثه
آسانســور از دیگر خدماتی است که مجموعه آتشنشانی اراک در سال
جاری ارایه کرده اســت .آتشپاد دوم آقازیارتی افزود :ایمنی شهری در
کنار ارایه خدمات یاد شــده مورد توجه سازمان آتشنشانی اراک قرار
دارد و همه صنوف ،به ویژه آن دســته که در معرض خطر بیشتری قرار
دارند ،برای جلوگیری از هرگونه مشکل شناسایی شده اند و بازدیدهای
کارشناسان این سازمان و ارائه تذکرات ،منجر به کاهش قابل توجه آمار
حوادث شده است .رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری
اراک گفت :تایید نقشه  ۲۴۸پرونده ساختمان ۲۸۵ ،مورد دستورالعمل
ایمنی منجر به صدور پروانه ساختمانی ۲۲۰ ،مورد بازدید کارشناسان
بعد از اتمام فعالیت ســاختمانی ۵۵ ،مورد بازید از کارخانه های ناایمن،
بازدید از  ۶۴مورد ســاختمان بهزیستی و  ۴۹مهدکودک ،بازدید از ۳۹

جایگاه سوخت از دیگر خدمات این سازمان در یک سال اخیر است.
آتشپاد دوم آقازیارتی افزود :زمان طالیی حضور آتشنشانان در محل
حادثه سه تا پنج دقیقه است که نیروهای این سازمان در کمتر از چهار
دقیقــه با توجه به روان بودن ترافیک و باز بودن معابر ،در صحنه حاضر
میشوند .وی تصریح کرد :خرید  ۲دستگاه خودرو سیزو  ۵۲برای عبور
در بافت فرسوده و معابر باریک و همچنین تجهیزات اطفا ،امداد و نجات
و پنج دستگاه موتور پیشرو از جمله وسایل مورد نیاز سازمان است که
به ناوگان آتشنشــانی اراک 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 اراک ۶۸
متری اســت که با توجه به محدودیت امکان استقرار در همه محله ها
نیست .رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک گفت:
 ۱۲۰تا  ۵۰۰میلیون ریال قیمت هر دست لباس آتشنشانان است که
بعد از  ۱۲سال  ۳۰دست لباس برای آنان تامین شده است.

آتش پاد دوم آقازیارتی افزود :بهره گیری از لوله خشــک ،مخزن آب
ویژه آتشنشــانی ،تجهیز آسانسورها به ژنراتور برق در مواقع بحرانی در
ساختمانی های بلند ضروری اســت .وی تصریح کرد :ایمنی در برخی
صنوف از جمله پاســاژهای اراک پایین اســت و تاکنون سه بار اخطار
دریافت کرده اند .وی اظهار داشــت :ناایمنی پاساژ طال اراک 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 اراک گفت :وزارت کشور مجوز
استخدام چهار هزار  ۵۰۰نفر را از سازمان امور اداری و استخدامی اخذ
کرده اســت که  ۱۳۵نفر ســهیمه آتشنشانی استان مرکزی است که
از این تعداد ســهمیه بــرای اراک  ۹۰نفر و برای ســاوه  ۲۵نفر پیش
بینی شده است .رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری
اراک گفت :در یکی دو سال آینده  ۸۰نفر از نیروهای آتش نشانی اراک
بازنشســته خواهند شــد که با وجود جذب این  ۹۰نفر ،باز هم مشکل
کمبود نیرو در این مجموعه احساس خواهد شد .آتش پاد دوم آقازیارتی
افزود :روزانه  ۷۰۰تا یک هزار و  ۵۰۰دستگاه خودرو تانکر مواد سوختی
و سمی از کمربندی اراک 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 پارک این تانکرها ،راهنمایی
و رانندگی را مطلع کنند تا نســبت به خروج از محدوده شده اقدام الزم
صورت گیرد.

مديرعامل آبفاي هرمزگان در تشريح داليل باالزدگي فاضالب در معابر شهر:

هدايت روان آب هاي سطحي به شبكه فاضالب شهري ممنوع است

بندرعباس -خبرنگار فرصت امروز :مديرعامل آبفاي هرمزگان
گفت :برداشــتن درب منهول هاي فاضالب در مواقع بارندگي توســط
كاركنان شهرداري و يا برخي شهروندان و هدايت غير اصولي روان آب
ها به شبكه فاضالب شهري به دليل فقدان شبكه جمع آوري آب هاي
سطحي ممنوع بوده و اين مسئله سبب انسداد شبكه و باالزدگي فاضالب
مي شــود .امين قصمي افزود :در مواقــع بارندگي و آب گرفتگي معابر،
هدايت غير اصولي روان آب هاي ســطحي به همراه شــن ،ماسه ،گِل
والي و زباله به درون شــبكه فاضالب فاضالب شهري ازطريق برداشتن
درب منهول هاي فاضالب سبب انسداد شبكه و باالزدگي فاضالب ،ايجاد

اختالل در فرآيند تصفيه و تحميل خســارتي قابل توجه به اين شركت
مي شــود .وي در توضيح بيشت ِر داليل فرونشت و يا باالزدگي فاضالب
در برخي معابر شــهر ،تصريح كرد :با توجه به اينكه شبكه جمع آوري
فاضالب شهر بندرعباس به صورت مجزا طراحي شده است و نه مختلط،
در نتيجه با برداشــته شدن درب منهول هاي فاضالب و ورود روان آب
هاي ســطحي به اين شــبکه ،لوله هاي بتني كه داراي عمر طوالني و
فرسودگي هستند ،جوابگوي حجم زياد آب هاي سطحي نبوده كه اين
مسئله سبب انسداد و شكستگي لوله هاي بتني و باالزدگي فاضالب و
يا سرريز شدن دريچه هاي منهول مي شود .قصمي همچنين اعالم كرد:

بتني قديمي با لوله هاي پلي اتيلن كه از كيفيت
جايگزينــي لوله هاي ِ
باالتري برخوردار هســتند ،از جمله اولويت هاي شركت آب و فاضالب
اســت كه از چند سال قبل در دســتور كار قرار دارد .مديرعامل آبفاي
اســتان در ادامه با اشاره به تالش اين مجموعه براي رفع هر چه سريع
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 اين موضوع از سوي كاركنان شهرداري و يا
برخي شهروندان ،موارد را به سامانه ارتباطات مردمي  122شركت آب و
فاضالب هرمزگان اطالع دهند.
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لینکدین؛ ابزاری قدرتمند در موفقیت شغلی که باید روی آن سرمایهگذاری کرد

استفانی سامونز ،مدیر خبره برنامهریزی مالی و مدیر ثروت در داالس
تگزاس روش اســتفاده از پروفایل لینکدین را به منظور رشد ،پیشرفت
کســب و کار و ایجاد شبکهای از افراد مؤثر براساس تجربیات خود با ما
به اشتراک میگذارد.
لینکدیــن با بیش از  277میلیون کاربر ،بزرگترین شــبکه حرفهای
آنالین در جهان اســت40 .درصد از کاربــران حداقل یکبار در روز آن
را چک میکنند.
آیا شــما لینکدین را به عنوان یک سایت مهم برای صرف وقت خود
میبینید؟
برای اینکه لینکدین برای شــما کارساز باشد ،باید وقت خود را صرف
ایجاد نفوذ و روابط کنید.
در ادامه پنج نکته که میتواند به شــما در موفقیت با لینکدین کمک
کند را معرفی خواهم کرد.
این راهنماییها براســاس تجربیات شــخصی من اســت و منجر به
فرصتهای فوقالعادهای برای رشد کسب و کارم در طول زمان شدهاند.
پیادهسازی این پنج نکته میتواند به شما برای دستاوردهای بیشتر در
کسب و کارتان کمک کند.
 5نکته برای موفقیت در لینکدین
 - 1بنیاد قوی ایجاد کنید
نیازی به گفتن نیســت که پروفایل لینکدین شما به طور پیشفرض
پروفایل حرفهایتان اســت .اگر یک مشتری بالقوه نام شما را به صورت
آنالین جســتوجو کند ،معموالً پروفایل لینکدین شما در باالی نتایج
جستوجو قرار میگیرد.
چه نوع تصوری میخواهید ایجاد کنید؟
پروفایل لینکدین شــما همچنین در خود لینکدین ،شــما را دنبال
میکند .هر زمان که شما در نظر دادن ،اشتراکگذاری یا بحث گروهی
مشــارکت داشته باشید ،سرفصلها و خالصهای از متن شما در آن قرار
خواهند گرفت.
همین امر در بهروزرســانی استاتوس لینکدین صدق میکند .آیا شما
حرفهای به نظر میرسید؟
برای ساخت یک بنیاد قوی در لینکدین ،باید پروفایل خود را خوب
بسازید.
مشخصات خود را کامل کنید ،تصویر حرفهای داشته باشید ،مطمئن
شــوید که متن پروفایل به خوبی نوشته شده است ،فایلهای رسانهای
غنی را به نمایش بگذارید که بینش شما را نشان میدهد و لینکهایی
را قرار دهید که با آن میتوان شما را آنالین پیدا کرد.
عملکرد بهبود پروفایل لینکدین خود را به عنوان کاری که فقط یک
بار باید انجام دهید مشاهده نکنید .این باید یک فعالیت مداوم باشد.
با ســرمایهگذاری در ایــن دارایی حرفهای دیجیتال ،شــما اولین و
بهترین تأثیر را بر دیگران در داخل و خارج از لینکدین ایجاد میکنید.
 - 2یک شبکه هوشمند بسازید
من معتقدم که ســاخت یک شبکه باکیفیت مهم است ،اما شما نباید
اتصاالت خود را محدود کنید .من مایلم با هر کسی در لینکدین ارتباط
داشــته باشــم تا زمانی که منطقی باشــد .یک دعوت شخصی ارسال
میشــود و شخص مشــخصات حرفهای دارد (که شــامل یک تصویر
میشود).
تا زمانی که لینکدین یک شــبکه هوشــمند باشد ساخت یک شبکه
بزرگ در آن کام ً
ال قابل قبول است.
بســته به محتوایی که در دنیا به اشتراک گذاشــتهاید ،شما تعیین
میکنید که چه کسی به شــبکه شما جذب شود .یک شبکه هوشمند
به این معنا است که شما با افرادی ارتباط برقرار میکنید که از دیدگاه
شخصی یا حرفهای منطقی باشد.
شما ممکن است امروز به همه این ارتباطات نیازی نداشته باشید ،اما
در پنج ســال دیگر چطور؟ در حال حاضر در شبکه خود سرمایهگذاری
کنید که در زمانی دیگر بنیاد خوبی داشته باشید .شما هرگز نمیدانید

چه چیزی در پنج سال آینده اتفاق میافتد.
به عنوان مثال ،شــبکه هوشمند من شــامل افرادی میشود که در
جامعــه من به لحاظ جغرافیایی زندگــی و کار میکنند .افرادی که در
صنعت من (بازاریابی رســانههای دیجیتــال و اجتماعی) کار میکنند،
افرادی که با آنها به مدرســه رفتم و یا در گذشته کار کردهام و کسانی
که در «بازار هدف» کسب و کار من هستند (مشاوران مالی ،متخصصان
و شرکتها).
شــبک ه مرتبــط و متنــوع درب و فرصتهایــی را کــه هرگز تصور
نمیکردید به روی شما باز میکنند.
در حال حاضر ،شــما نمیتوانید بهروز رسانیهای وضعیت لینکدین
خود را به مخاطب خاصی ارســال کنید ،اما امید من این اســت که در
آینده نزدیک اتفاق میافتد.
تا آن زمان در مورد آنچه به اشــتراک میگذارید ،حســاس باشید و
اطمینان حاصل کنید که محتوای موردنظر برای مخاطبان متنوع است.
این یک هنر محســوب میشــود که بتوانید محتــوای جهانی را به
اشــتراک بگذارید که مورد عالقه مخاطبان همیشگی شما و همچنین
کل شبکه شما باشد.
 - 3مداوم ارزش اضافه کنید
من نمیتوانم به شــما بگویم که چند مشتری جدید به کسب و کار
من وارد شدهاند و به من گفتهاند «من در لینکدین شما را میبینم».
اگر میخواهید در لینکدین به چشم بیایید و در یادها بمانید ،باید به
صورت مداوم فعال باشید و همیشه باید ارزشی اضافه کنید.
اضافهکردن ارزش بدین معنا است که شما فقط بهترین و مناسبترین
مطالب را با شــبکه خود به اشــتراک میگذارید .محتوایی به اشتراک
بگذاریــد که میتواند به اعضای شــبکهتان در باهوشتر شــدن ،حل
مشکل ،داشتن احساس بهتر و یا دستاورد بیشتر در زندگی کمک کند.
بدیهی اســت که موضوعهایی برای اشتراک در این مورد وجود دارد،
اما مهم اســت که هر چند وقت یک بار محتوای خاص صنعت خود را
نیز به اشــتراک بگذارید .به این ترتیب ،شما میتوانید خود را به عنوان
یک مقام در صنعت خود نشان دهید.
اگر محتوای ارزشمند و آموزشی خود را از وبالگتان منتشر میکنید
و در لینکدین به اشتراک میگذارید از اعتماد و نفوذی که میتوانید در
شبکه خود بسازید ،تعجب خواهید کرد.
اگر واقعاً میخواهید به عنوان یک مقام و کارشــناس مورد توجه قرار
بگیرید باید بینش خود را منتشر کنید.
در نهایــت چهرهای که میخواهید از خود در لینکدین نشــان دهید
باید به عنوان یک فرد تأثیرگذار باشــد نه به عنوان یک بازاریاب .شما
میخواهید به اعضای شــبکه خود در زندگی شخصی یا حرفهایشان
کمک کنید.
 - 4به دیگران متصل شوید
به عنوان یک مشاور مالی ،من یاد گرفتم که کمک به اعضای شبکهام
ســریعترین راه رشد شبکه و کسب و کارم است .این امر بسیار پیش از
لینکدین بود .من مجبور بودم شــبکهام را به صورت دستی برنامهریزی
کنم و هیچ ایدهای از ارتباطات درجه  2یا  3خودم نداشتم.
بدانید که لینکدین یک طرح باورنکردنی از شبکهای گسترده فراتر از
آنچه تا به حال به آن دسترسی داشتهاید در اختیار شما گذاشته است.
اگر تنها فعالیتی که در لینکدین بر آن متمرکز شدید ،جذب دیگران
در شبکه خود و متصلکردن آنها است ،مزایای شما ده برابر خواهد بود.
مشــکل این اســت که اکثر مردم در این زمینه از شبکهها متمرکز
نیستند زیرا آنها مشغول تالش برای فروش محصوالت خود هستند.
شــبکه خود را بــرای فرصتهایی بــه منظور ارتقــای مخاطبین و
ارتباطات مرتبط با آن از طریق معرفی و ارجاع ،تجزیه و تحلیل کنید.
آیا میتوانید افرادی را در شبکه لینکدین خود شناسایی کنید که به
طور مشــترک از ارتباط با یکدیگر بهره میبرند؟ آیا میتوانید مالقات و
یا رویدادهای گروهی در شبکه خود برگزار کنید؟

جمعآوری افراد ،یک مهارت بسیار ارزشمند است و مهارتی است که
با داشتن آن به عنوان یک تأثیرگذار شناخته خواهید شد.
اتصاالت خود را خوب نشان دهید .ارتقا ،اذعان و تبریکات 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 فعالیتها ارزش عظیمی بــرای دیگران ایجاد میکنند و در
نتیجه شما در کسب و کار خود به موفقیت خواهید رسید.
 - 5ذهنیت روابطی داشته باشید
این نکته مهمترین است .اگر با رویکرد ارتباطی وارد لینکدین نشوید،
هیچ یک از نکات دیگر برای شما جواب نخواهند داد.
اعضای لینکدین به دنبال ســاخت و توسعه شبکههای خود هستند و
این امر نیاز به ایجاد روابط دارد .شــما بدون شناخت افراد شبکه خود
نمیتوانید چگونگی اتصال به دیگران را یاد بگیرید.
اگر روابط عمیقتر با افرادی که در شبکه شما قرار دارند ایجاد کنید،
از اینکه چقدر آنها در صدد کمک به تقویت دید و نفوذ شــما هستند،
شگفتزده خواهید شد.
رهبری در مکالمات اتفاق میافتد مانند بســیاری از چیزهای خوب
دیگر مثل ایجاد اعتماد ،دوست داشتن و نفوذ.

هنگامی که شــما از طریق برقراری ارتباط و داشتن مکالمات با افراد
شــبکه خود در لینکدین طرفدارانی اتخاذ کردهاید ،این افراد به رشــد
کسب و کار شما کمک خواهند کرد؛ به همین سادگی.
برای مشارکت در لینکدین تالش کنید .سؤاالتی که مایل به پرسش
از آنها هستید را بپرســید و نظراتی که میتوانید را از خود به اشتراک
بگذارید که به این وسیله با اعضای شبکه گفتوگو داشته باشید.
در یک پست اخیر که در مورد مدیریت ایمیل در لینکدین به اشتراک
گذاشتم ،از شبکهام پرسیدم که چگونه ایمیل خود را مدیریت میکنند.
این پســت دو یا ســه الیک گرفت ،اما چندین نظر خوب نیز دریافت
کرد .این گفتوگوها نهتنها در شبکه شما ،بلکه همچنین در شبکههای
کسانی که نظر میدهند نیز قابل مشاهده است.
در مکالمــات دیگر که از یک بهروز رســانی اســتاتوس آغاز شــد،
من چندین هفته بعد پاســخهای کاربران لینکدیــن را دریافت کردم.
پستهای دارای مشارکت طول عمر بیشتری دارند.
داشــتن یک ذهنیت ارتباطی در لینکدین شما را از دیگران متمایز
میکند .آغاز به گفتوگو دیگران را تشــویق میکند که درگیر شــوند
و درب را برای گســترش شبکه با افرادی که قب ً
ال مالقات نکردهاید ،باز
میکند.
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مدرسه مدیریت
نشانههای نیاز شرکت به مدیرانی جدید

چه زمانی تغییر مدیریت ضروری است
به قلم :جان آدس کارآفرین و نویسنده
مترجم :امیر آل علی

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 سرمایهگذاران و هیأت مدیره برخوردار بوده و عملکرد
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 ممکن است تغییر مدیریت را در دســتور کار قرار دهند .به همین خاطر این امر صرفا در زمانی
اتفاق نخواهد افتاد که مشــکلی جدی وجود داشته باشد .تحت این شــرایط بسیار مهم است که برنامهریزی 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 سرمایهگذاران به فکر 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  4مورد منتخب خواهیم پرداخت.
-1عملکرد اقتصادی قابل توجیهی وجود ندارد
این امر که در تالش برای ایجاد یک رابطه خوب با افراد هیأت مدیره و سرمایهگذاران نباشید ،دلیلی برای حمایت
از شما را به وجود نخواهد آورد .این امر باعث خواهد شد تا کوچک 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 ممکن است در راستای ارتقای جایگاه شرکت در آینده باشد .بدون شک این امر
باعث خواهد شــد تا نتایج آن حتی برای یک 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 یک مدیر در کار خود صداقت و
شــفافیت مالی را ندارد ،بدون شک 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 یک
کار را به خوبی ندانند ،نهایت تالش خود را برای آن انجام نخواهند داد .همچنین فراموش نکنید که سرمایهگذاران و
افراد هیأت مدیره ،برای جمعآوری اطالعات ممکن است از برخی از کارمندان شما سوال کنند .به همین خاطر عدم
جلب رضایت آنها نیز می تواند مشکلساز باشد.
-2از 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 یک تیم ورزشی است که در آن برخی از بازیکنان ،افراد اصلی تیم
محسوب میشوند .بدون شک عدم استفاده درست از آنها ،خود نشانه ای از مناسب نبودن مدیریت محسوب
می شود .بدون شک نظر این دسته از افراد برای هیأت مدیره و سرمایهگذارها 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 ممکن ،استفاده
کنید .این امر تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد که برای اعطای پست و مشخصکردن وظایف ،مشورت کافی را با
هر یک از آنها داشــته باشید .در نهایت فراموش نکنید که با گذشت زمان ،نیازهای جدیدی نیز شکل خواهد
گرفت .به همین خاطر بسیار مهم است که به وضعیت کارمندان خصوصا افراد کلیدی شرکت ،توجه داشته و
امکان مطرحکردن خواسته های آنها به سادگی وجود داشته باشد.
-3ریسکپذیری کارمندان نابود شده است
امروزه نوآوری و وجود تفکر خالق در بین کارمندان ،برای هر شــرکتی بســیار مهم شده است .درواقع
اگر بتوان برگ برنده اصلی هر شرکت را در یک مورد خالصه کرد ،بدون شک نوآوری و خالقیت بهترین
گزینه ها محســوب می شــوند .با نگاهی به میزان تمایل کارمندان به ریسککردن ،می توان قضاوتی را
نسبت به توان مدیر شرکت داشت .به خاطر داشته باشید که اگرچه در هر شرکتی یک فرهنگ سازمانی
مکتوب 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 ممکن است خالقیت یکی از اصول معرفی شود ،با این
حال عملکرد مدیریت به نحوی اســت که نوعی ترس از شکســت در تمامی کارمندان شکل گرفته و این
امر بدون شــک امکان رشد حداکثری را نابود خواهد ســاخت .به همین خاطر بسیار مهم است که افراد
تیم شــرکت را به سمت ریسککردن سوق داده و نسبت به شکســت های آنها ،واکنش خوبی را داشته
باشــید ،با این حال برای کاهش احتمال خطا و شکســت ،ضروری اســت تا عملکرد 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 ریســک کردن آشنا باشند .درواقع بسیاری از ریسک ها ،کامال بیفایده بوده و در صورتی
که با مدیریت ریسک ،آشنایی نداشته باشید ،بدون شک موفقیتی در این زمینه به دست نخواهد آمد.
-4تقاضایی برای کمک در بین افراد وجود ندارد
ساکت بودن کارمندان ،یک نشانه بسیار خطرناک محسوب می شود .این امر اگرچه در نگاه اول ممکن است به معنای
عدم وجود مشکل تلقی شود ،با این حال توجه داشته باشید که کمک خواستن تنها در رابطه با مشکالت نبوده و در زمینه
انجام بهتر و سریع تر کارها نیز است .بدون شک مفهوم تیم تنها زمانی شکل خواهد گرفت که کارمندان با یکدیگر تعامل
کافی را داشته و کمکرسان یکدیگر باشند .به همین خاطر عدم وجود این امر به این معنا خواهد بود که شما موفق نشده اید
تا تیمی هماهنگ و مناسب را شکل دهید .همچنین اگر تقاضای کمک از شما وجود نداشته باشد ،دو پیام مهم را به همراه
خواهد داشت .نخست آنکه افراد تصور نمی کنند که شما تمایل و یا توانایی الزم برای کمک کردن به آنها را داشته باشید
و دیگری آنکه افراد نهایت تالش خود را انجام نمیدهند و به همین خاطر با هیچ مشکلی مواجه نشده و یا آنها را پنهان
می کنند .بدون شک تمامی این موارد برای یک شرکت ،کامال آسیبرسان خواهد بود.
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مسیرموفقیـت
موفقیت و  50اقدام ضروری()7

چگونه به فردی موفق تبدیل شویم
به قلم :بنجامین هاردی روانشناس
مترجم :امیر آل علی

در مطالب پیشــین به  35اقدام ضــروری برای موفقیت
اشاره کردیم و حال آنها را ادامه میدهیم.
-36شادبودن را تمرین کنید
به این امر باور داشــته باشــید که هیچ فردی ،به مانند
دیگری نبوده و الگوی زندگی یکسان ،بیهوده ترین تصمیم
ممکــن خواهد بود .در این رابطه الزم اســت تا براســاس
عالیق و نیازهای خود یک ســبک زندگی را انتخاب کنید.
در ایــن رابطه فراموش نکنید که شــما تنهــا در رقابت با
گذشته خود هستید .همچنین این امر که به فردی شاد تر
تبدیل شوید ،یکی از اهداف مهم شما خواهد بود .به همین
خاطر ضروری است تا برای افزایش شادی در زندگی خود،
برنامهریزی کنید .بدون شک شادبودن ،همهچیز را به نفع
شما تغییر خواهد داد.
-37نگرش خود نسبت به پول را تغییر دهید
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 شــک با این انتخاب؛ کسب ثروت
نیز امری طبیعی خواهد بود .در نهایت این امر که به دنبال
افزایش هوش مالی خود باشید ،بدون شک تغییرات مثبتی
را در زندگی خود تجربه خواهید کرد.

-38تنها در صنایعی سرمایهگذاری کنید که آنها را
می شناسید
ایــن امر یکی از مهم ترین توصیه هایی اســت که وارن
بافت(موفق ترین ســرمایهگذار 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.
-39راحتی را برای چند سال شروع فعالیت خود
فراموش کنید
یک فرد موفق ،برای چند ســال به نحوی کار می کند که
سایرین حتی نزدیک 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 شکل دهید
که موفقیت ،با اســتراحت و پرداختن به تفریحات به دست
نخواهد آمد ،با این حال برنامهریزی های شما باید به نحوی
باشد که تحت فشار بودن ،بیش از حد طوالنی نشود.
-40چندین منبع درآمدی برای خود داشته باشید
درآمد اکثر افراد در جهان ،تنها از یک طریق تامین می شود.
این امر بدون شک با ریسک باالیی همراه بوده و زمینه رشد را
از شما خواهد گرفت .درواقع اگر پول کافی را در اختیار نداشته
باشید ،پیشرفت و گسترش محدوده عملکردی عمال غیرممکن
خواهد بود .به همین خاطر ضروری است تا منابع درآمدی خود

را تا حد امکان متنوع سازید .این امر اگرچه در ابتدا کمی سخت
به نظر می رســد ،با این حال با یک برنامهریزی درست کامال
ممکن خواهد بود .برای مثال در صورتی که در زمینه نوازندگی
یک ساز مهارت دارید ،می توانید با کمک شبکه 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 ممکن است به رشدی
فراتر از شغل اصلی خود نیز دست پیدا کنید.
-41اقدامات خود را پیگیری کنید
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 تکرار مجدد آنها است.
-42لیست کارهای روزانه خود را تا حد امکان
خالصه کنید
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 کوچککردن
اقدامات بزرگ به چندین فعالیت کوچک ،شانس انجام آن
را به شکلی معجزهآسا افزایش خواهد داد.
ادامه دارد ...
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