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اقتصاددانان درباره افزایش قیمت بنزین چه می گویند؟

بنزین روی آتش 
پول پاشی

از س��اعت صفر روز 24 آبان، سیاس��ت سهمیه بندی بنزین بار دیگر به اقتصاد ایران بازگشت. تناقض اجرای این سیاست از سوی 
دولت دوازدهم در حالی اس��ت که نظیر این اتفاق در دولت محمود احمدی نژاد هم افتاده بود، اما با روی کار آمدن دولت حس��ن 
روحانی در سال ۹2، طرح سهمیه بندی بنزین به محاق رفت و حاال همین دولت دوباره دست روی سهمیه بندی بنزین گذاشته است.
واکنش ها نس��بت به افزایش یا به عبارت بهتر، اصالح قیمت بنزین در هفته گذش��ته گس��ترده و دامنه دار بود و شاید حتی خود 
دولتمردان هم پیش بینی این حجم از هجمه و اعتراض را نمی کردند. نکته دیگری که بیشتر از نگاه جامعه شناسانه در این ماجرا به...

چشم انداز کلی اقتصاد جهانی از نگاه رابرت شیلر، برنده نوبل اقتصاد سال ۲۰۱۳
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سیاست های محیط زیست با گذشت 4 سال از ابالغ آن هنوز در اولویت برنامه های توسعه نیست

تنگنای محیط زیست در اقتصاد ایران

مدیریت زمان برای تعامل سازنده با اعضای شرکت
افزایش فروش برندمان در ماه های پایانی سال

تغییر استراتژی نستله در حوزه تبلیغات و بازاریابی
همکاری تبلیغاتی تویوتا با موسسه ادوارد نورتن

از برندسازی فرهنگی چه می دانیم؟
بازاریابی تکثرگرا: برندهای موفق چه می کنند؟
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جوابیه اچ پی به زیراکس:
ما نیازی به شما نداریم، زیراکس 

در وضعیت مناسبی نیست

4
فرصـت امـروز: رمـز دوم ثابـت در تراکنش هـای بانکی و 

خریدهـای اینترنتـی تنها تا شـب یلدای امسـال 
معتبر است و بانک مرکزی از چندی پیش از...

رمز دوم پویا یا یک بار مصرف از ابتدای دی ماه اجباری می شود

 خداحافظی با رمز دوم
در شب یلدا

یادداشت
اعالم خطر برای فضای 

کسب وکار

اکنون  تجارتی ک��ه  قان��ون 
جاری اس��ت، در س��ال 1311 
یعنی 87 س��ال پیش تصویب 
شده و به جز اصالح مختصری 
در مورد ش��رکت های سهامی 
در سال 1347، تغییری نکرده 
است. پیش از آن، قوانین مدنی 
ب��ر رواب��ط تج��اری حاکم بود 
اما در این س��ال ها، مقتضیات 
تجارت تغییر کرده و این قانون 
غیرکافی است. در سال 1381، 
هیأت دول��ت تصویب کرد که 
هیأتی متش��کل از نمایندگان 
پن��ج وزارتخانه الیحه جدیدی 
را تهی��ه کنن��د. این ش��ورای 
راهب��ردی ش��امل 1۹ نف��ر از 
اس��اتید وق��ت را تعریف کرد و 
چهار طرح پژوهش��ی برای آن 
در  پیش نویس��ی  و  نوش��تند 
1100 ماده تنظیم و س��ال 82 
در هیأت دولت مطرح شد. این 
کار بی��ش از یک س��ال و نیم 
به طول انجامی��د. پس از آنکه 
الیحه ب��ه دولت تقدیم ش��د، 
کمیته ای مرکب از متخصصان 
امور  اقتص��اد،  حقوق، تجارت، 
بانکی و فعاالن اقتصادی بخش 
خصوصی تشکیل شد و تا سال 
84 این الیحه را مورد بررس��ی 

قرار دادن��د. در نهایت 
۳الیحه ای در 1028...
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نمایندگان مردم روز گذش��ته و در جریان حضور وزرای صمت و دادگس��تری در صحن علنی 
مجل��س، ضمن بیان نگرانی های خود از تبعات افزایش قیم��ت بنزین، دغدغه های خود را مطرح 
کردند. به گزارش خبرآنالین، مجلس ش��ورای اس��المی دیروز حال و هوای بنزینی داشت. دستور 
کار آغازین مجلس، بررسی موضوع کنترل و تنظیم بازار پس از افزایش قیمت بنزین بود. در این 
جلس��ه که عالوه بر وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر دادگس��تری هم حضور داشت، نمایندگان 
دغدغه ه��ای خود درباره تبعات افزایش قیمت بنزی��ن و تاثیر آن بر افزایش قیمت دیگر کاالها را 

مطرح کردند و با ارائه راهکارهایی به انتقاد از برخی از رویکردهای دولت پرداختند.
قیمت گازوئیل حداقل تا پایان سال افزایش نمی یابد

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلس��ه به نمایندگان قول داد که با نظارت بر بازار جلوی 
هرگونه افزایش قیمت را خواهد گرفت. رضا رحمانی با بیان اینکه اجرای طرح اصالح قیمت بنزین 
قطعاً بر اقتصاد کشور آثاری دارد، گفت: ما بر تمام این موارد واقف هستیم، اقدامات وزارت صنعت 
به این معنا نیست که این اثرگذاری اقتصادی را نادیده بگیریم. در کنار تشدید بازرسی ها در بازار، 
سامانه های وزارت صنعت نیز فعال شد به این ترتیب که از ابتدای سال یکی از اولویت های وزارت 
صمت با وجود مضیقه های بودجه ای، تکمیل سامانه های نظارتی بود تا از این طریق متوجه شویم 
کاالها از مبدأ تا مقصد به صورت آنالین با چه نرخ و قیمتی به مصرف کننده می رسد. او بهره گیری 
از ش��یوه های نوین کنترل بازار را یکی از محورهای اصلی وزارت صنعت در کنترل بازار دانست و 
گفت: با بهره گیری از این س��امانه ها دغدغه مان در کنترل بازار کمتر می ش��ود، چراکه تلفیق علم 
و عمل موجب کار منطقی و کنترل بازار خواهد ش��د. به گفته رحمانی، یکی از اقدامات منحصر 
به فردی که پس از اجرای طرح صورت گرفت، هماهنگی با اتحادیه ها و اصناف بود که در همان 
روز اول اجرای طرح این هماهنگی ها انجام شد و خود اتاق های اصناف و اتحادیه ها مسئول صنف 
و اتحادیه خود ش��دند. وی با اشاره برخی نگرانی ها درخصوص آینده بازار از جمله افزایش قیمت 
گازوئیل گفت: رئیس جمهور در این خصوص اعالم کرده هیچ افزایش قیمتی حداقل تا پایان سال 
در خص��وص افزایش قیمت گازوئیل رخ نمی دهد. در جریان همین بررس��ی ها به صورت مکتوب 
از کارگروه اصالح قیمت بنزین درخواس��ت شد که سهمیه بنزین برخی بخش ها که از قلم افتاده 
بودند، احیا ش��ود. وزیر صمت همچنین این قول را به نمایندگان داد که هیچ دس��تگاه و شرکت 

دولتی تا پایان سال، حق هیچ افزایش قیمتی ندارد.
توصیه های مهم رئیس مجلس به وزیر صمت

عل��ی الریجانی، رئیس مجلس ش��ورای اس��المی بع��د از آنکه وزیر صمت گ��زارش خود را به 
نمایندگان ارائه داد، خطاب به او گفت: با اینکه دوستان در ستاد تنظیم بازار و اتاق اصناف فعال 
هستند اما مراقب باشید که برخی اقالم که شرکت های دولتی آن را تولید یا وارد می کنند، نباید 
گران شود. او با تاکید بر اینکه این موضوع را باید خیلی کنترل کنید، خاطرنشان کرد: چون این 
موارد دیگر به مردم مربوط نیس��ت. در مرحله اول این بخش ها را کامال کنترل کنید که قیمت ها 
افزای��ش پیدا نکنند. الریجانی همچنین با اش��اره به اینکه حتی خودروس��ازی ها هم قیمت ها را 
افزایش داده اند، گفت: این مهم را بررس��ی کنید. دیگر آنکه س��همیه ای که برای تاکسی ها از هزار 
تومان به 1۵00 تومان افزایش یافته اس��ت، باید نرخ آن معقول اضافه ش��ود؛ این را در اجناس��ی 
که باید جزئی تغییر کنند، در نظر بگیرید. رئیس مجلس تصریح کرد: در موارد گران فروش��ی نیز 
باید دسترس��ی مردم به ستادهایی که باید به س��رعت عمل کنند، تسهیل شود. برای این کار به 
عقبه فراگیر نیاز دارید، دوستان در ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات باید هماهنگ کنند و از 
ظرفیت بس��یج اس��تفاده کنید. به گفته الریجانی، این درست است که گفته می شود در وضعیت 
رکود، تورم ایجاد می شود؛ ولی وضعیت به گونه ای است که در غیر این موارد نیز قیمت ها باالست. 
جناب رحمانی، با کمیس��یون اقتصادی همکاری کنید که تا این کمیس��یون نیز به طور مس��تمر 

مجلس را در جریان امور قرار دهد.
بیشترین افزایش قیمت در سوپرمارکت ها بوده است

همچنین س��یدعلیرضا آوایی وزیر دادگس��تری نیز در جریان بررس��ی افزایش قیمت کاالها و 
خدمات پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، بر نظارت سازمان تعزیرات بر قیمت ها تاکید 
کرد و خطاب به نمایندگان گفت: عمده گزارش ها از افزایش قیمت ها، از نانوایی ها، سوپرمارکت ها، 
آه��ن آالت، مرغ و تخم مرغ، میوه و تره بار، گاز مایع و گزارش هایی که مردم اعالم کرده اند، بوده 

اس��ت. طی یک هفته، هزار و 3۶4 اکیپ گش��ت و ۶ هزار مورد بازرس��ی و یک هزار فقره پرونده 
تش��کیل ش��د. آوایی با بیان اینکه گشت های سازمان تعزیرات از 2۵0 به ۵00 دستگاه ارتقا یافته 
اس��ت، ادامه داد: روزی 1۵00 نفر از همکاران در تعزیرات حضور میدانی دارند، در این چند روز 
80درص��د پرونده ها، میانگین زمان رس��یدگی به آنها در تعزیرات و ش��عب ب��دوی حدود 10روز 
بوده اس��ت. به گفته وی، متهمان به گران فروشی، فرصتی برای اعتراض و تقاضا برای رسیدگی و 
تجدیدنظر دارند که در ش��عب بدوی حدود 10 روز ظرف این چندروز به این پرونده ها رس��یدگی 
ش��د. با توجه به تصمیمی که گرفته ش��ده، در موضوع اصالح قیم��ت بنزین، همکاران در وزارت 
صمت، تعزیرات تا آخر امس��ال بایستی مش��ی ویژه ای اتخاذ کنند که بتوانند آثار تورمی افزایش 
قیمت بنزین را به حداقل ممکن برسانیم، هر روز جلسات ستاد تنظیم بازار برقرار می شود و همه 

ما نیز در آن حضور داریم.
افزایش قیمت گازوئیل اجرا نشود واال اقتصاد مختل می شود

اما نمایندگان مجلس هم در ادامه این جلس��ه پشت تریبون رفتند و نگرانی های خود را مطرح 
کردند. رحیم زارع نماینده آباده، اولین نماینده ای بود که با قرار گرفتن در پش��ت تریبون مجلس 
با اش��اره به افزای��ش قیمت کاالهای مختلف مانند فوالد، کرایه تاکس��ی و وان��ت حمل بار، کود 
شیمیایی، آرد، دارو، گوجه، گاز مایع، ماهی، برنج و تخم مرغ طی 10 روز گذشته خاطرنشان کرد: 
افزایش قیمت بنزین اقتصاد کش��ور را مختل کرده اس��ت، لطفا اگر برنامه ای برای افزایش قیمت 
گازوئیل دارید، آن را اجرایی نکنید. وی با اشاره به کم بودن تعداد گروه های بازرسی برای کنترل 
قیمت ها در بیش از 1000 شهر کشور نیز گفت: مردم امروز از ما می خواهند که عالوه بر پرداخت 
نقدی یارانه ها از درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین برای معیش��ت مردم و اشتغال هم استفاده 
شود. غالمرضا کاتب، دیگر نماینده ای بود که تصمیم کارشناسی منتقل شده به سران قوا را اشتباه 
توصیف کرد و گفت: امروز به جای وزرای صنعت و دادگس��تری باید ش��اهد حضور کارشناس��ان 
مرکز پژوهش های مجلس و بانک مرکزی باش��یم که مدعی افزایش قیمت بین 2 تا 4درصد بعد 
از افزای��ش قیمت بنزین بوده اند. او با اش��اره به اینکه م��ردم از نمایندگان می خواهند تا دولت به 
ج��ای پرداخت پ��ول به آنها برای ثبات اقتصاد عالجی بیابد، افزود: اقتصاد را دس��توری نمی توان 
کنترل کرد، مگر می ش��ود به وان��ت دار گفت کرایه ات را گران نکن. ما بای��د برای کنترل بازار به 
دنبال ساز و کار قانونی باشیم. به عنوان مثال، به بخش های خدماتی سهمیه بنزین بیشتری تعلق 
بگیرد. وی در پایان با اشاره به اینکه سیستم بازرسی و نظارت کشور امروز خود نیاز به نظارت و 
کنترل دارد خاطرنشان کرد: در مجلس دیگر نباید بگذاریم تصمیمات خلق الساعه گرفته شود. در 
اقتصاد نمی توان به طور احساس��ی صحبت ک��رد علیرضا محجوب نماینده تهران، دیگر نماینده ای 
بود که در انتقاد به توضیحات وزیر صمت و دادگس��تری به صحبت پرداخت و گفت: حمل و نقل 
حدود 4درصد از درآمد کارگران را به خود اختصاص می دهد و این قانون که مخالف عقل و علم 
اس��ت، مشکالت زیادی را برای این قش��ر ایجاد کرده است. او با اشاره به اینکه بنزین باید قیمت 
طبیعی داشته باشد، نه قیمت بین المللی یا قیمت وارداتی، ادامه داد: از سال 42 تا امروز در حال 
آزمون و خطای راه های مختلف افزایش قیمت بنزین هس��تیم و نتایج همه راه ها کامال مش��خص 
اس��ت. امروز گفته می شود که می خواهیم با نظارت افراد، میلیون ها کانون توزیع را کنترل کنیم، 
آخر چگونه چنین امری ممکن اس��ت؟ محجوب با اش��اره به تاثیر زیاد بنزین بر قیمت کاالها هم 
گفت: در حالی که حتی با اتحادیه ها و اصناف هماهنگی انجام نش��ده اس��ت، چگونه انتظار داریم 
که صاحبین اصناف، قیمت های خود را افزایش ندهند؟ در اقتصاد باید حرف علمی زده شود و از 

حرف های احساسی دوری کنیم.
تکلیف میزان سوخت بانوان راننده مشخص شود

عزیز اکبریان، نماینده کرج هم در جریان بررسی افزایش قیمت کاالها و خدمات پس از اجرای 
ط��رح مدیریت مصرف س��وخت، گف��ت: دو نفر از وزرا و معاونان آنها در این نشس��ت، مباحثی را 
مطرح کردند، اگر تحلیل آنها بر مباحث مطرح شده باشد، کنترل بازار عملی نمی شود و نمی توان 
قیمت ها را با برگزاری جلسه و شعار کنترل کرد. وی با انتقاد به وزرا و با اشاره به اینکه درخواست 
می کنم وزرا مصاحبه نکنند، گفت: زیرا بعد از مصاحبه آنها در بازار اتفاق دیگری صورت می گیرد، 
ده ها نفر از بانوان سرپرست خانوار در آژانس کار می کنند که باید تکلیف میزان سوخت دریافتی 

آنها مشخص شود، ولی تا زمانی که سامانه نداشته باشیم، نمی توانیم بازار را کنترل کنیم.

اگر قیمت گازوئیل افزایش یابد، اقتصاد مختل می شود

توصیه های بنزینی مجلس به دولت
جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی:

صادرات مهمترین پیشران اقتصاد کشور است
معاون اول رئیس جمهور صادرات را مهمترین پیشران اقتصاد کشور دانست و گفت صادرات بحق یکی از مهمترین پیشران های 

اقتصادی است و توسعه صادرات غیرنفتی با رونق بخش های مختلف تولید و اشتغال زایی در کشور همراه خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری دیروز در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، 
از کشورهای همسایه به عنوان مهمترین بازار صادرات غیرنفتی کشور نام برد و گفت: بازار واردات ساالنه کشورهای همسایه با 

ارزش بیش از 1100 میلیارد دالر در سال، ظرفیت بزرگی برای توسعه صادرات کشور محسوب می شود.
او بر ضرورت توس��عه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از مهمترین پیش��ران های اقتصادی، تاکید کرد و گفت: صادرات بحق 
یکی از مهمترین پیش��ران های اقتصادی است، زیرا توسعه صادرات غیرنفتی با رونق بخش های مختلف تولید و اشتغال زایی در 

کشور همراه خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهوری با اش��اره به برنامه ریزی و هدف گذاری نظام بانکی کش��ور برای پرداخت 100 هزار میلیارد تومان 
تس��هیالت به بخش های پیش��ران اقتصاد، خاطرنشان کرد: اهمیت توسعه صادرات تا حدی است که در زمان اتخاذ این تصمیم 

نیز قرار شد پرداخت این تسهیالت با اولویت واحدهای تولیدی صادرات محور انجام شود.
جهانگیری همچنین به کاهش درآمدهای نفتی کش��ور و محدودیت های بودجه دولت پرداخت و تصریح کرد: خوش��بختانه 
صادرات غیرنفتی توانس��ته اس��ت بخش زیادی از نیازهای ارزی کش��ور را تأمین کند و مانع از کمبود نیازهای تولید و کاهش 

میزان اشتغال زایی در کشور شده است.
او با اش��اره به گزارش س��ازمان توسعه تجارت و هدف گذاری این س��ازمان برای توسعه صادرات کشور، گفت: الزم است برای 
تحقق این هدف گذاری، وظایف همه دستگاه های اجرایی مرتبط به آنها ابالغ شود تا در این برنامه مهم اقتصادی کشور مشارکت 

جدی داشته باشند.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر نقش پراهمیت بخش خصوصی در توس��عه صادرات کش��ور گفت: بخش خصوصی بیش 
از بخ��ش دولت��ی در افزایش صادرات کش��ور نقش دارد ب��ه همین دلیل گفت وگو با فعاالن عرصه ص��ادرات و رفع دغدغه ها و 
موانع پیش روی آنها امری ضروری و پراهمیت اس��ت. جهانگیری با بیان اینکه نباید با س��ختگیری در بخش صادرات، بازارهای 
صادراتی را از دس��ت بدهیم، از دبیرخانه س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواس��ت تا جلساتی را با حضور دستگاه ها ذی ربط 
برای ایجاد زیرس��اخت های مورد نیاز توس��عه صادرات برگزار کند و با تصمیمات اجرایی مناس��ب، بسترهای الزم برای افزایش 

صادرات کشور فراهم شود.
وی نقش رایزن های بازرگانی در بسترس��ازی و رفع موانع پیش روی تجار و صادرکنندگان را بس��یار پراهمیت دانس��ت و از 
وزارت صمت و اتاق بازرگانی ایران خواس��ت هرچه زودتر برای تعیین و اعزام رایزن های بازرگانی به کش��ورهای هدف صادراتی 
تصمیم گیری الزم را انجام دهند. جهانگیری همچنین از گردشگری به عنوان یکی از ظرفیت های ارزآوری و صدور خدمات یاد 
کرد و افزود: جذب گردش��گران خارجی به نوعی صدور خدمات محس��وب می شود و مشمول مشوق صادراتی است که اگر الزم 

باشد باید مقررات در این خصوص اصالح شود.
او با انتقاد از تأخیر در برگزاری مراسم روز ملی صادرات نیز گفت: این مراسم نمادین هر سال روز 2۹ مهر برگزار شده است 

و به نوعی توجه و اولویت دولت به موضوع صادرات را نشان می دهد و موجب دلگرمی فعاالن عرصه صادرات است.
وی برون گرایی را یکی از رویکردهای اصلی سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی دانست و یادآور شد: کمیته برون گرایی ذیل 
س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید نقش��ه راه دقیقی برای اهداف و بازارهای صادراتی کشور تعیین و همه جوانب و ملزومات 

تحقق هدف گذاری های صادراتی کشور را تعیین و پیگیری کند.
معاون اول رئیس جمهوری از تدوین و ارائه گزارش سازمان توسعه تجارت درخصوص پروژه افزایش حجم و تنوع محصوالت 
صادراتی به 1۵ کش��ور همس��ایه قدردانی کرد و گفت: جمهوری اس��المی ایران عالوه بر ظرفیت ها و مزیت های جغرافیایی و 

برخورداری از منابع طبیعی، با 1۵ کشور رابطه همسایگی دارد و چنین کشوری را نمی توان حبس کرد.
به گفته جهانگیری، در گزارش سازمان توسعه تجارت ظرفیت های توسعه صادرات غیرنفتی احصا و اهداف کمی و وظایف هر 
دس��تگاه نیز مش��خص شده است که الزم است دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این وظایف را به دستگاه های اجرایی 

مرتبط ابالغ و هماهنگی و برنامه ریزی های الزم را برای اجرای این تکالیف انجام دهند.
در این جلس��ه که وزرای اقتصاد، کار، فرهنگ و ارش��اد اس��المی، جهاد کش��اورزی، ارتباطات، میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دس��تی و همچنین رئیس س��ازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و 
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء نیز حضور داشتند، رئیس سازمان توسعه تجارت گزارشی درخصوص پروژه افزایش حجم 

و تنوع محصوالت صادراتی به 1۵ کشور همسایه ارائه کرد.
او در این گزارش به ارزش صادرات ایران به جهان و همس��ایگان در س��ال ۹7 و شش ماهه ۹8 و همچنین میزان واردات 1۵ 
کش��ور همس��ایه از جهان در س��ال 2018 اشاره کرد و گفت: این 1۵ کشور در س��ال 2018 حدود 11۶0 میلیارد دالر واردات 

داشتند و این در حالی است که سهم ایران از بازار صادراتی این کشورها تنها 2درصد معادل 24 میلیارد دالر بوده است.
در ادامه این گزارش، ارزش پتانس��یل بالقوه صادرات ایران در بازار 1۵ کش��ور همسایه 100 میلیارد دالر عنوان شد و رئیس 

سازمان توسعه تجارت به تشریح هدف گذاری کمی صادراتی ایران به 1۵ کشور همسایه برای دو سال آینده پرداخت.

ناصر ریاحی
عضو هیأت رئیسه اتاق تهران



از س��اعت صف��ر روز 24 آب��ان، سیاس��ت س��همیه بندی بنزین بار 
دیگر به اقتصاد ایران بازگش��ت. تناقض اجرای این سیاس��ت از سوی 
دولت دوازدهم در حالی اس��ت که نظیر این اتف��اق در دولت محمود 
احمدی نژاد هم افتاده بود، اما با روی کار آمدن دولت حس��ن روحانی 
در س��ال ۹2، طرح س��همیه بندی بنزین به محاق رفت و حاال همین 

دولت دوباره دست روی سهمیه بندی بنزین گذاشته است.
واکنش ها نسبت به افزایش یا به عبارت بهتر، اصالح قیمت بنزین در 
هفته گذشته گسترده و دامنه دار بود و شاید حتی خود دولتمردان هم 
پیش بین��ی این حجم از هجمه و اعت��راض را نمی کردند. نکته دیگری 
که بیش��تر از نگاه جامعه شناسانه در این ماجرا به چشم خورد و البته 
مس��بوق به سابقه اس��ت، رفتار دو قطبی جامعه ایرانی است؛ گویا این 
ب��ار نوبت بنزین بود تا بار دیگر جامعه ایران را به دو قطبی موافقان و 
مخالف��ان تبدیل کند و فضای عمومی ب��ه دو اردوگاه موافق و مخالف 
تقسیم شود. متاس��فانه به نظر می رسد سیکل معیوب تز و آنتی تز در 

جامعه ایرانی هیچ گاه به سنتز نخواهد رسید.
واکنش ها نس��بت به افزایش قیمت بنزین ش��امل چند دسته بود و 
اقتصاددان��ان نیز همانند مردم عادی س��ه نگاه متف��اوت به این ماجرا 
داش��تند؛ برخی اصل این اتفاق را زیر سوال بردند و نسبت به هرگونه 
افزایش قیمت بنزین سخت معترض بودند. در مقابل، بسیاری افزایش 
قیمت بنزین را قبول داش��تند، اما زمان بندی آن را نمی پس��ندیدند و 
معتقد بودند زمان درس��ت اجرای این چنین سیاست های اقتصادی در 
دوران رونق اس��ت، ن��ه االن که اقتصاد ایران در رکود به س��ر می برد 
و بر اثر تحریم های آمریکا در یکی دو س��ال گذش��ته منقبض ش��ده 
اس��ت. آنها به عنوان مثال، به زمان پس��ابرجام اش��اره ک��رده و آن را 
بهترین موعد برای اجرای اصالح قیمت بنزین و همراهی مردم عنوان 
کردن��د. درنهایت هم عده ای با پذیرش اصل اص��الح قیمت بنزین به 
نح��وه هزینه کرد منابع حاصل از آن نقد داش��تند و معتقد بودند این 
منابع به جای پول پاشی که اثر آن نهایتا در تورم دیده خواهد شد، باید 

صرف زیرساخت های اقتصاد شود.
در ای��ن میان، تفاوت دی��دگاه اقتصاددانان با افکار عمومی بیش��تر 
متمرک��ز ب��ر زمان بندی طرح و نح��وه اجرای این سیاس��ت اقتصادی 
بوده اس��ت. اکث��ر اقتصاددانان درب��اره اینکه قیمت بنزی��ن در ایران 
به دلیل فاصله زیاد با کش��ورهای منطقه و جهان نیاز به اصالح داشته، 
متفق القول هستند و تردیدی درباره آن ندارند، اما درخصوص کیفیت 

اجرای این طرح انتقاد داشته اند.
اقتصاددانان همسو و موافق با تصمیم دولت

س��عید لیالز ازجمله اقتصاددانانی اس��ت ک��ه از تصمیم دولت دفاع 
می کند و می گوید: »از روز نخس��ت معتقد بودم که قیمت حامل های 
ان��رژی را باید اصالح و واقعی کرد؛ ولی همزمان باید چند اقدام انجام 
داد؛ از جمل��ه آنکه یارانه های نق��دی را افزایش دهیم و توزیع 2 هزار 
کالری را در روز تضمین کنیم که به دست همه مردم برسد. این اقدام 
چه در قالب کوپن نقدی و چه در س��اختار کوپن های کاالیی می تواند 

انجام شود.«
لیالز البته پیشنهاد می کند که دولت به جای پول پاشی در اقتصاد که 
رانت خیز اس��ت، اقدام به توزیع مویرگی منابع به خانوار کند. به گفته 
او، »آنچه مردم مطالبه می کنند، مبارزه با فساد است و اساس اعتراض 
آنه��ا نیز این نبود که چرا دولت از یاران��ه عده ای ثروتمند کم کرده و 
یارانه بیشتری به طبقات فرودست پرداخت کرده است. این وظیفه هر 
دولتی است و مردم هم قطعا با این اقدام همراه خواهند شد، اما آنچه 
مردم را معترض کرده، تحمل ناپذیر ش��دن فساد و ناکارآمدی است.« 
لیالز معتقد اس��ت که اگر از تلف ش��دن منابع جلوگیری کرده و این 
مناب��ع را به مردم تزریق کنیم، هیچ کس نس��بت ب��ه اصالح اقتصادی 

معترض نخواهد بود.
عل��ی س��رزعیم دیگر اقتصاددانی اس��ت ک��ه اعتق��اد دارد افزایش 
قیمت بنزین، اقدام درس��تی اس��ت که جامعه ای��ران در بلندمدت در 
گ��روه برندگان آن قرار می گیرد. او معتقد اس��ت که این سیاس��ت در 
کوتاه مدت و بلندمدت، برندگان و بازندگان مش��خصی دارد، به طوری 
که در بلندم��دت همه افراد جامعه برنده هس��تند، اما در کوتاه مدت، 
صاحب��ان خودرو بازنده و افرادی که خودرو ندارند، برنده هس��تند. به 
تعبیر سرزعیم، پنج دهک باالی جامعه که صاحبان خودرو هستند، در 

کوتاه مدت بازنده و پنج دهک پایین جامعه که خودرو ندارند، برنده اند.
در یک کالم، او اعتقاد دارد آثار این سیاست در بلندمدت برای همه 
اف��راد جامعه مثب��ت خواهد بود که کمتری��ن آن، کاهش آلودگی هوا 
و حجم ترافیک، کم ش��دن تصادفات بین ش��هری و استفاده بیشتر از 

حمل و نقل عمومی است.
اجرای هر سیاست اقتصادی به ظرف زمان بستگی دارد

مهدی تقوی، اس��تاد دانش��گاه عالمه طباطبائی به دسته دوم تعلق 
دارد و معتقد است که اجرای اصالحات اقتصادی نیازمند نگرش دقیق 
در ظرف زمان اس��ت. او به زمان سنجی اجرای این طرح انتقاد دارد و 
می گوید: »زمان اجرای این تصمیم هم اکنون نبوده و با این گام، امکان 
اصالحات اقتصادی دیگر در شرایط کنونی از بین رفته است، چراکه ما 
کش��ور واردکننده بنزین نبوده ایم. تجربه 47 ساله تدریس علم اقتصاد 
در دانشگاه های کش��ور و تحصیالتی که در دانشگاه های معتبر جهان 
داشته ام، همگی نشان می دهد که اقتصاد نیازمند بازنگری در افزایش 

قیمت اخیر بنزین است.«
این اقتصاددان گوش��ه چش��می هم به دیدگاه سوم دارد و می گوید: 
»توزیع پول حاصل از اصالح قیمت بنزین به مرور تورم زا خواهد ش��د 
و این سیاس��ت به بازنگری جدی نی��از دارد، زیرا مهم ترین بخش آن، 
افزایش یارانه های نقدی اس��ت که منجر به تورم خواهد شد.« به گفته 
تقوی، »تا زمانی که در مورد بخش هایی از سیاس��ت اجرا ش��ده اخیر 
بازنگری نشود، امکان اصالحات دیگر اقتصادی کم شده و تأثیرگذاری 

این اصالحات سخت تر خواهد شد.«
از اصالح نرخ ارز تا اصالح قیمت بنزین

تناقض دیگری که در ماجرای اصالح قیمت بنزین به چشم می خورد 
به اولویت اجرای این طرح برمی گردد. به نظر می رس��د واقعیت اقتصاد 
ایران، ما را ملزم می کند که قبل از اصالح قیمت سوخت به اصالح نرخ 
ارز بپردازیم. البته این گزاره درس��ت است که با افزایش قیمت بنزین 
س��همیه ای به 1۵00 تومان و بنزین آزاد ب��ه 3000 تومان، هم اکنون 
قیمت بنزین در ایران به قیمت های جهانی نزدیک ش��ده و این اصالح 
قیمت از قاچاق سوخت هم جلوگیری می کند، اما مساله اینجاست که 
در صورت عدم اصالح نرخ ارز و با روی دادن یک ش��وک ارزی دیگر، 
همانند آنچه در س��ال گذشته بر اثر تحریم های آمریکا در بازار ارز رخ 
داد، نرخ ارز می تواند بار دیگر سرکش��ی کند و نرخ های دیگر را تغییر 
ده��د بنابراین با جهش نرخ ارز و بالطبع، نزول ارزش پول ملی، قیمت 
بنزی��ن بار دیگر باید اصالح ش��ود تا همچنان نزدی��ک به قیمت های 

جهانی باشد.
میثم رادپور ازجمله کس��انی است که همین عقیده را دارد و نظر او 
را می توان نزدیک به دیدگاه اول دانس��ت، یعنی همانانی که با هرگونه 
افزای��ش قیمت بنزین مخالفند. مت��رادف این گزاره را می توان در نگاه 
این اقتصاددان جس��ت وجو کرد، چراکه رادپ��ور به اولویت اجرای این 
طرح نقد دارد و مقدم بر این طرح، معتقد اس��ت که اصالحات دیگری 

می بایست پیش از آن انجام می شده است.
او ن��رخ ارز را مهم ترین نرخ حال حاضر اقتصاد ایران می خواند و آن 
را عام��ل اصلی ع��دم تعادل در نرخ های دیگر معرف��ی می کند. رادپور 
می گوی��د: »اکنون که اصالح قیمت حامل های ان��رژی را آغاز و آن را 
به نرخ جهانی نزدیک کرده ایم باید درخصوص اصالح س��ایر نرخ ها نیز 
حرکت کنیم. با وجودی که با افزایش قیمت بنزین، نرخ این محصول 
را به بازار جهانی نزدیک کرده ایم، اما ممکن اس��ت با رشد نرخ ارز در 
سال های آینده دوباره مجبور به تکرار طرح اصالح قیمت بنزین شویم. 
این در حالی اس��ت که اقتصاد ایران به دلی��ل تحریم و قطع ارتباط با 
اقتصاد جهانی و همچنین وابس��تگی به نفت م��دام در معرض تالطم 
اس��ت. عالوه بر ای��ن، اصرار دولت ها برای ثابت نگه داش��تن نرخ ها نیز 
بر حجم این تالطم افزوده اس��ت، بنابراین مهم ترین بحثی که باید در 
شرایط کنونی مدنظر باش��د، نرخ های اصلی در اقتصاد ایران است که 

نرخ ارز در صدر آن قرار دارد.«
این اقتصاددان س��پس به مقایس��ه دو نرخ ارز و بنزین می پردازد و 
می گوی��د: »زمانی که ن��رخ دالر در محدوده 3 هزار و ۶00 تومان قرار 
داش��ت، هر لیتر بنزین هزار تومانی حدود 40 س��نت قیمت داشت و 
هم اکنون که نرخ بنزین به 3 هزار تومان افزایش پیدا کرده نیز هر لیتر 
بنزین در همان محدوده 40 س��نتی قرار دارد، بنابراین عامل اصلی در 
این بخش، نرخ ارز اس��ت و باید به سراغ اصالح نرخ ارز برویم تا منشأ 

اصلی تالطم در اقتصاد را از بین ببریم.«
رادپور معتقد است که هرچند اصالح قیمت بنزین در شرایط کنونی 

یک گام رو به جلو محسوب می شود، اما این اصالح اقتصادی، اصالحی 
نیست که اقتصاد ایران را به سوی اهداف تعیین شده هدایت کند.

مسیر سه گانه بهبود اقتصاد از نگاه جعفر خیرخواهان
جعف��ر خیرخواه��ان نیز جزو دس��ته ای از اقتصاددان هاس��ت که به 
اولویت اج��رای اصالحات اقتصادی اعتق��اد دارد. او نیاز اصلی اقتصاد 
ایران در شرایط کنونی را تقویت تولید ملی می داند و می گوید: »زمانی 
که تولید داخلی تقویت شود، ضمن افزایش رشد اقتصادی که به رشد 
درآمد س��رانه منجر می شود، زمینه افزایش درآمدهای دولت از طریق 

مالیات را فراهم می کند.«
خیرخواهان، افزای��ش درآمدهای مالیاتی را یک��ی از جایگزین های 
مه��م برای درآمدهای نفت��ی در طرح اصالح س��اختار بودجه معرفی 
می کن��د و ادامه می دهد: »اما در صورتی که تولید ملی ضعف داش��ته 

باشد، امکان تحقق درآمدهای مالیاتی ممکن نیست.«
وی نخس��تین قدم برای تقویت تولید داخلی را خروج ش��رکت های 
دولت��ی و نهادهای نظامی از عرصه فعالیت های اقتصادی بیان می کند 
و می افزاید: »رهبر معظم انقالب نیز خواس��تار خروج نیروهای نظامی 

از عرصه اقتصاد شده اند.«
ب��ه اعتقاد ای��ن اقتصاددان، هم اکن��ون مهم ترین ناامن��ی در زمینه 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی، حضور نیروهای امنیت��ی و نظامی در اقتصاد 
اس��ت که امکان فعالیت اقتص��ادی را از بخش خصوصی واقعی گرفته 
اس��ت. در این راس��تا باید دول��ت توجه جدی خ��ود را بر بخش هایی 
همانن��د گردش��گری، مس��کن و معادن به عنوان پیش��ران های رش��د 
اقتص��ادی بگ��ذارد. در نتیجه با تقویت این بخش ه��ا و حمایت جدی 
از بخ��ش خصوصی می توان فرآیند رش��د اقتصادی و بهبود رفاه مردم 

را رقم زد.
او راه دیگری را ک��ه به اقتصاد ایران کمک می کند، برقراری عدالت 
مالیاتی برمی شمرد و می گوید: »برخی از نهادها از معافیت های مالیاتی 
برخوردارند یا مالیات واقعی خ��ود را نمی پردازند، بنابراین در صورتی 
که این نهادها مالیات بپردازند ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی کشور، 
فشار از روی بخش خصوصی به عنوان مؤدیان سنتی برداشته می شود. 
در قال��ب بودجه های س��نواتی نیز ردیف های بس��یاری وجود دارد که 
می ت��وان آنها را حذف کرد. برخی از نهادها برای اجرای یک پروژه در 
یک مقطع زمانی خاص وارد بودجه ش��ده اند و پس از گذش��ت سال ها 
همچنان بودجه دریافت می کنند. به این ترتیب، پاالیش جدی نهادها 
و دس��تگاه هایی که بودجه دریافت می کنند، بخش��ی از بار س��نگین 

بودجه را کاهش می دهد.«
تجربه پانزده گانه اصالح قیمت بنزین در 4۰ سال گذشته

س��ابقه اص��الح قیمت بنزی��ن در اقتصاد ای��ران به س��ال های دور 
برمی گردد. بررس��ی ها نش��ان می دهد از مقطع زمانی سال ۵7 به این  
س��و، قیمت بنزین 1۵ بار و هر ب��ار از 10درصد تا 400درصد افزایش 
یافته است. از این 1۵ مرتبه ای که افزایش قیمت بنزین رخ داده شش 
بار تورم کاهش یافته و س��ه بار هم افزایش پیدا کرده و ش��ش بار نیز 
نرخ تورم تغییری نکرده اس��ت. با تصمیم اخیر دولت، این شانزدهمین 
دفعه ای اس��ت که قیمت بنزین در اقتصاد ایران اصالح ش��ده و باید به 

انتظار نشست و دید اثر آن بر میزان تورم چقدر خواهد بود.
از س��وی دیگر، به نظر می رس��د بیش از هر چی��ز، این نحوه اجرای 
این سیاس��ت اقتصادی بوده که واکنش آنی جامعه را در هفته گذشته 
به دنبال داش��ته اس��ت. در این گ��زاره که قیمت بنزی��ن باید افزایش 
پیدا می کرد و هرچه بیش��تر به قیمت جهانی نزدیک می شد، تردیدی 
روا نیس��ت، اما روش��ی که دولت دوازدهم در اصالح قیمت بنزین در 
پی��ش گرفته، روش خالقانه ای نبوده اس��ت و اتاق فکر دولت به تعبیر 

فوتبالی ها می توانست از تاکتیک بهتری در این میدان بهره بگیرد.
همچنین مقایسه نحوه اصالح قیمت بنزین در دو دولت احمدی نژاد 
و روحانی نشان دهنده کج سلیقگی »دولت تدبیر و امید« در اجرای این 
سیاست اقتصادی بوده است. به نظر می رسد مواجهه دولت احمدی نژاد 
ب��ا موضوع افزایش قیمت بنزین، مواجهه بهتری بوده اس��ت. در دولت 
قبل ابتدا کمک های معیش��تی میان مردم توزیع ش��د و سپس قیمت 
بنزین افزایش یافت، در حالی که در این دولت، نخس��ت قیمت بنزین 
باال رفت و پس از آن کمک معیشتی به مرور و به گفته دولتمردان در 
س��ه مرحله برای مردم واریز ش��ده است. به تعبیر درست تر، هر چقدر 
دول��ت دهم در زمینه اقن��اع افکار عمومی موفق ت��ر عمل کرد، دولت 
دوازدهم نتوانسته در اطالع رسانی نسبت به جوانب مختلف این اصالح 

اقتصادی، رودررو و به طور شفاف با مردم سخن بگوید.

اقتصاددانان درباره افزایش قیمت بنزین چه می گویند؟

بنزین روی آتش پول پاشی
نگاه

حاشیه های افزایش قیمت بنزین از نگاه جامعه شناسان
»یک چاه و دو چاله«

»ی��ک چ��اه و دو چاله« ن��ام کتابی از جالل آل احمد اس��ت، اما 
می ت��وان این تعبی��ر را در رابطه با اولوی��ت ابرچالش های ایران نیز 
ب��ه کار برد، چراک��ه اقتصاددانان هر کدام به فراخور دیدگاه ش��ان، 
ی��ک چالش را به عنوان چالش اصلی اقتص��اد ایران در نظر گرفته 
و چالش ه��ای دیگر را به مثاب��ه چاله در مقابل چاه یاد کرده اند. در 
این میان، تصمیم دول��ت برای افزایش قیمت بنزین که با اعتراض 
مردم به بحرانی اجتماعی بدل ش��د، منشوری است که می توان از 

منظرهای مختلف به ویژه جامعه شناسی به بررسی آن پرداخت. 
در ای��ن زمین��ه، ناصر فکوهی اس��تاد دانش��گاه ته��ران ، افزایش 
قیم��ت بنزین را از منظر اجتماعی بررس��ی کرده و می گوید: نحوه 
و زمان بن��دی افزایش قیمت بنزین چون جرقه ای به نارضایتی های 
قبل��ی دامن زد و ش��اهد ی��ک مس��أله بزرگ تر بودی��م و آن عدم 
جس��ارت در پذیرش این مس��أله نخس��تین بود. نتیجه این امر نیز 
نمی توانست چیزی باشد جز آنکه اعتماد عمومی نسبت به مسببان 
ای��ن وضعیت بازهم کمتر ش��ده و جبران ای��ن بی اعتمادی هرچه 
س��خت تر می ش��ود، اما این تمام ماجرا نبود و قطع اینترنت نیز در 
ادام��ه اتفاق افت��اد؛ کاری که به بی اعتمادی نه فقط بیش��تر مردم 
نس��بت به دس��ت اندرکاران، بلکه به بی اعتمادی جهانی نس��بت به 
ایران انجامید. از این رو، برآورد هزینه های مادی ناآرامی های هفته 
گذش��ته و قطع بی س��ابقه اینترنت، هزینه ه��ای غیرمادی در قالب 
ضربه به اعتبار کش��ور، اعتماد اجتماعی و مشروعیت سیستم های 

سیاسی، صدها برابر بیشتر بوده و خواهد بود.
این استاد دانش��گاه، قطع شدن اینترنت را نشانه ناکارایی دانست 
و ادامه داد: اینکه گفته می ش��ود در هیچ کجای دنیا تاکنون سابقه 
نداشته اینترنت بیش��تر از چند ساعت قطع شود، اما در ایران یک 
هفته قطع شده اس��ت، نه یک »هنر« و »امتیاز« و »قابلیت« بلکه 
نشان دهنده ناکارایی ماس��ت. درست همان طور که در هیچ کجای 
دنیا نمی توانند بیشتر از یکی دو روز کشورشان را تعطیل کامل کنند 
ولی م��ا به راحتی گاه یک یا دو هفته آن را تعطیل می کنیم. برای 
این گون��ه بی توجهی به هنجارهای جهانی که بهایش بی تأثیر بودن 
در جهان و البته فش��ار هرچه بیشتر بر مردم کشورمان است، نباید 
به خود مغرور بود. فشاری که به این ترتیب در همه این مسائل وارد 
آم��د نه به قدرت های بزرگ بلکه ب��ه همان مردمی بود که بیش از 
سه سال است در سخت ترین شرایط، تحریم ها و دخالت های آشکار 
آمری��کا و قدرت های بزرگ را تحم��ل می کنند و تن به راه حل های 
ساده اندیش��انه نمی دهند. حال وقتی همین مردم نه فقط از گرانی 
بنزین که یک بهانه بود، بلکه از مجموعه سیاست های عدم برخورد 
با فس��اد و عدم عدالت اجتماعی و اقتصادی به ستوه آمده  و سر به 

اعتراض برمی دارند.
او با طرح این س��وال که آی��ا واقعا فکر می کنی��م با قطع کردن 
رابط��ه با جهان و دیوار کش��یدن به دور خود، حاصلی جز ش��دت 
بخش��یدن به بحران خواهیم داشت، گفت: هرگز چنین نیست، ولو 
اینکه این امر در کوتاه مدت خود را در شکل یک انفعال و خاموشی 
بزرگ نش��ان دهد که به احتمال قوی خواهد بود، اما چون علت ها، 
کنشگران و سیاست ها همان هایی هستند و خواهند بود که بوده اند، 
چرخه ناآرامی ها هر بار با سرعت و شدت بیشتری بازخواهد گشت 

تا پاسخی قابل قبول یعنی اصالح وضع موجود را بیابند.
فکوهی درب��اره راهکارهای برون رفت از ای��ن وضعیت نیز گفت: 
پاسخ درخور نباید پشت کردن به مردم و ادامه سیاست های مقابله 
س��خت و پولی کردن ِسودجویانه و هرچه بیشتر کاالهای موردنیاز 
م��ردم یا قط��ع رابطه با جه��ان و ایجاد خاموش��ی تصنعی با قطع 
اینترنت باشد، بلکه چرخش��ی جدی در سیاست گذاری هایی است 
که امروز اکثریت سیاستمداران، نخبگان، روشنفکران و دانشگاهیان 

بر نادرستی آنها اذعان دارند.
همچنین جبار رحمانی، اس��تادیار پژوهش��کده مطالعات فرهنگی 
و اجتماعی  با اش��اره به ضرورت اصالح منطق سیاستگذاری در ایران 
گفت: مسأله یارانه های بنزین در چند دهه اخیر یکی از معضالت مهم 
در سیاس��ت گذاری های عمومی در حوزه اقتصاد و عدالت بوده است. 
این موضوع به دلیل نوع برنامه ها و نحوه اجرای آنها همیشه منجر به 
تنش ها و التهاب هایی در جامعه ایرانی شده که در نهایت با مجموعه ای 
از اعتراضات مردمی و آش��فتگی های اقتصاد حمل ونقل و حتی ایجاد 
تورم همراه بوده اس��ت. به همین س��بب، مس��أله بنزین در موقعیت 
دوگانه ای قرار داش��ته است: از یکسو به یک مسأله در مبحث عدالت 
در توزیع یارانه ها بدل ش��ده و همیشه این بحث بوده که یارانه بنزین 
می بایست به همه مردم تعلق بگیرد، نه آنهایی که صرفاً ماشین دارند 
و از سوی دیگر، در عمل مردم هرگونه مداخله و افزایش قیمت بنزین 

را همراه با مجموعه ای التهابات اجتماعی و اقتصادی تجربه کرده اند.
او مسأله توس��عه و برنامه ریزی را یک چالش همیشگی در ایران 
دانس��ت و ادامه داد: توس��عه و برنامه ریزی در ایران همیش��ه یک 
مشکل بنیادی در خودش داشته است: هرگونه سیاستگذاری برای 
توس��عه جامعه ایران��ی از باال صورت گرفته اس��ت. به همین دلیل 
عموما برنامه های توس��عه فارغ از محتوا و هدف شان، قرین موفقیت 
کامل نبوده و معموال فاجعه های انسانی و اقتصادی به بار آورده اند. 
رحمان��ی به تجربه تاریخی جامعه ایرانی اش��اره کرد و گفت: در 
تجربه تاریخی جامعه ایرانی، برنامه ریزی های توس��عه ای در عرصه 
اقتصاد و سیاس��ت که به ش��یوه متمرکز و آمرانه از باال بوده، منجر 
به ش��کاف های عمیقی بین جامعه و نهاده��ای مدنی با حاکمان و 
متولیان امور شده است. در نتیجه، این سیاستگذاری ها نه تنها منجر 
به افزایش توسعه و عدالت نشدند، بلکه منجر به نابرابری ها و بسط 
بیش��تر بی عدالتی شدند. تجربه بیشتر این شکاف ها و بی عدالتی ها، 
به تدریج منجر به واکنش های سرس��ختانه ای از جانب مردم نسبت 
به این برنامه ریزی ها و سیاس��تگذاری های آمرانه ش��ده اس��ت که 
اوج ای��ن جری��ان در انقالب 13۵7 بروز کرد. متأس��فانه متولیان و 
حکمرانان جامعه ایرانی در دهه های اخیر بدون توجه به تجربه های 
تاریخ��ی، برنامه ریزی ه��ای باالدس��تی در عرصه های معیش��تی و 
اجتماعی زندگی م��ردم، باز هم همان الگوی تکراری بی توجهی به 
مردم و نهادهای مدنی را در مراحل شناسایی مسأله، تصمیم سازی 

و سیاستگذاری و اجرا و در نهایت نظارت تکرار کرده اند. 
به گفته این جامعه ش��ناس، مس��أله بنزین یک��ی از این مقوالت 
اس��ت. برنامه هایی که همیش��ه بدین صورت اجرا شده اند، همیشه 
منج��ر به التهاب های بزرگی در جامعه ایرانی ش��ده اند و دلیل این 

مسأله بیش از آنکه اقتصادی باشد، فرهنگی است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: ۲86073290 www.forsatnet.ir

ایمان ولی پور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل
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فرصت امروز: توسعه پایدار و رشد اقتصادی کشورها رابطه ای مستقیم 
با حفظ محیط زیست دارد و بررسی هایی که نهادهایی پژوهشی کشور 
انجام داده اند، نش��ان می دهد که سیاست های حفاظت از محیط زیست 
در اولوی��ت برنامه ه��ای توس��عه ای نیس��ت، تا جایی ک��ه ۵3درصد از 
سیاست های کلی محیط زیست کشور فاقد عملکرد بوده یا تحقق  نیافته 

است.
در همین زمینه، نهاد پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد 
سیاست های کلی درخصوص بخش محیط زیست پرداخت و از رتبه 80 

ایران از بین 178 کشور جهان در سال 2018 خبر داد.
در سال ۹4 بود که سیاست های کلی زیست محیطی کشور براساس 
بند یک اصل 110 قانون اساسی از سوی رهبری به قوای سه گانه ابالغ 
شد، اما بررسی هایی که مرکز پژوهش های مجلس بعد از گذشت چهار 
س��ال از ابالغ این سیاس��ت ها انجام داده، نشان می دهد تنها 47درصد 
اهداف این سیاست های کلی از سوی دستگاه های اجرایی انجام  شده و 

۵3درصد این سیاست ها فاقد عملکرد بوده یا تحقق  نیافته است.
رد چرخ های توسعه بر تن خسته محیط زیست

به گفته مرکز پژوهش ها، بررس��ی های این نهاد پژوهش��ی بیانگر آن 
است که دستگاه های اجرایی در تعیین نحوه حرکت و نقشه راه، آن گونه 
که انتظار می رود به صورت جدی و فعال پیگیر تمام ابعاد سیاست های 
زیست محیطی نبوده اند و برنامه ریزی عملیاتی از سوی مجریان در این 

حوزه صورت نگرفته است.
همچنین عملکرد محیط زیس��تی ایران براساس شاخص بین المللی 
EPI  و از می��ان 178 کش��ور جه��ان در س��ال 2018، حائز رتبه 80 
بوده است که درمجموع، رتبه ای شایسته برای کشورمان نیست. ایران 
همچنین در بین 180 کش��ور م��ورد مطالعه در س��ال 201۶، از نظر 
شاخص سرانه انتشار »CO2 « در جایگاه 1۵4 جهان قرار داشته و در 
ش��اخص آلودگی هوا با میانگین غلظت ذرات 2.۵ میکرون نیز در رتبه 

148 جهان ایستاده است. عالوه بر این، ایران در شاخص استفاده بهینه 
از منابع آبی در سال 201۶ در رتبه ۹2 بوده است.

مرکز پژوهش ها در این گزارش نسبت به تخریب محیط زیست در کشور 
هشدار داده و نوشته است: به طور کلی، ارزیابی های اولیه حکایت از آن دارد 
که ناپایداری محیط زیست در کلیه زمینه ها به چشم می خورد و وضعیت 
محیط زیس��ت دارای ضریب ریسک باالیی اس��ت. بر این اساس در تطابق 
با سند چش��م انداز 1404 که بهره مندی جامعه از محیط زیست مطلوب 
به عنوان هدف محسوب می شود، باید گفت نه تنها به سمت هدف حرکتی 
نداریم، بلکه با بهره برداری و تخریب و آالیندگی بیمارگونه، وضع موجود را 
تخریب کرده و در جهت مخالف هدف، حرکتی شتابان داریم؛ حرکتی که 
ثمره آن صرفا تخریب محیط زیست در ابعاد مختلف بوده و متأسفانه منجر 

به توسعه اقتصادی و سرزمینی نشده است.
آیا سدسازی دریاچه ارومیه را به مرز نابودی کشاند؟

همچنین موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه 
روس��تایی در پژوهشی به »نقش بخش کش��اورزی در شرایط فعلی بر 
دریاچه ارومیه« پرداخت و از اینکه سدس��ازی، دریاچه ارومیه را به مرز 

نابودی کشانده است، انتقاد کرد.
ماجراه��ای دریاچه ارومیه و وضعیت فعلی آن هنوز هم جای س��وال 
دارد، به طوری که هر مس��ئولی، سازمانی دیگر را مقصر می داند، اما بر 
کسی پوش��یده نیس��ت که دلیل عمده وضعیت فعلی دریاچه ارومیه، 

سوءمدیریت ها در دوره های مختلف بوده است. 
موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی 
در این پژوهش در بخش مدیریت آب هاي سطحي و موقعیت سدها در 
حوضه به میزان سدس��ازی در این حوزه اشاره می کند و می نویسد: در 
مجم��وع، در حوضه دریاچه ارومیه تعداد 104 با حجم آب قابل تنظیم 
سالیانه 3۹4۹ میلیون مترمکعب سد واقع شده است. از میان 104 سد 
حوضه دریاچه ارومیه، 23 س��د با حجم آب قابل تنظیم 100 میلیون 

مترمکعب توسط وزارت جهاد کشاورزي است و تعداد ۵۶ سد با حجم 
آب قابل تنظیم سالیانه 20۶0 میلیون مترمکعب در حال بهره برداري، 
تعداد ۹ س��د با حجم آب تنظیم س��الیانه 13۶7 میلیون مترمکعب در 
دس��ت اجرا و 3۹ س��د با حجم آب قابل تنظیم س��الیانه ۵21 میلیون 

مترمکعب در دست مطالعه است.
اما س��وال مهم درخصوص س��دهاي احداث ش��ده در حوضه دریاچه 
ارومیه این است که آیا سدسازي ها در شرایط فعلي در راستاي توسعه 
پایدار اس��ت ی��ا خیر؟ کارشناس��ان مي گویند چنانچ��ه 20درصد آب 
سدهایي که در مسیر دریاچه ارومیه احداث شده به دریاچه سرازیر شود 
و سد دیگري نیز در مسیر آب ساخته نشود، دریاچه زنده خواهد ماند.

بررس��ي ها در کشورهاي مختلف نیز نش��ان مي دهد که در 10 سال 
گذشته 248 سد در دنیا با مطالعه و آگاهي به دالیل گوناگون تخریب 
شده و سدسازي در بیشتر مناطق دنیا منسوخ شده است؛ چنانچه سد 
بزرگ »آس��وان« که روي رود نیل بسته شده و در حکم شریان حیاتي 
براي مصري ها بود، امروز به عامل تخریب و نابودي زمین هاي کشاورزي 
و برهم خوردن روال رس��وب گذاري در س��واحل نیل شده است. ایاالت 
متحده آمریکا با داشتن منابع فراوان آب ۵0 سال است که سدسازي را 

منسوخ کرده و اقدام به تخریب سدهاي ساخته شده کرد.
زوال سدسازی در جهان و گسترش آن در ایران

همچنین بانک توسعه تجارت جهاني در پنجمین سال تاسیس خود، 
فقدان سد را از وجود آن مفیدتر دانست و اعالم کرد 80درصد سدهاي 
ساخته ش��ده غیرضروري بوده است. همچنین در آلمان سد عظیم »اور 
بلیت« را که منجر به خش��ک ش��دن تاالب بزرگي ش��ده بود، تخریب 
کردند. با این وجود و با توجه به اینکه سال هاست که سدسازي در دنیا 
منسوخ شده، در ایران اما به لحاظ نگرش مدیریتي در20 سال گذشته، 
سدس��ازي گس��ترش یافت. این نگرش مدیریتي علت عمده کم آبي و 

خشک شدن مسیر رودخانه ها به ویژه در حوضه مدنظر است.

سیاست های محیط زیست با گذشت 4 سال از ابالغ آن هنوز در اولویت برنامه های توسعه نیست

تنگنای محیط زیست در اقتصاد ایران
یادداشت

اعالم خطر برای فضای کسب وکار

قانون تجارتی که اکنون جاری است، در سال 1311 یعنی 87 سال 
پیش تصویب ش��ده و به جز اصالح مختصری در مورد شرکت های 
س��هامی در سال 1347، تغییری نکرده اس��ت. پیش از آن، قوانین 
مدنی بر روابط تجاری حاکم بود اما در این سال ها، مقتضیات تجارت 
تغیی��ر ک��رده و این قانون غیرکافی اس��ت. در س��ال 1381، هیأت 
دولت تصویب کرد که هیأتی متش��کل از نمایندگان پنج وزارتخانه 
الیحه جدیدی را تهیه کنند. این ش��ورای راهبردی شامل 1۹ نفر از 
اس��اتید وقت را تعریف کرد و چهار طرح پژوهشی برای آن نوشتند 
و پیش نویس��ی در 1100 م��اده تنظیم و س��ال 82 در هیأت دولت 
مطرح ش��د. این کار بیش از یک س��ال و نیم به طول انجامید. پس 
از آنک��ه الیحه به دولت تقدیم ش��د، کمیته ای مرکب از متخصصان 
حقوق، تجارت، اقتصاد، امور بانکی و فعاالن اقتصادی بخش خصوصی 
تش��کیل شد و تا س��ال 84 این الیحه را مورد بررسی قرار دادند. در 
نهایت الیحه ای در 1028 ماده و 1۵0 تبصره تقدیم مجلس شورای 
اسالمی وقت ش��د. مرکز پژوهش های مجلس این الیحه را دریافت 
کرد و دو سال آن را بررسی کرد. مجلس آن را کنار گذاشت و مصوب 

کرد که الیحه جدیدی با نگاه به الیحه تقدیمی دولت تنظیم کند.
در نتیجه قانونی که االن بررسی می شود، الیحه نیست، زیرا الیحه 
تقدیمی دولت کنار گذاش��ته شد. از س��ال 88، تدوین الیحه جدید 
تجارت آغاز شد و در سال ۹1 بعد از تأیید کمیسیون حقوقی مجلس 
به صحن علنی رفت و کلیات آن تصویب شد. همچنین براساس اصل 
8۵ قانون اساسی مقرر شد کلیات قانونی به تصویب برسد و به مدت 
پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود. خوشبختانه شورای نگهبان 
آن کلیات را رد کرد و درخواست بررسی ماده به ماده و تصویب قانون 
را داش��ت. در نهایت در فروردین سال ۹7، دوباره کلیات این الیحه 
رأی آورد و به بررسی ماده به ماده آن پرداخته شد. مجدداً و پس از 
یک سال وقفه نهایتاً باب قراردادهای این قانون ماه گذشته به صحن 
مجلس آمد و با سرعت شگفت انگیزی و ظرف سه روز تمام مواد آن 

به تصویب رسید.
نکته مهمی که در مواد تصویب ش��ده به چش��م می خورد، ارجاع 
بس��یاری از موارد به عرف اس��ت و چون در بیشتر این موارد، عرفی 
وجود ندارد و کلمه عرف بس��یار تفس��یرپذیر است، به نظر می رسد 

قانون گذار اکثر تصمیمات را به عهده قاضی گذاشته است. 
الزم می دان��م در م��ورد الیحه تج��ارت که اکنون به س��رعت در 
مجلس در حال رس��یدگی اس��ت، اعالم خطر کن��م. اگر به همین 
ترتیب ماده های دیگر این الیحه هم تصویب ش��وند، کسب و کارها 
در کشور مختل می شود و معضالت زیادی برای اصالح آن به وجود 
می آید. نکته مهم در مورد این الیحه و قوانین تجارت این اس��ت که 
در دنیا می گویند مبانی این چنین قوانینی را باید اقتصاددان و فعال 
اقتصادی ارائه دهد و بعد حقوقدان و پس از دریافت مبانی به تطبیق 
آن ب��ا قوانین دیگر بپردازند و نگارش حقوق��ی آن را انجام دهند. از 
طرف دیگر، این الیحه هیچ پشتوانه پژوهشی ندارد و این طور که در 
جلسات کمیسیون حقوقی مطرح شده، فقط یک نفر با نگاه به قانون 
مشابه در مصر آن را بررسی کرده، با این استدالل که قوانین مصر از 

فرانسه الگوبرداری شده است.
این الیحه از هیچ اصول و اس��تراتژی خاص��ی پیروی نمی کند و 
مشخص نیست که اقتصاد باز می خواهد یا اولویت آن، اقتصاد دولتی 
است و مثالً پیرو مکتب قوانین عرفی است یا مکتب مدنی. مسئولیت 
بازرگان و فعال اقتصادی در این قانون افزایش پیدا کرده است. برای 
اولین بار قانون تجارت، مجازات حبس تعیین کرده اس��ت. در ماده 
۹۹ این الیحه در مورد اقداماتی چون جای خالی گذاشتن در دفاتر، 
حاشیه نویسی یا بین سطور نوشتن، حبس تعیین کرده است. این در 
حالی اس��ت که اگر این کارها به نیت مجرمانه یا کاله برداری باشد، 
قوانین کیفری برای آنها تعیین ش��ده و قانون تجارت تاکنون به این 
موارد وارد نشده است. مسئولیت متصدیان حمل و نقل بسیار افزایش 
پیدا کرده و کیفیت ماهوی کاال برعهده آنها گذاش��ته ش��ده که این 
عملی نیست و غیرممکن است. قوانین تجارت فعلی نقایصي دارد که 
انتظار می رفت رفع شود که این اتفاق نیفتاد. مهم ترین این نقص ها 
در باب ورشکستگی است که هنوز هم قرارداد ارفاقی را تکرار می کند. 
در دنیا سازمان هایی هس��تند که در این شرایط به کمک کارآفرین 
می آین��د و واحد اقتصادی را نجات می دهند. قرارداد ارفاقی و چیزی 
که در قانون فعلی است و در الیحه تکرار شده، مشابه است و راهگشا 

نیست.
در تدوین مقررات این الیحه دقت کافی به عمل نیامده و تناقضات 
زی��ادی وجود دارد؛ در جایی احداث س��اختمان را فعالیت اقتصادی 
می داند و در ماده دیگری، معامله اموال غیرمنقول را امری غیرتجاری 
معرفی می کند. عالوه بر این، مجوزها و رویه های غیر ضروری در قانون 
فعلی موجود بود که باید حذف مي شد و کسب و کار سهولت می یافت 
که تغییری در این رابطه اعمال نش��ده اس��ت. انتظار داشتیم موانع 
کسب و کار در الیحه حذف شود و از نماگر بانک جهانی و توصیه های 
آن، برای بهبود کسب و کار و شاخص هایی که تعریف کردند، استفاده 
شود. برای مثال، در کانادا یک و نیم روز، در کشورهای دیگر یک روز 
و در برخی کشورها به طور متوسط هشت روز از زمان اراده، کسب و 
کار راه اندازی می شود، اما در این قانون تنها 10 روز به متصدی ثبت 
فرصت داده می شود تا مدارک ارائه شده را بررسی کند. این موارد رو 

به جلو نیست و عقبگرد است.
پیشنهاد این اس��ت که اتاق بازرگانی ایران، اصالح این قانون را از 
مجلس خواس��تار و پیگیر تغییرات اساسی در این قانون شود. البته 
کارشناسان اتاق در جلسات کمیسیون حقوقی مجلس شرکت کرده 
و در نامه ای برخی موارد را به آنان گوشزد کرده اند اما باید از مجلس 
خواسته ش��ود که ترجمه قوانین الزم االجرای تجاری در کشورهای 
موفق را مطالعه کنند. گزارش هایی برای ایرادات اقتصادی هر یک از 
بخش های قانون تجارت فعلی تدوین شده و در الیحه استفاده شود. از 
طرفی، گزارش های تطبیقی در مورد تفاوت ها و دالیل آنها بین الیحه 

فعلی و الیحه ای که دولت ارائه داده، تهیه شود.
هی��چ یک از قوانین م��ادر دهه 10 تا 20 تغییری نکرده و مجلس 
اصرار دارد که این اقدام را در این دوره به عنوان یک دستاورد انجام 
دهد، اما با این تعجیل و با یک تدوینگر، راه به جایی نمی برد. پیشنهاد 
ما به مجلس این است که عجله ای در بررسی این الیحه نداشته باشد.

۳اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

ناصر ریاحی
عضو هیأت رئیسه اتاق تهران

قیم��ت خانه در تهران پس از یک ماه ثبات، دوباره با روند نزولی روبه رو 
شد و در آبان ماه امسال 1.8درصد نسبت به مهرماه کاهش یافت، به طوری 
که قیمت مس��کن در تهران به 12 میلیون و ۶17 هزار تومان در هر متر 
مربع رس��ید که نسبت به ماه قبل، کاهش��ی 1.8درصدی و نسبت به ماه 

مشابه سال قبل، افزایشی 37درصدی را نشان می دهد.
به گزارش ایسنا، آن طور که دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی 
گزارش داده، تعداد معامالت مسکن در تهران طی آبان ماه به 40۶8 فقره 
رس��ید که نسبت به مهرماه  امس��ال 17.7درصد افزایش و نسبت به آبان 
پارس��ال 42درصد کاهش یافته اس��ت. ارزش کل معامالت مسکن شهر 
تهران در آبان امسال به 3۹30 میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه قبل 
8.2درصد باال رفت، اما نسبت به ماه مشابه سال گذشته 30درصد کاهش 
یافت. همچنین در هشت ماهه نخست امسال 40 هزار و ۵83 مبایعه نامه 
در شهر تهران به امضا رسیده که نسبت به هشت ماهه ابتدای سال گذشته 
۵7درصد افت نشان می دهد. از سوی دیگر، متوسط قیمت یک متر مربع 
واحد مس��کونی شهر تهران در هش��ت ماهه نخست امسال 12 میلیون و 
817 هزار تومان بوده که نس��بت به هشت ماهه نخست پارسال 7۵درصد 
افزایش یافته است. ارزش ریالی معامالت در هشت ماهه ابتدای سال جاری 
به 42هزار و ۹00 میلیارد تومان رس��یده که نس��بت به زمان مشابه سال 

گذشته 2۵درصد کاهش نشان می دهد.
روند باثبات ساخت و ساز در شهر تهران

از س��وی دیگر آمار تعداد واحدهای مسکونی در پروانه های ساختمانی 
ص��ادره در مهرم��اه 13۹8 که گزارش آن در آبان ماه اعالم ش��ده نش��ان 
می ده��د در مهرماه 13۹8 برای ۵۵24 واحد مس��کونی، مجوز س��اخت 

صادر ش��ده که نسبت به شهریور امس��ال و مهرماه پارسال به ترتیب 28 
و ۵.1درصد افزایش یافته اس��ت. به طور کلی در هفت ماهه نخست سال 
جاری 37 هزار و 22۶ واحد مس��کونی براساس پروانه های ساختمانی در 
حال احداث بوده که نس��بت به هفت ماهه نخس��ت س��ال 13۹7 بالغ بر 

8.4درصد کاهش نشان می دهد.
پس از آنکه در مرداد و ش��هریورماه قیمت خانه در تهران براساس آمار 
دفتر اقتصاد  مسکن دو  افت 3.1 و 3.۵درصد را نشان داد، مهرماه قیمت 
ماهیانه مس��کن یک درص��د باال رفت اما مجددا کاه��ش 1.8درصدی در 
آبان ماه، نگرانی از بابت رش��د قیمت را به حداقل رس��اند. هرچند مهرماه 
نی��ز قیمت در مناطق پرتقاض��ا از جمله مناطق ۵، 4، 14 و 1۵ بین  2 تا 
12درصد کاهش یافته بود اما رشد 7، ۹.۵ و ۵.3درصدی قیمت در مناطق 
1 ت��ا 3 پایتخت بر معدل کل اثر گذاش��ت، با این  وجود مجددا میانگین 

قیمت کل در آبان ماه روند نزولی به خود گرفت.
در همین زمینه، پروانه اصالنی، سرپرس��ت دفتر اقتصاد مس��کن گفت: 
دلیل افزایش کمتر از یک درصدی قیمت مس��کن شهر تهران در مهرماه 
نسبت به شهریورماه، عمدتا به افزایش معامالت منطقه 1 برمی گردد که در 
ماه های قبل از آن معامالت و قیمت در این منطقه افت محسوسی داشت، 
بنابراین بعید است که قیمت خانه در ماه های آینده افزایش یابد؛ مگر اینکه 

تحوالت پیش بینی نشده ای در اقتصاد کالن پیش بیاید.
چشم انداز بازار مسکن در ادامه سال 98

همچنین سلمان خادم المله، کارشناس بازار مسکن می گوید: اینکه بازار 
مس��کن بعد از دو افت ماهیانه با افزایش معامالت مواجه شد، می تواند به 
سیاس��ت های انبساطی دولت و بانک مسکن مربوط باشد که اثر کوچکی 

روی بازار مس��کن گذاش��ت. همچنین در هفته های اخیر بازارهای رقیب 
مس��کن مثل طال، ارز و بورس با ثبات مواجه بودند که ترکیب این عوامل 
باعث اثرگذاری روی بازار مس��کن ش��د، اما به طور کلی در حوزه مسکن 
تعادل عرضه و تقاضا برقرار نیس��ت. طرف تقاضا با توجه به افزایش شدید 
قیمت ها به شدت تحت فشار است. به همین دلیل روال عادی و نرمال را 

در بازار مسکن شاهد نیستیم.
این کارش��ناس بازار مس��کن با بیان اینکه بعید است در آینده نزدیک 
تحرک اساسی و اتفاق ویژه ای در حوزه معامالت مسکن ایجاد شود، گفت: 
تا زمانی که تکلیف متغیرهای اثرگذار بر بازار مس��کن معلوم شود شرایط 
رکودی در بازار مسکن ماندگار خواهد بود. ممکن است تحرکات کوچکی 
مثل آنچه در مهرماه و آبان ماه اتفاق افتاد روی دهد اما رونق ایجاد نخواهد 
ش��د. به هر حال قیمت ارز به یکباره 3.۵ برابر شده که البته هم اکنون به 
یک جایگاه نس��بتا باثبات تری رس��یده است. افزایش قیمت ارز به کاهش 
ارزش پول ملی و افت اقتصاد منجر ش��ده و قیمت کاالها متناسب با این 

افت، به روز شده است.
خادم المله تصریح کرد: اگر همین ثبات در بازارهای موازی از جمله بازار 
ارز باقی بماند می توان انتظار داشت که قدرت خرید متقاضیان مسکن به 
تدریج در بازه سه تا چهار ساله افزایش یابد. بدین معنا که از یک طرف با 
ثبات قیمت مس��کن مواجه باشیم و از طرف دیگر تورم ثابت بماند. یعنی 
ثبات قیمت اسمی و کاهش قیمت واقعی مسکن را شاهد باشیم که در آن 
صورت با افزایش س��طح درآمد عمومی، تحرک به شکل تدریجی در بازار 
مسکن ایجاد می ش��ود. اگر اوضاع مشابه دوره های گذشته باشد خروج از 

رکود حداقل سه سال زمان خواهد برد.

قیمت ها در آبان نسبت به مهر ۱.8درصد کاهش یافت، اما نسبت به آبان پارسال ۳۷درصد رشد کرد

چشم انداز پاییزی بازار مسکن

سه شنبه
5 آذر 1398
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بانک مرکزی تمدید کرد
ثبت اطالعات اظهارنامه های صادراتی در 

سامانه جامع تجارت
بان��ک مرک��زی اعالم کرد مهل��ت ثبت اطالع��ات اظهارنامه های 
صادرات��ی مرب��وط به عراق و افغانس��تان در س��امانه جامع تجارت 
تمدید ش��د، بنابراین آن دسته از صادرکنندگان به کشورهای عراق 
و افغانس��تان که در بازه زمان��ی اعالم قبلی، موفق به ثبت اطالعات 
اظهارنامه های صادراتی در س��امانه تجارت نشده اند، دوباره فرصت 

خواهند داشت نسبت به ثبت اطالعات اقدام کنند.
براس��اس اعالم بان��ک مرک��زی، با توجه ب��ه اینکه تع��دادی از 
صادرکنندگان به کش��ورهای عراق و افغانس��تان ک��ه معادل ریالی 
ارز متعلقه را براس��اس اس��ناد و مدارک مثبت��ه در دوره زمانی 22 
فروردی��ن تا 1۶ م��رداد ۹7 دریافت کرده ان��د و باوجود مهلت های 
اعطایی اعالمی در چهارم تیر ۹8 و نهم شهریور ۹8 همچنان موفق 
به ثبت اطالعات اظهارنامه های صادراتی در س��امانه جامع تجارت- 
درگاه ثب��ت اطالع��ات اظهارنامه های صادراتی افغانس��تان و عراق 

نشده اند، می توانند دوباره اقدام به ثبت اطالعات کنند.
بر این اس��اس، ای��ن دس��ته از صادرکنن��دگان از 10 تا 22 آذر 
۹8 مهل��ت خواهن��د داش��تند ضمن مراجع��ه به »س��امانه جامع 
تجارت« ب��ه آدرس www.ntsw.ir بخش »درگاه ثبت اطالعات 
پروانه ه��ای صادراتی افغانس��تان و عراق« نس��بت به ثبت ش��ماره 
»کوت��اژ« اظهارنامه های صادرات��ی خود اقدام کنن��د. مرحله ثبت 
اظهارنام��ه واردات یا ص��ادرات کاال در گمرک را کوت��اژ می نامند. 
ب��رای هر اظهارنامه ثبت ش��ده نیز ش��ماره ای اختصاص می یابد که 
به آن ش��ماره کوتاژ گفته می ش��ود. همچنی��ن صادرکنندگانی که 
از مح��ل بازارچه های م��رزی در دوره زمانی مورد اش��اره اقدام به 
ص��ادرات کرده اند نیز با مراجعه به »س��امانه جامع تجارت- درگاه 
ثبت اطالعات اظهارنامه های صادراتی افغانستان و عراق« می توانند 
نس��بت به ثبت اطالع��ات اظهارنامه های صادرات��ی از محل تمامی 
بازارچه های مرزی خود در تاری��خ موردنظر اقدام کنند. پروانه های 
صادراتی مربوط به دوره مزبور که پیش از این توسط صادرکنندگان 
به منظور واردات خود و غیر، فروش در »س��امانه  نیما« و »س��امانه 
نظارت ارز )س��نا( « مورد اس��تفاده قرار گرفته و در ایفای تعهدات 

صادراتی صادرکنندگان محاسبه شده اند مورد پذیرش نیست.

طال گرمی 4۲۷ هزار تومان شد
سکه باال پرید

قیمت س��که در س��ومین روز هفته تحت تاثی��ر افزایش نرخ ارز، 
رش��دی محس��وس را تجربه کرد. به گزارش خبرآنالین، قیمت هر 
قطعه سکه طرح جدید در روز دوشنبه، 4 میلیون و2۹۹ هزارتومان 
گزارش ش��ده اس��ت. فعاالن بازار می گویند قیمت ارز در بازار آزاد، 
رش��دی 200تومانی را تجربه کرده و باالت��ر از نرخ 12 هزار   300 
تومان ماندگار شده است. هر قطعه سکه تمام بهارآزادی طرح قدیم 
نی��ز با ۵۶ هزار تومان افزایش با قیمت 4 میلیون و23۵ هزارتومان 
در بازار دادو س��تد شد. همچنین هر قطعه نیم سکه با افزایش 24 
هزارتومان��ی به 2میلیون و232 هزارتومان و هر قطعه ربع س��که با 
افزایش 23 هزارتومانی به یک میلیون و432 هزارتومان رسید. سکه 
گرم��ی هم با قیمت 8۵۹ هزارتومان فروخته ش��د و هر گرم طالی 
18 عیار427 ه��زار 300 تومان بود. قیمت دالر نیز در صرافی های 
بانکی با رش��د ۵0 تومانی قیمت نسبت به روز قبل به رقم 11 هزار 
و ۹۵0 توم��ان رس��ید؛ به طوری که نرخ خرید ه��ر دالر در تابلوی 
صرافی ه��ای بانکی 11 ه��زار و 8۵0 تومان و ف��روش آن 11 هزار 
و ۹۵0 توم��ان درج ش��د. نرخ خرید هر یورو نی��ز 13 هزار و 100 
تومان و فروش 13 هزار و200 تومان ش��د. گفتنی اس��ت نرخ دالر 
در هفته های گذش��ته بی��ن کانال های 11 هزار توم��ان و 12 هزار 

تومان نوسان دارد.

بی اعتنایی به FATF مسیر معامله ایران با جهان را می بندد
 FATF نتیجه بی توجهی به

یک تحلیلگر مس��ائل اقتصادی و سیاس��ی گفت بی اعتنایی به یک نهاد 
بین المللی و در نتیجه قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF، مسیر و 
روند معاش��رت و معامله کشورمان با دیگر ملل جهان را خواهد بست. سید 
عبدالحسین ساسان در گفت و گو با ایرنا، گفت: ایران در یکی از بزنگاه های 
مهم خود طی س��ال های اخیر قرار گرفته اس��ت و معتقدم با یک انتخاب 
درس��ت می توانیم به مرور وضعیت اقتصادی خود را س��امان بخشیم و در 

جهان به سمت انزوا پیش نرویم.
او با اش��اره به اینکه انسان در برخی اوقات در دو راهی انتخاب بین بد و 
بدتر قرار می گیرد، گفت: این امر به دلیل غفلت و نبود تدبیر است، زیرا فکر 
و انتخاب صحیح باید به گونه ای باشد که همیشه بین خوب و بهتر یکی را 
برگزینیم نه اینکه در تنگنای یک گزینش اجباری قرار بگیریم و متاسفانه 

در زمان حاضر کشور در مسیر انتخاب یادشده است.
ای��ن تحلیلگر مس��ائل اقتصادی تصریح کرد: کش��ورهای توس��عه نیافته 
هم��واره مجبورن��د بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنن��د زیرا طی دهه ها از 
چرخه توسعه و پیشرفت جا مانده اند و در کنار سایر کشورها پیش نرفته اند. 
ساس��ان درباره اینکه گروه ویژه اقدام مال��ی آخرین فرصت را برای تعیین 
تکلیف عضویت ایران در این نهاد تا حدود چهار ماه دیگر اعالم کرده است 
و گفت: از تمامی روزهای باقی مانده باید نهایت بهره را برد به این معنا که 
تصمیم گیران و مسئوالن کشور با چهره های برجسته و نخبگان دانشگاهی 
در زمینه اقتصاد روابط بین الملل و سیاس��ت نشست هایی تخصصی برگزار 
کنن��د و نظرات اندیش��مندان را در تصمیمات خود ب��ه طور جدی در نظر 
گیرند. معتقدم چهار ماه زمان خوب و کافی اس��ت، حتی در چهار روز هم 
می توان به تصمیم پخته و جامع دست یافت، بنابراین استفاده تمام و کمال 
از فرصت باقیمانده ضروری است تا به عضویت این نهاد بین المللی درآییم. 
او پیشنهاد کرد که وزیران برای این امر در استان ها حضور یابند و جلساتی 
در ای��ن رابط��ه با چهره های ش��اخص و متفکر برگزار ک��رده و جمع بندی 
نظرات را برای هیات دولت و دیگر متولیان امر ارسال کنند. ساسان تصریح 
کرد: قرار گرفتن در فهرس��ت س��یاه تبعات و عواقب بس��یار زیادی خواهد 
داشت برای مثال سبب خواهد شد که مراودات بانکی ما با جهان قطع شود 
و قادر نخواهیم بود در هیچ بانکی اعتبار اسنادی )LC( باز کنیم و بی شک 

تمام بخش های کشور از آن متضرر می شود.

بانکنامه

فرص��ت امروز: رمز دوم ثابت در تراکنش های بانکی و خریدهای اینترنتی تنها تا 
ش��ب یلدای امسال معتبر اس��ت و بانک مرکزی از چندی پیش از مشتریان شبکه 
بانکی خواس��ت تا با مراجعه به بانک مربوطه، رمز دوم پویا یا یک بار مصرف خود را 
فعال کنند. استفاده از اپلیکیشن های بانکی یا ارسال از طریق پیامک، دو راه دریافت 
رمز دوم پویا اس��ت، اما پیش از آن، مشتریان می بایست با مراجعه به شعب بانکی، 
خودپردازها یا اینترنت بانک ها ش��ماره هم��راه مدنظر خود را برای دریافت رمزپویا 

تایید کنند.
در همی��ن زمین��ه، مع��اون فناوری های نوین بان��ک مرکزی با اش��اره به ایجاد 
زیرس��اخت »هریم« و آمادگی بانک ها برای ارس��ال رمز دوم پویا به صورت پیامکی 

گفت: تمام رمزهای دوم ایستا از ابتدای دی ماه غیرفعال می شود.
مهران محرمیان به اقدامات ش��بکه بانکی برای اجرای رمز دوم یک بارمصرف از 
ابتدای دی ماه امس��ال اشاره کرد و ادامه داد: زیرساخت ارائه رمز دوم یک بارمصرف 
توس��ط تمامی بانک ها آماده ش��ده و هم اکنون بانک ها در حال انجام اقدامات الزم 
در راستای اطالع رسانی برای فعال شدن رمز دوم پویا از طریق کانال های ارتباطی 
هستند؛ رمز دوم پویا از ابتدای دی ماه برای تمامی تراکنش های بدون حضور کارت 
به صورت اجباری عملیاتی می ش��ود و درصورتی که مش��تری رمز دوم پویا را فعال 

نکند، قادر به انجام تراکنش های بدون حضور کارت نخواهد بود.
به گفته محرمیان، زمانی که یک مشتری، رمز دوم پویای خود را فعال می کند، 
رمز دوم ایستا )ثابت( غیرفعال می شود و امیدواریم تعداد بسیار زیادی از مشتریان 
فع��ال در حوزه تراکنش های بدون حضور کارت از رمز دوم یک بارمصرف برخوردار 

باشند.
سامانه »هریم« و کاهش فیشینگ با رمز دوم پویا

او درباره س��امانه »هریم« و ارس��ال پیامکی رمز پویا گفت: س��امانه هدایت رمز 
یک بارمص��رف بانکی »هریم« ب��ا تأکید بانک مرکزی برای ارتق��ای تجربه کاربری 
شهروندان به منظور دریافت رمز دوم پویا توسط شرکت خدمات انفورماتیک طراحی 
و در اختیار بانک ها قرار گرفته اس��ت؛ مش��تری برای دریافت پیامکی رمز دوم پویا 
نیاز ندارد تا کار خاصی انجام دهد، اما بانک ها برای هماهنگی و اتصال زیرس��اخت 
نیازمند اقدامات فنی هستند که به امید خدا در اول دی ماه زیرساخت مذکور آماده 

ارائه خدمت به مردم خواهد بود و عملیاتی می شود.

محرمیان با اش��اره به کاهش قابل مالحظه فیش��ینگ با اجرای رمز دوم پویا و با 
بیان اینکه هیچ زیرساختی امنیت را به صورت 100درصدی برقرار نمی کند، افزود: 
ب��ا اجرای رمز دوم یک بارمصرف کاهش قابل مالحظه ای در کاله برداری های مبتنی 
بر برداشت غیرمجاز از جمله فیشینگ رخ خواهد داد؛ درواقع برآوردها این است که 
دیگر فیش��ینگ به نحوی که امروزه انجام می شود و اطالعات کارت بانکی کاربران با 
ترفندهایی سرقت و در نهایت از آنها برداشت می شود را نداشته باشیم، اما طبیعتاً در 
حوزه امنیت، هیچ زیرساختی نمی تواند امنیت را به صورت 100درصدی برقرار کند 

و همچنان باید به رصد و پایش مشکالت در این بخش ادامه دهیم.
چرا باید از رمز دوم پویا یا یکبارمصرف استفاده کنیم؟

ام��ا ض��رورت اس��تفاده از رمز دوم پویا چیس��ت و چ��را بای��د در پرداخت های 
غیرحضوری، از رمز یک بارمصرف اس��تفاده کرد؟ برای پاس��خ به این س��وال، ابتدا 
باید بدانیم فیشینگ چیست  و راه های سوءاستفاده کالهبرداران از اطالعات بانکی 

مشتریان کدامند.
به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، فیش��ینگ نوعی از حمالت مهندسی 
اجتماعی است که برای س��رقت داده های کاربر مانند رمز عبور و اطالعات حساب 
بانکی و مانند آن استفاده می شود. در این حمله، مهاجم به روش های مختلف خود 
را به عن��وان یک نهاد معتبر نش��ان داده و فرد را به وب س��ایت های جعلی هدایت 
می کند. این کار ممکن اس��ت با تشویق قربانی به خرید ش��ارژ ارزان و یا بازکردن 
یک ایمیل از طرف ش��خصی مهم و یا کلیک بر روی لینک و هدایت او به صفحه 
جعلی یک وب س��ایت )برای مثال درگاه ه��ای بانک جعلی( یا نصب بدافزار بر روی 

سیستم فرد انجام شود.
شایع ترین روش های سرقت اطالعات از طریق فیشینگ

* ارسال پیامک جعلی و تشویق فرد به کلیک روی یک لینک: برای مثال ممکن 
است مهاجم با قرار دادن لینک یک وب سایت جعلی با موضوع تمدید واریز یارانه ها، 

افراد را به کلیک روی آن و وارد کردن اطالعات بانکی خود تشویق کند.
* آگه��ی فروش ش��ارژ ارزان قیمت در وب س��ایت های جعل��ی و هدایت فرد به 
درگاه  ه��ای پرداخت جعلی: در این روش مهاجم می تواند به راحتی اطالعات کارت 

بانکی و رمز دوم قربانی را دریافت کرده و از وی کالهبرداری کند.
* انج��ام خریدهای آنالی��ن از طریق لینک  های پرداخت جعل��ی در کانال های 

تلگرامی و سایر شبکه های اجتماعی
* ارس��ال ایمیل جعلی و تش��ویق فرد به کلیک روی یک لین��ک: در این روش 
فرد به یک وب سایت جعلی هدایت شده و حتی ممکن است یک کی الگر بر روی 

سیستم وی نصب شود.
* نص��ب نرم افزارهای نامطمئن یا دانل��ود فایل های مخرب: در این روش ممکن 
اس��ت فرد نرم افزاری را از یک منبع نامعتبر بر روی تلفن همراه خود دانلود و نصب 
کن��د که با هدایت به درگاه های جعلی، منجر به س��رقت اطالعات حس��اب بانکی 

وی شود.
روش های پیشگیری از حمله فیشینگ کدامند؟

اجتن��اب از اس��تفاده از رمز دوم ایس��تا در پرداخت ه��ای اینترنتی و 
بهره من��دی از رم��ز دوم پویا، یک��ی از بهتری��ن و مطمئن ترین راه های 
جلوگیری از حمله فیش��ینگ اس��ت. از این رو به مش��تریان نظام بانکی 
توصیه می شود جهت جلوگیری از سوء اس��تفاده  کالهبرداران از طریق 
حمله فیش��ینگ، در اسرع وقت نسبت به فعال سازی و دریافت رمز پویا 
)یک بارمصرف( از طریق روش های معتبر اعالم ش��ده از س��وی بانک ها 
اق��دام کنند. ع��الوه بر این، رعایت برخی نکات نی��ز می تواند از اینگونه 

کالهبرداری ها از کارت های نقدی جلوگیری کند:
*برای خریدهای آنالین خود همواره درگاه خرید را با درگاه های مجاز ارائه شده 
در وب س��ایت شاپرک به نشانی https://shaparak.ir مطابقت داده سپس اقدام 

به ورود اطالعات کنید.
* خرید ش��ارژ برای تلفن همراه خود را صرفاً از وب سایت  های مطمئن و معتبر 

انجام دهید.
* تا حد امکان بر روی لینک هایی که از طریق پیامک ارس��ال می ش��وند کلیک 

نکرده و به درخواست های واریز وجه از طریق پیامک ترتیب اثر ندهید.
* اغلب ایمیل های جعلی با نمایشی از وضعیت اضطراری و با جعل هویت منابع 
معتبر اقدام به سوء استفاده می کنند. همچنین دقت کنید که بانک ها هرگز اطالعات 

حساب بانکی شما را از طریق ایمیل درخواست نمی کنند.
* در زمان اتصال به شبکه های وای فای عمومی و یا استفاده از فیلترشکن از انجام 

تراکنش های بانکی خودداری کنید.

رمز دوم پویا یا یک بار مصرف از ابتدای دی ماه اجباری می شود

خداحافظی با رمز دوم در شب یلدا

نمایندگان در جلس��ه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسالمی، مواد دیگری از 
الیحه تجارت را در ارتباط با برات تصویب کردند و بر این اساس، مهلت اقامه دعوای 
هر یک از ظهرنویس��ان یا ضامنان آنان علیه ایادی سابق خود، در صورت پرداخت 

وجه برات، همان مهلت های مقرر به موجب قانون تجارت است. 
به گزارش ایرنا، بنابر ماده 3۹۶ الیحه تجارت مقرر شد که برات دهنده، ظهرنویس 
و ضامن در برابر دارنده نس��بت به قبول برات مس��ئولیت تضامنی دارند. اش��خاص 
مذکور می توانند مس��ئولیت قبول برات را از خود س��لب کنند، اما هر ش��رطی که 
به موجب آن مسئولیت برات دهنده یا ضامن در پرداخت وجه سند سلب شده باشد، 

باطل و بالاثر است.
ماده 387 تاکید دارد: امضاکنندگان برات شامل برات دهنده، برات گیر قبول کننده، 
ظهرنویس یا ضامن در برابر دارنده مس��ئولیت تضامنی دارند. دارنده می تواند بدون 
رعایت ترتیب تعهد هر یک از امضاکنندگان از حیث تاریخ، علیه اش��خاص مذکور، 
مجتمعا یا منفردا، اقدام قانونی به عمل آورد. همین حق را هر ش��خص امضاکننده 
برات، در صورت پرداخت مبلغ آن، علیه ایادی پیش از خود داراست. اقامه دعوا علیه 
هر یک از مسئوالن برات، مانع اقدام علیه دیگران نیست،  ولو اینکه تاریخ تعهد آنها 

مؤخر بر تعهد شخص مورد تعقیب باشد.
نماین��دگان در ماده 388 مصوب کردند؛ اگر برات دارای امضای اش��خاص فاقد 
اهلیت، مجعول، منتسب به اشخاص غیرواقعی و یا متضمن امضاهایی باشد که به 
هر علت دیگر نتوان آن امضاکنندگان یا اشخاصی را که برات به نمایندگی از طرف 
آنان امضا ش��ده  است متعهد شناخت، تعهدات سایر امضاکنندگان معتبر است. در 
صورت تغییر در مفاد برات به هر علت، از جمله وقوع جعل و تزویر، اش��خاصی که 
پ��س از وقوع تغییر برات را امضا کرده اند، مطابق مفاد تغییریافته و اش��خاصی که 

پیش از وقوع تغییر آن را امضا کرده اند، مطابق مفاد پیش از تغییر مسئولیت دارند.
بنابر ماده 38۹؛ امضاکنندگان براتی که علیه آنها اقامه دعوا شده است، نمی توانند 
در مقابل دارنده برات، به روابط پایه خود با برات دهنده یا دارندگان پیشین استناد 
کنند، مگر اینکه دارنده به هنگام دریافت برات با س��وء نیت به زیان مسئوالن سند 

عمل کرده یا در تحصیل آن مرتکب تقصیر سنگینی شده باشند.
همچنین در ماده 3۹1 مقرر ش��د؛ چنانچه برات به نمایندگی از طرف ش��خص 
دیگری صادر، ظهرنویسی، ضمانت یا قبول شود، امضاکننده مسئول پرداخت وجه 
سند نیست، مگر اینکه به نمایندگی خود در متن سند تصریح نکرده، خارج از حدود 
اختی��ارات خود یا بدون اختیار عمل کرده یا به نمایندگی از ش��خص موهوم اقدام 
کرده باشد. در این صورت، امضاکننده با رعایت این قانون مسئول پرداخت وجه سند 
است و اگر وجه سند را پرداخت کند، دارای کلیه حقوق منوبٌ عنه یا همان شخصی 

است که از جانب او مدعی نمایندگی بوده است.
نمایندگان در ماده 3۹2 ای��ن الیحه مقرر کردند؛ دارنده می تواند در 
مراجعه خود به مس��ئول پرداخ��ت، عالوه بر مبلغ ب��رات، مبالغ زیر را 
نیز مطالبه کند: هزینه واخواس��ت؛ هزینه ارسال اخطار؛ خسارات ناشی 
از کاه��ش ارزش پول از سررس��ید تا تاریخ پرداخت ب��ه ماخذ مقرر در 
ماده )۵22( قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب )در امور 
مدن��ی( مصوب 21 فروردین 1371؛ خس��ارات دادرس��ی موضوع ماده 
)۵1۵( قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب )در امور مدنی(
بنابر ماده 3۹3؛ مس��ئولی که وجه برات را پرداخت و س��ند را دریافت می کند، 
ع��الوه بر مبلغ ب��رات، می تواند مبالغ زیر را نیز مطالبه کند: هزینه ارس��ال اخطار؛ 
خسارات ناشی از کاهش ارزش پول از تاریخ پرداخت مبلغ برات به مطالبه کننده تا 

تاریخ وصول مبلغ از مرجوعٌ الیه به مأخذ مقرر در ماده )۵22( قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب )در امور مدنی(؛ خسارات دادرسی موضوع ماده )۵1۵( 

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب )در امور مدنی(
 در م��اده 3۹4 هم مصوب ش��د که؛ در مواردی که به تجوی��ز این قانون رجوع 
پیش از سررسید به عمل می آید، مبلغ برات باید تنزیل شود. این تنزیل مطابق نرخ 
رسمی محل پرداخت و از تاریخ اعمال حق رجوع در اقامتگاه دارنده انجام می گیرد.

در ماده 3۹۵ مقرر ش��د؛ هر مسئول سند که به وی مراجعه شده است، می تواند 
پرداخت مبلغ برات را به تسلیم واخواست نامه و اصل برات منوط کند؛ هر ظهرنویس 
که وجه برات را می پردازد، می تواند ظهرنویس��ی خود و اشخاص پس از خود را لغو 

کند.
بنابر ماده3۹۶؛ در صورت استفاده از حق رجوع پس از قبول جزئی برات، مسئولی 
که وجه نکول ش��ده را پرداخت می کند، می تواند درج این پرداخت در برات و ارائه 
رسید را درخواست کند. عالوه بر این، دارنده باید رونوشت مصدق برات را به انضمام 

واخواست نامه برای ایجاد امکان رجوع های ثانوی به وی واگذار کند.
نماین��دگان همچنین در ماده 402 مصوب کردند؛ پ��س از انقضای مواعد مقرر 
در مواد )3۹۹(، )400( و )401( این قانون دعوای دارنده برات علیه ظهرنویس��ان، 
برات دهنده ای که وجه برات را به برات گیر رسانده  است و ضامنان آنان و دعوای هر 
یک از ظهرنویسان علیه ایادی سابق خود، برات دهنده ای که وجه برات را به برات گیر 

رسانده  است و ضامنان آنان در دادگاه مسموع نیست.
بنابر ماده 403؛  دادگاه باید، به صرف تقاضای دارنده، معادل وجه برات را از اموال 
ش��خصی یا اش��خاصی که دارنده به موجب مقررات این قانون حق رجوع به وی تا 

سقف مبلغ برات را دارد، به عنوان تامین، توقیف کند.

در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی

مهلت اقامه دعوا برای ظهرنویسان و ضامنان برات مشخص شد

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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افزایش بیش از ۲۷۰۰ واحدی شاخص بورس تهران
رشد شاخص بورس سرعت گرفت

بورس اوراق بهادار تهران در س��ومین روز هفته و همچون چند روز گذشته 
به روند افزایش��ی خود ادامه داد و به رقم 308 هزار واحد رس��ید و ارزش بازار 
نیز افزایش یافت. به گزارش ایس��نا، ش��اخص بورس اوراق بهادار تهران بیش 
از 2700 واحد رش��د کرد و به رقم 308 هزار و 477 واحد رس��ید. همچنین 
شاخص کل با معیار هم وزن نسبت به روز گذشته بیش از 2000 واحد افزایش 
یافت و به رقم ۹1 هزار و 4۶۹ واحد رس��ید. ارزش بازار در بورس اوراق بهادار 
تهران در این روز بیش از یک میلیون و 12۵ هزار میلیارد تومان ثبت شد که 
نسبت به روز یکشنبه بیش از 10 هزار میلیارد تومان افزایش را نشان می دهد. 
همچنین معامله گران بورس 2۹8۹ میلیون سهم معامله کردند. شرکت خدمات 
انفورماتیک بیش��ترین تاثیر مثبت را در شاخص بورس گذاشت و پس از آن، 
ایران خودرو و شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران شاخص بورس را باال 
بردند. اما در مقابل، ش��رکت پاالیش نف��ت بندرعباس باالترین تاثیر منفی را 
در ش��اخص بورس داشت. همچنین نمادهای پربیننده در بورس اوراق بهادار 
تهران شامل بانک تجارت، بانک ملت، ماشین سازی اراک، سایپا، بانک اقتصاد 
نوین، کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران و شرکت پاالیش نفت اصفهان شد. 
در فرابورس نیز برخالف روز یکشنبه که شاخص کاهشی بود، در روز دوشنبه 
شاخص ۵2 واحد افزایش را تجربه کرد و به 3۹۹۹ واحد رسید. همچنین 1۹0 

هزار و 811 معامله در فرابورس انجام شد.

عضو هیات مدیره بورس انرژی تشریح کرد
تاثیر قیمت حامل های انرژی بر بازار سرمایه

هفته گذشته شاهد اصالح قیمت حامل های انرژی بودیم و باید توجه کرد 
که این تغییر قیمت بنزین به طور مستقیم تأثیری در بازار سرمایه ندارد.

س��یدرضا علوی، عضو هیات مدیره بورس انرژی ضم��ن بیان این مطلب و با 
اشاره به عزم جدی دولت برای افزایش قیمت بنزین و حامل های انرژی به سنا، 
گفت: افزایش قیمت یک شمشیر دولبه است. تغییر قیمت بنزین از یک طرف 
می تواند هزینه ش��رکت ها را افزایش دهد به خصوص شرکت های انرژی بر که از 
انرژی ارزان اس��تفاده می کردند اکنون با چالش های جدیدی رو به رو می شوند 
اما از طرف دیگر، این افزایش قیمت می تواند برای سرمایه گذاران مفید باشد. او 
درخصوص فواید افزایش قیمت بنزین برای س��رمایه گذاران گفت: بحث تورمی 
و رابطه آن با قیمت بنزین، یک امتیاز س��ودآور محسوب می شود. بحث افزایش 
قیمت حامل های انرژی موجب افزایش تورم خواهد شد و همانطور که می دانید 
رابطه تورم و بازدهی بورس مثبت است. به این ترتیب، در آینده ای نزدیک شاهد 
اصالح بیش��تر حامل ها و یارانه های انرژی خواهیم بود و به تبع آن تورم موجود 
افزایش پیدا کرده و رشد قیمت سهام شرکت ها در بازار سرمایه نیز اتفاق می افتد.

نماگربازارسهام

بحث و بررس��ی های زیادی در بین تحلیلگران بازارهای جهانی و اقتصاددانان در 
م��ورد احتمال وقوع رکود اقتصادی و ریزش بازارها در ماه های اخیر وجود داش��ته 

است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه، یکی از اشخاصی که در این زمینه به وجود 
حباب در اکثر بازارهای سرمایه گذاری اعتقاد دارد، رابرت شیلر، اقتصاددان و برنده 
نوبل اقتصاد س��ال 2013 اس��ت. او یکی از پیش بینی کنندگان معروف سقوط بازار 
س��هام در سال 2000 و سقوط بازار مسکن در س��ال 2007 بود. به نظر وی، تمام 
بازارها هم اکنون دارای حباب هستند و بنابراین بازاری که حبابی نباشد تا سرمایه ها 
به آن بازار وارد شوند، وجود ندارد. از همین رو، سرمایه گذاران در هر بازاری ناچارند 
با شرایط کنونی کنار بیایند. به نظر شیلر، هم اکنون بازار سهام، بازار اوراق قرضه و 
بازار مسکن آمریکا دارای حباب است. به اعتقاد این برنده نوبل اقتصاد، متوسط بازده 
ساالنه بازار سهام آمریکا طی 30 سال آینده تنها 4.4درصد خواهد بود که کمتر از 

نصف بازده تاریخی آن در بلندمدت است.
 CAPE )Cyclically Adjusted Price-To-Earnings همچنین نسبت
Ratio( بازار س��هام آمریکا هم اکنون به عدد 2۹ رسیده است. مقدار این نسبت در 
زمان بحران مالی 1۹2۹ نیز به نزدیک 30 رس��یده بود، بنابراین عدد فعلی بس��یار 
نگران کننده اس��ت. البته به نظر وی، مقدار این نسبت همچنان می تواند باالتر هم 
برود تا زمانی که موقع ترکیدن حباب فرا برس��د. مقدار این نس��بت قبل س��قوط 
40درصدی بازار سهام آمریکا در سال 2000 به عدد 4۵ رسیده بود. از سوی دیگر، 
ش��اخص S&P۵00 ریزش های س��ال 2018 را جبران کرده و به بیشترین مقدار 

خود رسیده است.
رابرت شیلر به همان اندازه بازار سهام، نگران بازار اوراق قرضه آمریکا نیز هست. 
بازار اوراق قرضه آمریکا با افزایش تقاضا جهت حفظ سرمایه روبه رو شده است. در 
مورد بازار مسکن هم به نظر شیلر، هم اکنون در آمریکا در این بازار نیز حباب وجود 
دارد اما شرایط به بغرنجی سال 200۵، زمانی که حباب بازار مسکن آمریکا شروع به 
شکل گیری کرد، نیست. در سال 201۹ متوسط بازده سهام شرکت های ساختمانی 

از بازده کل بازار بیشتر بوده است. به نظر این اقتصاددان، تنها نقطه امید در وضعیت 
فعلی، بازار سرمایه اروپا است که از سایر بازارهای جهانی عقب مانده است، بنابراین 

او معتقد است که احتماال در آینده سرمایه ها به سمت این بازار خواهند رفت.
در مورد چش��م انداز کل��ی اقتصاد جهانی، صندوق بین الملل��ی پول )IMF( در 
گ��زارش خود در اکتبر 201۹ روند چش��م انداز رش��د اقتصادی چی��ن و آمریکا را 
پیش بینی کرده اس��ت. براساس این پیش بینی، نرخ رش��د اقتصادی چین تا سال 
2020 به زیر ۶درصد نزول خواهد کرد که اصال برای اقتصاد جهانی مطلوب نیست. 
البته براساس نظر صندوق بین المللی پول، کاهش رشد اقتصادی چین توسط سایر 
کش��ورها تا حدی جبران خواهد ش��د؛ به گونه ای که رشد اقتصادی کل جهان در 
س��ال های آینده ب��ا افزایش مالیمی مواجه خواهد بود. در م��ورد آمریکا روند البته 
تاحدی مثبت اس��ت که خود به دلیل همزمانی سیاست های انبساطی فدرال رزرو 
آمریکا و بودجه انبس��اطی دولت آمریکا است. سیاست های انبساطی دولت آمریکا 

موجب شده است که کسری بودجه این دولت مجدداً به یک تریلیون دالر برسد.
در مورد نرخ تورم جهانی نیز براساس نظر این موسسه بین المللی در حالی که نرخ 
تورم در آمریکا، چین و متوسط جهان در سال های آینده زیر ۵درصد باقی خواهد 
ماند، اما نرخ تورم ایران در سال 201۹ ابتدا به 3۶درصد رسیده و پس از آن می تواند 

تا سال 2024 به 2۵درصد کاهش یابد.
تغییرات وضعیت ش��اخص PMI اقتصادهای بزرگ جهان هم نشان می دهد که 
مقدار این ش��اخص در ماه اکتبر برای آمریکا ۵1.3 اعالم شد که نسبت به ماه قبل 
بهبود داش��ته است. این شاخص برای اروپا در ماه اخیر تغییری نداشته و همچنان 
در محدوده نامطلوب قرار دارد و به نظر می رسد که تا زمانی که موضوع برگزیت و 
جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا در این منطقه تعیین تکلیف نشود، همچنان وضعیت 
نامطلوب این شاخص ادامه داشته باشد. تصمیم گیری در مورد برگزیت نیز با توافق 
میان سران اتحادیه اروپا و انگلیس مجدداً به تعویق افتاده است. در مورد چین نیز با 
توجه به اخبار اخیر از مذاکرات این کشور با آمریکا مقدار شاخص در دو ماهه اخیر 

به وضعیت مطلوب خود بازگشته است.

همچنین شاخص VIX به عنوان یکی از شاخص های استرس بازار سرمایه است 
که انتظارات س��هامداران از نوسانات سهام موجود در S&P۵00طی 30 روز آینده 
را نش��ان می دهد. تغییرات این ش��اخص در ماه اکتبر 201۹ نشان می دهد که در 
ماه اکتبر نیز همانند ماه س��پتامبر نس��بت به گذش��ته تا اندازه ای کاهش داشته و 
به کمتر از متوس��ط چهار س��اله خود میل کرده اس��ت. این امر نشان می دهد که 
نگرانی سرمایه گذاران نسبت به وضعیت اقتصاد جهانی کمتر شده که عمده دالیل 
آن، کم ش��دن تنش های اقتصادی بین آمریکا و چین به عنوان دو ابرقدرت اقتصاد 

جهانی بوده است.

چشم انداز کلی اقتصاد جهانی از نگاه رابرت شیلر، برنده نوبل اقتصاد سال ۲۰۱۳

رکود اقتصادی و ریزش بازارها
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افزایش ۳۰درصدی تولید خاویار در سال 98
معاون توس��عه آبزی پروری سازمان ش��یالت کشور گفت تا پایان 
فصل برداش��ت پیش بینی می شود که تولید میگو به 4۵ تا ۵0 هزار 

تن برسد.
حسین عبدالحی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره 
آخرین وضعیت آبزی پروری در کشور اظهار کرد: با توجه به شرایط 
مس��اعد آب و هوا و بارندگی های اخیر، تولید آبزی پروری نسبت به 

مدت مشابه سال قبل 10 تا 1۵درصد رشد داشته است.
وی درب��اره آخرین وضعیت تولی��د میگو افزود: هم اکنون بیش از 
30 هزار تن میگو برداش��ت شده است و پیش بینی می شود تا پایان 

فصل برداشت به 4۵ هزار تن تا ۵0 هزار تن برسد.
عبدالحی ادامه داد: براساس برنامه قرار بود امسال تولید میگو به 
42 هزار تن برس��د که به سبب ش��رایط مساعد آب و هوایی 10 تا 

1۵درصد تولید از برنامه جلوتر بوده است.
این مقام مس��ئول درباره تاثیر شیوع بیماری لکه سفید بر میزان 
تولید بیان کرد: اگرچه در گلستان پیش بینی می شد تولید میگو به 
4 هزار تن برس��د، اما به س��بب شیوع بیماری لکه سفید و خسارت 

سنگین به تولیدکنندگان تنها 10درصد این میزان محقق شد.
سرانه مصرف آبزیان به 14 کیلوگرم می رسد

ب��ه گفت��ه وی، بنابر آمار ش��یوع بیماری لکه س��فید در س��ایر 
اس��تان ها چندان چشمگیر نبوده است و همواره برآورد می شود که 
در خوزس��تان ح��دود 300 هزار تن، هرمزگان و بوش��هر به عنوان 
تولیدکنن��دگان عمده هر یک حدود 21 تا 22 هزار تن میگو تولید 
ش��ود. معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت با بیان اینکه سال 
گذش��ته یک میلیون و 2۶2 هزار تن آبزیان در کش��ور تولید ش��د، 
گفت: برآورد ها حاکی از آن اس��ت که تولید آبزیان نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل 10 تا 1۵درصد رشد داش��ته باشد. وی مجموع 
تولید خاویار پرورش��ی سال گذشته را شش تن و گوشت خاویاری 
2 هزار و 800 تن اعالم کرد و افزود: امس��ال پیش بینی می شود که 
مجموع تولید خاویار نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل 30درصد 

افزایش یابد.
معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت در پایان درباره آخرین 
وضعیت س��رانه مصرف آبزیان تصریح کرد: در اوایل انقالب س��رانه 
مص��رف آبزیان ح��دود یک کیلوگ��رم بود که این میزان در س��ال 
گذشته به 11 کیلوگرم رسید و براساس برنامه ششم توسعه در نظر 

داریم که سرانه مصرف را به 14 کیلوگرم افزایش دهیم.

روند بهبود قیمت قارچ در بازار
 تولید روزانه قارچ به 45۰ تن رسید

رئی��س انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراک��ی گفت با توجه به 
افزایش مصرف و تولید در فصل س��رما قیم��ت قارچ در بازار بهبود 
یافته اس��ت. محمدحسن افش��ار در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، درباره آخرین تحوالت بازار قارچ اظهار کرد: با توجه به خنک 
شدن هوا و افزایش مصرف قیمت قارچ در بازار افزایش یافته است.
او متوسط قیمت هر کیلو قارچ درجه یک را 14 هزار تومان اعالم 
کرد و گفت: انجمن هر کیلو قارچ درجه 2 را 10 تا 11 هزار تومان 
و درجه س��ه را 7 تا 8 هزار تومان قیمت گذاری کرد و این امر بدان 
معناس��ت که قیمت قارچ درجه 2 نسبت به درجه یک 20درصد و 
قارچ درجه 3 نسبت به درجه 2 حدود 1۵تا 20درصد کمتر است.

افش��ار درباره آخرین وضعیت صادرات قارچ بیان کرد: با توجه به 
ایام اربعین و تعطیلی 28 صفر مرز عراق بس��ته بود و هم اکنون به 
دلیل ناآرامی های عراق صادراتی به این کشور انجام نمی شود که در 
ص��ورت از بین رفتن این ناآرامی ها به س��بب خنکی هوا پیش بینی 

می شود که صادرات روزانه به این کشور به 20 تن برسد.
این مقام مس��ئول درباره آینده بازار قارچ گفت: با توجه به ازدیاد 
تولید و مصرف در فصل س��رما پیش بینی می شود که در صورت از 
س��رگیری مجدد صادرات ق��ارچ به عراق قیمت ب��ه باالی 1۵هزار 
تومان برس��د. رئیس انجمن پرورش دهن��دگان قارچ خوراکی تولید 
روزانه قارچ در کش��ور را 400 تا 4۵0 تن اعالم کرد و افزود: طبق 
روال همه س��اله در ماه های آتی به س��بب کاهش تولید س��بزی و 

ازدیاد مصرف قارچ تولید این محصول افزایش خواهد یافت.
او مجموع صادرات قارچ در ش��ش ماه نخس��ت س��ال را 7 هزار 
تن اعالم کرد و افزود: با باز ش��دن مرز عراق و رفع موانع صادراتی 
پیش بینی می ش��ود که مجم��وع صادرات قارچ ب��ه بازار های هدف 
به 20 هزار تن برس��د. به گفته افش��ار در ش��رایط کنونی صادرات 
طبق روال به کشور های حوزه خلیج فارس در حال انجام است، اما 

همچنان به بازار روسیه توفیقی نداشته ایم.

سطح زیرکشت گندم به 6 میلیون هکتار 
می رسد

مج��ری طرح گندم وزارت جهاد کش��اورزی گفت بن��ا بر آمار تا 
تاری��خ 2۹ آب��ان ۶۶درصد کل کش��ت گندم آبی و دیم در کش��ور 
محقق ش��ده است. اسماعیل اس��فندیاری پور در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت س��طح زیرکش��ت گندم، 
اظه��ار کرد: بناب��ر آخرین آمار تا 2۹ آبان ی��ک میلیون و 10 هزار 
هکت��ار گن��دم آبی و 2 میلی��ون و ۹۵0 هزار هکت��ار گندم دیم در 
کش��ور کشت ش��ده اس��ت که بدین ترتیب حدود ۵0درصد برنامه 

سطح کشت گندم آبی و 74درصد گندم دیم محقق شده است.
او مجموع س��طح زیرکشت پیش بینی شده در سال زراعی جدید 
را ۶ میلیون هکتار اعالم کرد و گفت: تاکنون ۶۶درصد کل کش��ت 
گندم آبی و دیم در کش��ور انجام ش��ده و همواره امیدواریم تا هفته 

اول دی مابقی برنامه کشت گندم محقق شود.
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی شرایط بارش و تراکنش 
آن در اس��تان های مختلف را مناس��ب ارزیابی کرد و افزود: تا تاریخ 
2۹ آبان مجموع س��طح بارندگی های کشور به 32 میلی متر رسید 
در حالی که این میزان مدت مشابه سال قبل 44.۵ میلی متر و بلند 
مدت 28 میلی متر بوده که این امر نش��ان می دهد نس��بت به سال 
گذشته میزان بارندگی ها 2۹درصد کاهش و در مقایسه با بلندمدت 
وضعیت متناس��ب تر بوده اس��ت که امیدواریم در ادامه سال زراعی 
شرایط بارش و استقرار بوته سبز در مناطق مختلف مناسب باشد.

اخبـــار

صنع��ت به تنهایی ۶1درصد مالیات کش��ور را پرداخت می کن��د. این در حالی 
است که در دنیا این روند برعکس بوده و در اکثر کشورهای پیشرفته سهم مالیات 

صنعت کمتر از 10درصد است.
به گزارش ایسنا، سینا احدیان، کارشناس اقتصادی در برنامه پایش درخصوص 
وضعیت صنعت در اقتصاد ایران و نحوه پرداخت مالیات در دنیا  تصریح کرد: سهم 
صنع��ت در تولید ناخالص داخلی، 12درصد اس��ت اما صنعت به تنهایی ۶1درصد 

مالیات کشور را پرداخت می کند. در دنیا این روند برعکس است.
وی ادامه داد: س��هم صنعت در تولید ناخالص کش��ورهای مالزی، کره جنوبی و 
فرانس��ه بیش از 20درصد است و در پرداخت مالیات نیز 3.2، 13.۶ و 1۶.۵درصد 
اس��ت. به طور کلی در اکثر کش��ورهای پیش��رفته س��هم مالیات صنعت کمتر از 

10درصد است.
احدیان گفت: وقتی وضعیت صنعت ما بدین ش��کل اس��ت، پس توان رقابت با 
کش��ورهای پیشرفته را از دس��ت می دهد. در حال حاضر دس��ت دولت در گلوی 
صنعتگران اس��ت و آنها تحت فش��ار هستند. اساس��ا مالیات منبع درآمد دولت ها 

در کشورهای پیشرفته است. همچنین به عنوان ابزار تنظیمی استفاده می شود.
وی تصریح کرد: این مس��ئله بدین معناست که مالیات ابزاری برای رشد صنایع 
مولد است. بدین ترتیب که دولت با کاهش مالیات صنایع مولد به رشد و نمو آنان 

کمک می کند و به نوعی از مالیات به عنوان مشوق استفاده می کند.
این کارش��ناس اقتصادی ادامه داد: براساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
ارتقای نظام مالی کش��ور مصوب س��ال 13۹4، واحدهای مستقر در مناطق کمتر 
توس��عه یافته به مدت 10 س��ال با نرخ صفر مشمول مالیات است. همچنین طبق 
قانون برای شهرک های صنعتی که فاصله 120 کیلومتر تا تهران دارند، پنج سال 

معافیت مالیاتی باید در نظر گرفته شود.
احدی��ان تاکید ک��رد: پس از این موض��وع، هیأت وزی��ران در تدوین آیین نامه 
اجرای��ی این قانون، بندی اضافه می  کند که باید فاصله هوایی ش��هرک ها بیش از 
120 کیلومتر باش��د تا مش��مول قانون شوند. همین مسئله باعث شد که خیلی از 
صنایع اطراف تهران مش��مول مالیات شوند. البته نکته جالب ماجرا اینجاست که 

شهرک های صنعتی قم و سمنان مشمول این فاصله نمی شوند.

وی ادامه داد: البته در توضیح این استثنا باید از آقای رئیس جمهوری و رئیس 
مجلس سوال شود!

احدیان تصریح کرد: همین اضافه ش��دن بند به آیین نامه، خیلی از صنایع را به 
تعطیلی کشاند و باعث شد تولید به انزوا برود. همچنین باعث فرار سرمایه گذاران 

داخلی و خارجی از تولید شد.
وی ادام��ه داد: دو نفر از وزرای وقت در همان زمان نس��بت به فاصله 
هوای��ی صنایع اعت��راض کردند اما تاکنون هیچ اتفاق��ی صورت نگرفته 

است.
احدی��ان با بیان اینکه ۵2درص��د از 300 هزار میلیاردر کش��ور پرونده مالیاتی 
ندارند، افزود: 48درصد مابقی نیز مالیات واقعی خود را پرداخت نمی کنند. در این 
کشور باید دالالن و پزشکان و وکال مالیات دهند که درآمدهای راحت و باال دارند 

اما در حال حاضر بار مالیات کشور روی تولید است.
احدیان در پایان گفت: یک ستاد اقتصاد مقاومتی در کشور با فرماندهی معاون 

اول رئیس جمهوری تشکیل شد اما تاکنون هیچ تاثیری نداشته است. 

صنعتگران ایرانی چند برابر کشورهای پیشرفته مالیات می دهند

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است در دنیای امروز با توجه 
به اهمیت اینترنت در تجارت قطعی دسترس��ی ایران به این ش��بکه در 
کنار زیان های مالی برای اعتبار کشور نیز چندان نتیجه مثبتی نداشت.
مجیدرض��ا حری��ری در گفت وگو با ایس��نا، اظهار ک��رد: برای تحلیل 
اتفاق��ات روزهای گذش��ته باید یک موض��وع مهم را در نظر داش��ت و 
آن اینکه با توجه به ش��رایط کش��ور چه برخی تصمیمات و چه برخی 
واکنش ها از روی هیجان مطرح شدند و از این رو احتماال با گذشت چند 
هفته از این اتفاق بس��یاری از تحلیل ها و واکنش ها از هیجان دور شده 

و واقعی تر خواهند شد.
به گفته وی، صحبت هایی که از زیان های میلیارد دالری اقتصاد ایران 
ب��ه دلیل قطعی اینترنت مطرح می ش��ود، بعید اس��ت که مبنای دقیق 

داش��ته باشد و بیش��تر هیجانی است. البته هنوز ش��رایط برای بررسی 
دقی��ق آنچه که در روزهای گذش��ته برای اقتصاد ای��ران رخ داد وجود 
ن��دارد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه ش��رایط تجارت 
امروز با دهه قبل متفاوت اس��ت، اظهار ک��رد: اگر چند دهه قبل بحث 
ارس��ال تلکس مطرح بود و پ��س از آن ابزارهایی همچون تلفن و فکس 
اضافه ش��د امروز بخش قاب��ل توجهی از فرآیند تج��ارت بین المللی به 
وس��یله اینترنت انجام می شود و قطعی چند روزه آن نه تنها باعث زیان 
مالی می ش��ود ک��ه اصلی ترین نتیجه آن ضربه  خ��وردن به اعتبار ما در 

فضای بین المللی است.
حریری توضیح داد: حتی در کش��ورهایی که شرایط عادی اقتصادی 
دارن��د برای پیگی��ری معامالت نیاز به اس��تفاده از اینترنت وجود دارد. 

در ای��ران با توجه به تحریم های اقتصادی ما مجبور هس��تیم چند برابر 
تاجران دیگر کشورها پیگیر باشیم و امورات مربوط به صادرات و واردات 
کاال را دنب��ال کنیم. از این رو قطعی اینترن��ت می تواند در این حوزه ها 

مشکل ساز شود.
رئی��س اتاق بازرگانی ایران و چین ب��ه فعاالن اقتصادی جوان توصیه 
کرد که از برخوردها و واکنش های هیجانی نس��بت به شرایط به وجود 
آمده دوری کنند و با ش��ناخت واقعیت های اقتص��ادی ایران، اهداف و 
برنامه های خود را پیگیری کنند. در قطعی اینترنت یک تصمیم امنیتی 
اجرا ش��د که قطع��ا برای آن دلیل و علت هایی وج��ود دارد اما از منظر 
اقتصاد این تصمیم می تواند با انتقادهایی مواجه ش��ود که البته باید به 

دور از هیجان آنها را بررسی و ارائه کرد.

قائم مق��ام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با بیان اینکه 
»ذخایر راهبردی کاالهای اساس��ی در کش��ور تامین ش��ده«، گفت که 
نظارت و کنترل 100 قلم کاالی اساس��ی آرامش را به س��ایر کاالها نیز 

تسری خواهد داد.
به گزارش ایس��نا، حس��ین مدرس خیابانی در جلسه علنی صبح روز 
دوش��نبه مجلس ش��ورای اس��المی و در جریان بررس��ی تاثیر افزایش 
قیمت بنزین بر س��ایر کاالها و خدمات، اظه��ار کرد: ما متعاقب اصالح 
ن��رخ بنزین اقداماتی را در بخش های مختلف داش��تیم که بخش عمده 
اقدامات مربوط به قبل از اجرای طرح بوده اس��ت. در این زمینه فراوانی 
کاالهای اساسی و استراتژیک پشتوانه مهمی است که با تامین به موقع 
می ش��ود اثرات این طرح را کاه��ش داد. برای ما اص��ل فراوانی، مقدم 

بر قیمت اس��ت و از اردیبهش��ت ماه و خردادماه سال جاری با همکاری 
بانک مرکزی، سازمان بنادر و گمرک اقدامات ویژه برای تامین کاالهای 
اساسی داشته ایم که در حد مطلوب و بی سابقه است و به اضافه مصرف 
جاری ذخایر راهبردی کاالهای اساس��ی و اس��تراتژیک ما تامین ش��ده 
اس��ت. مدرس خیابانی با بیان اینکه »تامین کاال می تواند بخشی از آثار 
افزای��ش قیمت را مدیریت کند«، ادامه داد: در حال حاضر س��طح قابل 
قبولی از موجودی کاال را در کش��ور داریم و تمام ش��اخص ها افزایش��ی 
است همچنین هیچ کدام از تخفیف و حراج فروشگاه ها متوقف نشده و 
م��ا می توانیم احتمال افزایش گرانی را مدیریت کنیم که در این راس��تا 

کنترل و تشدید بازرسی ها تکمیل کننده این حلقه است.
قائم مق��ام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با اش��اره به 

کنت��رل 4300 ب��ازرس با روزانه 30 هزار بازرس��ی ب��رای جلوگیری از 
افزای��ش قیمت ها اظهار کرد: بحث افزایش ن��رخ بنزین یک رقم ناچیز 
اثر واقعی روی کاالها می گذارد و ما تالش می کنیم کسی از این شرایط 
سوء اس��تفاده نکن��د و موج انتظار تورمی ه��م روی کاالها اثر نگذارد. از 
طرفی تالش می کنیم س��همیه های تخصیصی به اقشار هدف به سمت 
تولی��د ب��رود که اگر به موقع واریز ش��ود اث��ر آن در بخش خدمات هم 
کم خواهد ش��د. همچنین تالش می کنیم با اختصاص س��همیه ویژه به 
وانت بارها و کامیونت های شرکت های پخش نیز تا حدی جلوی افزایش 
قیم��ت را بگیریم. وی در پایان اظهار کرد: نظارت و کنترل قیمت 100 
قلم کاالی اساسی که در این وزارتخانه صورت می گیرد می تواند آرامش 

را به سایر کاالها نیز تسری دهد.

ضرر قطعی اینترنت بیشتر اعتباری بود تا مالی

قائم مقام وزیر صنعت: کنترل قیمت ۱۰۰ قلم کاالی اساسی آرامش را به سایر کاالها هم تسری می دهد
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اخبار

 ضعف چرخه مالی
دالیل ضعف بازار خودروی ایران

بخش عمده ای از س��ود صنعت خ��ودرو همواره در جی��ب بانک ها رفته، 
این در حالی اس��ت که در دنی��ا بانک ها در فروش و ارتق��ای تولید صنعت 
خودرو نقش مهمی دارند. در ایران بانک ها تنها از سود این صنعت بهره مند 
ش��دند و همواره خودروس��ازان نیز مجبور به پرداخت س��ود بانکی ناشی از 
معوقات بانکی ش��ده اند. ب��ه گزارش بورس نیوز، مجتبی نظری کارش��ناس 
صنعت خودرو در حاش��یه نمایش��گاه صنعت قطعه س��ازی با اشاره به اینکه 
در حال حاضر صنعت قطعه س��ازی در ایران قوی تر از صنعت خودرو است، 
گفت: شرکت های قطعه سازی داخلی امروز با مشکل تامین مواد اولیه مواجه 
هس��تند که اگر این مش��کل برطرف ش��ود امکان داخلی سازی 470 قطعه 
وارداتی که امروز در مجموع در صنعت خودرو واردات می شود وجود دارد.

مجتبی نظری با بیان اینکه دولت سال ها از صنعت خودرو استفاده کرده 
اس��ت و امروز باید با حمایت از این صنعت به رش��د آن کمک کند، افزود: 
بخش عمده ای از س��ود صنعت خودرو هم��واره در جیب بانک ها رفته، این 
در حالی اس��ت که در دنیا بانک ها در فروش و ارتقای تولید صنعت خودرو 
نقش مهمی دارند. در ایران بانک ها تنها از س��ود این صنعت بهره مند شدند 
و همواره خودروس��ازان نیز مجبور به پرداخت س��ود بانکی ناشی از معوقات 

بانکی شده اند.
او ب��ا تاکید بر اینکه تنها راهکار بازگش��ت صنعت خودرو به رقابت پذیری 
حمایت دولت در جهت تامین س��رمایه است، بیان کرد: امروز رقابت جهانی 
در صنعت خودرو بس��یار سخت است و تنها ش��رکت هایی که از توانمندی 
باالیی در عرصه محصوالت نوآور برخوردار هستند می توانند در بازار سهمی 

داشته باشند.
 در یکس��ال اخیر وزارت صنعت، معدن و تج��ارت با فراخوان برای تولید 
قطعات وارداتی به دنبال کاهش وابس��تگی صنعت خ��ودرو به واردات بوده 
اس��ت. در حال حاضر این صنعت به دلیل اینکه بخش��ی از مواد اولیه را از 
طریق واردات تامین می کنند هزینه تمام شده باالیی دارد و اگر این قطعات 
به وس��یله شرکت های دانش بنیان داخلی تامین ش��ود هزینه تولید کاهش 
می یاب��د و به تبع آن می تواند به افزایش تیراژ و عرضه نیز کمک کند؛ حال 

باید دید در آینده چقدر وزارت صنعت به این هدف دست خواهد یافت.

قیمت گازوئیل را افزایش ندهید
یک عضو کمیس��یون اقتصادی کشور با بیان اینکه »امروز افزایش قیمت 
بنزین اقتصاد کش��ور را مختل کرده است«، گفت که اگر قیمت گازوئیل را 
افزای��ش دهید باید فاتحه اقتصاد کش��ور را بخوانید، ل��ذا هر برنامه ای برای 

گازوئیل را دارید کنار بگذارید.
 ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عصر خ��ودرو«، رحیم زارع در جلس��ه روز 
دوش��نبه و در جریان بررس��ی تاثیر افزایش قیمت بنزی��ن بر قیمت کاالها 
گفت: الزم اس��ت قیمت برخی کاالها بعد از افزایش قیمت بنزین را مقایسه 
کنیم. محصوالت فوالدی 1۵درص��د، کرایه وانت های حمل بار 100درصد، 
تاکس��ی های درون و برون شهری 30درصد، کود ش��یمیایی 2۵درصد، گاز 
مایع 40درصد، برنج وارداتی 2۵درصد و تخم مرغ 20درصد در همین چند 
روز افزایش قیمت داشته است. افزایش قیمت گوجه 700درصد بوده یعنی 
از 2000 تومان به 14هزار تومان رس��یده، کش��اورزانی که محصوالت خود 
را به قیمت تمام ش��ده 1000 توم��ان می فروختند امروز باید در بازار به 14 
هزار تومان خریداری کنند. وی ادامه داد: امروز افزایش قیمت بنزین اقتصاد 
کش��ور را مختل کرد، پس اگر قیمت گازوئی��ل را افزایش دهید باید فاتحه 
اقتصاد کش��ور را خواند. لذا هر برنامه ای ب��رای گازوئیل دارید کنار بگذارید 
چ��ون گازوئیل مس��تقیم با کش��اورزان و کارگران ارتباط دارد و خس��ارات 

افزایش نرخ آن دو برابر بنزین است.
س��خنگوی کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی با بی��ان اینکه »برنامه 
دولت برای بخش غیردولتی چیس��ت؟« گفت: در این جلسه عنوان شده که 
۵00 گروه بازرس دارید اما این تعداد بازرس برای تهران با این جمعیت کم 

است چطور می خواهید بر هزار شهر نظارت کنید.
زارع خط��اب به س��ازمان تعزیرات گفت: نباید احساس��ی عمل کنید. در 
گذش��ته برخوردهای احساسی باعث ش��د خیلی از دلسوزان فضای کسب و 

کار را کنار گذاشته و خانه نشین شوند.
وی همچنی��ن با بی��ان اینک��ه »دولت باید موض��وع پرداخ��ت یارانه به 
تولیدکنن��دگان و بخش صنعت و معدن را فعال کند« گفت: طبق برآوردها 
درآمد حاص��ل از افزایش قیمت بنزین حدود ۶ هزار میلیارد تومان اس��ت. 

مقداری از این پول را برای اشتغال کنار بگذارید.
وی با ابراز تأس��ف از عدم شناسایی میزان درآمد خانوارها گفت: در حالی 
حمایت های معیش��تی بعد از افزایش قیمت بنزین به حساب خانوارها واریز 
ش��ده که گالیه های بس��یاری وج��ود دارد. تا کی قرار اس��ت آزمون و خطا 
ص��ورت گیرد. این نماینده مجل��س در پایان تاکید کرد که باید برای برخی 

اقشار مثل جانبازان و خبرنگاران هم سهمیه بنزین داده شود.

 خرید خودرو های برقی
تا یک دهه به صرفه نیست

بررس��ی های دانشگاه ام آی تی نش��ان می دهد خرید خودرو های برقی تا 
یک دهه آینده برخالف آنچه تبلیغ می شود، مقرون به صرفه نخواهد بود.

به گزارش برق نیوز، براس��اس این بررس��ی ادعا های مطرح شده در مورد 
کاهش قیمت تمام شده خودرو های برقی ظرف پنج سال آینده و برابر شدن 
قیمت آنها با قیمت خودرو های باکیفیت بنزین سوز اشتباه است. محاسبات 
دانش��گاه ام آی تی نشان می دهد قیمت هیچ یک از انواع خودرو های برقی، 
اعم از برق��ی – بنزینی، برقی و خودرو های مجهز به پیل های هیدروژنی به 
ان��دازه ای کاهش نمی یابد که رقابت آنها با خودرو های عادی بنزین س��وز را 
منطقی کند و علت این مس��اله عدم کاهش مناسب قیمت باتری های مورد 
استفاده در خودرو های برقی است. از همین رو قیمت یک خودروی برقی با 
باتری متوسط که با یک بار شارژ بتواند حداقل 300 کیلومتر را طی کند تا 
ده��ه آینده میالدی به ط��ور قطع بیش از ۵000 دالر خواهد ماند و در این 
شرایط مردم ترجیح می دهند خودرو های بنزین سوزی را خریداری کنند که 
ب��ا یک بار بنزین زدن می توان با آنها با راحتی بیش از ۵00 کیلومتر را طی 
کرد. بررس��ی ها حاکی است یک سوم هزینه تولید خودرو های برقی مربوط 
به طراحی و نصب باتری های لیتیومی آنهاست که تا سال 2030 چشم انداز 
کاهش مناسب این هزینه به چشم نمی خورد. تولید هر کیلووات ساعت برق 
ازطریق یک باتری ۶0 کیلوواتی در حال حاضر بین 17۵ تا 300 دالر هزینه 
دارد و ت��ا وقتی این رقم به ح��دود 100 دالر کاهش نیابد، خرید خودروی 

برقی برای مردم مقرون به صرفه نخواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفت افزایش قیمت، تا یک سال 
آینده اثربخش��ی خود را از دست می دهد، برای مردم عادی می شود و 

شرایط تردد مانند قبل خواهد شد.
به گزارش  پایگاه خبری »عصرخودرو« به نقل از تسنیم، سردار سید 
کمال هادیان فر صبح روز گذشته در نشست تخصصی پلیس راهنمایی 
و رانندگی ناجا با بیان اینکه چهار حوزه مدیریت ترافیک، تسهیل در 
تردد، ایمن��ی در تردد، ارائه خدمات مطل��وب جزو برنامه های پلیس 
راهور است، اظهار کرد: انضباط نماد توسعه و بالندگی هر کشور است. 
ش��اید نتوانیم به تمام ابعاد انضباط ترافیکی بپردازیم اما می توانیم به 
مواردی همچون نظام مند کردن موتورسیکلت ها، عابران پیاده، استفاده 

از کاله، کمربند و سایر موارد بپردازیم.
وی تصریح کرد: امروز 8درصد از تولید ناخالص ملی کش��ور هزینه 
تصادف��ات ش��ده و برای فوت هر نفر در تص��ادف، ۵.2 میلیارد تومان 

خسارات مستقیم و غیرمستقیم به کشور وارد می شود.
این مقام پلیس راهور با اشاره به مرگ 17 هزار و 183 نفر کشته و 
مجروحیت 3۶۵ هزار نفر در تصادفات سال گذشته، گفت: در سال 84 
بالغ بر 2۵ هزار کشته در تصادفات رانندگی داشتیم، چه شد که آمار 

کشته شده ها کاهش یافت؟
هادیان فر ادامه داد: در اینکه در کاهش تصادفات سه عامل انسان، راه 
و وسیله دخیل هستند، بحثی نیست اما موضوع مدیریت برای کاهش 
تصادفات بسیار اثربخش است، هر دوره ای که دولت به این حوزه نگاه 

ویژه داشت و به عنوان یک دغدغه آن را مطرح کرد، شاهد اثربخشی 
بودیم؛ همچنین هم افزایی 33 سازمان در این کاهش نقش دارد.

رئیس پلیس راهور، نقش روسای راهور استان ها، پلیس راه استان ها، 
رئیس پلیس راهور را نقشی انکان ناپذیر در کاهش تصادفات برشمرد 
و متذکر ش��د: در سال 8۵ استفاده از هواناجا، خرید خودروهای زانتیا 
و ایجاد تحرک در باب لجس��تیک و نیروی انس��انی نقش بسزایی در 

کاهش تصادفات داشت.
وی ب��ا بیان اینک��ه همیاران پلی��س راهور، 18درص��د در کاهش 
تصادفات اثربخش بودند، یادآور ش��د: در س��ال 8۶، با افزایش قیمت 
بنزی��ن، حدود 4هزار و ۶23 نفر کاهش تلفات س��وانح رانندگی روی 
داد اما اثربخشی بنزین در طول یک سال از دست رفت، رفته رفته با 
نزدیک شدن به ایام نوروز این اثربخشی کاهش یافت و مقدار مصرف 
بنزین در آن س��ال به 70 میلیون لیتر در روز رس��ید؛ احتمال زیاد با 
توجه به محاس��بات انجام  شده، این دوره نیز اثربخشی افزایش قیمت 
بنزین بر روی کشته های س��وانح رانندگی 3درصد است، یعنی ۵۵1 
کاهش تلفات رانندگی خواهیم داش��ت و تا یک سال آینده اثربخشی 
آن از دس��ت خواهد رفت، یعنی بنزین 3هزار تومان برای مردم عادی 
می ش��ود و زیاد به آن سهمیه ۶0لیتر توجه نمی کنند، دوباره شرایط 

ترددها و مصرف مانند قبل خواهد شد.
این مقام پلیس راهور، قوانین کنونی را بازدارنده ندانست و بیان کرد: 
بر اثر 11 س��ال تحلیل تصادفات کش��ور، پراید و 40۵ بیشترین آمار 

کشته شدگان سوانح رانندگی را داشتند، همه متقاعد هستند که پراید 
اکنون باید از خط تولید خارج شود اما نباید سمت خودرویی برویم که 

2۶درصد در تصادفات فوتی اثر گذار است.
هادیان ف��ر با بیان اینکه از س��ال ۹۶ منتهی ب��ه ۹7 تقریباً کاهش 
فوتی های تصادفات متوقف ش��ده، عنوان کرد: هوشمندس��ازی، یکی 
دیگر از برنامه های پلیس راهور است، در شهر گوانگ ژو چین با بیش از 
180 میلیون جمعیت چگونه ترافیک مدیریت می شود؟ در کشورهای 
اروپای��ی این اتفاق چگونه روی می دهد؟ باید به س��مت اس��تفاده از 
فناوری های اطالعاتی برویم و از تکنولوژی های جدید اس��تفاده کنیم 

وگرنه قادر به کنترل ترافیک نخواهیم بود.
رئی��س پلیس راهنمایی و رانندگی ب��ا بیان اینکه نباید زیاد منتظر 
معجزه بنزین و تغییر قوانین بود، اظهار کرد: باید به دنبال تغییر تفکر 
و شناخت اپلیکیش��ن ها برویم. در حوزه itc باید از شهردارها مطالبه 
کنیم، در اروپا از ش��مالی ترین تا جنوبی ترین قسمت الین ویژه وجود 
دارد، فق��ط خودروهای پلیس و ام��دادی مجاز به حرکت از این الین 

هستند.
این مقام پلیس راهور با بیان اینکه در مراسم اربعین از تکنولوژی هایی 
مانند پهپاد و جایروپلن استفاده شد، گفت: تمام ترددها در این مراسم 
با اس��تفاده از این تکنولوژی ها کنترل و پیش بینی می ش��د، امسال با 
وجود تردد زائران از مرزهای زمینی، کمتر از 32 ساعت محدودیت در 

مهران ایجاد کردیم.

رئیس پلیس راهور:

 اثربخشی افزایش قیمت بنزین تا یک سال آینده از بین می رود

عضو کمیس��یون برنامه و بودج��ه مجلس گفت اگر ما بتوانیم تورم ناش��ی از 
افزای��ش قیمت بنزین را بین 7 تا 10درصد کنترل کنیم، در عددی که بازتوزیع 
می کنیم به نفع اقش��ار پایین دس��ت اس��ت ولی اگر این موض��وع منجر به تورم 
بیشتری ش��ود، اقشار پایین دس��ت ضرر خواهند کرد. اگر تورم ناشی از افزایش 

قیمت بنزین بیشتر از 10درصد باشد اقشار ضعیف آسیب می بینند.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایس��نا، محمد حسینی عضو 
کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای اس��المی درب��اره مجوزهای قانونی 
افزایش قیمت بنزین و روش های آن گفت: ببینید ما وقتی که در ماده 3۹ قانون 
برنامه  ششم توسعه این اجازه را به دولت دادیم که در بودجه  های سنواتی نسبت 
به اصالح حامل  های انرژی اقدام بکند و در بودجه  س��نواتی درج بکند، هر س��ال 

این موضوع مورد رصد قرار گرفت.
وی افزود: به طور مثال در الیحه بودجه ۹7 خود دولت عدد 17 هزار میلیارد 
توم��ان را پیش بین��ی کرد ک��ه برای حوزه اش��تغال به کار ببرد. در آنجا ش��یوه  
بازتوزیع توسط کارشناسان مرکز پژوهش ها روش  های مختلفی مطرح شد. یکی 
از روش هایی که مطرح ش��د این اس��ت که مثاًل ما برای هر نفر 30 لیتر بنزین 
در نظ��ر بگیری��م. اگر تا پای��ان ماه مصرف کرد که هیچ و اگ��ر مصرف نکرد این 
به میزان آن رقم ریالی  اش در کارت خودش ش��ارژ بش��ود و بتواند برای مخارج 

زندگی خود از آن اس��تفاده کند. این یک طرح بود که خیلی روی آن کار ش��د. 
آقای حس��ین  زاده  بحرینی به نوعی پایه  گ��ذار آن بود و کارهایی را در این زمینه 

انجام داد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: نگاهی را مرکز پژوهش  ها 
داش��ت که به صورت بس��ته های حمایتی به نوعی باز بش��ود که یک مقدار آثار 
تورم��ی آن را م��ا کمت��ر بگیریم. خود تأمی��ن نقدینگی آن برای ما کار بس��یار 
س��خت  تری است نسبت به سایر ش��رایط دیگر. چون اگر این عدد می  آمد و بعد 
خرید کاال صورت می  گرفت خود به خود تولید و اش��تغال در آن حوزه  ها فعال تر 

می شد. اینها نگاه هایی بود که در دوره های قبل مطرح بود.
حس��ینی اضاف��ه کرد: االن ه��م من اعتق��اد دارم که اگر ببینی��م واقعاً روش 
بازتوزی��ع به صورت نقدی مش��کالت خاصی را در حج��م نقدینگی و همچنین 
میزان افزای��ش نرخ تورم جامعه می گذارد باید ای��ن روش ها را در قانون بودجه 
س��ال ۹۹ با یک نگاه کارشناس��ی و با یک تعامل بین س��ه قوه این را می توانیم 
تغییر بدهیم. چون نگاه بر این اس��ت که ما بتوانیم افزایش سطح معیشت و رفاه 
مردم را بیش��تر بکنیم. اینکه حاال چه شکلی عمل بکنیم؟ اینها شکل  هایی است 
که می  ش��ود از شیوه  های مختلف، تجربیاتی که در این چند سال داریم استفاده 
بکنیم و یک راهکار دقیق  تری را به کار گیریم که به اقتصاد کشور ما بتواند کمک 

بکند و سطح معیشت را هم باالتر ببرد.
عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس درباره تاثیر توزی��ع یارانه بنزین در 
زندگی اقش��ار ضعی��ف جامعه گفت: ببینید باالخره از باب��ت اینکه یک درآمدی 
حاصل ش��ده اس��ت با توجه به مکانیزم میزان مصرف بنزین که دهک های باالی 
جامعه از این موضوع بیشتر به اصطالح بهره مند بودند اآلن با این افزایش قیمت 
یقیناً بازتوزیع که انجام می  ش��ود به س��طح رفاه و  افزایش معیشت اقشار پایین 
کمک می کند. البته این موضوع به ش��رطی اتفاق می افتد که ما بتوانیم افزایش 
قیمت ه��ا را بتوانیم تا حدودی کنترل کنیم و از این قضیه جلوگیری بکنیم. لذا 
عدد بازتوزیع ش��اید عدد بزرگی نباش��د ولی برای همان اقشار می تواند باالخره 
کمکی باش��د برای افزایش قدرت خرید آنها زیرا ش��اید تا به امروز این را هم ما 

به آنها نمی  دادیم.
حسینی افزود: باالخره این یارانه را دیگران مصرف می کردند و افرادی 
که فاقد خودرو و امثالهم بودند، اینها خیلی بهره  مند نمی ش��دند. اگر ما 
بتوانیم تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین را بین 7 تا 10درصد کنترل 
کنیم، در عددی که بازتوزیع می کنیم به نفع اقش��ار پایین دس��ت است 
ولی اگر این موضوع منجر به تورم بیش��تری ش��ود، اقش��ار پایین دست 

نسبت به بازتوزیع ضرر خواهند کرد.

اگر تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین بیشتر از ۱۰درصد باشد اقشار ضعیف آسیب می بینند
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رئیس بنیاد نخبگان استان گیالن با بیان اینکه هدف اصلی مدارس خالقیت 
و ایده پ��ردازی، کم��ک ب��ه اس��تعدادیابی دانش آموزی و ش��کوفایی و پرورش 
اس��تعدادها است، افزود بنیاد نخبگان اس��تان در صدد ایجاد محیطی مناسب 

برای رش��د و پرورش اس��تعدادهای دانش آموزی 
اس��ت و ت��الش دارد این مه��م را از راه مدارس 

خالقیت و ایده پردازی میسر کند.
ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی 
نخبگان، همایش سراسری دانش آموزان منتخب 
اس��تانی مدارس خالقیت و ایده پردازی به همت 
بنیاد نخبگان استان گیالن با حضور رئیس بنیاد 
نخبگان اس��تان و جمعی از مسئوالن، سرآمدان 
و مس��تعدان برتر در رده های مختلف، در مؤسسه 
بیوتکنولوژی جانوری ش��مال کش��ور در رش��ت 
برگزار ش��د. در این مراس��م، مس��عود اصفهانی؛ 
رئیس بنیاد نخبگان اس��تان گی��الن، گفت: کار 
مدارس خالقیت و ایده پردازی به پیش��نهاد بنیاد 

نخبگان اس��تان گیالن و با همکاری بنیاد ش��هید و ام��ور ایثارگران و اداره کل 
آموزش و پرورش اس��تان از س��ال 13۹۶ در استان گیالن شروع شده و توانسته 
اس��ت فرصت مناسبی برای شناسایی اس��تعدادهای خالق دانش آموزی فراهم 

کن��د. وی ب��ا بیان اینکه هدف اصل��ی مدارس خالقی��ت و ایده پردازی، کمک 
به اس��تعدادیابی دانش آموزی و ش��کوفایی و پرورش اس��تعدادها است، افزود: 
بنی��اد نخبگان اس��تان در صدد ایجاد محیطی مناس��ب برای رش��د و پرورش 
اس��تعدادهای دانش آموزی اس��ت و تالش دارد 
این مهم را از راه مدارس خالقیت و ایده پردازی 

میسر کند.
و  پویای��ی  مس��تمر،  ت��الش  اصفهان��ی 
خس��تگی ناپذیری را از مهمتری��ن عوامل برای 
رس��یدن ب��ه نخبگی برش��مرد و ب��ر ضرورت 
هم افزایی بین دس��تگاهی در ای��ن حوزه تأکید 
ک��رد. داوطلب؛ معاون فرهنگی بنیاد ش��هید و 
ام��ور ایثارگران اس��تان گیالن نیز با اش��اره به 
اهمیت حضور نخبگان در چرخه خدمت رسانی 
به جامعه بومی، رش��د مداوم علم��ی و ارتقای 
حس مسئولیت پذیری نخبگان و مستعدان برتر 

را از مهمترین موضوعات این حوزه برشمرد.
متقی طل��ب؛ رئیس پژوهش��کده بیوتکنولوژی جانوری ش��مال کش��ور نیز 
مس��تعدان برتر را مهمترین س��رمایه کشور دانس��ت و گفت: برگزاری اینگونه 

دوره ها مسیر شناسایی خالقیت ها و استعدادها را هموار می کند.

معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری در افتتاحیه کنگره بین المللی علوم 
انس��انی اسالمی، علوم انس��انی را حوزه ای بکر برای استارت آپ ها دانست که در 
آن مج��ال و ظرفیت نهفته بزرگی ب��رای فعالیت نوآورانه، خل��ق ارزش افزوده 

و اش��تغال آفرینی پایدار مهیا اس��ت. به گزارش 
پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، آیت اهلل 
س��ید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه و سورنا 
ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
مهمان��ان ویژه کنگره بین المللی علوم انس��انی 
اسالمی شدند. اساتید برجسته، روسای دانشگاه 
و صاحب نظ��ران حوزه علوم انس��انی دور میزی 
گرداگرد هم در سالن مرکز همایش های صدا و 
سیما جمع شدند. صبح این روز پنجمین دوره 
ای��ن کنگره با حضور این مهمان��ان کار خود را 
آغاز کرد. س��ورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری در این مراس��م، علوم انسانی را 
حوزه بکر برای فعالیت اس��تارت آپ ها دانست و 

گفت: این حوزه فضایی مناس��ب برای فعالیت دارد، البته فعالیت های خوبی در 
این حوزه انجام ش��ده است . زیست بوم این حوزه به سرعت در حال شکل گیری 
اس��ت و اکنون ش��رکت های دانش بنیان با س��رعت در حال تولید محصول در 

این حوزه هس��تند. البته راه اندازی چندین ش��تاب دهنده ها نیز به س��رعت این 
حرکت افزوده است. ستاری ادامه داد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
نی��ز روی این حوزه تمرکز دارد تا زیس��ت بوم فناوری و ن��وآوری در این حوزه 
همچون س��ایر حوزه ها ش��کل بگیرد. معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری با ذکر مثالی 
ب��ه برگزاری جش��ن های 2هزار و ۵00س��اله 
اش��اره کرد و افزود: در آن جشن ها از بهترین 
اش��خاص و وس��ایل و تمام امکان��ات خارجی 
استفاده ش��د؛ هدف این بود از طریق نمایش 
عظم��ت تاریخ ایران را ب��ه دنیا نمایش دهند. 
الیور استون مسئول س��اخت فیلم بود؛ وقتی 
فیلم برداری تمام ش��د و فیلم را به شاه نشان 
دادند پرس��ید پ��س مردم کجا هس��تند؛ زیرا 
کار توس��ط افرادی که هویت ایرانی نداشتند 
انجام ش��ده بود و هویت ایران��ی در کار نبود. 
رئی��س بنیاد مل��ی نخب��گان همچنین گفت: 
فکر می کنم برخی از حرکات امروز ما نیز مانند آن جش��ن ها اس��ت. جوانان در 
دانش��گاه هایی که از بوم ما نیست و برگرفته از فرهنگ و زیست بوم غربی است، 

دور تا دورشان دیوار کشیده است مشغول تحصیل هستند. 

»علوم انسانی« بکر و ثروت آفرین برای استارت آپ ها استمدارس خالقیت؛ فرصتی برای شناسایی استعدادهای خالق دانش آموزی است

کارآفرینان��ی که کس��ب و کارهای جدید ب��ه راه  می اندازند، چرخ 
اقتصاد، نوآوری و ایجاد ش��غل را به حرکت درمی آورند، با این حال 
حدود نیمی از این کسب و کارهای جدید در پنج سال اول و دو سوم 

از آنها در کمتر از یک دهه شکست می خورند.
در زیر 11دلیل رایج شکس��ت کارآفرینان و کسب و کارهای جدید 

را با هم مرور می کنیم.
۱. نداشتن پول کافی

ساده ترین دلیل شکست هر کسب و کاری، بی پولی است. بسیاری 
از کس��ب و کارها با وجود تامین مالی خودش��ان، وام بانکی، شرکا و 
یا دیگر س��رمایه گذاران، باز هم قبل از ش��روع کار با شکست مواجه 
می ش��وند. زیرا س��رمایه   کافی برای راه اندازی کسب و کار جدید را 

ندارند.
۲. عدم شناخت بازار

مشتریان شما چه کسانی هستند؟ رقیب شما کیست؟ بازار هدف 
ش��ما چیست؟ کارآفرینان باید بتوانند به این سواالت و سواالت زیاد 
دیگر درباره  بازار خود پاس��خ دهند تا کس��ب و کار موفقی داش��ته 
باش��ند. اگر به طور کامل درک نکنید مش��تریان ش��ما چه کسانی 
هس��تند، چ��ه می خواهند و در کج��ا می توان به آنها دس��ت یافت، 

محکوم به شکست خواهید بود.
۳.نداشتن بینش و هدف

نشانه  یک رهبر خوب این است که عالوه بر داشتن بینش مناسب، 
بتوان��د آن را به گونه ای به دیگران ابالغ کند که با او همراه ش��وند. 
کسب و کارهایی که اهداف بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت ندارند، 
شکس��ت خواهند خ��ورد. زیرا معیارهای واضحی ب��رای موفقیت در 

طول مسیر ندارند.
4.لقمه  بزرگ تر از دهان برداشتن:

رهبران خوب در حالی که از اهداف حرف می زنند، می گویند »یک 
ش��به ره 100س��اله را نمی توان رفت« و شرکت های بزرگ و موفقی 
مثل آمازون و گوگل و ... هم یک ش��به س��اخته نشده اند. اگر منطق 
یک اس��تارت آپ تازه کار این باش��د که عجله کند تا در عرض یک تا 
پنج س��ال بتواند به اندازه ش��رکتی بزرگ معروف شود، احتماال در 

حال آماده شدن برای شکستی بزرگ است.
5.تالش برای همه فن حریف  بودن:

بس��یاری از کسب و کارهای جدید با افزودن محصوالت یا خدماتی 
ک��ه واقعا در آن تخصص ندارند به س��رعت ب��ه دنبال پول یا فروش 
هس��تند. شرکت هایی که می دانند چه کاری را خوب انجام می دهند 
)و چ��ه کاری را نمی توانن��د( و به کار خود می چس��بند، نس��بت به 
شرکت هایی که سعی می کنند همه فن حریف باشند و در هیچ کدام 

هم استاد نیستند، دوام طوالنی تری دارند.
6.کافی نبودن تالش های بازاریابی:

ش��ما می  توانید بهترین محصول یا خدمات را در دنیا داشته باشید 
ولی اگر کس��ی از آن اطالعی نداشته باشد، موفق نخواهید شد. شما 
بای��د نام و آوازه  خود را به گوش همه برس��انید تا م��ردم از مزایای 
کس��ب و کار شما مطلع ش��وند. اگر نتوانید به مخاطبین خود دست 

یابید نمی  توانید به موفقیت برسید.
یک��ی از موثرترین ش��کل های بازاریابی، بازاریاب��ی دهان به دهان 
اس��ت. این نوع بازاریابی، شکلی از تبلیغات است که مستقیما توسط 

مش��تریان راضی ص��ورت می گیرد. دلیل موثر ب��ودن این روش این 
است که اکثر مصرف کنندگان، توصیه  دوست یا عضو خانواده شان را 
بسیار سریع تر از هرگونه تبلیغات یا استراتژی بازاریابی باور خواهند 

کرد.
۷.برنامه ریزی ضعیف:

احتم��اال این جمله را ش��نیدید که »اگر در برنامه ریزی شکس��ت 
بخوری، درواقع برای شکست برنامه ریزی می کنی«. عدم برنامه ریزی 
مناس��ب، منجر به اجرای بی کیفیت کارها می شود. یک طرح کسب 
و کار خ��وب، بی��ش از حد پیچیده نیس��ت. کافی اس��ت بدانید چه 
استراتژی موفقی می توانید در مورد شرکت، محصول و نوع رقابت تان 

اتخاذ کنید.
8.عدم پذیرش انتقاد سازنده:

از انتق��اد به عنوان فرصتی برای انجام بهتر کارها اس��تفاده کنید. 
کارآفرینان اغلب اوقات از انتقادها ناراحت می ش��وند زیرا وقتی نوبت 
به کسب و کار آنها می رسد بس��یار احساسی عمل می کنند. موفقیت 
بدون شکست و اشتباه، امکان ندارد. شما به عنوان یک کارآفرین باید 

از انتقاد درس گرفته و چیزهای زیادی یاد بگیرید.
9.عدم  تفویض اختیار:

بعضی جمالت قدیمی باعث می شوند کارآفرینان انگیزه  خود برای 
تفویض و واگذاری کارها را از دس��ت بدهند. مثال قدیم ها می گفتند: 
»اگر فالن اتفاق بیفتد من مس��ئول هس��تم«، »کارآفرینان افرادی 
خودساخته هستند«، و »اگر می خواهی کاری درست انجام شود آن 

را خودت انجام بده.«
 بسیاری از کارآفرینان کار خود را به صورت یک »نمایش تک نفره« 
آغاز می کنند. در این میان برخی می توانند در آغاز راه موفق ش��وند. 
با این حال وقتی کسب و کار رشد پیدا می کند به یک تیم خوب نیاز 

دارید که بتواند به تحقق چشم انداز شرکت کمک کند.
۱۰.فقدان مهارت های نرم:

مهارت ه��ای نرم، قطعه  گمش��ده  پازل موفقیت برای بس��یاری از 
کارآفرینان اس��ت. مهارت های نرم گاهی اوقات غیرملموس هس��تند 
و کارآفرینانی که دارای اس��تعدادهای غیرفنی هس��تند باید به طور 
موثر هدایت شوند. این مهارت ها عبارتند از: نگرش، ارتباط، همدلی، 
انگیزش، کار تیمی، شبکه سازی، رهبری، تصمیم گیری، حل مسئله، 

و حل تعارض.
۱۱.فرسودگی شغلی:

کارآفرینان در رابطه با عدم تفویض کارها و اختیارات ش��ان اگر به 
طور مناسب عمل نکنند، ممکن است به سرعت فرسوده شده و شور 
و شوق ش��ان را از دست بدهند. در اکثر موارد راه اندازی یک کسب و 
کار یک کار ش��بانه روزی است و اگر نتوانید همگام با رشد کار خود 
بار مس��ئولیت تان را س��بک کنید، هرگز نخواهید توانست آن کار را 

مدت زیادی حفظ کنید.
دالیل زیادی برای شکس��ت کس��ب و کارهای جدید وجود دارد. 
راه اندازی یک کس��ب و کار جدید و مقیاس بن��دی برای بلندمدت، 
کار آس��انی نیست. وقتی مالکان کسب و کار دالیل شکست کسب و 
کارها را درک می کنند، می توانند برای اجتناب از مش��کالت و ادامه 
مسیر در راهی طوالنی و پربار به شیوه کارآفرینی، بهتر آماده شوند.
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زیراکس و داس��تان پیشنهاد آن برای خرید اچ پی روز به روز پیچیده تر می شود و شاید به درگیری های 
بیشتری میان دو غول قدیمی دنیای فناوری بینجامد.

به گزارش زومیت، زیراکس چندی پیش پیشنهاد خرید کامل اچ پی را به هیأت مدیره  این شرکت ارسال 
کرد. هیأت مدیره  اچ پی در پاسخی شفاف اعالم کردند به انعقاد قرارداد خرید و ادغام با رقیب قدیمی شان 
تمایلی ندارند. س��پس، مدیرعامل زیراکس نامه  جدی تری ارسال کرد که به نوعی هیأت مدیره  اچ پی را به 

مذاکره  مستقیم با سهامداران )Hostile bid( تهدید کرده بود.
پس از اینکه زیراکس تهدید مذاکره  مس��تقیم با س��هام داران اچ پی را مطرح کرد، آنها در نامه ای کامال 
ش��فاف بار دیگر بر تمایل نداش��تن به ادغام تأکید کردند. به عالوه بازهم به وضعیت نامناسب زیراکس در 
بازار اشاره کردند که در سال های اخیر، فروشش کاهش یافته است. خالصه  نامه جدید هیأت مدیره  اچ پی 
می گوید زیراکس ش��رایط مناس��بی برای ادامه  فعالیت در بازار ندارد و ادغام دو شرکت حرکت هر دو را 
در بازار با مش��کالت جدی روبه رو می کند. در ادامه، متن کامل نامه  هیأت مدیره اچ پی را می خوانیم که 
دالیل خود مبنی بر بی عالقگی به ادغام را به صورت شفاف توضیح داده اند. نامه  هیأت مدیره  اچ پی به صورت 
مستقیم به مدیرعامل زیراکس، جان ویسنتین و نسخه ای از آن نیز برای کیث کوزا، رئیس هیأت مدیره  

زیراکس و مدیرعامل ایکان اینترپرایز ارسال شد:
هیأت مدیره  اچ پی مجددا نامه  21 نوامبر شما را بررسی کرد که اطالعات جدیدی در مقایسه  با نامه  قبلی 
پنجم نوامبر نداشت. مجددا تکرار می کنیم پیشنهاد زیراکس به  دلیل ارزش گذاری پایین اچ پی رد می شود. 
به عالوه، پیشنهادهای ارائه شده بسیار مبهم هستند و توانایی زیراکس در تأمین هزینه  خرید پیشنهادشده 
مشخص نیست. همچنین، نگرانی های زیادی در زمینه افزایش بدهی شرکت حاصل از ادغام وجود دارد 
که روی ارزش سهام آن تأثیر خواهد گذاشت. ناگفته نماند پیشنهاد شما حامل هیچ پیامی برای بازرسی 

عمیق تر یا مذاکرات آتی نیست.
مجددا به این نکته  مهم تأکید می کنیم که به ادغام با زیراکس نیازی نداریم و اعتماد کاملی به استراتژی 
خود داریم و فرصت های متعددی برای اچ پی وجود دارد تا ارزش بلندمدت پایداری برای خود ایجاد کند. 

به عنوان مثال، اچ پی اکنون با تکیه بر شرایط مالی مناسب می تواند بخشی از سهام خود را بازخرید کند؛ 
س��هامی که به اعتقاد ما کمتر از ارزش واقعی ارزش گذاری ش��ده است. به عالوه، می توانیم استراتژی های 

متعدد خرید و ادغام را اجرایی کنیم که ارزش  بسیاری برای شرکت خواهد آفرید.
در صحبت های تهاجمی ش��ما کامال مش��خص بوده است زیراکس به دنبال ادغام اجباری با شرایط 
فرصت طلبانه است و اطالعات کاملی هم درباره برنامه های خود نمی دهد. زمانی  که در ماه های اوت 
و سپتامبر مذاکرات محرمانه خود را با شما پیش می بردیم، نگرانی های خود را به صورت شفاف بیان 
کردیم. ش��ما از پاس��خ به نگرانی ها طفره رفتید و به جای پیگیری مسیری سازنده، تهدید مذاکره با 
س��هام داران را مطرح کردید. به هرحال مش��کالت اساس��ی هنوز وجود دارند. اکنون اجبار شما برای 
رسیدن به قرارداد که به صورت عمومی هم منتشر شد، بدون پاسخ به نگرانی های مذکور، تنها نگرانی 
ما را بابت کس��ب وکار و چشم اندازهای آتی زیراکس افزایش می دهد. درنتیجه، باید عمیق تر بررسی 
کنیم تا ش��اید بتوانیم توجیهی برای ادغام با زیراکس بیابیم. همیش��ه آماده  مطالعه و بررسی بیشتر 
درباره  ادغام دو ش��رکت هستیم و سعی می کنیم هرچه سریع تر درباره مسیر حرکت کسب وکار شما 
اطالع کس��ب کنیم. به هرحال، هنوز نگرانی های مهمی درباره  آینده  کس��ب وکارتان در کوتاه مدت و 
پایداری آن در بلندمدت وجود داشته که تأثیر مستقیمی بر ارزش زیراکس می گذارد. نگرانی اصلی 
درباره  وجود مس��یر و راهکاری برای بازگرداندن کسب وکارتان به مسیر صحیح اهمیتی حیاتی دارد. 
درنهایت، عالوه بر نگرانی درباره مس��یر کنونی رو به سقوط زیراکس، نگرانی های دیگری هم داریم که 

برخی از آنها عبارتند از:
1. زیراکس در چهار فصل از پنج فصل گذشته، نتوانست درآمد پیش بینی شده  تحلیلگران اقتصادی را 

کسب کند؛
2. درآم��د زیراکس در دوره  12 ماهه از ژوئن 2018 از 2/10 به 2/۹ میلیارد رس��ید. درآمد پروژه های 

مدیریتی زیراکس نیز در سال مالی 201۹ با کاهش ۶درصدی روبه  رو شد؛
3. باتوجه به سهم درخورتوجه درآمدهای قراردادی در کسب وکار شما، نگران کاهش درآمد کل قراردادی 

۱۱ دلیل شکست کارآفرینان در 5 سال اول شروع کسب و کار
مترجم: طاهره منیری شریف

جوابیه اچ پی به زیراکس:

ما نیازی به شما نداریم، زیراکس در وضعیت مناسبی نیست

دریچــه

تفاهم نامه همکاری های فی مابین س��ازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و جهاد 
دانشگاهی در انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و به منظور هم افزایی در 

استفاده از پتانسیل ها و امکانات طرفین امضا شد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت کش��ور،  موضوع این تفاهم نامه که به امضای 
مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توس��عه امور ش��هری و روستایی وزیر کشور و رئیس 
س��ازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و سید حمید طیبی رئیس جهاد دانشگاهی 
رس��ید، همکاری در زمینه های پژوهش��ی، فناوری، آموزشی، ایجاد زیرساخت های الزم 
در راستای اشتغال و کارآفرینی، امور فرهنگی، خدمات مشاوره ای و تخصصی به منظور 
طراحی، اجرا، نظارت و پایش پروژه های پژوهشی، آموزشی و کارآفرینی با به کارگیری 

امکانات، تسهیالت و خدمات طرفین است.

تفاهم نامه همکاری سازمان شهرداری ها و 
جهاد دانشگاهی در زمینه کارآفرینی امضا شد

سه شنبه
5 آذر 1398

شماره 1438



9 www.forsatnet.ir کسب و کارامـروز

محققان ایرانی در یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید دستگاه سانتریفیوژ 
آزمایش��گاهی شده اند. س��انتریفیوژ دستگاهی است که توس��ط نیروی گریز از 
مرکز، ذرات معلق را با چرخش توسط یک موتورالکتریکی، از مایع جدا می کند. 

همچنین می تواند باعث تفکیک دو مایع با تراکم 
متفاوت شود.

 به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری 
غالمعل��ی فالتی مدیرعامل »پل ایده آل تجهیز«، 
شرکتی دانش بنیان که در زمینه تولید تجهیزات 
و لوازم پزشکی و آزمایشگاهی فعال است، گفت: 
دس��تگاه س��انتریفیوژ تولید این شرکت توانسته 

مجوز و تاییدهای اتحادیه اروپا را کسب کند.
 وی درب��اره عملک��رد و کاربرد این دس��تگاه 
توضیح داد: دستگاه سانتریفیوژ یکی از تجهیزات 
مهم و پرکاربرد در مراکز علمی و آزمایش��گاهی 
اس��ت. این دس��تگاه با نوع عملک��ردی که دارد 

)چرخش 20 هزار دور در دقیقه( بس��یاری از نیازهای جامعه علمی و پزشکی 
کشور را مرتفع می کند.

 وی ادام��ه داد: ب��ه طور مثال در آزمایش��گاه های پزش��کی، پ��س از انجام 

خون گی��ری از ف��رد، مراکز ب��رای انجام تحقیقات پزش��کی نیاز ب��ه این دارند 
ک��ه ترکیبات خ��ون را از هم جدا کنند، برای اینکه جداس��ازی صورت بگیرد، 
خ��ون را در داخل دس��تگاه س��انتریفیوژ ق��رار می دهند.  این دس��تگاه هم به 
دلی��ل ویژگی که دارد )چرخ��ش 20 هزار دور 
در دقیقه( ش��رایط مورد نیاز برای انجام مراحل 
بع��د را فراهم می کن��د.  به گفت��ه فالتی، این 
دستگاه نمونه مش��ابه داخلی ندارد، ولی نمونه 
مش��ابه خارجی این محصول از مبادی رس��می 
و غیررسمی به کشور وارد می شود.  وی یادآور 
ش��د: این ش��رکت توانایی تولید و پوشش نیاز 
داخل��ی را دارد و تالش ه��ای بس��یاری ب��رای 
جلوگیری از ورود نمونه مش��ابه خارجی صورت 
گرفته اس��ت و امیدواریم ای��ن تالش ها به ثمر 
نشس��ته و از واردات این گونه تولیدات به کشور 
جلوگی��ری ش��ود.  فالتی درباره ص��ادرات این 
محصول و میزان ارزآوری که برای کشور داشته 
است، گفت: این محصول به کشور ترکیه صادر شده است و طی یک سال اخیر 
توانس��ته 30 هزار یورو ارزآوری داشته باش��د. با تولیدات این شرکت برای 30 

نفر به طور مستقیم اشتغال زایی ایجاد شده است.

یک��ی از مفاهیمی که در س��ال های اخیر به صورت همه گیر توس��عه یافته، 
»اقتصاد دیجیتال« است. اقتصادی که در ابتدای شکل گیری چندان همزیستی 
مس��المت آمیزی با اقتصاد سنتی و ریشه دار کشور نداشت. این اقتصاد نو همه 

معادالت اقتصادی پیشین را بر هم زد.
 به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری 
بن��ا ب��ر تعریف��ی مش��هور، اقتص��اد دیجیتال یا 
»اقتص��اد اینترنت«، اقتصادی اس��ت که پایه  آن 
ب��ر تراکنش ه��ا و تعامل های اینترنتی گذاش��ته 
ش��ده اس��ت و بخش عمده ای از این تعامل های 

اینترنتی، از جنس تجارت الکترونیکی هستند.
نخس��تین بار که موض��وع اقتصاد دیجیتال در 
دنیا مطرح ش��د، آنقدر این واژه غریب و ناشناس 
بود که کس��ی باور نمی کرد روزی برس��د که این 
مفه��وم به یک��ی از پایه های اقتص��اد و تعامالت 
بین المللی تبدیل ش��ود. نوعی تبادالت مالی که 

با سرعت باال و همه گیری خود، جهانی شد.
البته که این مفهوم زاییده یک اتفاق ناگهانی نیس��ت بلکه در یک فرآیند و 
روند تکاملی پخته و کامل شد و در نهایت به عنوان یک مفهوم جهانی و مالی، 

اقتصاد دنیا را متحول کرد. مفهومی که اقتصاد را برمبنای یک چارچوب تولید 
و توزیعی مبتنی بر دانش تعریف می کند.

در این نوع از اقتصاد اس��ت که علم و فناوری تعریفی درست و منطقی برای 
کسب و کارها ایجاد می کند و روندهای کش دار 
و سنتی پیش��ین را تا حدی به حاشیه می راند. 
در دنیای پرش��تاب امروز می تواند پاس��خگوی 
نیازه��ای جهانی در حوزه تب��ادالت بین المللی 

باشد.
این مفهوم نوین که با خود دنیای جدیدی را 
به ارمغان آورده، اقتصاد همه کش��ورها را وادار 
به تغییر کرده اس��ت و امروز کش��وری نیس��ت 
که بتوان��د خود را دور از این ب��ازار پرتالطم و 

ارزش آفرین نگه دارد.
ایران هم که چند س��الی اس��ت با باز کردن 
چتر زیس��ت بوم فناوری و نوآوری به این عرصه 
گام گذاش��ته به یکی از کش��ورهای پیشتاز در 

اقتصاد دیجیتال بدل شده است.
»اقتصاد دیجیتال، مفهومی است که با در انداختن طرحی نو در ساختارهای 

پیشین، جامعه را متحول می کند«

زیست بوم »اقتصاد دیجیتال« ثروت آفرینی می کند»سانتریفیوژ« ساخت ایران تاییدهای اروپا را گرفت

به عنوان مثال، اچ پی اکنون با تکیه بر شرایط مالی مناسب می تواند بخشی از سهام خود را بازخرید کند؛ 
س��هامی که به اعتقاد ما کمتر از ارزش واقعی ارزش گذاری ش��ده است. به عالوه، می توانیم استراتژی های 

متعدد خرید و ادغام را اجرایی کنیم که ارزش  بسیاری برای شرکت خواهد آفرید.
در صحبت های تهاجمی ش��ما کامال مش��خص بوده است زیراکس به دنبال ادغام اجباری با شرایط 
فرصت طلبانه است و اطالعات کاملی هم درباره برنامه های خود نمی دهد. زمانی  که در ماه های اوت 
و سپتامبر مذاکرات محرمانه خود را با شما پیش می بردیم، نگرانی های خود را به صورت شفاف بیان 
کردیم. ش��ما از پاس��خ به نگرانی ها طفره رفتید و به جای پیگیری مسیری سازنده، تهدید مذاکره با 
س��هام داران را مطرح کردید. به هرحال مش��کالت اساس��ی هنوز وجود دارند. اکنون اجبار شما برای 
رسیدن به قرارداد که به صورت عمومی هم منتشر شد، بدون پاسخ به نگرانی های مذکور، تنها نگرانی 
ما را بابت کس��ب وکار و چشم اندازهای آتی زیراکس افزایش می دهد. درنتیجه، باید عمیق تر بررسی 
کنیم تا ش��اید بتوانیم توجیهی برای ادغام با زیراکس بیابیم. همیش��ه آماده  مطالعه و بررسی بیشتر 
درباره  ادغام دو ش��رکت هستیم و سعی می کنیم هرچه سریع تر درباره مسیر حرکت کسب وکار شما 
اطالع کس��ب کنیم. به هرحال، هنوز نگرانی های مهمی درباره  آینده  کس��ب وکارتان در کوتاه مدت و 
پایداری آن در بلندمدت وجود داشته که تأثیر مستقیمی بر ارزش زیراکس می گذارد. نگرانی اصلی 
درباره  وجود مس��یر و راهکاری برای بازگرداندن کسب وکارتان به مسیر صحیح اهمیتی حیاتی دارد. 
درنهایت، عالوه بر نگرانی درباره مس��یر کنونی رو به سقوط زیراکس، نگرانی های دیگری هم داریم که 

برخی از آنها عبارتند از:
1. زیراکس در چهار فصل از پنج فصل گذشته، نتوانست درآمد پیش بینی شده  تحلیلگران اقتصادی را 

کسب کند؛
2. درآم��د زیراکس در دوره  12 ماهه از ژوئن 2018 از 2/10 به 2/۹ میلیارد رس��ید. درآمد پروژه های 

مدیریتی زیراکس نیز در سال مالی 201۹ با کاهش ۶درصدی روبه  رو شد؛
3. باتوجه به سهم درخورتوجه درآمدهای قراردادی در کسب وکار شما، نگران کاهش درآمد کل قراردادی 

از مشتریان )TCV( و مازاد بر کاهش درآمد فروش هستیم؛ رویکردی که می تواند سرعت کاهش را در 
سال های آتی بیشتر کند. در ادامه باید تأکید کنیم TCV قراردادهای تجاری )شامل تمدید قراردادها( 
در سال 2018 کاهش ۹/13 درصدی تجربه کرد. به عالوه، تعداد مشتریان در سال 2018 تقریبا 18درصد 

کاهش یافت. شما این اطالعات را از پایان سال 2018 به صورت عمومی اعالم نکرده اید؛
4. بررس��ی ما از هم افزایی ها که باتوجه  به اطالعات عمومی و محدودی انجام ش��د که شما در اختیار 
قرار دادید، هم افزایی ادعاشده  شما را برای ادغام مدنظر تأیید نمی کند. ظاهرا پیش بینی های شما شامل 
ذخیره  های درخورتوجهی می ش��ود که درحال حاضر در برنامه های مالی هر دو ش��رکت در بخش کاهش 

هزینه ها لحاظ شده اند.
۵. اعتق��اد داری��م وقتی زیراکس از همکاری با فوجی فیلم خارج ش��د، به نوعی آین��ده  خود را با درآمد 
کوتاه مدت معامله کرد. ما نگرانیم که خروج از آن قرارداد حفره بزرگ استراتژیکی در پورتفولیوی زیراکس 
ایجاد کرده باشد. افزون براین، نگران موضوعاتی همچون منابع فناوری، جریان تحقیق و توسعه، برنامه های 
آتی برای توس��عه  محصول و ظرفیت و ادامه داربودن زنجیره  تأمین زیراکس هستیم. درنهایت، می دانیم 

زیراکس باید هرچه سریع تر به منطقه  روبه رشد آسیا - اقیانوسیه دسترسی پیدا کند.
هیأت مدیره  اچ پی متعهد ش��ده اس��ت بهترین دس��تاوردها را برای س��هام داران خود و نه زیراکس و 
سهام دارانش رقم بزند. اچ پی فرصت های متعددی دارد تا ارزش بیشتر و پایدارتری برای سهام داران خود 
ایجاد کند. اجازه نمی دهیم روش های تهاجمی یا رویکردهای تهدیدی، تمرکز ما را از مس��ئولیت اصلی، 

یعنی پیگیری مسیری به سمت ارزش آفرینی بیشتر، دور کند.
جوابیه اچ پی نش��ان دهنده  مشکالت متعددی اس��ت که زیراکس در کسب وکار خود دارد و همچنین 
پیش��نهاد آنها را نیز فاقد هرگونه اطالعات دقیق از رویکردهای آتی مدنظرشان نشان می دهد. باتوجه به 
تأکید چندباره  هیأت مدیره  اچ پی مبنی بر تمایل نداشتن به ادغام با رقیب قدیمی، باید منتظر واکنش های 
شاید تهدیدآمیزتر مدیران زیراکس باشیم. فراموش نکنید اکنون زیراکس ارزشی حدود یک سوم اچ پی را 

در اختیار دارد و حتی شاید برخی از کارشناسان پیشنهاد خرید آنها را مضحک بدانند.

جوابیه اچ پی به زیراکس:

ما نیازی به شما نداریم، زیراکس در وضعیت مناسبی نیست

یادداشـت

کافه کارآفرینی جهاد دانشگاهی گلستان در مراسمی با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان و رئیس جهاد دانشگاهی گلستان افتتاح شد. به گزارش ایسنا سعید مازندرانی، مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گلستان در این مراسم گفت: تغییراتی که در جهان از نظر تکنولوژی، مسائل 
مربوط به اجتماع، انسان و محیط زیست به وجود آمده، نشان دهنده این است که تغییرات خیلی 
سریع اتفاق می افتد و اثرات زندگی ما انسان ها بر روی آنها، این تغییرات را تسریع می کند؛ به همین 
دلیل باید روش های جدیدی را به کار گرفت. وی افزود: اگر فقط به این فکر کنیم که دولت متولی 
اشتغال است و باید شغل ایجاد کند و دانشجویان بعد از اتمام دانشگاه منتظر استخدام در سازمان ها 
و ادارات دولتی باشند، این تفکری اشتباه است. متأسفانه شرایطی پیش آمده که در هر خانه حداقل 
دو فرد تحصیلکرده بیکار وجود دارد که به نوعی همه افراد جامعه از جمله مسئولین، خود این فرد و 

حتی اساتید دانشگاه را درگیر کرده است، بنابراین همه باید به دنبال نوآوری و تغییر باشیم.

راه اندازی کافه کارآفرینی جهاد 
دانشگاهی گلستان

اغلب بنیان گذاران کسب و کارهای نوپا در جست وجوی جذب کمک 
مراکز رش��د یا شتاب دهنده ها برای شروع کسب و کار خود هستند. در 
بیش��تر مواقع اصطالح های »مرکز رش��د« و »ش��تاب دهنده« به عنوان 
مفاهیمی یکس��ان در نظر گرفته می ش��وند، اما در حقیقت تفاوت های 
کلیدی بین این دو مفهوم وجود دارند که آگاهی از آنها برای بنیان گذاران 
ضروری است. مراکز رش��د و شتاب دهنده ها فرصت های خوبی را پیش 
روی کارآفرینان برای شروع کسب و کارشان قرار می دهند. به طور مثال 
در نخس��تین گام به رشد سریع اس��تارتاپ ها کمک می کنند و در گام 
بعدی احتمال جذب س��رمایه گذاری جسورانه برای تامین مالی کسب و 
کارها را فراهم می کنند. البته آنها چارچوب های مختلفی برای موفقیت 
استارتاپ ها دارند. ابتدا با مشخص کردن اهداف شتاب دهنده ها و مراکز 
رشد شروع می کنیم: هدف شتاب دهنده ها افزایش سرعت رشد سازمان 
موجود اس��ت، در حالی که هدف مراکز رش��د ایجاد فضایی برای رشد 
ایده های خالقانه با امید دس��تیابی به  مدل کسب و کار است. به بیانی 
دیگر ش��تاب دهنده ها روی مقیاس گذاری  کس��ب و کارها و مراکز رشد 
روی ن��وآوری، تمرک��ز می کنند.  البته هر دوی آنها در مراکز کس��ب و 
کارهای نوپا مثل سیلیکون ولی محبوب هستند و امروزه می توان آنها را 
در سراسر جهان پیدا کرد. اکثر مردم بر این باورند که شتاب دهنده ها و 
مراکز رش��د با استارتاپ هایی در زمینه تکنولوژی همکاری می کنند، اما 
در اصل آنها با طیف وسیعی از کسب و کارهای نوپا همکاری می کنند.

شتاب دهنده ها
یکی از بنیادی ترین تفاوت های شتاب دهنده ها با مراکز رشد، چگونگی 
ساختاربندی برنامه های فردی است. برنامه  شتاب دهنده ها معموالً دارای 
چارچوب زمانی است. طی این دوره  زمانی سازمان های فردی چند هفته 
یا چند ماه در کنار گروهی از مربی ها با هدف ایجاد کس��ب و کار خود 
و اجتناب از مش��کالت در طول مسیر، کار می کنند. کار شتاب دهنده ها 
با فرآیند درخواس��ت شروع می شود، اما برنامه های آنها انتخابی هستند. 
معموالً ش��رکت های نوپایی که در مراحل اولیه هس��تند در ازای مقدار 
کوچکی از دارایی های ش��ان، به ش��بکه  بزرگ��ی از مربیان و مقدار کمی 
سرمایه دسترسی پیدا می کنند. ش��بکه مربیان که گاهی تعداد آنها به 
100 نفر نیز می رسد، معموالً متشکل از مدیران اجرایی کسب و کارها، 
س��رمایه گذاران خطرپذی��ر، متخصصان صنع��ت و متخصصان خارجی 
اس��ت. اغلب همین شبکه مربیان بزرگترین ارزش برای آینده  شرکت ها 
خواهد بود. آرون هریس در مورد شتاب دهنده  خود می گوید: »همگرایی 
انگیزه ها عامل اصلی بسیاری از موفقیت های کسب شده است. همچنین 
اعتقاد دارد که برنامه های خوب می توانند تمام بخش ها را هم تراز کنند. 
در ش��تاب دهنده  او هر کس��ی که به یکی از سازمان ها پیشنهادی کرده 
باشد، در موفقیت آن سازمان نیز سهیم است.«  او در ادامه می گوید: »ما 
س��عی می کنیم عوامل حواسپرتی را تا جایی که در توان داریم از میان 
برداریم. به طور مثال از جلس��ات غیرضروری اجتناب می کنیم و سعی 

داریم تا سرو صدای مزاحم محیط را کاهش دهیم و ...«
در پایان برنامه  ش��تاب دهنده، تمام استارتاپ ها در برنامه ای با عنوان 
تبلی��غ گروهی خاص در یک روز نمایش��ی با حضور س��رمایه گذاران و 
رس��انه ها ش��رکت خواهند کرد. در این مرحله کس��ب و کارها امیدوار 

هس��تند تا بیشتر مورد بررس��ی قرار بگیرند و توسعه یابند.  مایک بوت 
)مدیر یکی از شتاب دهنده ها( می گوید: »هدف شتاب دهنده ها این است 
مدت زمان راه اندازی کسب و کار را از دو سال به چند ماه کاهش دهند. 
اگر شتاب دهنده  خوبی را انتخاب کرده باشید در آخر کار، تیم و جایگاه 

کسب و کارتان را مشاهده خواهید کرد.«
مراکز رشد

مراکز رش��د با ش��رکت ها یا کارآفرینانی کار می کنند که ممکن است 
قباًل راه اندازی ش��دند و براساس برنامه مش��خصی عمل نمی کنند. اگر 
ش��تاب دهنده ها را به عن��وان گلخانه ای با هدف ایجاد ش��رایط مطلوب 
رش��د برای گیاه��ان جوان در نظر بگیریم، در ای��ن صورت هدف مراکز 
رش��د تطبی��ق دادن کیفیت بذرها ب��ا بهترین خاک ب��رای جوانه زدن و 
رش��د خواهد بود. در حالی که برخی از مراکز رش��د به صورت مستقل 
عمل می کنند، برخی دیگر تحت حمایت ش��رکت های س��رمایه گذاری 
جسورانه، سرمایه گذاران فرشته خو، نهادهای دولتی، شرکت های بزرگ 
و . . . فعالیت می کنند. برخی از مراکز رش��د دارای یک فرآیند کاربردی 
هس��تند، اما برخی دیگر تنها با ش��رکت ها و ایده هایی کار می کنند که 
با ش��رکای قابل اعتمادی ارتباط دارند. بین گروه حامی و تمرکز مراکز 
رش��د بر روی فعالیت در بازارهای خ��اص یا فعالیت به صورت عمودی، 
ارتباط مس��تقیمی وج��ود دارد. به طور مثال در صورتی که پش��تیبان 
مرکز رشد، بیمارستان باشد ممکن است آن مرکز رشد فقط با کسب و 
کارهای نوپایی در زمینه تکنولوژی های مرتبط با سالمتی، همکاری کند. 
اکثر کس��ب و کارهای نوپا برنامه مرکز رشد برای انتقال به یک منطقه  
جغرافیایی خاص را می پذیرند تا در کنار س��ایر کسب و کارهای نوپا در 

مرکز رشد فعالیت کنند.
ش��اید برای شما هم سوال باشد که کسب و کار های نوپا داخل مرکز 

رشد چه کار می کنند؟
 در حقیقت کس��ب و کارهای نوپا ایده خود را اصالح می کنند، طرح 
کس��ب و کار خود را توس��عه می دهند، روی بازار محصول مناسب کار 
می کنند، مس��ائل مالکیت معنوی را مشخص می کنند و در اکوسیستم 
کس��ب و کارشان شبکه س��ازی می کنند. مرکز رشد معمولی فضایی در 
محی��ط همکاری )co-working(، مربی گ��ری، ارتباط هایی با جامعه 
co-( محل��ی و برنامه اجاره ماهانه را به اش��تراک می گ��ذارد. همکاری
working( بخ��ش بزرگی از تجربه  حضور در مرکز رش��د اس��ت، زیرا 
در این محیط، کس��ب و کارهای جداگانه  از سراس��ر کش��ور در فضایی 
تقس��یم بندی ش��ده قرار می گیرند، ام��ا می توانند هزینه دس��تیابی به 
خدمات رفاهی مثل تاسیس��ات را به صورت اش��تراکی پرداخت کنند، 
برخی از ش��تاب دهنده ها نیز محیط همکاری را فراهم می کنند اما اکثر 
آنها دفترهای خصوصی برای کسب و کارها فراهم کرده یا یافتن فضای 
کاری را برعهده  کس��ب و کارها می گذارند.  اگر ش��ما تیم بزرگی دارید 
ممکن است فضای کاری باز اکثر مراکز رشد، مزاحم شما باشد، اما برای 
تعداد نفرات کم عالی است. به طور کلی این روش بسیار ارزان تر از یافتن 
دفتر کار شخصی است، هرچند که شتاب دهنده ها دارای چارچوب زمانی 
هستند، مراکز رشد در بلندمدت با کسب و کارها همکاری می کنند. در 
نهایت مراکز رشد و شتاب دهنده ها هر دو فرصتی عالی در اختیار کسب 
و کاره��ای نوپا و هدایت صحیح ایده های راه اندازی کس��ب و کارها قرار 
می دهند، اما انتخاب اینکه اول از کجا شروع کنید برعهده  خود شماست.
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مقایسه مراکز رشد با شتاب دهنده ها

نکاتی که هر کسب و کار نوپایی باید بداند
بهارناز بیدار

کارشناس ارشد کارآفرینی سازمانی



برندس��ازی در دنیای مدرن پیوند بسیار نزدیکی با مسئله فرهنگ دارد. بسیاری 
از برندهای بزرگ با تاکید بر برخی جنبه های فرهنگی مشخص توانایی تاثیرگذاری 
بر روی دامنه وس��یعی از مش��تریان را پی��دا کرده اند. یک نکت��ه جالب در زمینه 
برندس��ازی فرهنگی مربوط به تمایزگ��ذاری کارآفرینان، به ویژه کارآفرینان جوان، 
میان برندسازی و فعالیت فرهنگی است. من در طول سال ها فعالیت به عنوان مشاور 
برندسازی بخش زیادی از زمانم را به بیان یکسانی این دو مفهوم اختصاص داده ام. 
در حقیقت امروزه برندسازی و فعالیت فرهنگی برندها از یکدیگر جدایی ناپذیر است. 
این اشتباه تا حدودی شبیه به یکسان انگاری بازاریابی و برندسازی است. بدون تردید 
بس��یاری از ما در طول دوران فعالیت مان در ش��رکت های مختلف با یکسان انگاری 
این دو مفهوم مواجه ش��ده ایم. تالش برای نمای��ش تفاوت میان مفهوم بازاریابی و 
برندسازی و همچنین شباهت های میان برندسازی و فعالیت فرهنگی بخش زیادی 

از زمان مشاورهای برندسازی را به خود اختصاص می دهد. 
یک نکته مهم به هنگام بحث از رابطه برندها و مسئله فرهنگ توجه به شاخه های 
آن است. ما به طور کلی دو حوزه فعالیت فرهنگی برای برندها داریم. حوزه نخست 
شامل جهت گیری های فرهنگی مشخص برای جلب نظر دامنه مشخصی از مشتریان 
است. این امر اهمیت بسیار زیادی دارد، اما موضوع اصلی مقاله ما نیست. حوزه دوم 
ش��امل تالش برای ایجاد فرهنگ خاص برندمان اس��ت. بدون شک رمز ماندگاری 
برندهای بس��یاری از برندهای بزرگ در طول دهه های مختلف همین نکته اس��ت. 
امروزه مش��تریان نس��ل جوان بیش از هر نکته ای به فرهنگ خاص هر برند توجه 
می کنن��د، بنابرای��ن در کنار تولید محص��والت جذاب برای مش��تریان باید ایجاد 
فرهنگی هماهنگ با پس��ند و سبک زندگی ش��ان را مدنظر داشته باشیم. این امر 

فرآیند تاثیرگذاری ما بر روی مشتریان را ساده تر خواهد کرد. 
هدف اصلی این مقاله بررس��ی پنج راهکار کاربردی و ساده برای طراحی و خلق 
فرهنگ منحصر به فرد و جذاب برای برندمان است. در ادامه به بررسی هر کدام از 

این تکنیک ها خواهیم پرداخت. 
۱. القای حس آزادی 

احس��اس آزادی یکی از لذت های بی مانند برای انس��ان محسوب می شود. بدون 
تردید هیچ احساس��ی مانن��د آزادی توانایی جلب نظر مردم مختل��ف را ندارد. در 
حوزه کسب و کار استفاده از این احساس به عنوان یکی از پایه های اصلی فرهنگ 
برندمان اهمیت دارد. شاید در نگاه نخست این امر اندکی عجیب به نظر برسد. تاثیر 
نخس��ت القای احساس آزادی میان کارمند شرکت نمود پیدا می کند. امروزه یکی 
از دغدغه های اصلی هر برندی حفظ کارمندان با تجربه اش اس��ت. این امر نیازمند 

توانایی جلب نظر کارمندان در برابر پیش��نهادهای وسوس��ه کننده برندهای بزرگ 
است. القای احساس آزادی یا ایجاد فضای فعالیت آزادانه کارمندان یکی از مهم ترین 

المان ها در راستای همکاری بلندمدت با کارمندان محسوب می شود. 
احس��اس آزادی در مورد مش��تریان مربوط به عدم اعمال فش��ار بیش از حد به 
آنهاست. متاسفانه امروزه بسیاری از برندها در عمل فشار تبلیغاتی بسیار زیادی بر 
مشتریان اعمال می کنند. این امر موجب دلسردی مشتریان نسبت به تعامل با برند 
موردنظر می شود. یک اصل کاربردی در حوزه کسب و کار ضرورت احترام به آزادی 
عمل مشتریان است. استفاده از این اصل در شکل دهی به فرهنگ برندمان اهمیت 

بسیار زیادی خواهد داشت. 
۲. ایجاد فرهنگ هیجان انگیز و غیرمنتظره

آیا تا به حال درباره ویژگی مش��ترک برندهای بزرگ تامل کرده اید؟ ایده من در 
این زمینه استفاده اغلب برندها از عنصر هیجان و غافلگیری است. این امر به بهترین 
ش��کل در کمپین های تبلیغاتی و بازاریابی برندهای ب��زرگ نمود پیدا می کند. به 
همین خاطر همیشه مشتریان در مواجهه با کمپین های تبلیغاتی آنها دچار هیجان 
می ش��وند. این امر در مورد وضعیت کارمندان نیز صادق است. بی تردید تجربه کار 
در برند اپل یا گوگل برای بسیاری از افراد آرزویی بزرگ و جذاب است. صرف نظر 
از ش��هرت باالی این دو برند در عرصه فناوری، نحوه تعامل ش��ان با کارمندان نیز 
اهمی��ت زیادی دارد. درس��ت به همین خاطر اغلب اف��راد آرزوی فعالیت به عنوان 
کارمن��د این برندها را دارند. نکته جالب اینکه اگر در مورد ش��یوه تعامل برندهای 
بزرگ با کارمندان ش��ان از افراد عالقه  مند پرس و جو کنیم، به پاس��خ کلی »بسیار 
هیجان انگیز« خواهیم رسید. نکته مهم در اینجا موفقیت برندهای بزرگ در جلب 

نظر دامنه وسیعی از مردم براساس یک الگوی هیجان انگیز است. 
بدون تردید هر برندی دارای فرهنگ خاص خود است. نکته مهم در اینجا استفاده 
از عنصر هیجان و المان های غیرمنتظره برای افزایش هیجان کارمندان و مشتریان 

است. به این ترتیب برند ما همیشه در کانون توجه قرار خواهد داشت. 
۳. زنده نگه داشتن احساس تفاوت

برندها در بسیاری از مواقع با استفاده از تفاوت های شان با یکدیگر اقدام به طراحی 
کمپین های تبلیغاتی و برندس��ازی می کنند. این امر اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر 
دو برند نایک و آدیداس در حوزه تولید لوازم ورزش��ی ش��باهت بی اندازه ای به هم 
داشتند، دیگر امکان ترجیح یکی بر دیگری وجود نداشت. امروزه مشتریان هر کدام 
از این غول های دنیای ورزش با مقایسه فرهنگ خاص شان دست به انتخاب می زنند 
بنابراین ما باید به ایجاد تفاوت میان برندمان با دیگر رقبا و زنده نگه داش��تن این 
حس در میان افراد مرتبط با برندمان توجه کنیم. متاسفانه برخی از برندها پس از 
اندک زمانی نسبت به مسئله زنده نگه داشتن تفاوت های شان با دیگر رقبا بی توجه 
می ش��وند. نتیجه این امر کسب ماهیت کلیشه ای از سوی چنین برندهایی خواهد 

بود. بی تردید انتظار موفقیت چشمگیر از سوی چنین برندهایی بسیار بلندپروازانه 
محسوب می شود. 

4. تبدیل برندمان به محلی جذاب برای کار و فعالیت
بس��یاری از افراد تنفر شدیدی از کارش��ان دارند. این امر میان مردم کشورهای 
مختلف به طور یکسانی وجود دارد. بی شک فعالیت در جایگاه و برندی که احساس 
عالقه ای به آن نداریم، یک چالش جدی محس��وب می شود. علم مدیریت سازمانی 
در ای��ن مورد به اهمیت ایجاد فضایی جذاب و هیجان انگیز برای فعالیت کارمندان 
اشاره دارد. این امر نیازمند صرف هزینه های گزاف نیست. نکته مهم شناخت درست 
س��لیقه و انگیزه های کارمندان اس��ت. به این ترتیب امکان تاثیرگذاری به شیوه ای 
مطلوب بر روی آنها فراهم خواهد ش��د. متاسفانه امروزه بسیاری از برندها در عمل 
توجهی به وضعیت فعالیت کارمندان ش��ان ندارند. همین امر موجب کاهش هرچه 

بیشتر تمایل کارمندان به عملکرد بهینه و خالقانه می شود. 
اگر برند ما توانایی جلب نظر کارمندان ماهر برای همکاری را داش��ته 
باش��د، بحث حقوق و مزایای مالی در اولویت دوم قرار خواهد داش��ت. 
بدون تردی��د کارمندان برندهایی نظیر نایک یا مایکروس��افت در وهله 
نخست به میزان حقوق شان توجه ندارند. جذابیت های فعالیت در چنین 
برندهایی به اندازه کافی زیاد است بنابراین مقوله حقوق در رتبه بعدی 

اهمیت قرار خواهد گرفت. 
5. بیان چرایی فعالیت برندمان

س��یمون سینک یکی از کارش��ناس های ماهر در زمینه برندسازی است. وی در 
کتاب مشهوری به نام »شروع کار با پرسش چرایی« بر روی بیان مستقیم هدف و 
نحوه عملکرد برند به کارمندان و مشتریانش تاکید دارد: »ما باید توانایی مشخصی 
ب��رای بیان چرایی تمرکز بر روی الگویی خاص از تعامل  با کارمندان و مش��تریان 
داشته باشیم. در غیر این صورت ماهیت کسب و کارمان برای مشتریان مبهم باقی 
خواه��د ماند. این نکته به تدریج موج��ب افزایش ابهام درباره برندمان و تردیدهای 
مشتریان می شود.« همانطور که سیمون به خوبی بیان می کند، بیان هدف و نحوه 
فعالی��ت برند ضروری اس��ت. اگر این مرحله مورد بی توجهی م��ا قرار گیرد، امکان 
پرداختن به مس��ئله های مهمی همچون جلب وفاداری مشتریان و کارمندان وجود 

نخواهد داشت. 
بدون ش��ک پاس��خ به چرایی فعالیت برندمان و توجیه شیوه خاص عملکردش 
بسیار دشوار خواهد بود. نکته مهم در این زمینه ضرورت بیان چنین رویکردی است. 
در غیر این صورت ما نیز در کنار صدها برند کلیش��ه ای دیگر قرار خواهیم گرفت. 
برندهای بزرگ همیشه توانایی بیان ویژگی های منحصر به فردشان در قالبی جذاب 

را دارند بنابراین ما نیز باید چنین الگویی در پیش گیریم. 
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تغییر استراتژی نستله در حوزه تبلیغات و 
بازاریابی

برن��د نس��تله در طول چن��د ماه اخیر اق��دام به ایج��اد تغییرات 
س��اختاری و مهم در نح��وه فعالیت تبلیغات��ی و بازاریابی اش کرده 
اس��ت. این تغییرات در راستای تقویت توانایی برند نستله در زمینه 
جلب نظر مشتریان و بهبود وضعیتش در بازار رقابت انجام می شود. 
براس��اس گزارش خبرگزاری درام، تیم مدیریتی نس��تله به منظور 
افزایش تاثیرگذاری کمپین های تبلیغاتی اقدام به س��اماندهی یک 
گروه درون ش��رکتی در کنار آژانس تبلیغاتی همکارش کرده است. 
ای��ن اق��دام در ابتدا با هدف کمک به آژانس ط��رف قرارداد صورت 
گرفت، با این حال پس از اس��تخدام کارش��ناس های حرفه ای ایده 
قط��ع همکاری ب��ا آژانس های بازاریاب��ی و تبلیغ��ات در میان تیم 

مدیریت ارشد شرکت مطرح شد. 
یکی از نکات مدنظر نس��تله در تغییرات تازه برندش توجه هرچه 
بیش��تر به فناوری های نوین است. بدون تردید بازاریابی و تبلیغات 
با ظهور ش��بکه های اجتماعی دس��تخوش تغییرات بس��یار زیادی 
شده اس��ت. پلتفرم هایی مانند فیس بوک و گوگل به دلیل طراحی 
فضا های دیجیتال برای تعامل و فعالیت کاربران به ساده ترین شیوه 
ممکن توانایی تاثیرگذاری بر روی دامنه وسیعی از کاربران را دارند، 
بنابراین یکی از اهداف اصلی نس��تله از تغییرات عمیق در س��اختار 
برندش فراهم س��ازی ش��رایط تولید فضایی دیجیت��ال برای تعامل 

هرچه عمیق تر با مشتریانش است. 
بدون تردید کاهش س��طح هم��کاری با آژانس ه��ای تبلیغاتی و 
بازاریابی ایده بس��یار جسورانه ای محسوب می شود. به همین خاطر 
گام نخست نستله کاهش قدم به قدم همکاری است. بر این اساس 
اکنون تیم داخلی نس��تله با هم��کاری آژانس های طرف قرارداد در 
ت��الش برای تولید کمپین های بازاریابی و تبلیغات جذاب تر اس��ت. 
بدون تردید در صورت موفقیت نس��تله در آینده ای نزدیک ش��اهد 

قطع کامل همکاری با آژانس های موردنظر خواهیم بود. 
بدون تردید امروزه امکان فعالیت بدون اس��تفاده از خدمات 
و س��رویس های دیگر برندها وجود ندارد. به همین خاطر برند 
نس��تله با قطع هم��کاری اش با آژانس های تبلیغاتی به س��وی 
ش��رکت های فعال در ح��وزه IT و فن��اوری دیجیتال خواهد 
رفت. یکی از برندهای مدنظر نس��تله برای همکاری دیجیتال 
تاثیرگذار گوگل است. این اقدام در راستای استفاده از فضاهای 
تبلیغاتی گوگل صورت می گیرد. به عنوان مثال، گوگل مپ به 
عنوان یکی از مهمترین فضاهای تبلیغاتی مدنظر نس��تله قرار 
دارد. گوگل با اعالم رس��می کار بر روی نمایش تبلیغات برای 
کاربران گوگل مپ س��ر و صدای زیادی در دنیای کسب و کار 
ایجاد کرده اس��ت. نس��تله از حاال برنامه جدی برای همکاری 

تبلیغاتی با گوگل دارد. 
برنام��ه برن��د نس��تله به ط��ور کلی کاهش س��طح هم��کاری با 
آژانس ه��ای تبلیغات��ی و بازاریاب��ی و تمرکز هرچه بیش��تر بر روی 
همکاری نزدیک با برندهای بزرگ مانند گوگل اس��ت. در این میان 
بخش قاب��ل توجهی از بودجه بازاریابی نس��تله نیز صرف همکاری 

مشترک با گوگل و فیس بوک خواهد شد. 
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ایده تویوتا برای تبلیغات سال نو چیست؟
 همکاری تبلیغاتی تویوتا
با موسسه ادوارد نورتن

براساس گزارش خبرگزاری PR News Wire برند تویوتا 
در تازه ترین تصمی��م اش در حوزه تبلیغات اقدام به همکاری 
با موسسه EDO، فعال در زمینه تحلیل تبلیغات تلویزیونی، 
کرده اس��ت. نکته جالب اینکه مدیریت این ش��رکت برعهده 
ادوارد نورت��ن، بازیگر مش��هور هالیوود، اس��ت. کنار هم قرار 
گرفتن دو ن��ام بزرگ از حوزه تولید خودرو و دنیای بازیگری 
ب��ه ان��دازه کافی برای جل��ب نظر دامنه وس��یعی از مخاطب  
جهانی کافی است. نکته مهم در این میان بررسی نتیجه این 

همکاری بر روی عملکرد آتی تویوتا خواهد بود. 
همکاری میان تویوتا و موسس��ه EDO در راس��تای ادامه 
رون��د افزایش تاثیرگذاری ویدئوه��ای تبلیغاتی تویوتا صورت 
می گی��رد. نخس��تین همکاری می��ان دو ط��رف در تبلیغات 
 EDO مسابقه سوپربال 201۹ روی داد. در این زمان موسسه
تبلیغ تویوتا در نمایش خودروهای تازه GR Supra را مورد 
ارزیابی دقیق قرار داد. براس��اس گزارش موسس��ه EDO در 
آن زم��ان تبلیغ تویوتا بهتری��ن کمپین از نظر تاثیرگذاری بر 
روی مش��تریان عنوان ش��د. همین امر موجب ترغیب تویوتا 
بری هم��کاری نزدیک تر با این موسس��ه در راس��تای تولید 
کمپین های بهتر ش��د. از آن زمان تا به حال تغییرات بس��یار 

زیادی در نحوه بازاریابی تویوتا پدیدار شده است. 
گام بع��دی هم��کاری میان تویوتا و موسس��ه EDO برای 
رونمایی از کمپین تازه این ش��رکت در س��ال 2020 اس��ت. 
ای��ن کمپین به ن��ام »خانه ای برای تعطی��الت« در قالب ۹0 
ثانیه ای طراحی ش��ده اس��ت. هدف اصلی تویوت��ا رونمایی از 
کمپین موردنظر در روز س��ال نو اس��ت. بنابراین باید منتظر 
کمپین غافلگیرکننده تویوتا در روزهای ابتدایی س��ال جدید 
میالدی باشیم. شاید در نگاه نخست برگزاری کمپین مربوط 
به صنعت خودرو در روزهای ابتدایی س��ال نو عجیب به نظر 
 EDO برس��د. براس��اس پژوهش مش��ترک تویوتا و موسسه
مردم در روهای نخس��ت س��ال نو بیش از ه��ر زمان دیگری 
انگی��زه برای خری��د خودرو تازه دارند. ب��ه همین خاطر ایده 
تبلیغاتی تازه تویوتا شانس زیادی برای موفقیت در جلب نظر 

مشتریان خواهد داشت. 
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آیا ش��ما تا به حال مش��کلی در زمینه فهم معنا و ارتب��اط آگهی های تبلیغاتی 
با زندگی روزمره تان داش��ته اید؟ بسیاری از مش��کالت در زمینه فهم نادرست پیام 
تبلیغات به دلیل نمایش افراد بس��یار متفاوت با مخاطب هدف است. برخی برندها 
در انتخاب ایده و افراد حاضر در آگهی تبلیغاتی به ویژگی  های مخاطب هدف شان 

توجه نمی کنند. 
اگر همین حاال به سراغ مشاهده تبلیغات قدیمی بروید، به احتمال زیاد بسیاری 
از آنها با فرهنگ امروزی هماهنگی نخواهند داشت. شاید بعضی از آنها توهین آمیز 
هم تلقی شوند. این امر ناشی از تغییر فرهنگ عمومی و مردم هر منطقه است. بدون 
تردید هر س��ال فیلم های سینمایی بس��یار زیادی در سراسر جهان تولید می شود. 
اغل��ب فیلم ها بدون اینکه مورد توجه گس��ترده قرار گیرد، به عنوان کلیش��ه  کنار 
گذاشته می شوند. نکته مشترک فیلم های موفق توانایی جلب نظر مخاطب است. این 
امر از طریق ایجاد ارتباط میان زندگی مخاطب و نحوه داستان سرایی روی می دهد. 
الگویی مش��ابه در حوزه تبلیغات و بازاریابی وجود دارد. به این ترتیب موفقیت در 
حوزه طراحی کمپین و تولید ویدئوی رسمی برای آن در گرو توانایی ما برای ایجاد 

پیوند میان ایده مان با زندگی مخاطب است. 
یکی از نکات مهم در حوزه تبلیغات توجه به ویژگی های مخاطب است. این امر 
همیش��ه به معنای درک س��لیقه مخاطب نیس��ت. به عنوان مثال، سریال »این ما 
هستیم« در طول چند سال اخیر موفقیت بسیار زیادی در جلب نظر مخاطب جلب 
کرده اس��ت. این امر به دلیل توجه به جامع افراد نابینا صورت گرفته اس��ت. بر این 
اساس شخصیت اصلی این سریال فردی نابیناست. نکته جالب اینکه از فصل جدید 
سریال »این ما هستیم« بازیگری نابینا نقش اصلی را بازی خواهد کرد. پس از پخش 
تنها چند قس��مت این س��ریال انجمن های فعال در زمینه کمک به افراد نابینا نظر 
مثبت شان را اعالم کردند. پس از آن سریال به طور گسترده ای مورد توجه مخاطب 
عادی قرار گرفت. بدون تردید تمام موفقیت این سریال به خاطر توجه به مخاطب 
نابینا نیس��ت، با این حال صحبت از مخاطب نابینا برای نخستین بار در سریال در 

قالب شخصیت اصلی به اندازه کافی نوآورانه محسوب می شود. 
ب��دون تردید توجه به تکثر مخاطب هدف به برندها در راس��تای تولید محتوای 
تبلیغاتی بهتر کمک خواهد کرد. همچنین با این کار فرصت مناس��بی در راستای 
تعامل عمیق تر با مخاطب فراهم خواهد ش��د. یکی از ترندهای محبوب در س��ال 
جاری »بازاریابی تکثرگرا« اس��ت. پیش بینی بسیاری از کارشناس ها، از جمله من، 
ادامه روند افزایش محبوبیت این الگو است، بنابراین باید آن را به طور جداگانه مورد 

بررسی قرار دهیم. 
برترین نمونه های بازاریابی تکثرگرا

Procter & Gamble .۱
ش��رکت P&G بیشتر به خاطر مالکیت طیف گسترده ای از برندها شهرت دارد. 
برندهای زیرشاخه این شرکت همیشه در مقابل دید مشتریان قرار دارد. به همین 
خاطر شهرت P&G به هیچ وجه محل تردید نیست. برندهایی نظیر داو، تاید، ژیلت 

و دیگر غول های حوزه بهداشت زیرمجموعه شرکت P&G هستند. 
بدون ش��ک وقتی برند ما در حوزه های مختلف سالمت و بهداشت فعالیت دارد، 
دامنه وسیعی از مشتریان نیز به عنوان مخاطب هدفش مطرح خواهد شد. شرکت 
P&G به منظور جلب نظر مش��تریان باید ایده های متفاوت��ی را پیاده کند. امروزه 
مشتریان دارای دسته بندی درونی بسیار گسترده ای هستند، بنابراین تمرکز بر روی 
یک الگوی واحد از بازاریابی و تبلیغات هیچ مزیتی برای ما به همراه نخواهد داشت. 
یکی از کمپین های موفق ش��رکت P&G در زمینه بازاریابی تکثرگرا مربوط به 
مراس��م جایزه اِمی 2018 به نام »گفت وگو« اس��ت. این تبلیغ به طور گسترده ای 
ب��ر روی ذهنی��ت منفی افراد در مورد ای��ده آل زیبایی و حمایت از م��ادران دارای 
ش��رایط نامناس��ب برای نگهداری از کودکان ش��ان تمرکز کرده بود. به این ترتیب 
ه��دف اصلی کمپین معرفی الگوی ت��ازه ای از زیبایی با تمرکز بر نژاد آفریقایی تبار 
بود. امروزه بس��یاری از افراد در مواجه با مردم دارای نژاد آفریقایی یا پوس��ت تیره 
گرایش های نژادپرستانه عجیبی نشان می دهند. گاهی اوقات این جهت گیری ها به 
طور غیرمستقیم بیان می ش��ود. در هر صورت چنین اظهارنظرهایی همیشه برای 
مردم آفریقایی تبار آزاردهنده خواهد بود. ش��رکت P&G با تمرکز بر این مس��ئله 
موفق به جلب نظر مشتریان آفریقایی تبار در سراسر دنیا شد. وقتی ایده اصلی برند 
ما به اندازه کافی جذاب باشد، نیازی به استفاده از ایده مکمل نخواهد بود. در کمپین 
 P&G گفت وگو« ما با ایده جانبی جذابی مواجه هس��تیم. به این ترتیب شرکت«
به طور گسترده در تالش برای تضمین موفقیتش بود. در ادامه این کمپین بر روی 

کمک و توجه به مادرهای آفریقایی تبار تمرکز می شود. 
بدون تردید کمپین ش��رکت P&G نمونه واضحی از عملکرد مناس��ب در حوزه 
بازاریابی تکثرگراست. این نوع کمپین ها نیازمند ایده های عجیب و غریب نیستند. 
گاهی اوقات ایده های ساده و تاثیرگذار درست جلوی ما قرار دارد. نکته مهم توجه به 
این ایده هاست. متاسفانه بسیاری از برندها و بازاریاب ها به سادگی از کنار ایده های 
ج��ذاب عبور می کنند. به ای��ن ترتیب دیگر مجالی برای تمرک��ز بر روی ایده های 
مناس��ب باقی نمی ماند. اگر به شرایط اطراف مان با دید انتقادی نگاه کنیم، فرصت 

بهتری برای یافتن ایده های مناسب برای بازاریابی تکثرگرا خواهیم داشت. 
۲. گوگل

گوگل یکی از برندهای محبوب در سراس��ر دنیا محس��وب می شود. امروزه اغلب 
مردم از خدم��ات رایگان این برند در دنیای آنالین اس��تفاده های زیادی می کنند. 
لوریان توهیل، مس��ئول کمپین گوگل، در سال 2018 از برنامه جدی گوگل برای 

توجه به تکثر مخاطب های هدفش پرده برداش��ت. بر این اساس گوگل در راستای 
خدمت رسانی بهتر به مشتریانش در پی شناخت ویژگی ها و تکثرهای آنها بود. این 
امر به طور گس��ترده با همکاری روبات های هوش��مند و فناوری یادگیری ماشینی 
دنبال می ش��ود. به این ترتیب امکان شناخت دقیق و عمیق مشتریان با استفاده از 
تحلیل های کاربردی اطالعات شان وجود دارد. نکته مهم در اینجا عدم نقض حریم 
شخصی کاربران است. به این ترتیب فقط اطالعات آشکار و دارای مجوز آنها مورد 

ارزیابی قرار می گیرد. 
لوری��ان توهیل، مس��ئول کمپین گ��وگل به نام »با گوگل فک��ر کنید« در مورد 
کاس��تی های برندس��ازی و بازاریابی گوگل ادعای جالبی دارد: »مشتریان ما دامنه 
وسیعی از مردم را شکل می دهند، با این حال عملکرد گوگل همراه با توجه به این 
سطح از کثرت نیست. امروزه جامعه های مختلف دستخوش تغییرات بسیار زیادی 
شده اند، بنابراین نقش های اجتماعی تغییر کرده اند. شاید تا همین چند دهه پیش 
مشاهده یک مادر فعال در عرصه اقتصاد امر عجیبی بود، با این حال اکنون بسیاری 

از مادران در کنار همسران شان مشغول فعالیت اقصادی هستند.«
نکته فوق برند گوگل را به سوی طراحی کمپین »با گوگل فکر کنید« سوق داد. 
در ویدئوی رسمی این کمپین نقش های اجتماعی در خانواده دستخوش تغییر شده 
است. بنابراین پدر خانواده در حال تهیه شام برای فرزندان به نمایش درآمده است. 
اغلب کلیشه های تبلیغاتی در مورد آشپزی پدرها مربوط به حضور مادر خانواده در 
دورهمی های دوستانه یا بیمارس��تان برای تولد فرزند بعدی است. در اینجا گوگل 
خالقیت جالبی به خرج داده است، بنابراین مادر خانواده برای انجام معامله تجاری 
در سفر کاری حضور دارد. این ایده به اندازه کافی نوآورانه به نظر می رسد. گوگل با 
این کار به خوبی یکی از گروه های متفاوت در جامعه های مدرن را نمایش می دهد. 
نحوه واکنش مخاطب به این کمپین نیز امیدوارکننده اس��ت. بر این اس��اس اغلب 
مخاطب ها نسبت به نمایش تصویری نوآورانه از سوی گوگل ابراز رضایت کرده اند. 

متاس��فانه در طول س��ال های اخیر تمام ایده های تبلیغاتی حول چند کلیش��ه 
مشخص س��امان یافته است بنابراین مش��اهده تبلیغات خالق توجه هر مخاطبی 

را جلب خواهد کرد. 
گوگل از زمان اجرای کمپین »با گوگل فکر کنید« توجه بیش��تری به وضعیت 
افراد مختلف دارد. این امر غول دنیای اینترنت را بدل به یکی از برندهای پیش��رو 
در عرصه بازاریابی تکثرگرا کرده اس��ت. مجموعه کمپین های »پیکسل 2« نیز در 
همین راس��تا قرار دارد. در این مجموعه از کمپین ها افراد دارای مشکالت روحی و 
ذهنی س��وژه اصلی هس��تند. به این ترتیب با توجه به این افراد جایی برای شان در 

حوزه تبلیغات باز می شود. 
۳. مایکروسافت

برندهای بزرگ همیش��ه به دنبال ایجاد فضایی بهتر برای زندگی افراد هس��تند. 
این امر ش��امل تولید محصوالت هوشمند و دارای رابط کاربری ساده  نیز می شود. 
مایکروس��افت به عنوان غول دنیای IT از شهرت بسیار باالیی برخوردار است. اگر 
از طرفدارهای بازی های ویدئویی باشید، کنسول ایکس باکس برای شما نامی آشنا 
خواهد بود. امروزه بسیاری از مردم در سراسر جهان با استفاده از کنسول های بازی 
س��اعت های خوش��ی در کنار هم خلق می کنند. بی تردید در طول دهه های اخیر 
کنس��ول های بازی پیشرفت زیادی داشته اند. نکته مهم در این میان عدم توجه به 
کودکان دارای انواع ناتوانی جسمی است. شمار باالیی از این کودکان به هنگام بازی 
با کنس��ول های مختلف از حالت دس��ته بازی رضایت ندارند. به هر حال برای افراد 
دارای کم توانی جسمی استفاده از دسته های کنسول با طراحی غیرتخصصی برای 
آنها دشوار خواهد بود. برند مایکروسافت همین نکته را در آگهی سوپربال اش مدنظر 
قرار داد. این برند در طول چند سال اخیر بر روی الگوی تازه ای از دسته های جانبی 
برای سهولت بازی چنین کودکانی کار کرده است. نکته جالب اینکه گوگل از دیگر 
برندها نیز برای همکاری دعوت رسمی کرده است بنابراین جنبشی تمام عیار برای 

کمک به این کودکان راه افتاده است. 
وقتی مایکروسافت در نهایت راهکاری برای تولید دسته های جانبی مناسب پیدا 
کرد، آن را در قالب کمپین س��وپربال به نمایش گذاشت. بدون شک بهترین زمان 
برای رونمایی از کمپین های اصلی هر برند مس��ابقه سوپربال است. این مسابقه هر 
سال در ایاالت متحده برگزار می شود. قیمت پخش آگهی در این بازه زمانی نیز به 
شدت باالست بنابراین مایکروسافت ایده مطلوبی برای جلب نظر مخاطب هدفش در 

سر داشته است. در غیر این صورت این مقدار از هزینه قابل توجیه نبود. 
ایده اصلی مایکروسافت در کمپینی به نام »ما همگی بردیم« مطرح شد. در این 
کمپین شمار باالیی از کودکان دارای انواع کم توانی و ناتوانی جسمی خود را معرفی 
کردند. س��پس از مشکالت ش��ان به هنگام بازی با کنسول های مختلف گفتند. در 
نهایت نیز نسل جدید دسته بازی مایکروسافت برای کمک به این کودکان رونمایی 
شد. بدون تردید هر مخاطبی با مشاهده این کمپین تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. 
کمک به کودکان همیشه ایده مناسبی برای جلب نظر مشتریان محسوب می شود. 
در اینجا توجه به پیشینه برند مایکروسافت ضروری است. امروزه بسیاری از برندها 
فقط برای سوءاس��تفاده از کودکان اقدام به کمک می کنند. این امر ش��امل ایجاد 
بمب های رسانه ای و تبلیغاتی است. در عمل نیز پس از سر و صدای رسانه ای خبری 
از ادامه کمک برندها به کودکان نخواهد بود. در مورد مایکروسافت سابقه درخشان 
این برند در کمک به افراد مختلف نقش مهمی بازی کرد. همچنین باید توجه داشت 
که س��ود این برند به طور کامل صرف امور بشردوس��تانه می شود بنابراین همراهی 

مردم با این کمپین کامال منطقی به نظر می رسد. 
4. کوکاکوال

کوکاک��وال یکی از برندهای موفق در زمینه توجه به تکثر مش��تریان  هدفش در 
تبلیغات مختلف است. برخالف بسیاری از کمپین های این مقاله، در مورد کوکاکوال 

امکان اش��اره به کمپین های قدیمی نیز وجود دارد. اگر در دهه 70 و 80 میالدی 
در س��ن نوجوانی بوده باش��ید، به احتمال باال کمپین موفق »من می خواهم برای 
تمام جهان یک کوکا بخرم« را به یاد خواهید داشت. در این کمپین نحوه انتخاب 
بازیگرهای اصلی از س��وی کوکا کوال بسیار هوشمندانه بود. بر این اساس از هر قاره 
و فرهنگ های مختلف نماینده ای حضور داش��ت. درس��ت به همین خاطر کمپین 
موردنظر در دهه 70 و 80 در سراسر جهان به شهرت رسید. نمونه کوکا کوال یکی 
از نخس��تین کمپین های موفق در س��طح جهانی بود. پس از آن برندهای بس��یار 
زیادی، مانند پپس��ی، از این الگو تقلید کردند، ب��ا این حال هیچ کدام به موفقیتی 

مشابه نرسیدند. 
ه��دف اصلی کوکا کوال در آن زمان تولی��د کمپینی جذاب برای نمایش در تمام 
نق��اط جهان بود. ب��دون تردید آن زمان هنوز شخصی س��ازی محتوای بازاریابی به 
مفهوم کنونی معنا نداش��ت. با این حال کوکا کوال به شیوه ای جذاب اقدام به جلب 
نظر مخاطب هدف گس��ترده اش کرد. پیام اصلی این کمپین س��اده و روش��ن بود: 
استفاده مردم سراسر دنیا از محصوالت کوکا کوال. نکته جالب در این میان نحوه بیان 
موضوع بود بنابراین دست اندرکاران این کمپین به شیوه ای جذاب اقدام به گزینش 

بازیگرهای مختلف از سراسر جهان کردند. 
شاید بسیاری از مردم تنها عملکرد مثبت کوکا کوال در زمینه تبلیغات را متعلق 
به زمان های گذش��ته بدانند. اگر نگاهی ب��ه روند ثبات کوکا کوال در طول دهه های 
متمادی داش��ته باشیم، این فرضه به طور صریح رد خواهد شد. نمونه مشخص آن 
در س��ال 2013 با کمپین »یک کوکا با دیگران به اشتراک بذار« نمایان شد. از آن 
زمان تا به حال ش��عار اصلی این کمپین بر روی تمام بطری های نوش��ابه کوکا کوال 
درج می شود. نکته جالب در این میان امکان سفارش برای تهیه نوشابه های دارای 
نام مشخص است. به این ترتیب افراد فرصت واقعی به اشتراک گذاشتن کوکا کوال 
با دوستان شان را خواهند داشت. شاید در نگاه نخست این امر عجیب به نظر برسد، 
با این حال شناخت دقیق کوکاکوال از مشتری هدفش کارش را ساده کرده است. 

ادامه روند موفق کوکاکوال در زمینه بازاریابی تکثرگرا مربوط به کمپین »در کنار 
هم زیباس��ت« در سال 2014 اس��ت. این کمپین با توجه به اوج گیری توهین های 
نژادی در ایاالت متحده طراحی ش��د. هدف اصلی این کمپین بیان زیبایی جامعه 
آمری��کا با حضور تمام گروه های نژادی و قومی بود. تاریح ایاالت متحده براس��اس 
مهاج��رت مردم از نقاط مختلف جهان ش��کل گرفته اس��ت بنابراین احتمال بروز 
اختالفات قومی در آن به صورت پیچیده بس��یار زیاد اس��ت. به همین خاطر توجه 
به نکات مثب��ت در این زمینه اهمیت دارد. کوکاکوال با تاکید بر نقاط عطف تاریخ 
این کشور بر ضرورت حضور تمام گروه های خرد و قومیت های مختلف برای تکمیل 
زیبایی جامعه آمریکا تاکید کرده است. در نقطه اوج ویدئوی این کمپین به طور آرام 
لوگوی کوکاکوال بر روی صفحه نقش می بندد. به این ترتیب کوکاکوال این اقدام را 

به طور مناسبی با هویت برندش پیوند می زند.
امروزه ذهنیت اغلب مردم نس��بت به برند کوکاک��وال همراه با نوعی خوش بینی 
است. جالب اینکه بسیاری از برندهای مشابه در این صنعت با مخالفت های گسترده 
مش��تریان در زمینه تولید محصوالت بی کیفیت و آلوده سازی محیط زیست مواجه 
هستند. کمپین نهایی مدنظر ما از سوی کوکاکوال در مورد حفاظت از محیط زیست 
است. در این کمپین کوکاکوال به کاهش سطح استفاده از پالستیک در بسته بندی 
محصوالتش تا سال 202۵ متعهد می شود. این امر به طور مشخصی موجب جلب 
رضایت مشتریان و فعال های حوزه محیط زیست شده است بنابراین دیگر خبری از 

آلودگی های زیست محیطی از سوی این برند نخواهد بود. 
Axe .5

برن��د Axe در زمینه تولید محصوالتی نظیر تیغ اص��الح صورت و لوازم جانبی 
آن برای آقایان فعالیت دارد. کمپین این برند در س��ال 201۶ بر روی تبلیغ هرچه 
بیش��تر اس��پری بدن تاکید داش��ت. چنین کمپین هایی به طور معمول با اشاره به 
ورزش��کارهای حرفه ای و استفاده شان از اس��پری بدن طراحی می شود. نکته مهم 
درخص��وص کمپی��ن Axe عدم پیروی این کلیش��ه رایج اس��ت. بر این اس��اس 
دس��ت اندرکاران این برند در کمپین »یافتن معجزه خود« به سراغ ایده جالب تری 
رفته ان��د. اگر به اطراف مان نگاه کنیم، اغلب عالقه من��دان به ورزش و آنهایی که از 
اسپری بدن استفاده می کنند، ورزشکارهای حرفه ای به معنای دقیق کلمه نیستند. 
به همین خاطر طراحی کمپین هایی با حضور ورزشکارهای حرفه ای انگیزه چندانی 
در مخاطب عادی ایجاد نخواهد کرد. ایده Axe در کمپینش استفاده از افراد عادی 
به عنوان بازیگران اصلی کمپین بود. شاید در نگاه نخست حضور افراد عادی در یک 
کمپین مربوط به ورزش و تحرک چندان جذاب نباش��د، اما برند Axe به ایده اش 
اطمینان کامل داشت. در حوزه بازاریابی پژوهش و مطالعه درباره کمپین ها اهمیت 
باالیی دارد. اگر ما به این حوزه توجه نداشته باشیم، امکان تولید کمپین های جذاب 

فراهم نخواهد شد. 
پیام اصلی کمپین »یافتن معجزه خود« القای احساس رضایت افراد از بدن شان 
اس��ت. ما برای رضایت از وضعیت جس��مانی مان نیازی به انجام ورزش های سخت 
و دش��وار نداریم. فقط باید نس��بت به وضعیت مان احس��اس رضایت درونی داشته 
باش��یم. همین نکته برای س��اماندهی یک کمپین جذاب کافی به نظر می رس��د. 
واکنش مثبت مخاطب نس��بت به کمپین Axe به خوبی موفقیت بازاریاب های آن 
در توجه به مسئله ای مهم را نشان می دهد.  بدون شک بازاریابی با الگوی تکثرگرایی 
دشواری های خاص خود را دارد. توجه به مثال های مورد بحث در این مقاله به خوبی 
ش��ما را راهنمایی خواهد کرد. امروزه بدون توجه به الگوهای تازه و غیرکلیش��ه ای 
ام��کان موفقیت در حوزه بازاریابی وجود ن��دارد. به همین خاطر الگوی تکثرگرایی 

زمینه مناسبی برای طراحی ایده های تازه به ما خواهد داد. 
hubspot :منبع

بررسی وضعیت خرده فروشی ها در بازاریابی ایمیلی
شخصی سازی محتوای ایمیل ها برای موفقیت 

در بازاریابی ایمیلی

بازاریاب��ی ایمیلی هنوز هم یکی از مهم ترین الگوه��ای بازاریابی برای جلب نظر 
مخاطب هدف محسوب می شود. امروزه هیچ کسب و کاری به اندازه خرده فروشی 
از بازاریابی ایمیلی سود نمی برد. این امر به دلیل ماهیت بسیار سازگار فعالیت این 
برندها با الگوی طراحی محتوا برای ایمیل است. اگرچه بازاریابی ایمیلی با فعالیت 
خرده فروشی ها هماهنگی بسیار زیادی دارد، اما اغلب خرده فروشی ها نسبت به این 
الگ��و با دیده تردید نگاه می کنند. ادعای اصل��ی آنها در این زمینه اهمیت قدیمی 
س��رویس های ایمیل اس��ت. بنابراین اغلب برندها به سوی استفاده از سیستم های 
جدیدتر مانند ش��بکه های اجتماعی ب��رای تحقق اهداف بازاریابی ش��ان می روند.  
خوش��بختانه در طول س��ال های اخیر ابزارهای بس��یار زیادی برای شخصی سازی 
محتوای بازاریابی تولید ش��ده اس��ت. به این ترتیب امکان استفاده بهینه از الگوی 
بازاریابی ایمیلی برای دس��تیابی به اهداف برندها وجود دارد. هدف اصلی این مقاله 
بررسی راهکارهای شخصی سازی محتوای ایمیل ها برای بازاریابی هرچه بهتر است. 

در ادامه به بررسی برخی از نکات مهم در این زمینه خواهیم پرداخت.
نحوه استفاده خرد ه فروشی ها از ایمیل و برداشت مشتریان از آن

براساس مطالعه ای از سوی موسسه Live Clicker اکنون بسیاری از برندهای 
حوزه خرده فروشی در سطح بسیار ابتدایی از نظر شخصی سازی محتوای ایمیلی شان 
هستند. نتیجه این امر ضرورت کار بر روی ارتقای توانایی برندها، به ویژه در حوزه 
خرده فروش��ی، برای شخصی سازی بهینه محتوای شان است. متاسفانه بخش قابل 
توجهی از برندهای خرده فروشی فقط به شخصی سازی نام و سطر ابتدایی ایمیل شان 
برای مخاطب هدف توجه دارند. این امر شاید در نگاه نخست جذاب به نظر برسد، 
اما توانایی الزم برای جلب نظر مخاطب را نخواهد داشت. به همین خاطر ما باید به 

دنبال ایده های جذاب تری برای جلب نظر مخاطب هدف باشیم. 
بدون تردید هرچه محتوای ایمیل برند ما بهتر شخصی س��ازی شود، تاثیرش بر 
روی مخاطب هدف افزایش خواهد یافت. این امر نیازمند شناخت دقیق از مخاطب 
هدف برندهاس��ت. بدون آگاهی از س��لیقه مش��تریان امکان تمرکز بر روی تولید 
محتوای بهتر وجود نخواهد داشت. براساس مطالعه موسسه Live Clicker ارزش 
هر یک دالر س��رمایه گذاری در حوزه شخصی سازی محتوا در بازاریابی ایمیلی 20 

دالر است بنابراین ما با حوزه ای بسیار پرسود برای سرمایه گذاری مواجه هستیم. 
تکنیک های شخصی سازی محتوای بازاریابی ایمیلی

خرده فروش��ی ها همیشه محصوالت جذابی برای تمام سلیقه ها دارند. نکته مهم 
در اینجا طراحی الگویی جذاب برای پیشنهاد محصوالت مناسب به افراد عالقه مند 
است. بس��یاری از برندها به دلیل پیش��نهاد محصوالت به افراد نامناسب در عمل 
ش��انس فروش شان را کاهش می دهند. من در این بخش پنج نکته مهم در زمینه 
شخصی س��ازی محتوای بازاریابی ایمیلی برای خرده فروشی ها را مورد بررسی قرار 

خواهم داد. 
۱. قیمت گذاری شناور

تعیین قیمت یک محصول ابزار اصلی شرکت ها برای جلب نظر مشتریان محسوب 
می شود. خرده فروشی های بزرگ دامنه مختلفی از تقاضا برای محصوالت در مناطق 
مختلف را تجربه می کنند. این امر ضرورت تعریف سیستم قیمت  گذاری شناور برای 
جلب نظر هرچه بیشتر مش��تریان را ضروری می کند. توصیه من در اینجا کاهش 
هزینه های تبلیغاتی و اختصاص بودجه موردنظر برای طراحی تخفیف های کاربردی 
است. این امر به ویژه در بازارهای پرتقاضا برای محصوالتی خاص اهمیت دارد. هرچه 
یک محصول بیشتر مورد توجه مردم یک منطقه باشد، فعالیت خرده فروشی ها برای 
عرضه آن بیش��تر خواهد بود. بنابراین ما باید راهکاری در راس��تای جلب حمایت 
مشتریان این مناطق پیدا کنیم. اعمال تخفیف بیشتر بر روی محصوالت پرطرفدار 
یک منطقه ایده جالبی در راستای جلب نظر آنها محسوب می شود. به این ترتیب 

فروش ما در آن منطقه به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. 
۲. هدف گذاری رفتاری مشتریان

مش��تریان به طور معمول با رفتارهای خاصی عالقه ش��ان به یک برند را نش��ان 
می دهن��د. آگاه��ی ما از رفتار مش��تریان و معن��ای آن اهمیت بس��یار زیادی در 
شخصی سازی کمپین ایمیلی مان دارد. متاسفانه بسیاری از برندها اهمیت معنای 
رفتار مشتریان را به خوبی درک نمی کنند. به این ترتیب به عنوان مثال، اگر رفتار 
مش��تریان مبتنی بر حضور در فروش��گاه مان در روزهای آخر هفته اس��ت، برنامه 
بازاریابی مان باید پیش از حضور آنها س��اماندهی ش��ود. فقط در این صورت امکان 
موفقیت در جلب نظر آنها وجود خواهد داشت. بهترین مثال در این زمینه عملکرد 
خرده فروشی تارگت است. این خرده فروشی فروش های اصلی را روزهای آخر هفته 
انجام می دهد، بنابراین ایمیل های بازاریابی اش سه شنبه و چهارشنبه برای مشتریان 
ارسال می شود. این امر شانس تاثیرگذاری آن ایمیل ها بر روی مشتریان را افزایش 

خواهد داد. 
۳. اهمیت زمان بندی مناسب

مردم همیشه در ساعت های خاصی عالقه مند به حضور حداکثری در شبکه های 
اجتماعی و به طور کلی اینترنت هستند. این امر در زمینه ارسال ایمیل های بازاریابی 
اهمیت زیادی دارد. اگر ایمیل  ما در زمان مناسب برای مخاطب ارسال نشود، شانس 
جلب نظر مخاطب از س��وی ما کاهش خواهد یافت. ب��ا ارزیابی زمان حضور اغلب 
مشتریان هدف مان در اینترنت امکان تاثیرگذاری بیشتر براساس شخصی سازی زمان 
ارسال ایمیل فراهم می شود. نکته مهم در این میان عدم نیاز به ارسال دسته جمعی 
تمام ایمیل ها در زمانی واحد است. بنابراین باید با ارزیابی گروه های مختلف مخاطب 

هدف برندمان ساعت های متفاوتی برای ارسال ایمیل انتخاب کنیم. 
4. شخصی سازی محتوا براساس قوانین برندمان

بدون تردید برندها برنامه مش��خصی برای شخصی س��ازی محتوا دارند. این امر 
براس��اس ارزیابی وضعیت درونی، سلیقه مش��تریان و امکانات در دسترس تعیین 
می شود. نکته مهم در این میان پایبندی به برنامه مان است. اگر قوانین موردنظر ما 
درخصوص شخصی سازی محتوا به طور مداوم مورد توجه قرار نگیرد، تاثیرگذاری اش 
را از دست خواهد داد. دسته بندی مشتریان براساس جنسیت، سن، محل سکونت و 
محصوالت مورد عالقه شان کمک زیادی به افزایش دقت برنامه های ما خواهد کرد. 
نکته مهم در این میان توجه به روزرسانی اطالعات مان درباره مشتریان است. پس از 

آن تنها عامل مهم پایبندی به برنامه مان خواهد بود. 
5. ارزیابی مداوم و آنالین شرایط محتوا

محتوای کمپین بازاریابی ما همیشه تاثیرگذاری یکسانی بر روی مشتریان نخواهد 
داشت. بنابراین ارزیابی دقیق وضعیت هر کمپین به صورت زنده و همگام با اجرای 
آن اهمیت دارد. فقط در این صورت امکان ارزیابی نتیجه قطعی کمپین ها و بهبود 
وضعیت بازاریابی مان در کمپین های بعدی وجود دارد. متاسفانه بسیاری از برندها 
فقط تا مرحله اجرای کمپین به دنبال بهبود درک شان هستند. پس از آن دیگر توجه 

به نتایج کمپین مورد توجه آنها قرار نمی گیرد. 
بدون ش��ک مدیریت کمپین بازاریابی ایمیل مح��ور چالش های زیادی به همراه 
دارد. تالش برای تعریف چارچوبی دقیق و پایبندی به آن مهم ترین عامل موفقیت 

خرده فروشی ها در این حوزه خواهد بود. 
smallbiztrends :منبع
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افزایش فروش برندمان در ماه های پایانی سال
تکنیک های استفاده بهینه از ترند »شنبه 

کسب و کارهای کوچک«

امروزه در دنیای کسب و کار مناسبت های بسیار زیادی برای ارائه تخفیف های 
جذاب به مشتریان وجود دارد. یکی از مناسبت های جالب در این میان مربوط 
به کسب و کارهای کوچک است. مناسبت مذکور به نام »شنبه کسب و کارهای 
کوچک« ش��ناخته می شود. بدون تردید این مناسبت شهرت بسیار کمتری در 
مقایس��ه با »جمعه سیاه« دارد. دلیل این امر نیز تاسیس آن در طول 10 سال 
گذش��ته از سوی برند آمریکن اکسپرس اس��ت. با این حساب ما یک مناسبت 
کامال تازه و جدید پیش روی داریم. هدف اصلی آمریکن اکسپرس از این اقدام 
جلب توجه و همکاری کس��ب و کارهای کوچک اس��ت. به این ترتیب فرصت 
مناسبی برای کسب و کارهای کوچک و مشتریان آنها برای بهره مندی از سود 
مش��ترک فراهم خواهد ش��د.  کس��ب و کارهای کوچک همیشه دشواری های 
زی��ادی در تعامل با برندهای بزرگ دارند. این امر ناش��ی از توانایی تاثیرگذاری 
بس��یار بیشتر برندهای بزرگ و منابع مالی سرشار آنهاست. مزیت اصلی کسب 
و کارهای کوچک در این میان امکان برقراری ارتباط نزدیک و تعامل صمیمی 
ما مشتریان ش��ان است. بدون شک استفاده درست از ترند »شنبه های کسب و 
کارهای کوچک« فرصت افزایش ش��مار مشتریان و ایجاد فضایی شلوغ اطراف 
فروش��گاه مان را فراهم خواهد کرد.  براساس گزارش موسسه ملی خرده فروشی 
در ایاالت متحده نزدیک به ۶7 میلیون خریدار در شنبه کسب و کارهای کوچک 
سال جاری اقدام به خرید از فروشگاه ها و کسب و کارهای کوچک خواهند کرد. 
این مناس��بت در ب��ازه زمانی میان 24 تا 30 نوامبر 201۹ ق��رار دارد، بنابراین 
بسیاری از کسب و کارهای کوچک باید برنامه ای دقیق برای جلب نظر مشتریان 
هدف ش��ان در این بازه زمانی داشته باشند. در ادامه این مقاله سه راهکار اصلی 
برای موفقیت برندمان در مناس��بت »ش��نبه کس��ب و کارهای کوچک« مورد 

بررسی قرار خواهیم داد. 
۱. استفاده از عالمت های خاص در ویترین فروشگاه

ش��روع یک مناسبت تازه همراه با تخفیف های گسترده برای مشتریان است. 
نکته مهم در مورد ش��نبه کس��ب و کارهای کوچک ناآگاهی ش��مار باالیی از 
مشتریان نسبت به آن است. بنابراین ما باید در قالب عالمت ها یا اطالعیه های 
مشخص در ویترین فروشگاه حضورمان در مناسبت موردنظر را یادآور شویم. این 
امر تاثیر انکارناپذیری در افزایش انگیزه مشتریان برای خرید از ما خواهد داشت.  
بدون ش��ک همه ما تجربه مشاهده ویترین و غرفه های خالی خرده فروشی ها را 
داریم. براساس مطالعه انجمن کارآفرینان جوان نزدیک به 73درصد از مشتریان 
آمریکایی این مسئله را یک مشکل جدی در رابطه با ایده پردازی خالق برندها 
می دانند، بنابراین ما باید برنامه دقیقی برای معرفی جلوه ای تاثیرگذار از برندمان 
برای مشتریان داشته باش��یم. در غیر این صورت امکان فعالیت تاثیرگذار برند 
ما و جلب نظر مش��تریان هدف از بین خواهد رفت.  اطالع رسانی درباره حضور 
شرکت مان در کمپین های مختلف اهمیت بس��یار زیادی دارد. این امر موجب 
موفقیت ما در زمینه جلب نظر دامنه هرچه وس��یع تری از مش��تریان می شود. 
بنابراین به عنوان یک توصیه عملی در این بخش باید توجه به توسعه کانال های 
ارتباطی برندمان با مشتریان را یادآور شوم. این امر تاثیرگذاری بیشتر ما بر روی 

مشتریان را در پی خواهد داشت. 
۲.استفاده بهینه از شبکه های اجتماعی

ام��روزه تمام برندها و خرده فروش��ی های بزرگ در ش��بکه های اجتماعی 
فعالیت دارند، بنابراین ما نیز باید فعالیت مناس��ب در ش��بکه های اجتماعی 
را در دس��تور کارمان قرار دهیم. تکنیک های ح��وزه بازاریابی و تبلیغات در 
شبکه های اجتماعی برای توسعه کمپین های مربوط به مناسبت های مختلف 
به طور معمول بر روی کاربرد هش��تگ ها تاکید دارند. نخستین گام ما برای 
موفقیت در »ش��نبه کسب و کارهای کوچک« استفاده از هشتگ اختصاصی 
برای برندمان اس��ت. همچنین اس��تفاده از هشتگ ش��نبه  کسب و کارهای 
کوچک نیز تاثیر مناس��بی بر روی سرنوش��ت برندمان خواهد داش��ت. این 
امر عالوه بر س��هولت دسترس��ی کاربران به محتوای برند ما موجب تقویت 

انگیزه شان برای تولید محتوا پیرامون ما و کمپین مان نیز خواهد شد. 
صرف نظر از کاربرد ویژه و انحصاری هشتگ ها، باید چند نکته مهم دیگر 

را نیز مدنظر قرار داد:
• اس��تفاده از امکان��ات مربوط به فروش آنالین محص��والت و خدمات در 
شبکه های اجتماعی ضرورت دارد. این امر فرآیند خرید برای مشتریان را به 
ش��دت ساده و س��ریع خواهد کرد. هرچه فرآیند خرید ساده تر باشد، انگیزه 

مشتریان برای خرید بیشتر خواهد شد. 
• تقویت انگیزه کاربران برای منشن کردن اکانت ما در ذیل پست های مختلف 
یا محتوای تولیدی شان ایده مناسبی است. این امر به طور معمول از طریق درج 
عالمت @ و س��پس نوش��تن نام اکانت ما صورت می گی��رد. در برخی از موارد 

پاسخگویی به کاربران در قالب این نکات نیز ایده جالبی خواهد بود. 
• بخ��ش اس��توری در بس��یاری از ش��بکه های اجتماعی کام��ال جذاب و 
کاربردی محسوب می شود. هدف اصلی در این میان بیان اطالعات کاربردی، 
کوتاه و جذاب به مخاطب اس��ت. نکته مهم مدنظر من بیان اطالعات همراه 

با ظاهری بسیار آراسته است. این امر توجه مخاطب را جلب خواهد کرد. 
• نمایش فهرس��ت محصوالت برندمان و تخفیف های اعمال��ی بر روی آنها به 
مناس��بت شنبه کس��ب و کارهای کوچک کامال ضروری اس��ت. خوشبختانه در 
اینستاگرام امکان خرید آنالین و مستقیم از درون استوری ها وجود دارد بنابراین با 
چنین کاری شانس ما برای جلب نظر مخاطب هدف در عمل افزایش خواهد یافت. 
توصیه پایانی من در این بخش استفاده از تجربه مشتریان است. اگر آنها 
پیش از این نیز در ش��نبه کس��ب و کارهای کوچک اقدام به خرید کرده اند، 
استفاده از تجربه شان و دیدگاه آنها نسبت به نقاط ضعف و قوت این فرآیند 
ض��روری خواهد بود. به این ترتیب ش��رکت ما امکان بهبود وضعیت و نحوه 

عملکردش را خواهد داشت. 
۳. همکاری با سایر کسب و کارهای محلی

بدون تردید همکاری با س��ایر کسب و کارهای محلی اقدام بسیار منطقی 
خواهد بود. این امر موجب جلب نظر مشتریان در دامنه ای وسیع تر می شود. 
وقتی ش��رکت ما با س��ایر شرکت های مش��ابه و محلی همکاری می کند، در 
عمل ش��انس بیش��تری برای فروش خواهد یافت. توصیه من در این بخش 
هم��کاری با ش��رکت های غیررقیب اس��ت. ما به ای��ن ترتیب ام��کان ارائه 
پیشنهادهایی در قالب بس��ته ویژه به مشتریان را خواهیم یافت. بسته ویژه 
ش��امل محصوالت مختلفی از سوی شرکت های همکار در کمپین مناسبتی 
برای مشتریان است. اعمال تخفیف های گسترده بر روی این بسته ها ویژگی 

اصلی چنین الگویی از همکاری محسوب می شود. 
نکته مهم درخصوص همکاری با س��ایر ش��رکت ها ضرورت هم اندیش��ی 
و طراحی اس��تراتژی به صورت مش��ترک اس��ت. فقط در این صورت امکان 

موفقیت در پیشبرد طرح مشترک مان وجود خواهد داشت. 
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مدیریت یک کسب و کار به هیچ وجه کار ساده ای نیست. مدیران همیشه باید 
تعامل نزدیکی با کارمندان شان داشته باشند. این امر به پیشبرد هرچه بهتر امور 
کمک خواهد کرد. هیچ شرکتی با مدیران دارای فاصله معنادار با کارمندان موفق 
به توس��عه جایگاهش نخواهد ش��د. اگر نگاهی به کارآفرینان برتر دنیا بیندازیم، 
تمام آنها مهارت ارتباطی و تعاملی بس��یار باالیی دارند. این امر در درون شرکت 

تاثیر زیادی بر روی نحوه تعامل آنها با نیروی کار خواهد داشت. 
یکی از اش��تباهات رایج میان مدیران، به ویژه مدیران تازه کار، عدم اختصاص 
زمان مناس��ب برای تعامل سازنده با کارمندان اس��ت. وقتی ما زمان کافی برای 
گفت وگ��و و وقت گذرانی با کارمن��دان تعریف نکنیم، به تدری��ج فاصله میان ما 
بیش��تر خواهد ش��د. اغلب برندها ب��ه دلیل همین فاصله می��ان تیم مدیریتی و 
کارمندان با شکس��ت های عجیب و غریب مواجه می ش��وند. نکت��ه جالب اینکه 
چنین اشتباهاتی مخصوص مدیران تازه کار نیست. گاهی اوقات مدیران کارکشته 

نیز دچار چنین اشتباهات عجیبی می شوند. 
من در تجربه شخصی ام در دنیای کسب و کار اختصاص زمان برای کارمندان 
را در اولوی��ت ق��رار داده ام. به ای��ن ترتیب امکان تعامل نزدی��ک با کارمندان به 
صورت تاثیرگذار فراهم می ش��ود. امروزه بس��یاری از کارمن��دان به دلیل ناتوانی 
تی��م مدیریتی در درک نیازها ی ش��ان اقدام ب��ه تغییر کار می کنن��د. این امر با 
توجه به ش��رایط کنونی دنیای کس��ب و کار کامال عادی به نظر می رسد. اگر ما 
به دنبال ایجاد کس��ب و کار متفاوت با س��ایر رقبا هستیم، صرف تمرکز بر روی 
تولی��د محص��والت بهتر با قیمت پایین کافی نیس��ت. ما باید توج��ه ویژه ای به 
کارمندان ش��رکت مان نیز داشته باش��یم. در غیر این صورت ماهیت پیشرفت و 

توسعه برندمان مقطعی و کوتاه مدت خواهد بود. 
ب��دون تردید اختصاص زمان ب��رای مالقات و گفت وگو با کارمندان ش��رکت 
ب��ه معنای وقف تمام زمان مان در طول روز برای آنها نیس��ت. مدیریت زمان در 
اینجا اهمیت بسیار زیادی دارد. خوشبختانه شیوه های بسیار زیادی برای تقویت 
مه��ارت مدیریت زمان در س��بک مدیریتی وج��ود دارد بنابراین با اجرای برخی 
تکنیک ه��ا و تمرین های کاربردی امکان بهبود وضعی��ت تعامل مان با کارمندان 
وجود خواهد داش��ت. من در طول سه دهه فعالیت به عنوان کارآفرین، نویسنده 
و سخنران به ایده های جالبی دست یافته ام. در ادامه برخی از مهم ترین ایده های 
مدیریت زمان برای تعامل سازنده با کارمندان را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۱. ضرورت عادی سازی روابط 
مدی��ران به طور معمول تمایل چندانی ب��رای وقت گذرانی عادی با کارمندان 
ندارند. اگر تجربه فعالیت به عنوان کارمند یک ش��رکت را داش��ته باشید، مدیر 
بخش همیش��ه به هنگام کاری مهم به سراغ تان آمده است بنابراین هرگاه مدیر 
بخش کنار میز ما حضور یابد، زنگ خطر برای ما به صدا درمی آید. این احساس 
نگران��ی از حضور مدی��ران کنار کارمندان به هیچ وجه خوب نیس��ت. ما باید به 
س��رعت در تالش برای تغییر این الگوی نامناس��ب باش��یم. در غیر این صورت 
به زودی نارضایتی اعضای ش��رکت از وضعیت مدیریتی ما به اوج خواهد رسید. 
توصیه من در این بخش تالش برای عادی س��ازی رابطه مان با کارمندان اس��ت. 
ما همیش��ه نیازمند گفت وگوی ج��دی با کارمندان نیس��تیم. گاهی اوقات باید 
چند دقیقه وقت باارزش مان را تلف کنیم. اصطالح اتالف وقت همیش��ه از سوی 
مدیران بس��یار جدی برای اش��اره به گفت وگوهای روزمره به کار می رود. بر این 
اس��اس گفت وگو در مورد این نکات هیچ توجیهی ندارد. به همین خاطر باید از 
آنها صرف نظر کرد. توصیه من در این بخش توجه به وضعیت و روحیه کارمندان 
از طریق همین گفت وگوهای صمیمانه است. شاید در نگاه نخست چنین الگویی 
اتالف وقت باشد، اما تاثیر بسیار مثبتی بر روی روحیه کارمندان خواهد داشت. 
وقتی ما به س��راغ میز یکی از کارمن��دان می رویم، این امر نباید موجب ایجاد 

نگران��ی در وی ش��ود بنابراین گاه��ی اوقات به صورت عادی ب��رای گفت وگوی 
دوس��تانه سر میز کارشان حاضر شوید. نکته مهم در اینجا توجه یکسان به تمام 
کارمندان اس��ت. در غیر این صورت امکان موفقیت در عادی س��ازی رابطه مان با 

آنها فراهم نخواهد شد. 
۲. اختصاص زمان برای آموزش کارمندان

مدیران یک شرکت همیش��ه دارای سطح مهارت و تجربه باالتری در مقایسه 
ب��ا کارمندان هس��تند. این ام��ر آنها را بدل به افرادی شایس��ته ب��رای مدیریت 
ش��رکت می کند. بدون ش��ک کارمندان ش��رکت در بس��یاری از مواقع نیازمند 
راهنمایی های تیم مدیریتی هس��تند بنابراین دیدگاه ما نسبت به نیاز کارمندان 
به توصیه های مان باید تغییر کند. متاس��فانه بس��یاری از مدیران احس��اس نیاز 
کارمندان به راهنمایی ش��ان را نوعی ضعف محس��وب می کنن��د. اگر کارمندان 
هیچ نیازی به راهنمایی های مدیران نداش��تند، دیگر تعریف جایگاه مدیریت در 

شرکت ها بی معنا بود. 
نیاز به آموزش نکات کلیدی به کارمندان همیشه احساس می شود. با این حال 
گاهی اوق��ات این نیاز بیش از زمان های دیگر ض��روری جلوه می کند. به عنوان 
مثال، به هنگام کار بر روی یک پروژه کامال تازه اغلب کارمندان دچار سردرگمی 
خواهند ش��د. این امر کامال طبیعی است. در اینجا تیم مدیریتی باید توانایی اش 
در کمک به کارمندان را نشان دهد. استفاده از تجربه قبلی و مهارت مان در این 
ن��وع رویدادها اهمیت زیادی دارد. مدی��ران در خالل کمک به کارمندان فرصت 
مناس��بی برای بهبود رابطه شان با آنها دارند بنابراین همیشه زمان مناسب برای 

آموزش نکات کلیدی به کارمندان را مدنظر داشته باشید. 
۳. اهمیت اختصاص زمان برای قدردانی از زحمات کارمندان

بدون تردید همه ش��رکت ها به پش��توانه تالش کارمندان ش��ان توانایی کسب 
موفقیت های مختلف را دارند. گاهی اوقات تالش و پش��تکار کارمندان در زمینه 
کاری ش��ان بس��یار حیرت انگیز اس��ت. در چنی��ن مواقعی قدردان��ی از آنها ایده 
مناسبی به نظر می رس��د. ما باید همیشه احساس قدردانی از زحمات کارمندان 
را نش��ان دهیم. در این زمینه دو الگو وجود دارد. الگوی نخس��ت شامل قدردانی 
از کارمندان برجس��ته در میان تمام اعضای شرکت است. این نوع قدردانی تاثیر 
بس��یار مطلوبی بر روی روحیه آنها خواهد داشت. الگوی دوم مبتنی بر دعوت از 
کارمندان برای دیدار خصوصی است. به این ترتیب امکان تاثیرگذاری به بهترین 
ش��کل بر روی کارمند موردنظر فراهم می ش��ود. مالقات های خصوصی همیشه 
ح��ال و هوای خاصی دارد. در چنین مالقات هایی کارمندان تاثیرپذیری بس��یار 
زیادی از مدیران خواهند داشت. به همین خاطر برگزاری مالقات های خصوصی 

با کارمندان برجسه شرکت باید در اولویت ما قرار داشته باشد. 
4. اهمیت کمک به بهبود عملکرد کارمندان

همه ما کار و فعالیت را از نقطه ای مش��خص شروع کرده ایم. در ابتدا هیچ کس 
دارای تمام مهارت ها نیس��ت. ماهیت کس��ب و کار ش��امل تالش پیوسته برای 
بهبود عملکردمان اس��ت. بنابراین انتظار برخی از مدیران نسبت به مهارت باال و 
کامل نیروی کار از همان روز نخس��ت بی معنا جلوه می کند. اگر ش��ما نیز چنین 
انتظاری از کارمندان تان دارید، باید اندکی پیرامون تجربه شخصی تان فکر کنید. 
آیا ش��ما از همان روز نخست کاری تان تمام مهارت های کنونی را داشتید؟ بدون 
تردید پاس��خ منفی خواهد بود بنابراین انتظار چنین امری از دیگران غیرمنطقی 

خواهد بود. 
توصیه من در این بخش اختصاص زمان مناس��ب برای کمک به کارمندان در 
راس��تای بهبود عملکردش��ان اس��ت. این امر موجب تعامل هرچه بهتر ما و آنها 
خواهد ش��د. متاسفانه امروزه بس��یاری از کارمندان نسبت به طرح پرسش های 
مختلف از مدیران ش��رکت احس��اس نگرانی می کنند. این امر ناش��ی از واکنش 
منفی تیم مدیریتی اس��ت بنابراین در عمل بس��یاری از کارمندان پرس��ش های 
خ��ود را هرگ��ز مطرح نمی کنند. م��ا به عنوان مدیران یک ش��رکت باید توانایی 
پذیرش پرس��ش ها و حتی انتقادات نس��بت به خود را تقویت کنیم. در غیر این 

صورت به س��رعت کارمندان ماهرمان از دست می روند. بی تردید کارمندان پس 
از کس��ب مهارت کافی و یافتن موقعیت شغلی بهتر هیچ عالقه ای به همکاری با 
ما نخواهد داش��ت. اگر نوع برخورد ما با آنها مناسب باشد، شانس مان برای ادامه 
هم��کاری کارمندان حتی پس از دریافت پیش��نهادهای همکاری بس��یار جذاب 

باال خواهد بود. 
5. تاثیر صحبت با کارمندان درباره کارنامه کاری شان

فعالیت در یک عرصه مش��خص به معنای تعهد ما نس��بت به ادامه آن تا پایان 
عمر نیس��ت. بس��یاری از افراد پس از چند س��ال فعالیت در یک عرصه به سراغ 
ح��وزه دیگری می روند. این امر کامال طبیعی اس��ت. وظیفه م��ا به عنوان مدیر 
یک ش��رکت در قبال کارمندان تشویق شان برای پیگیری حوزه های کاری مورد 
عالقه ش��ان اس��ت. این امر ما را در نگاه آنها بدل به مدیرانی قابل اعتماد خواهد 
کرد. متاس��فانه بسیاری از مدیران نس��بت به تمایل و عالیق شخصی کارمندان 
توجه کافی ندارند. به همین خاطر در عمل فرآیند تعامل این دسته از مدیران با 

کارمندان شان بسیار خشک و بی روح خواهد بود.
توصیه من در این بخش اختصاص زمان مناس��ب برای گفت وگو با کارمندان 
پیرامون س��لیقه شخصی شان است. ش��اید امکان همکاری بهتر با آنها در داخل 
شرکت فراهم باشد. اگر سلیقه آنها به طور کلی متفاوت از دامنه فعالیت شرکت 
ما بود، بهترین راهکار کمک به آنها برای تغییر حوزه فعالیت ش��ان است. این امر 
ش��هرت ما به عنوان مدیرانی به فکر و دلس��وز را بیشتر خواهد کرد. بدون تردید 
ه��ر کارمندی عالقه مند به همکاری با مدیران دلس��وز خواهد ب��ود بنابراین در 

بلندمدت فرآیند جذب نیروی کار ماهر برای برند ما ساده تر خواهد شد. 
6. پذیرش درخواست مالقات کارمندان

برخی از کارمندان عالقه مند به دیدار با مدیران مختلف ش��رکت هستند. این 
امر شامل بحث پیرامون مسائل کاری یا حتی بیان ایده های تازه می شود. اگر ما 
همیشه پاسخ منفی به درخواست آنها بدهیم، به تدریج انگیزه شان برای مالقات 
با ما از بین خواهد رفت. این امر موجب کاهش توانایی تاثیرگذاری ما بر روی آنها 
نیز می شود. به این ترتیب پس از مدت زمانی کوتاه دیگر هیچ توان تاثیرگذاری 

بر روی کارمندان نخواهیم داشت. 
توصیه من در این بخش بس��یار ساده و سر راس��ت است: پذیرش درخواست 
دیدار کارمندان. اغلب اوقات کارمندان درخواس��ت مالقات دسته جمعی مطرح 
نمی کنن��د بنابراین ما باید برنام��ه ای دقیق برای مالقات منظم با تمام کارمندان 
داشته باشیم. بسیاری از برندهای بزرگ در سراسر جهان ادامه مسیر موفق شان 
در ح��وزه کس��ب و کار را مدیون ایده پردازی خالقانه کارمندان ش��ان هس��تند 
بنابراین گفت وگو با کارمندان همیش��ه امری از س��ر رفع تکلیف نیس��ت. گاهی 

اوقات بهترین ایده های کاری از دل همین مالقات ها بیرونی می آید. 
۷. اختصاص زمان مناسب برای یافتن ایرادها

ب��دون تردید بروز عیب و ایراد در فعالیت ش��رکت ها امری طبیعی محس��وب 
می ش��ود. بسیاری از شرکت ها س��رمایه گذاری هنگفتی برای جلوگیری از چنین 
مش��کالتی انجام می دهند. بی شک این امر کامال منطقی محسوب می شود. نکته 
مهم در این میان توجه به ماهیت طبیعی چنین مشکالتی است بنابراین ما باید 
زمان مناس��ب برای گفت وگو و هم اندیش��ی با کارمندان در راس��تای ریشه یابی 
مش��کالت را مدنظر داشته باش��یم. در غیر این صورت امکان همکاری سازنده با 

آنها را نخواهیم داشت. 
متهم س��اختن کارمندان پس از بروز مش��کالت س��اده ترین کار ممکن است. 
نکته مهم مس��ئولیت ما به عنوان مدیر یک ش��رکت اس��ت. در دنیای کس��ب و 
کار موفقیت و شکس��ت یک شرکت به پای مدیرانش نوشته خواهد شد بنابراین 
باید مس��ئولیت مان در این حوزه را بپذیریم. هم اندیش��ی با کارمندان برای رفع 
مش��کالت احساس نقش آفرینی آنها در فرآیند مدیریت شرکت را تقویت خواهد 

کرد. 
inc :منبع

بررسی ۷ تکنیک کاربردی تعامل با کارمندان

مدیریت زمان برای تعامل سازنده با اعضای شرکت

به قلم: اسکات مائوتز نویسنده و سخنران حوزه کسب و کار
    ترجمه: علی آل علی    

به قلم: دبورا سوینی کارشناس کسب و کار
ترجمه: علی آل علی     
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اخبار

قم – خبرنگار فرصت امروز: ســتاندار قم طرح هاي شركت آبفاي قم را 
بازديد و كلنگ زني كرد. بهرام سرمست استاندار قم به همراه محسن بهشتي 
معاون امور عمراني استاندار از پروژه هاي آب و فاضالب قم بازديد كرد. استاندار 
قم در حاشيه اين بازديد طي سخناني با بيان اينكه شركت آبفاي قم در راستاي 
سياست هاي اقتصادي مقاومتي گام هاي مثبتي برداشته است. وي با اشاره به 
اجراي طرح انرژي خورشيدي و توليد برق از بيوگاز توسط شركت آبفا گفت: 
چنين طرح هايي كه در راستاي توليد انرژي هاي پاك هستند، مورد حمايت 
مديريت استان مي باشند. سرمست همچنين در بازديد از كارگاه بومي سازي و 
توليد اسكروپمپ فاضالب در قم گفت: پيگيري هاي الزم براي استفاده وزارت 
نيرو از محصوالت توليد داخل انجام خواهد شد. استاندار قم همچنين نيروگاه 
خورشيدي تاسيسات آبرساني شهيد وفايي و نيروگاه برق آبي ساالريه را كلنگ 
زني كرد. مديرعامل شركت آب و فاضالب استان قم  نيز با اشاره به فرسودگی و 
از كار افتادگی اسكروپمپ های ايستگاه های پمپاژ فاضالب قم گفت: اين پمپ ها 
در گذشــته از خارج از كشــور تأمين می شــد اما با توجه به شرايط تحريم و 
قيمت تمام شده باالی اين دستگاه به دنبال استفاده از توان داخلی برای توليد 
آن رفتيم. وی خاطرنشــان كرد: پس از بررسی جوانب مختلف و شركت های 
توليدكننده اين گونه دســتگاه ها با مقياس كوچک، يک شركت ماشين سازی 
در شهرك شكوهيه قم برای ساخت اسكروپمپ اعالم آمادگی كرد. علی جان 
صادق پور حمايت از ســاخت اين دســتگاه  كه تاكنون نمونه موفقی از آن در 
داخل كشور توليد نشده بود را »ريسک« دانست و گفت: ما با اطمينان به نيروی 

انسانی جوان، متخصص و توانمند كشور اين ريسک را پذيرفتيم و كار را به آن ها 
واگذار كرديم. اسكروپمپ های توليد شده داخلی تنها با يک پنجم قيمت تمام 
شده نمونه مشابه خارجی آن ساخته شده و از خروج مقادير زيادی ارز از كشور 
جلوگيری به عمل آمده است. نورمندی مديرعامل شركت توليد اسكروپمپ نيز 
با اشاره به مراحل و دقت ساخت اين نوع پمپ ها اظهار داشت: هم از نظر علمی 
و هم از نظر اجرايی اين پمپ ها كامالً بومی سازی و امكان توليد آن برای تمام 
كشور فراهم شده است. استاندار قم نيز با قدردانی از اقدامات صورت گرفته در 
راستای توليد اسكروپمپ داخلی، گفت: توليد اين پمپ ها در داخل كشور از آن 
جهت اهميت دارد كه در راستای خودكفايی ايران مبتنی بر دانش بومی گام 
برداشــته است. سرمست ابتكار و خالقيت در ساخت اسكروپمپ توليد داخل 
را ارزشــمند دانست و بر حمايت همه جانبه از اين پروژه تأكيد كرد. استاندار 

قم در ادامه به تأسيســات آبرسانی شهيد وفايی رفت و در آنجا كلنگ نيروگاه 
خورشيدی 100 كيلوواتی شــكوهيه را به زمين زد. مديرعامل شركت آب و 
فاضالب استان قم در خصوص اين پروژه گفت: اين نيروگاه خورشيدی ظرف 
سه ماه و با اعتبار 11 ميليارد تومان از سرمايه بخش خصوصی به بهره برداری 
خواهد رسيد. صادق پور استفاده از منابع انرژی تجديد پذير، اشتغال زايی، عدم 
آلودگی محيط زيست، درآمدزايی و استفاده از ظرفيت توليد داخل را از جمله 
مزايای اجرای اين پروژه ذكر كرد. استاندار قم در ادامه به تصفيه خانه شماره دو 
قم رفت و از نزديک در جريان عمليات اصالح و بهسازی اين تصفيه خانه قرار 
گرفت. مديرعامل شركت آب و فاضالب استان با اشاره به پيشرفت فيزيكی 90 
درصد اين پروژه گفت: اميدواريم با به كارگيری تمام ظرفيت های پيمانكاری 
و مشــاوری استان به زودی شاهد بهره برداری از اين تصفيه خانه باشيم. وی با 
اشــاره به اينكه تصفيه خانه شماره دو فاضالب قم حدود 4 سال خارج از مدار 
بهره برداری بوده است، خاطرنشان كرد: در مجموع عمليات بازسازی و نوسازی 
اين تصفيه خانه با اعتباری بالغ بر 20 ميليارد تومان انجام می شود. مديرعامل 
شــركت آب و فاضالب استان قم با بيان اينكه اين پروژه با اعتبار يک ميليون 
و 850 هزار يورو از محل تســهيالت بانک توسعه اسالمی احداث شده است، 
گفت: اين نيروگاه توان توليد 5.8 مگاوات برق را در سال دارد و 30 ميليارد ريال 
درآمد ساالنه آن است.  در اين برنامه استاندار قم از كارگاه ساخت اسكرومپ، 
پروژه بازسازي تصفيه خانه فاضالب شماره 2، پروژه توليد برق از بيوگاز و  محل 

نصب اسكروپمپ فاضالب توليد بومي بازديد كرد.

 اراک – مینو رستمی: جانشين فرمانده قرارگاه پدافند شيميايی كشور 
گفت: پتروشــيمی شازند اولين مجموعه پتروشــيمی هوشمند كشور است 
و تمهيــدات الزم برای جلوگيری از حمالت ســايبری در اين واحد صنعتی 
انديشيده شده  است.  علی اكبر شاهورديان در شورای پدافند غيرعامل استان 
مركزی اظهار كرد: دفاع در پدافند غيرعامل با دفاع نظامی يک اختالف ماهيتی 
دارد به اين شكل كه دفاع نظامی با ابزار و سالح نظامی انجام می شود و دفاع 
غيرنظامی يا غيرعامل بدون ابزار و سالح انجام می شود. جانشين فرمانده قرارگاه 
پدافند شيميايی كشور تصريح كرد: امروز با زدن پهباد آمريكا در خليج فارس، 
گزينه تمام نظاميان آمريكا به زير ميز رفته و نگاه آمريكا به ايران تغيير كرد، 
چراكه قبل از اين اتفاق آمريكايی ها بر اين باور بودند كه ايران برای باالی 30 
هزار پا هيچ سيستم پدافندی ندارد، اما زمانی كه پهباد آمريكا در ارتفاع باالی 
50 هزار پا ســقوط كرد توانمندی نظامی دفاعی كشور تغيير كرد. شاهوردی 
بيان كرد: با توجه به فعاليت ها و اقداماتی كه جمهوری اسالمی ايران در مقابله 
با تهديدات انجام داده، در دنيا ثابت شد كه ايران اهل شعار نبوده و اهل عمل 

است و با اين رويكرد نگاه منطقه به جمهوری اسالمی تغيير كرد.
جانشين فرمانده قرارگاه پدافند شيميايی كشور اضافه كرد: امروز با اقدامات 
انجام شــده درمی يابيم كه از مفاهيم اوليــه پدافند غيرعامل عبور كرده  ايم. 
استان مركزی نيز به سبب داشتن تمام زيرساخت های پدافندغيرعامل يكی 

از استان های ويژه كشور است و پتروشيمی شازند اولين مجموعه پتروشيمی 
هوشــمند كشور است كه جلوگيری از حمالت سايبری در اين واحد صنعتی 
انديشيده شده است. شاهوردی با اشاره به وجود 3هزار واحد شيميايی در استان 
مركزی ادامه داد: استان مركزی دارای تمام زيرساخت های شيميايی و پرتويی 
است و ممكن است برای هركدام از اينها خطراتی ايجاد شود لذا بايد آمادگی 
الزم در زمينه های پرتويی و شــيميايی فراهم شود. جانشين فرمانده قرارگاه 
پدافند شيميايی كشور با بيان اينكه فعاليت قرارگاه شيمی از دوسال پيش آغاز 
شــده گفت: با توجه به اينكه يكی از مشكالت عمده كشور نبود مركز درمان 
مصدومان شيميايی بود در نتيجه با ابالغ كميته دائم پدافند غيرعامل كشور 
بيمارســتان بقيه اهلل االعظم سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان مرجع و 
بيمارستان اصلی و اساسی مصدومان شيميايی با 400 تخت فعال ايجاد شده 

اســت در حالی كه در گذشته به دليل درمان اختصاصی مصدومان شيميايی 
هيچ مركزی اين درمان را انجام نمی داد.

شاهوردی خاطرنشــان كرد: آموزش تمام بيمارستان های كشور كه دارای 
زيرساخت های شيميايی هستند بر عهده اين مركز به عنوان اصلی ترين مركز 
است، لذا اميدواريم اين اقدام خوب به بدنه كشور هم سرايت كرده و بتوانيم در 
استان هايی كه دارای مراكز شيميايی هستند، بستر درمان شيميايی را فراهم 
كنيم. وی با بيان اينكه استان مركزی در شاهراه ارتباطی كشور واقع شده اضافه 
كرد: محصوالت توليدی پتروشيمی شازند در اين جاده ها به كل كشور توزيع 
و محصوالتــی نيز از بندر امام خمينی)ره( در جاده های اين اســتان ترانزيت 
می شوند. جانشين فرمانده قرارگاه پدافند شيميايی كشور تصريح كرد: با توجه 
به اينكه آتش نشانی اولين ايستگاهی است كه حوادث كارخانه ای و جاده ای را 
مديريت می كند در نتيجه مقرر شده كه ايستگاه های آتش نشانی 50 شهر با 
جمعيت  200 هزار نفر در مرحله اول به لوازم مورد نياز شيميايی مجهز شوند 
كه تا به امروز 2۷ شهر به اين تجهيزات مجهز شده اند و در مرحله دوم در سال 

99 تجهيزات تخصصی نيز به استان ها ارائه خواهد شد.
شــاهوردی ادامه داد: در راستای افزايش آگاهی مردم در رابطه با مقابله با 
حوادث، امسال برای نخستين بار هزار و 100 نفر از مردم بوشهر و سال گذشته 

ساكنان چهار روستای نطنز كاشان در قالب يک رزمايش تخليه شدند.

بندرعباس – خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومي اداره كل 
راهداري وحمل ونقل جاده اي يوســف عابديني خبر از افتتاح دو دستگاه پل 
درمحور قديم بندرخمير به بندرعباس در ديماه 98 با حضور رئيس جمهور داد 
. سرپرست اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي هرمزگان گفت : دو دستگاه 
پل بطول 300متر وهمچنين احداث راه كنار گذر بطول 2 كيلومتر درطرفين 
فوق الذكر با هزينه بالغ بر18 ميليارد تومان در ديماه ســالجاري آماده افتتاح 
وبهره برداري ميباشد كه مقرر گرديده در سفر رياست جمهوري كشورعزيزمان 

بــه بندرعباس افتتاح گردد . وي درادامه افزود : عالوه بر افتتاح دو دســتگاه 
پل حدود 34 كيلومتر روكش آســفالت راههــاي بندرعباس خصوصا ورودي 
شهربندرعباس با هزينه 21 ميليارد و 500 ميليون تومان در محورهاي ذيل 
به بهره برداري مي رسد عابديني گفت : 10 كيلومتر روكش آسفالت در محور 
بندرعباس – ميدان نامجو ، 6 كيلومتر درمحور چاه شيرين – چاه فعله ، 6.5 
كيلومتر درمحور بندر شهيد رجايي و 11.5 كيلومتر در محور ميدان نامجو – 

سه راهي تازيان آماده بهره برداري در زمان ياد شده ميباشد .

بازديد و كلنگ زني طرح هاي شركت آب و فاضالب استان قم توسط استاندار 

پتروشیمی شازند اولین پتروشیمی هوشمند کشور است

افتتاح دو دستگاه پل در ديماه سالجاري

همدان: »بهار ملک محمد« در بيست و دومين روز از بهار سال 61 
در كردستان شهر هنر پرور سنندج در خانواده ای نظامی متولد شد، با 
گذشت زمان و با انتقال مأموريت پدر از پادگان سنندج به آبيک قزوين 

و سپس به پادگان شهيد قهرمان همدان به اين شهر منتقل می شود.
بهار در نوجوانی به قلم و كاغذ دلبستگی عجيبی داشت لذا تحصيالت 
خود را در رشته ادبيات داستان نويسی ادامه داد و در مقطع كارشناسی 
فارغ التحصيل شد، سالها با مجالت همكاری كرد و داستانهايی چون 
»تگرگ خونين« و »برف دربهار« را به صورت پاورقی به چاپ رسانيد 
اما به سفارش دوستان و نزديكانش شروع به جمع آوری داستانهايش 
نمود. دختربزرگش باران، مشوق مادر بود و در تمام كالس های داستان 
نويسی و نقدهای كتاب با مادرش هم قدم بود شبها داستانهای مادرش 

را می شنيد و با آنها به خواب می رفت.
بهار پس از 11ســال قلم زدن شهريور ماه سال 95 اولين كتابش را 
با نام »َره َشــه با« يا »طوفان سياه« به چاپ رسانيد، طوفان سياه در 
قالب 2۷داستان كوتاه نگاشته شد، طوفان سياه داستان روناك دخترك 
شيميايی سردشــتی بود كه گاه و بی گاه تاول های نازيبا سراسر بدن 
ظريفش را می پوشاند، داستان كبوتران سوخته در آتِش نا جوانمردی 

داستان پاهای جامانده بر، مين.
داســتان های بهار بوی تند بادام تلخ ميداد بــوی باروت و خون، با 
گذشت يک سال همزمان با تولد فرزند دومش كوثر؛ دومين كتاب اين 
نويسنده نام آشنا با نام »رها چون باد« را به چاپ رسانيد، »رها چون 
باد« داستان دختران وزنان رها شده درپارك ها بود، قصه وفاداری ها و 

رنج ها، قصه دلباختن ها و نرسيدن ها.
بهار شــب و روز قلم ميزد، بارانش را راهی مدرســه می كرد و كوثر 
كوچكش را در گهواره تاب ميداد و با داســتان های واقعی خود برای 
كودكش درد و دل می كرد، بدليل مشــغله زياد و عدم برخورداری از 
وقت كافی، شب ها پس از انجام كارها و بقول پيرزاد با خاموش كردن 

المپها تنهايی پرهياهويش را دنبال می كرد در صدسال تنهايی غرق 
می شد تا اينكه قرنيه اش آسيب ديد و سرانجام سردردها و تهوع وادار به 
سكوتش كرد و همان موچب شد تا دست از خواندن بكشد اما نوشتن 
نه. بسختی هر چند روز يک بار، داستان كوتاهی می نوشت وبه همان 
قانع بود، تابستان 98كتاب »پرواز قاصدك ها« با اهتمام امير ملكی و 
16داستان كوتاه خانم ملک محمد به چاپ رسيد و با استقبال خوبی 
روبرو شــد، اما اين داســتان ها او را راضی نمی كرد گويی دلش بيتاب 

نگاشتن داستانی خاص بود.
بهار می خواست روشــنايی را از دل تاريكی بيرون بكشد و چيزی 
را ببيند كه كســی قادر به ديدنش نيست در همين راستا در يكی از 
همايش ها با زنی به زاللی چشــمه با نگاهی كه آرامش خاصی داشت 
روبرو می شود و به پيشــنهاد وی درخصوص ثبت زندگيش موافقت 
می كند و آنجا است كه و داستان »رنج پنهاِن زِن زاده پاييز« قلم خورد.

كتاب »دلتنگی زنان پاييز« رنج پنهان داستان همان زن پاييزيست، 
خانم بهار ملک محمد مولف كتاب های طوفان ســياه، رها چون باد، 
پروازوقاصدك ها و ... در اوضاع نا به سامان نشر، برپايی جشن برای به بار 
گرفتن يک كتاب را نويد بخش يک اتفاق خوب عنوان می كند، اتفاقی 

كه با مشكالت عديده هنوز زنده است و نفس می كشد.
كودكيم در پناهگاه ها با صدای آژين قرمز و ترس از عدم بازگشــت 

پدرم از جبهه گذشــت تا اينكه پس از ســال ها از خود پرسيدم من 
كيســتم و چه وظيفه ای در قبال جامعــه ام دارم از آن پس به دقت 
دنبال آن بودم تا جايگاه مسئوليت خود را شناسايی و زندگی را دريابم.

 با گذشت زمان و مطالعاتی و تجربباتی كه از روشن فكران اهل قلم 
و مطالعه جامعه به دست اوردم به اين نتيجه رسيدم كه هر آنچه كه 
خود كاشته ايم بسيار پسنديده تر است كه همان را درو كنيم، چون 
بهتر از هر كســی می دانيم در چه شرايطی هستيم و چه بايد كرد و 
جامعه نيازمند چه موضوعاتی است كتاب »دلتنگی زنان پاييز« در قالب 
داستان خاطراتی است درباره زندگی شهيد محسن فرجی شهيدی كه 
16 بهار بيشــتر نديد نه عاشــقی كرد و نه پدر بودن را تجربه، گمنام 
زيست و گمنام شهيد شد. محسن رفت ميهمان عزيز پروردگار شد اما 
سرنوشت آنها كه مانده اند چگونه رقم خورد!! من در اين كتاب با ديدی 

متفاوت به پنجره غبار گرفته و باران زده نگريسته ام.
 بهار در دنيای زنی كه در 28 سالگی همسر و تكيه گاهش را از دست 
داده و در 44 سالگی جوان 16 ساله اش را از دست داده قدم زده است، 
زير چشــمان بارانيش راه رفته  و با خواهری كه در ۷ سالگی پدر و در 
25 سالگی برادرش و دوست همبازی دوران كودكيش را از دست داد 
گريه كرده است. اين كتاب به روح پاك و همچون چشمه های پر زالل 
همدان خانم اشرف انصاريان تقديم شده شيرزنی كه مصمم و پروانه وار 
سوخت كه پناه فرزندانش باشد اين كتاب به ياد محسن برای محسن به 
عشق محسن نگاشته شده است اما به درد و دل های خواهرش پرداخته 
شده است شايد محسن هم بی تابی ها و دلتنگی های مادرش را حس 

می كرد كه اين كتاب رقم خورد نمی دانم ...
با اينكه سال هاســت دست دراز مرگ جســم تو را به خاك بيابان 
سپرده است اما روان تو اما روان تو هر جا كه ما سرود و سخنی بگوييم 
پروانه وار هر ســو پرواز می كند به اميد روری كه هيچ انسانی پاييز را 

نماد دلتنگی نداند و نبيند...

رونمايی از کتاب )دلتنگی زن های پايیزی(

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: سيدنورالدين اميری شهردار بندر بوشهر 
اظهار داشت : در برخی از خيابان های سطح شهر بنا به داليل مختلف شاهد 
آن هستيم كه متأسفانه آسفالت دچار ترك خوردگی شده و از بين رفته و نياز 
به روكش جديد دارد از اين رو در فرآيند آســفالت ريزی جديد تالش داريم تا 
ايرادات را به شكل فنی اصالح كرده و همچنين كارهای زيرساختی را به صورت 
اصولی و فنی انجام دهيم. به گزارش واحد خبر و رســانه مديريت ارتباطات و 
امور بين الملل شهرداری بندر بوشهر، سيدنورالدين اميری شهردار بندر بوشهر 
اظهار داشــت: در برخی از خيابان های سطح شهر بنا به داليل مختلف شاهد 
آن هستيم كه متأسفانه آسفالت دچار ترك خوردگی شده و از بين رفته و نياز 
به روكش جديد دارد از اين رو در فرآيند آســفالت ريزی جديد تالش داريم تا 

ايرادات را به شكل فنی اصالح كرده و همچنين كارهای زيرساختی را به صورت 
اصولی و فنی انجام دهيم.

اميری خاطرنشان كرد: در حوزه نهضت آسفالت كوچه ها و معابر شهر بوشهر 

تالش بسياری در راستای تحقق وعده هايمان انجام داده ايم و در حال حاضر 
نيز پس از تراشيده شدن آسفالت معيوب ؛ روكش آسفالت خيابان ورزش )هر 

دو باند شرقی و غربی( در حال اجرا می باشد.
وی درادامه افزود:  

• روكش آسفالت خيابان رييسعلی دلواری حد فاصل ميدان قدس تا چهار 
راه شيالت هر دو باند شمالی و جنوبی

• روكش آسفالت خيابان ساحلی حد فاصل ميدان المپيک تا آب انبار قوام 
هر دو باند شرقی و غربی

• روكش آسفالت خيابان ســاحلی حد فاصل سه راهی انقالب تا سازمان 
فرهنگی و گردشگری در دستور كار شهرداری بندر بوشهر قرار دارد.

نهضت آسفالت خیابان های سطح شهر بوشهر در حال انجام است

استاندار سمنان در پیامی به رئیس جمهور، درگذشت خواهر ايشان را 
تسلیت گفت 

سمنان - حسین بابامحمدی: علی رضا آشناگر، استاندار سمنان در پيامی به دكتر حسن روحانی، رئيس 
جمهور، درگذشت خواهر ايشان را تسليت گفت. متن پيام تسليت آشناگر به شرح زير است:

 " بازگشت همه به سوی اوست "
جناب آقای دكتر حسن روحانی - رياست محترم جمهوری اسالمی ايران

با سالم و احترام،  درگذشت خواهر ارجمندتان موجب تأثر و تألم فراوان گرديد. مصيبت وارده را خدمت 
حضرتعالی و خانواده محترم تسليت عرض نموده، برای آن بانوی مؤمنه، رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان 
صبر جميل مسالت می نمايم .                                                         علی رضا آشناگر- استاندار سمنان

پیام تسلیت امام جمعه، نماينده ومعاون استاندار و فرماندار ويژه شاهرود 
در پی درگذشت خواهر رئیس جمهور

شاهرود-حسین بابامحمدی: امام جمعه شاهرود؛ نماينده مردم شهرستانهای شاهرود وميامی و نادر 
فخری معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان شاهرود در پيامی درگذشت خواهر حجت االسالم و المسلمين 

حسن روحانی را تسليت گفتند. متن پيام تسليت:
حجت  االسالم والمسلمين جناب آقای دكتر حسن روحانی  

رياست محترم جمهوری اسالمی ايران
درگذشت بانوی بزرگوار، با ايمان و پرهيزگار، خواهر محترمتان سركار خانم صديقه فريدون موجب تاثر و 
تالم گرديد. اينجانبان ضمن عرض تسليت به جنابعالی، خانواده مكرم و ساير وابستگان، از درگاه خداوند متعال 

برای آن فقيده سعيده رحمت و غفران و برای بازماندگان صبر و شكيبايی طلب می  نماييم.

بازديد استاندار و مديران کل استانی از غرفه شرکت توزيع نیروی برق 
گلستان در نهمین نمايشگاه تخصصی الکامپ در گرگان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: استاندار گلستان بهمراه مديران كل دستگاههای اجرايی استان از غرفه شركت توزيع نيروی برق گلستان 
در نهمين نمايشگاه تخصصی الكامپ بازديد نمود.به گزارش روابط عمومی شركت توزيع نيروی برق گلستان ، استاندار گلستان در حاشيه بازديد 
از غرفه توزيع برق استان گفت : در عصری زندگی می كنيم كه اگر به دنبال تكنولوژی و فناوری اطالعات نرويم، او خود را بر ما تحميل خواهد 
كرد.دكتر هادی حق شــناس افزود: صرفه جويی در وقت، هزينه، انرژی و .. از جمله مزايای اســتفاده از حوزه های فناوری اطالعات است.در ادامه 
مهندس علی اكبر نصيری مديرعامل شركت توزيع نيروی برق گلستان ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده از سوی توزيع برق گلستان در 
بحث الكترونيكی نمودن خدمات گفت : حذف قبوض كاغذی برق و الكترونيكی نمودن آنها مانع از قطع 12 هزار درخت در سال می شود،وی ادامه 
داد: با اجرای اين طرح و حذف فرايند توزيع قبوض در سراسر كشور و استان صرفه جويی قابل مالحظه ای در مصرف سوخت صورت خواهد گرفت.

نصيری اضافه كرد : هدف شركت توزيع نيروی برق گلستان از حضور در اين نمايشگاه؛ ارائه خدمات دولت الكترونيک و نمايش آخرين دستاوردهاي 
فناوري الكترونيكي و كامپيوتري در زمينه های خدمات الكترونيک ، حذف قبوض كاغذی برق ، معماری سازمانی ، مديريت مصرف و سامانه 1521 
می باشد .شايان ذكر است نهمين نمايشگاه تخصصی الكامپ 98 در استان گلستان از سی ام آبانماه تا سوم آذرماه در محل دائمی نمايشگاه های 

بين المللی استان گلستان در حال برگزاری است.

ضور توزيع برق گلستان در سومین همايش ملي پیشرفت هاي معماري سازماني
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: معاون برنامه ريزي توزيع نيروي برق گلستان بهمراه مدير دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات اين شركت در 
همايش ملي پيشرفت هاي معماري سازماني كه در دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد شركت نمودند. به گزارش روابط عمومي توزيع نيروي برق 
گلستان ؛ جمال كميلي فر معاون برنامه ريزي شركت در حاشيه اين همايش گفت : انشاله با برگزاري اين چنين همايش ها روح معماري سازماني 
زنده نگه داشــته شــود و اميدوار هستيم تا با تداوم برپايي اين رويداد به سمت ارتقاي بيشتر پيش رويم و شاهد ارائه سرويس هاي بهتر به مردم 
باشيم. وي ادامه داد : در اين همايش 2روزه كارگاه هاي اموزشي بر پا شده است كه مورد استقبال دانشگاهيان و عالقمندان قرار گرفت. وي افزود : 
خوشبختانه توزيع برق گلستان توانست در اين همايش اقدامات صورت گرفته در بخش تدوين مدل مرجع معماري سازماني شركت هاي توزيع برق 

كشور را ارائه نمايد. كميلي فر در پايان از تقدير و تشكر رئيس انجمن كامپيوتر ايران به جهت ارائه اقدامات انجام شده خبر داد.

رئیس جديد روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب منصوب شد
اهواز – شبنم قجاوند: مديرعامل شركت ملی مناطق نفت خيز جنوب، در حكمی شهرام وردك را به 
عنوان رئيس جديد روابط عمومی اين شــركت منصوب كرد. در حكم مهندس احمد محمدی آمده است: با 
توجه به تعهد، تخصص و توانايی های ارزشمند جنابعالي به موجب اين حكم به عنوان »رئيس روابط عمومی 
شركت ملی مناطق نفتخيز جنوب« منصوب مي شويد. شهرام وردك دانش آموخته كارشناسی ارشد مهندسی 
محيط زيست است و از زمان اشتغال در شركت ملی مناطق نفتخيز جنوب، در سمت های كارشناسی ارشد 
حفاظت محيط زيست و سرپرستی اداره HSE مديريت تعميرات تجهيزات صنعتی و ماشين آالت فرايندی 
مشغول فعاليت بوده است.  همچنين 11 سال مديريت پروژه های مطالعات و مهندسی در دو شركت مهندسی 

مشاور، سردبيری 3 نشريه، فعاليت های مطبوعاتی و عضويت در ستاد اطالع رسانی سيل خوزستان، از ديگر سوابق وی به شمار می رود.

به مناسبت گرامیداشت هفته وحدت ، روز دانشجو و هفته بسیج برگزار شد : 
همايش پیاده روی نشاط و سالمت در دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

ساری – دهقان : همايش پياده روی نشاط و سالمت به مناسبت گراميداشت هفته وحدت ، روز دانشجو و 
هفته بسيج با حضور جمعي از دانشجويان ، كاركنان و اساتيد دانشگاه علوم پزشكي مازندران در مجتمع دانشگاهي 
پيامبر اعظم )ص( اين دانشــگاه برگزار شــد. در اين همايش فرهنگی ورزشی كه با حضور دكتر محمد رضا حق 
شــناس معاون دانشجويي فرهنگي ، مديران فرهنگي و تربيت بدني و جمعي از اساتيد ، كاركنان و دانشجويان 
دانشــگاه علوم پزشكي مازندران و به منظور گراميداشــت هفته وحدت ، روز دانشجو و هفته بسيج برگزار شد ، 
شــركت كنندگان پس از پياده روي ، بر روي چمن مجموعه ورزشــي علي بن ابي طالب)ع( به نرمش و حركات 
ورزشي پرداختند. مسابقه دارت ، ليوان چينی ، بدمينتون ،شوت دارت ، تير اندازي ، طناب كشي از ديگر برنامه 
هاي اين همايش بود كه با حضور شركت كنندگان اجرا شد. اهدای جوايز به قيد قرعه به چند تن از نفرات برتر نيز پايان بخش اين همايش ورزشي بود.

دوره های تئوری-عملی ايمنی و آتش نشانی در شرکت گاز استان گیالن برگزار شد 
رشت- زينب قلیپور :  حسين اكبر مديرعامل شركت گاز استان گيالن از برگزاری دوره های دوره های تئوری و عملی ايمنی و آتش نشانی 
در سطح اين شركت خبر داد و اظهار داشت: اين دوره ها طی 1۷ جلسه و در كليه شهرستان های استان برگزار شده است.مديرعامل شركت گاز 
استان گيالن بيان نمود: اين دوره ها طی سه ماه در سراسر استان برگزار شد و در طی آن مجموعاً بيش از 500 نفر از پرسنل شركت، در بازآموزی 
مبانی ايمنی و آتش نشانی شركت كردند.وی ضمن ضروری برشمردن يادگيری الزامات ايمنی برای كاركنان بويژه پرسنل عملياتی گفت: با برنامه 
ريزی های بعمل آمده اين دوره ها توسط امور HSE گاز گيالن برای كليه كاركنان رسمی، قرارداد مستقيم و پيمانكاری اجرا شده است. مهندس 
اكبر بيان نمود: در اين دوره ها مطالب مرتبط با مباحث ايمنی و تئوری آتش تشريح شد و سپس شركت كنندگان بطور عملی با نحوه استفاده از 
انواع خاموش كننده های موجود در سطح شركت آشنا شدند تا آمادگی بيشتری برای پيشگيری و مقابله با حوادث احتمالی بدست آورند.مديرعامل 
شركت گاز استان گيالن در خاتمه گفت: ايمنی، تعطيلی بردار نيست و امور HSE بايد با برگزاری دوره های آموزشی بيشتر ضمن فراگيری فرهنگ 

HSE در همه سطوح سازمان، احتمال وقوع حوادث را به حداقل برساند.

بهزيستی برای تامین نیازهای مددجويان، نیازمند کمک خیران است
کرمانشاه- منیر دشتی: مديركل بهزيستی استان كرمانشاه، مســكن را يكــی از نيازهای اصلی مددجويان زيرپوشش بهزيستی دانست و گفت: 
بهزيستی برای تامين مسكن و ساير نيازهای مددجويان نيازمند كمک و همراهی خيران است. فاطمه رضوان مدنی، در همايش تامين مسكن مددجويان 
بهزيستی استان كرمانشاه در سرسرای آناهيتا هتل پارسيان كرمانشاه افزود: اكنون 15 هزار مددجوی زيرپوشش بهزيستی استان نياز به مسكن و سرپناه 
دارند و دولت و سازمان بهزيستی به تنهايی قادر به تامين مسكن اين مددجويان نيست. او با قدردانی از همراهی و همكاری بسيار خوب خيران با سازمان 
بهزيستی، گفت: اكنون نيز برای تامين مسكن مددجويان همچنان نيازمند همكاری خيران هستيم تا بتوانيم مسكن به عنوان يكی از نيازهای اصلی و 
اولويت دار مددجويان را تامين نماييم. رضوان مدنی با بيان اينكه اين دومين گلريزان باحضور خيران به منظور جمع آوری كمک برای ساخت مسكن 
مددجويان بهزيســتی اســت، گفت: اولين همايش گلريزان استان در ماه مبارك رمضان در كرمانشاه برگزار شد و خيران در آن همايش يک ميليارد و 
450 ميليون تومان تعهد كردند. وی افزود: مبالغ جمع آوری شده در گلريزان اول را هزينه ساخت و تامين مسكن مددجويان بهزيستی كرديم و در اين 
همايش هم قصد داريم برای خانوارهای دارای فرزند معلول به عنوان اولويت اول مسكن و سرپناه تامين كنيم.به گفته او، در همايش گلريزان اول تعدادی 
از مددجويان بهزيستی كه امتياز مسكن مهر داشتند توان تامين مبلغ آورده را نداشتند كه از طريق گلريزان و كمک خيران، همه آورده های آنها را تامين 
كرديم.  مديركل بهزيستی استان كرمانشاه، همچنين تامين جهيزيه را يكی ديگر از اولويت های بهزيستی برای مددجويان دانست و گفت: اكنون 800 
مددجو پشت نوبتی تامين جهيزيه در استان داريم و اميدوارم اين تعداد با همت خيران تامين شود. رضوان  مدنی تمام تالش سازمان بهزيستی را تامين 
نيازهای مددجويان دانســت و افزود: بودجه های دولت كفاف نيازهای مددجويان را نمی دهد و از اين رو نيازمند كمک و همراهی خيران هســتيم. وی 
همچنين توانمندسازی مددجويان را از ديگر برنامه های سازمان بهزيستی دانست و گفت: اگر اين مددجويان شغل و درآمد داشته باشند و دست در جيب 
خود كنند بخش زيادی از مشكالت آنها حل می شود. در اين همايش خيران ساخت 22۷ واحد مسكونی برای معلوالن استان كرمانشاه را متقبل شدند.
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آی��ا تا به ح��ال در محیط کار ب��ا مدیری بد رو به رو ش��ده اید؟ تجربه 
داشتن مدیر بد بسیار ناخوشایند است. شاید شما هم در محیطی کار 
کرده اید که مدیر آن با افراد زیردس��ِت خود رفتار بس��یار بدی داشته، 
آنها را تحقیر می کرده، به آس��انی عصبانی می ش��ده و دادوفریاد به راه 
می انداخته اس��ت یا بدتر از همه اینکه، موفقیت و دستاوردهای دیگر 
کارکنان را به نام خود تمام می کرده است، اما در مقابل چنین مدیری 
چط��ور باید برخورد کنیم؟ برای پاس��خ به این س��ؤال ت��ا انتهای این 

مطلب با ما همراه باشید.
باوج��ود اینکه در این روزها، مدام کالس ها و کارگاه هایی برای تربیت 
مدیران موفق برگزار می شود اما همچنان عده قابل مالحظه ای از مدیران 
در س��ازمان ها و ادارات، رفت��ار خوب��ی ندارند. مثال در کش��ور آمریکا، 
۵۶درصد از کارکنان اعالم کرده اند که مدیریت س��ازمان یا شرکت شان 
رفتاری به ش��دت نامناس��ب دارد. آماری دیگر که انجمن روانشناس��ی 
آمریکا منتشر کرده است هم نشان می دهد که در این کشور، 7۵درصد 
از کارکنان، مواجهه با رئیس و حضور او را استرس آورترین بخش محیط 
کاری ش��ان می دانند. بنا بر آمار مؤسس��ه گالوپ، نیم��ی از افرادی که 
ش��غل خود را ترک می کنند، با مدیر خود در محل کار مش��کل دارند. 
مدیر ب��د فقط محل کار را برای تان به جهنم ب��دل نمی کند بلکه روی 
زندگی ش��خصی تان هم اثرات نامطلوبی خواهد گذاشت. در واقع، مدیر 

بد می تواند به سالمتی جسم  و روح تان آسیب بزند.
مدیر بد چطور می تواند شما را به کشتن دهد؟

شاید به نظر می رسد که بعد از پیدا کردن شغل در بازار کاری آشفته، 
بهتر اس��ت با محیط و مدیر سازش داش��ته باشید و به ترک شغل فکر 
نکنید، اما واقعیت این است که مدیران بد می توانند سالمت تان را هم به 
خطر بیندازند. بنا به نتایج یک سرشماری از 3 هزار و 122 نفر در کشور 
س��وئد، افرادی که با مدیران بد دس��ت وپنجه ن��رم می کنند، ۶0درصد 
بیش��تر از افراد دیگر در معرض ابتال به س��کته مغ��زی، حمله قلبی یا 
مشکالت قلبی دیگر هستند. براساس یک پژوهش دیگر، داشتن رئیس 

بد می تواند موجب افس��ردگی مزمن، اضطراب و استرس شود. تمام این 
موارد ناشی از پایین آمدن سطح ایمنی بدن است.

حت��ی برخ��ی از تحقیق��ات نش��ان می دهند ک��ه بع��د از مواجهه با 
مدیر بد، 22 ماه طول می کش��د تا س��طح اس��ترس در ب��دن به حالت 
طبیع��ی بازگ��ردد. در این ب��اره به تازگ��ی مطالعه ای ص��ورت گرفته و 
نتای��ج آن در مجله بین المللی پژوهش های محیطی و س��المت عمومی 
 )International Journal of Environmental Research(
به چاپ رس��یده اس��ت. این مطالعه نشان می دهد که محیط های کاری 
نامطل��وب احتمال افزایش عوامل خطرزا برای س��المت قلب و عروق را 
بیش��تر می کنند. مثال می توانند باعث افزایش فش��ار خ��ون، باال رفتن 
کلسترول و انواع دیابت شوند. شاید ترک کردن شغلی که محیط کارِی 
نامطلوبی دارد، به نظر س��خت برس��د و گزینه چندان جالبی نباشد اما 
ماندن در محیطی آزاردهنده به مراتب برای سالمت روح و جسم مضرات 

بیشتری خواهد داشت.
روش های مقابله با مدیر بد و محیط کاری نامطلوب

زمان��ی ک��ه وضعیت خ��ود در محی��ط کاری نامطل��وب را ارزیابی و 
گزینه ه��ای کاری دیگ��ر را بررس��ی می کنی��د، متوجه می ش��وید که 
روش های��ی برای مقابله با مدیر بد و مدیریت ش��رایط نامس��اعدتان در 
مح��ل کار وج��ود دارد. در ادامه، ب��ه تعدادی از ای��ن روش ها پرداخته 

شده است.
۱. همدردی

ش��اید مدیر بدی که در محل کار دارید، برای تان شبیه کابوس باشد 
اما احتمال دارد که رفتار نادرس��ت او ریش��ه در حقایقی پنهان داشته 
باشد؛ بنابراین، بهتر است با این فرد همدردی کنید و خودتان را جای او 
بگذارید. پایین بودن هوش هیجانی یکی از دالیلی اس��ت که مدیری بد 
به واسطه آن، رفتاری سرد و غیرصمیمانه از خود نشان می دهد. به خاطر 
این نقصان، از دس��ت او ناراحت نش��وید و سعی کنید رفتاری در پیش 
بگیرید که همدردی و همراهی تان با او را نش��ان می دهد. شاید نتوانید 

در رفت��ار مدیر بد خود تغییری ایجاد کنید اما با کنترل رفتارهای خود 
در برخورد با او، امکان مدیریت کردن وضعیت را به وجود خواهید آورد.

۲. خودمراقبتی
مراقبت از روان و جس��م خود در محیط ها و شرایط استرس آور بسیار 
ضروری است. به خود بگویید که این وضعیت موقتی است و قرار نیست 
تا آخر عمرتان، آن را تحمل کنید. بهتر اس��ت در خارج از محیط کار و 
در اوقات دیگر به دنبال فعالیت ها و برنامه های ش��ادی آوری باش��ید که 
احساس��ات خوبی را در ش��ما به وجود می آورند. ب��ه دنبال برنامه هایی 
مانند یوگا و مدیتیشن باش��ید. این فعالیت ها می توانند باعث آرامش و 

افزایش توانایی زیستن در زمان حال شوند.
ورزش کردن و خواب کافی هم در خود مراقبتی ضروری اس��ت. یکی 
دیگر از اقدامات خودمراقبتی، معاشرت با افرادی است که شما را درک 
می کنند. بهتر است با آنها زنجیره دوستی و ارتباطی ایجاد کنید. کمک 
گرفتن از مربی، مش��اور یا فردی الهام بخش که می تواند شما را به قرار 
گرفتن در مسیر شغلی مناسب هدایت کند هم ایده خوبی خواهد بود.

۳. ایجاد حدومرز در محیط کار
اگر مدیری دارید که در هر ساعتی از شبانه روز با شما تماس می گیرد 
و انتظار دارد که سفرتان در تعطیالت را به خاطر شرکت در یک جلسه 
لغ��و کنید، حتما بای��د برای او ح��د و مرزهایی تعیین کنی��د. یکی از 
روش های��ی که در این زمینه به یاری ت��ان می آید، تمرین و تالش برای 
»ن��ه گفتن« اس��ت. از قبل، برای خود مجموعه ای از پاس��خ ها را آماده 

داشته باشید.
مثال زمانی که از شما درخواسِت کاری می شود و سرتان بسیار شلوغ 
اس��ت، بدون تعارف به مدیر بگویید که از بابت انتخاب خود برای انجام 
کار و وظیفه مذکور بس��یار خوشحال هستید اما در حال حاضر، سرتان 
بس��یار شلوغ است و مطمئنید که فردی بهتر برای انجام این کار وجود 
دارد. برای موقعیت هایی که از شما خواسته هایی بیش از حّد وظایف تان 
یا در زمانی نامناس��ب دارند هم توضیحاتی آماده داشته باشید. مثال در 

مواجهه با چنین پیشنهادهایی بگویید که متأسفانه برنامه ای خانوادگی 
دارید که حتما باید به آن رسیدگی شود و زمان کافی ندارید.

اگر هم توانایی »نه گفتن« هنوز در شما قوی نشده است، باید سریعا 
گزینه دیگری به مدیر پیش��نهاد بدهید؛ مثال بگویید که روز جمعه این 
کار را انجام نخواهید داد اما تا عصر روز ش��نبه همه چیز آماده و تکمیل 
خواهد ش��د. همچنی��ن، می توانید با لحن یا یادداش��تی پر از اعتماد به 

نفس، پیشنهاد و دستور کارِی غیرمعقول را رد کنید.
4. ابزار نظرات خود

نظ��رات خود درباره وضعیت تان را با صدای رس��ا به گوش مدیریت و 
بخش منابع انس��انی برسانید. نگذارید که دلخوری های تان درباره اینکه 
بیش از حد کار می کنید و به اندازه کافی از ش��ما تقدیر نمی ش��ود، تا 
روز آخر کار در یک مجموعه در دل تان باقی بمانند. با مدیرتان صحبت 
کنی��د و درب��اره نگرانی و مش��کالت تان با او حرف بزنید، ب��ه او درباره 
احساس��ی که در محیط کار دارید بازخ��ورد بدهید و در صورت امکان، 
راهکارهای��ی را مطرح کنید. باید نیازهای خود به حمایت و پش��تیبانی 
مدیریت را مطرح کنید. حتی اگر مدیریت به خواسته های تان بی توجهی 
کن��د، باز هم نزد خود از تالش تان ب��رای بهبود وضعیت راضی خواهید 

بود.
5. راه حل آخر

اگر تمام این تالش ها به نتیجه نرس��ید، باید به دنبال تغییری اساسی 
باش��ید. مثال پُس��ت تان در همان اداره را تغییر بدهی��د یا کال به دنبال 
عوض کردن محل کارتان باش��ید. خوداشتغالی یا راه اندازی کسب و کار 
هم گزینه ای است که می توانید به آن فکر کنید. به هیچ وجه سالمت تان 
را به خاط��ر یک مدیر بد و محیط کار س��می به خط��ر نیندازید. یادتان 
باشد که ما مشاغل را ترک نمی کنیم بلکه مدیران بد را ترک می کنیم؛ 
حق همه ماست که با مدیرانی کار کنیم که الهام بخش هستند و شیوه 

رهبری و ایجاد انگیزه در کارکنان را به خوبی می دانند.
forbes/chetor:منبع

۵ روش کاربردی برای مقابله با مدیر بد و محیط کار سمی
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راهکارهای جلب احترام کارمندان

اگرچه برای بس��یاری از افراد، تبدیل ش��دن به یک مدیر ایده آل، امری سخت به نظر می رسد، با این حال واقعیت این است که رسیدن به 
چنین دستاوردی کامال عملی بوده و در حال حاضر نیز تعداد بیشماری را می توان مثال زد، با این حال عدم آگاهی از روش درست آن باعث 
شده است تا تالش ها در این زمینه نیز با نتیجه دلخواه همراه نباشد. این امر که تصور کنید که احترام گذاشتن کارمندان یک مورد طبیعی 
بوده و آنها تحت هر ش��رایطی باید این اصل را رعایت کنند، یک تصور کامال منسوخ ش��ده محس��وب می   شود. درواقع شما باید خود به فردی 
شایس��ته تبدیل کنید. در غیر این صورت همه چیز کامال اجباری بوده و ابدا نتایج مثبتی را در درازمدت به همراه نخواهد داش��ت. درواقع 
در یک ش��رکت اگر مدیریت مورد رضایت کارمندان نباش��د، ابدا نمی توان آینده مناس��بی را برای آن متصور شد. در همین راستا به بررسی 

هشت موردی خواهیم پرداخت که ارزش های شما در شرکت را افزایش داده و شما را به مدیری ایده آل هر کارمندی تبدیل خواهد کرد. 
۱-افراد تیم خود را بشناسـید : این امر که تصور کنید که باید ارتباط کمی را با کارمندان خود داش��ته باشید، یک باور کامال 
نادرس��ت و غیرکاربردی محس��وب می شود. این امر درست به مانند مربی یک تیم خواهد بود که ابدا با بازیکنان خود ارتباطی نداشته و تنها 
وظایف را تعیین می کند. در طول تاریخ، هیچ مربی ای نبوده اس��ت که با چنین سیاس��تی به موفقیت دست پیدا کرده باشد. به همین خاطر 
نیز شما باید از همان روز اول، تمامی کارمندان خود را شناخته و این امر را اقدامی یک یا چند روزه تلقی نکنید. درواقع شناخت کامل افراد، 
امری زمان بر بوده و الزم اس��ت تا این امر را به عادت روزانه خود تبدیل کنید. بدون ش��ک با کس��ب آگاهی کامل از افراد، نحوه مدیریت آنها 
نیز به ش��کلی کامال حرفه ای تر میس��ر خواهد بود. در نهایت این اقدام باعث خواهد شد تا شما متوجه تفاوت های موجود در تیم خود شده و 
به یک درک درست دست پیدا کنید که بر روی نحوه رفتار و انتشارات شما نیز تاثیرگذار خواهد بود. بدون شک کارمندان نیز از این رفتار 
ش��ما رضایت بس��یار باالیی را داشته و در کمترین زمان محبوبیت ش��ما را افزایش خواهد داد. برای آشنایی با روش های افزایش شناخت و 
ارتباط خود با کارمندان، توجه به اقدامات س��ایر مدیران در ش��رکت های دیگر نیز می تواند کامال سودمند باشد. برای مثال یک مدیر ممکن 
اس��ت زمان صرف ناهار را در کنار کارمندان خود بگذراند تا فرصتی مناس��ب برای ش��ناخت بیشتر آنها مهیا شود. همچنین همواره به خاطر 

داشته باشید که حتی ایجاد رابطه کامال دوستانه به کارمندان نیز بی فایده نبوده و نتایج فراتر از حد تصوری را به همراه خواهد داشت. 
۲- صداقت داشـته باشـید: بسیاری از مدیران تالش می کنند تا به نحوی رفتار کنند که ابدا شباهتی را به شخصیت واقعی آنها 
نداش��ته و این رفتار مصنوعی، بدون ش��ک کارمندان را نیز تحت تاثیر قرار نخواهد داد. درواقع با نگاهی واقع بینانه به این نکته پی خواهید 
برد که عمال هیچ دلیل منطقی ای برای این امر وجود نداش��ته و متفاوت بودن مدیران، یک ویژگی جذاب محس��وب می شود. به همین خاطر 
نیز توصیه می ش��ود تا از نقش بازی کردن فاصله گرفته و از نمایش خودتان واهمه ای نداش��ته باش��ید. درواقع هیچ اس��تاندارد رفتاری برای 
جایگاه مدیریت وجود نداش��ته و نباید تصور کنید که ش��ما باید کامال ش��بیه به مدیر موفق دیگری باش��ید. در نهایت این امر که اطالعات و 
تجربیات خود را به صورت کامل در اختیار کارمندان خود قرار داده و دلس��وزانه به دنبال پیش��رفت آنها در راستای ارتقای سطح تیمی خود 
باش��ید، بدون شک باعث خواهد شد تا کارمندان ش��ما را تحت هر شرایطی الیق کامل ترین سطح احترام دانسته و وفاداری مثال زدنی ای را 

نسبت به شما داشته باشند. 
۳-عدالت داشـته باشید: اشتباه بزرگ بس��یاری از افراد در زمینه عدالت، به علت برداشت نادرست آنها در رابطه با مفهوم است. 
درواقع عدالت به این معنا اس��ت که یکس��ری توقعات اولیه برای تمامی کارمندان رعایت ش��ود، با این حال این امر به معنای یکسان  س��ازی 
تمامی کارمندان نبوده و این امر کامال طبیعی است که برخی، نسبت به سایرین از درجه تاثیرگذاری و اهمیت باالتری برخوردار هستند. به 
همین خاطر ضروری است تا پس از مشورت با کارمندان خود، نیازهای اساسی را شناسایی کرده و خود را متعهد به رعایت آنها برای تمامی 
کارمندان کنید. با این حال مزیت های ویژه ای نیز باید وجود داشته باشد تا کارمندان مهم شرکت، به رضایت موردنظر خود دست پیدا کرده 

و نوعی ترغیب در بین کارمندان شگل گیرد که ارتقای سطحی را داشته باشند. 
4-به اهداف شخصی کارمندان خود توجه داشته باشید : بدون شک هر کارمندی برای خود اهداف شخصی ای نیز 
داشته و هدف اصلی او تنها قرار گرفتن در تیم شما نیست. به همین خاطر نیز شما باید شرایطی را مهیا سازید تا افراد به راحتی در رابطه 
با اهداف شخصی خود با شما صحبت کرده و برای رسیدن آنها به خواسته های خود، تالش کنید. فراموش نکنید که برخی از اهداف ممکن 
است کامال متفاوت از محدوده کاری شرکت باشد، تحت این شرایط ضروری است تا تنها به عنوان مشاور آنها رفتار کرده و از امیدوار کردن 
بیهوده افراد جلوگیری کنید. بدون شک کارمندی که احساس کند اهداف شخصی آنها نیز تامین خواهد شد، عملکرد و انگیزه فوق العاده ای 

را داشته و می توان شاهد انقالبی در راندمان کاری آنها بود. 
5-انتقادپذیر باشـید : این امر یک واقعیت غیرقابل انکار اس��ت که هی��چ فردی کامل نبوده و به همین خاط��ر ابدا نباید در برابر 
انتقادات، واکنش منفی را داش��ته باش��ید. با این حال بس��یاری از مدیران تصور می کنند که به علت قرار گرفتن در باالترین جایگاه شرکت، 
این اقدام نوعی بی احترامی نسبت به آنها بوده و هیچ فردی حق ندارد چنین کاری را انجام دهد، با این حال یکی از مواردی که باعث رشد 
افراد خواهد ش��د، بدون ش��ک همین مورد اس��ت. به همین خاطر بسیار ضروری اس��ت تا ظرفیت انتقاد را در خود ایجاد کنید، با این حال 
ضروری اس��ت تا مرز مش��خصی میان انتقاد، تحس��ین های بی مورد و تخریب نیز قائل شده و هر صحبتی را شایسته توجه و تفکر در رابطه با 
آن ندانید، با این حال این امر که برای ش��کل گرفتن فرهنگ انتقادپذیری در ش��رکت خود پیش��قدم شوید، بدون شک باعث خواهد شد تا 
این امر به بهترین ش��کل در ش��رکت شما نهادینه ش��ود. این امر نه تنها میزان احترام ها را افزایش خواهد داد، بلکه جوی فوق العاده را نیز در 

شرکت ایجاد خواهد کرد. 
6-چشم اندازی را برای شرکت خود تعیین کنید : این امر که آینده شرکت را نیز بتوانید به تصویر بکشید، تمامی افراد 
تیم را به این باور خواهد رساند که شما فردی دارای برنامه بوده و توانایی مدیریت شرکت را برای درازمدت خواهید داشت. این امر در حالی 
اس��ت که بس��یاری از مدیران تنها بر روی وضع موجود تمرکز داش��ته و تصور می کنند که عملکرد مناسب آنها ضامن موفقیت در آینده نیز 
خواهد قبود، با این حال در صورتی که برنامه ای برای آینده نداش��ته باش��ید، کارمندان نیز انگیزه کافی برای حضور طوالنی مدت در شرکت 
را نخواهند داشت. بدون شک از دست دادن یک نفر از تیم شرکت نیز زمانی را برای جایگزینی و هماهنگ شدن نیاز خواهد داشت که این 

امر رشد شرکت را عمال برای مدتی با کندی مواجه خواهد ساخت. 
۷-مسئولیت ها را به خوبی تقسیم کرده و به تیم خود اعتماد داشته باشید : برای این امر که افراد پیشرفت 
کرده و توانایی های باالتری را داش��ته باش��ند، ضروری است تا مس��ئولیت های جدیدی را برعهده بگیرند. برای این امر ضروری است تا حتی 
برخی از مس��ئولیت های مدیریت خود را نیز به صورت مداوم برعهده کارمندان خود قرار دهید. این امر باعث خواهد ش��د تا پس از مدتی، 
افرادی را در اختیار داشته باشید که در هر جایگاهی کامال سودمند ظاهر می شوند. این امر در نهایت زمینه رشد فردی و ارتقای شغلی افراد 
را نیز به همراه خواهد داشت، با این حال در این رابطه نباید از نقش و تاثیر آموزش درست نیز غافل ماند. این امر حتی در زمینه روانشناسی 

نیز کامال سودمند بوده و به چالش کشیدن افراد، باعث خارج شدن آنها از روزمرگی خواهد شد. 
8-بیش از حد مسـائل را جدی تصور نکنید : به عنوان نکته پایانی، توجه به این موضوع بس��یار مهم است که کارمندان 
باید احس��اس راحتی کافی را داش��ته باش��ند. درواقع این امر که محل کار خانه دوم هر فردی محسوب می شود، اصطالح کامال درستی بوده 
و الزم اس��ت تا برای عملی ش��دن آن، تالش کنید. برای این امر عدم س��ختگیری بیش از حد باعث خواهد شد تا افراد نیز از استرس و فشار 
بیهوده رهایی یافته و بتوانند نسبت به کار خود عالقه مند باقی بمانند، با این حال توجه داشته باشید که در این رابطه نباید دچار افراط نیز 

شوید. در غیر این صورت ممکن است آسودگی الزم به تنبلی تبدیل شود. 
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