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۸ بانک و ۱۲۳ صرافی به بازار متشکل ارزی پیوسته اند

بازار متشکل ارزی 
در فاز انتظار

فرصت امروز: پس از س��اماندهی بازار غیرمتش��کل پولی، حاال بانک مرکزی متشکل کردن بازار ارز را در دستور کار خود قرار داده 
است. انتهای سال گذشته بود که شورای پول و اعتبار در هزار و دویست و شصت و چهارمین جلسه خود، تشکیل بازار متشکل ارزی 
را برای س��اماندهی و ایجاد آرامش در معامالت اس��کناس ارز تصویب کرد. طبق این مصوبه قرار اس��ت بازار متشکل ارزی به منظور 
ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا تشکیل شود تا ارزها در آن به  صورت نقد و مطابق مقررات در بستر الکترونیکی معامله 
شوند. این بازار یک شرکت خصوصی و متشکل از کانون صرافان، کانون بانک های دولتی، کانون بانک های خصوصی و فرابورس است...

»هاروارد بیزینس ریویو« برترین مدیران سال ۲0۱9 را معرفی کرد

مردان شماره یک دنیای کسب وکار
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نگاه اقتصاددانان به الیحه بودجه سال 99

بودجه ای که همچنان بوی نفت می دهد

۳ قدم برای اینکه رهبر استراتژیک تری باشید
توسعه کسب و کار با 6 ایده ساده

چالش های حفاظت از رنگ برند
به بچه ها دست یاری بدهید

پست، داستان تولد مسیح را تغییر می دهد
۸ راه برای کسب درآمد بهتر فریلنسرها و کپی رایترها

۸ تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

ایالن ماسک از اتهام توهین به 
غارنورد بریتانیایی تبرئه شد

7

بـا توجه به حذف درآمد حاصـل از واردات خودرو در الیحه 
بودجه سـال 99، ممنوعیت واردات خودرو در سـال آینده 

قطعی اسـت.  دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در 
گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با اعالم...

 ممنوعیت واردات خودرو
در سال 99 قطعی است

یادداشت
عقوبت دانش زدایی از 

سیاست گذاری

سیاس��تمداران در چن��د ده��ه 
گذش��ته هم��واره بر کاه��ش فقر و 
نابرابری تاکید کرده اند. شعار عدالت 
اجتماعی هرگز از زبان آنها نیفتاده، 
اما مجموع سیاست هایی که با هدف 
حمایت از اقشار ضعیف در سال های 
گذشته انجام ش��ده، نتایج زیانباری 
به دنبال داش��ته و فق��ر و نابرابری، 

وضعیت بدتری پیدا کرده اند.
در تمام سال های گذشته، ارتباط 
دادن سیاس��ت های ب��ازار ان��رژی، 
ارز و امث��ال آن ب��ه سیاس��ت های 
رفاهی، منشأ کج روی ها و خطاهای 
سیاس��ت گذاری فراوان بوده و دلیل 
اصلی ناکامی ها نی��ز این بوده که از 
تثبیت قیمت، سرکوب بازار، تهدید 
مالکی��ت و س��رکوب آزادی ه��ای 
اقتصادی برای کاهش فقر اس��تفاده 

می شود.
مش��کل اصل��ی ای��ن اس��ت که 
سیاستمداران همواره از شعار عدالت 
اجتماعی به عنوان سرپوش��ی برای 
سیاس��ت گذاری اقتصادی ناکارآمد 
اس��تفاده کرده اند. وقتی می خواهند 
م��ردم را راضی نگه دارند، به اس��م 
عدالت اجتماعی قیمت س��وخت را 
س��رکوب می کنند و چند دهه بعد 
باز دوباره به اس��م عدالت اجتماعی، 
قیمت آن را باال می برند. تجربه نشان 

می دهد در طول چند دهه 
۳گذشته، سیاستمداران با...

سه شنبه
۱9 آذر

۱۳9۸
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بانک پاسارگاد طی مراسمی با حضور دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل بانک و هیات امنای  دانشگاه 
خاتم از نفرات برتر کنکور سراسری 98 تجلیل به عمل آورد.

مراسم بزرگداشت نفرات برتر کنکور 98 در دانشگاه خاتم با حضور مدیرعامل بانک پاسارگاد و رئیس 
دانشگاه خاتم، دکتر ایرج فاضل وزیر اسبق علوم، دکتر سعیدسهراب پور، خانم دکتر شمیرانی نماینده 

وزارت علوم و هیات امنای دانشگاه خاتم برگزار شد.
  در ابتدای این مراس��م دکتر س��هراب پور عضو هیات امنا طی سخنانی برگزاری چنین مراسمی را 
نشانه بزرگداشت علم و هنر دانست و گفت: تجلیل از نفرات برتر کنکور نشانه احترام به ساحت علم در 

ایران است و با تداوم این حرکت می توان شاهد رشد و پویایی دانش در میان جوانان بود. 
در ادامه مراس��م بزرگداش��ت نفرات برتر کنکور سراسری در دانش��گاه خاتم، خانم دکتر شمیرانی 
مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم ضمن سپاس از مدیرعامل بانک پاسارگاد و هیات 
امنای دانشگاه، گفت: از 380 موسسه غیرانتفاعی فقط 18 موسسه به دانشگاه تبدیل شدند. دانشگاه 

خاتم یکی از آنهاس��ت که با احراز ش��رایط علمی از 
موسسه به دانشگاه تبدیل شد. دانشگاه خاتم اعضای 
هیات علمی خوبی را تشکیل داده که جزو نفرات برتر 

علمی کشور هستند.
دکت��ر مجید قاس��می رئی��س دانش��گاه خاتم از 
سخنرانان اصلی این مراسم بود که پس از صحبت های 
دکتر ش��میرانی به عنوان میزبان پشت تریبون قرار 
گرفت. وی ضمن خوش آمدگویی و تبریک به نفرات 
برتر کنکور گفت: ما امروز از کسانی تجلیل می کنیم 
که از دامن پاک مادران و سینه فراخ و گسترده پدران 
بیرون آمدند. من به س��هم خ��ود صمیمانه به آنها و 

پدران و مادران شان تبریک می گویم.
وی همچنین به تاریخچه برگزاری این مراسم اشاره 
کرد و گفت: ما طی 11 سال گذشته 195 تا 200  نفر 

از برگزیدگان اول تا سوم کنکور را بورسیه کردیم که 56 نفر در مقطع کارشناسی، 46 نفر در مقطع 
کارشناسی ارشد و بقیه در مقطع دکترا در حال ادامه تحصیل هستند. همچنین 25 نفر از این نفرات 

برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفتند. 
 مدیرعامل بانک پاس��ارگاد و رئیس دانش��گاه خاتم در ادامه افزود: ما از نظر رتبه علمی چهارمین 
دانش��گاه کشور در رشته اقتصاد نظری هستیم. ما هر س��اله در رشته اقتصاد نظری حدود 17 تا 18 
دانش��جو پذیرش می کنیم که همگی زیر رتبه 30 هس��تند. طبق آمار س��ال گذش��ته 11 نفر از این 
دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه شریف بودند که انتخاب اول آنها دانشگاه خاتم بود. چهار نفر نیز از 

دانشگاه تهران بودند. بقیه هم از دانشگاه های معتبر آمده بودند.
دکتر مجید قاس��می در تبیین جایگاه علمی دانشگاه خاتم افزود: فرهنگ یک باره شکل نمی گیرد 
بلکه به مرور زمان و با برنامه ریزی و مدیریت خودش را نشان می دهد. ما از شش سال قبل با  27 نفر 
از دانش��جویان برتری که به خارج از کش��ور و عمدتا آمریکا رفته بودند ارتباط برقرار کردیم تا دو روز 
مهمان ما باشند. ما با آنها میثاق بستیم از یک ساعت تا 365 روز در سال به ایران بیایند و دانش خود 

را در اختیار هموطنان خود قرار دهند.
وی همچنین گفت: هدف راهبردی دانشگاه خاتم عبور از استنفورد است. ما در زمینه فناوری های 
همگرا نیز فعالیت های خوبی انجام دادیم. یک برنامه مشترک با دانشگاه سوربن فرانسه تدوین کردیم 

که دانشجو نصف واحدهای خود را در دانشگاه خاتم و نصف دیگر را در دانشگاه سوربن بگذراند.
دکتر مجید قاسمی همچنین گفت: دکتر فرجی، وزیر اسبق علوم یک روز به من گفت: دانشگاه خاتم 
باید به دانشگاه استنفورد تبدیل شود، اما امروز با افتخار می گوییم که دانشجویان استنفورد به زودی 

آرزوی حضور در دانشگاه خاتم را برای ادامه تحصیل خواهند داشت.
رئیس دانشگاه خاتم ضمن اشاره به لطف و عنایت خداوند گفت: آنچه در دانشگاه خاتم اتفاق افتاد 
لطف الهی اس��ت. ما با پاکی دل از خدا خواس��تیم و خدا نیز به ما عنایت کرد تا بتوانیم هر روز مرتبه 

علمی دانشگاه خاتم را باال و باالتر ببریم و این همه را تقدیم خاک پای مردم شریف ایران می کنیم.

در ادامه این سخنرانی دکتر قاسمی به گروه مالی پاسارگاد و هلدینگ ها اشاره کرد و از اهمیت آنها 
در صنعت و اقتصاد ایران گفت. وی رشد و پیشرفت هلدینگ صنایع معدنی و شرکت فناپ را نتیجه کار 
علمی و پژوهشی نخبگان ایرانی دانست که با همت عالی غیرممکن ها را به ممکن تبدیل کردند تا امروز 
شرکت های ما همپای شرکت های بزرگ اروپایی و آمریکایی حرکت کنند و حتی در بسیاری از مواقع 
از آنها پیشی گیرند. وی همچنین افزود: ما در دنیا در همه حوزه ها سرآمد هستیم. من نیز با بورسیه 
در آمریکا مدیریت خواندم و در انگلیس اقتصاد. در تمام دوران تحصیل هیچ گاه یک غیرایرانی نتوانست 

از نظر علمی با یک ایرانی رقابت کند. ایرانی ها همواره در عرصه علم سرآمد جهان بودند و هستند.
پس از سخنرانی دکتر مجید قاسمی و رئیس دانشگاه خاتم به نفرات برگزیده جوایزی همراه با لوح 
تقدیر توسط رئیس دانشگاه خاتم و هیات امنا اهدا شد و در پایان عکس یادگاری با حضور هیات امنای 

دانشگاه و نفرات برتر کنکور 98 گرفته شد. 
دالیل موفقیت برگزیدگان از زبان خودشان

در پایان مراس��م بزرگداش��ت نف��رات برتر کنکور 
سراس��ری 98، روزنام��ه فرصت امروز ب��ا چند تن از 
برگزیده های این مراس��م گفت و گوی کوتاهی انجام 
داد و دلیل موفقیت را از آنها جویا ش��د. دیدگاه های 

متفاوت هر کدام از آنها خواندنی است: 
فاطمه ش��ب خیز نف��ر اول کنکور در رش��ته علوم 
انسانی در پاس��خ به این سوال گفت:  من مهمترین 
عامل موفقیت را عش��ق و عالقه می دانم. رشته علوم 
انس��انی را از آن جهت انتخاب کردم که واقعا با جان 
و دل این رش��ته را دوس��ت دارم، بنابراین هیچ چیز 
نمی توانست مانع موفقیت من شود. من عاشقانه تمام 
درس ها را می خواندم بدون آنکه احس��اس خستگی 
کنم. همین عامل مهمی برای پیش��رفت و موفقیت 

من شد. 
او همچنین در پایان از دانشگاه خاتم به خاطر بورسیه شدنش تشکر کرد و این حرکت را عامل مهمی 

برای تشویق دانش آموزان دانست تا با عالقه بیشتری درس بخوانند و برگزیده شوند. 
مریم اس��ماعیلی نفر دوم رش��ته علوم انس��انی درباره علت موفقیتش گفت:  من سه تا عامل را در 
موفقیت خود دخیل می دانم: اول تالش 12ساله. یعنی من از کالس اول ابتدایی نفر برگزیده بودم و با 
برنامه درس می خواندم. دوم حمایت های خانواده و امکانات و سوم توکل به خدای بزرگ.  در کنار همه 
اینها آدمی زمانی به موفقیت می رسد که به آرامش برسد. من شب قبل از کنکور با آرامش خوابیدم. 
شاید اطرافیان من استرس زیادی داشتند اما من در کمال آرامش به سواالت جواب دادم و موفق شدم. 
علیرضا سخایی راد نفر اول رشته ریاضی درباره علت موفقیت خود گفت:  آدم موفق کسی است که 
وقتی زمین می خورد نمی نشیند بلکه بلند می شود و دوباره حرکت می کند. در مسیر کنکور سختی های 
زیادی وجود داشته و دارد. کسی در این مسیر می تواند به انتهای جاده با موفقیت برسد که از سختی ها 
و شکس��ت ها نترس��د. البته شرایط و امکانات و محیط تس��هیل کننده اند، ولی تضمین کننده و الزمه 
موفقیت نیستند. موفقیت امری ذهنی است اگر خودم را موفق بدانم تمام راه را با درستی طی می کنم. 
گاهی اوقات به دلیل سختی ها آدمی مأیوس می شود اما نباید از ادامه دادن بهراسد. من هیچ وقت از 

زمین خوردن نترسیدم بلکه همیشه به بلندشدن فکر می کردم.
 فرهنگ امیری در پاسخ کوتاهی درباره موفقیت خود در کنکور گفت:  اول از همه از بانک پاسارگاد 
که ما را بورسیه کرده سپاسگزارم. من عامل اصلی موفقیت خودم را برنامه ریزی شخصی و پشتکار الزم 

برای اجرای دقیق برنامه ها می دانم. همین و تمام.
دانا افاضلی یکی دیگر از برگزیدگان کنکور امسال در رشته ریاضی بود که توانست رتبه سوم را کسب 
کند. او علت موفقیت خودش را سه عامل دانست و گفت: حمایت خانواده، فضای علمی مدرسه و تالش 

خودم باعث موفقیت من شد. 
مراسم بزرگداشت نفرات برتر کنکور سراسری 98 یکشنبه 17 آذرماه در سالن اجتماعات دانشگاه 

خاتم برگزار شد.

گزارش »فرصت امروز« از مراسم بزرگداشت نفرات برتر کنکور سراسری در دانشگاه خاتم 

تجلیل بانک پاسارگاد از نفرات برتر کنکور سراسری
روحانی در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و به مناسبت روز دانشجو:

معتقدم در نقادی، دانشجو باید بی محابا اما با محتوا نقد کند
رئیس جمه��ور با بیان اینکه دانش��جو به عنوان کس��ی که دنبال حقیقت اس��ت، باید ق��درت را نقد کند، گفت 

واقعیت ها را بیان و انتقاد کنیم، اما برچسب نزنیم و نقد دانشجو باید بی محابا و در عین حال با محتوا باشد.
به گزارش ایس��نا، حسن روحانی روز دوش��نبه در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به مناسبت روز دانشجو 
با تاکید بر اینکه دولت بدون اش��کال و ایراد نیس��ت و از انتقاد س��ازنده اس��تقبال می کند، گفت: قدرت باید نقد 
ش��ود چون اگر نقد نش��ود احتمال انحراف دارد و کشور دانشجویی می خواهد که با صراحت و شهامت حرف بزند 
و مس��ئوالن را نقد کند. روحانی با بیان اینکه آذر به عنوان ماه دانش��جو، وحدت حوزه و دانشگاه، مجلس، قانون 
اساسی و حقوق شهروندی، ماه پرافتخاری است، تأکید کرد: اما در میان همه این روزها، روز دانشجو و ایامی که 
تعلق به بیان جایگاه دانشجو، دانشگاه و اظهارنظر دارد، ویژه است. او با اشاره به اینکه در هفت سال گذشته موفق 
بودم در روز دانشجو در یکی از دانشگاه های کشور، سخنان دانشجویان را بشنوم، تصریح کرد: از طرح بیان روشن، 
شفاف و نقادانه دانشجو نسبت به دولت خوشحال می شوم و این آزادی بیان جزو افتخارات انقالب اسالمی است.

به گفته روحانی، در دوران پیش از پیروزی انقالب اس��المی، دانش��جویان شجاع و غیوری داشتیم، اما این زمینه 
که بتوانند روبه روی مقامات و حتی رئیس دانشگاه نظرات خود را آزاد ارائه کنند، اصاًل وجود نداشت. رئیس جمهور 
با بیان اینکه دانشگاه ها در رژیم گذشته، این چنین بودند که دانشجو نمی توانست در برابر مقامات بایستد و آنچه را 
در دل دارد، بیان کند، گفت: این بیان آزاد و اظهارنظر در دانش��گاه ها از آثار انقالب اس��المی اس��ت و دانشگاه ها نیز 
در پیروزی انقالب نقش ارزشمندی در کنار حوزه و اقشار مردم ایفا کردند. روحانی با بیان اینکه نام دانشجو بدون 
دانش پژوه بودن در جایگاه خودش قرار نمی گیرد، تصریح کرد: اما اینکه دانشجو تنها درس بخواند و راجع به علم و 
پیشرفت های علمی و فناوری راه بپیماید اما در مسائل سیاسی و اجتماعی نظری نداشته باشد، حتماً بحق نیست. 
او با تأکید بر اینکه دانش��جو باید نقد کند و دانش��جویی مانند حزب نیست، ادامه داد: حزب تشکلی است که برای 
مدتی معلوم عضو آن می ش��وید، اما دوران دانش��جویی سیال اس��ت و در این دوران، طبقه خاصی به نام ثروتمند و 
فقیر وجود ندارد و اقوام مختلف در دانشگاه ها در کنار یکدیگر هستند. به گفته وی، یکی از خیرات دانشگاه ها این 
اس��ت که اقوام مختلف و دختران و پس��ران ما می توانند با هم گفت وگو کنند و زبان ها و گویش های گوناگون وجود 
دارد. رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دانش��گاه و دانش��جو حتماً باید اظهارنظر کند و حتما نظام به دانشجو اعتماد و 
احترام کند، تصریح کرد: نس��ل جوان پرش��ور ما با احساس��ات پاک در این دوران 18 تا 23 سال که بهترین دوران 
اس��ت، می تواند بهترین فعالیت ها، قدرت فکری و بدنی و نش��اط داشته باشد و برای من نیز آن دوران یادآور دوران 
لذت بخش��ی است. روحانی با بیان اینکه همه دانش��جویان باید با یک بیان صریح، خوب، روشن و شجاعانه مطالب 
خود را بیان کنند، تصریح کرد: ما به دنبال چنین دانش��جویی هس��تیم که با صراحت در برابر کسانی که مسئولیت 
دارند، مطالب و انتقادات خود را مطرح کنند که البته این دوران و مسئولیت نیز محدود است و دانشجو باید با قدرت 
گفت وگو، قدرت را نقد کند، وگرنه احتمال انحراف در قدرت وجود دارد و این قدرت شامل همه قوای کشور، نهادها، 
گروه ها و حتی جامعه بزرگ مردم است.  روحانی تصریح کرد: معتقدم در نقادی، دانشجو باید بی محابا، اما با محتوا 
نقد کند. رئیس جمهور با اشاره به اینکه اگر بگوییم فالن فرد، مخالفین را بی شناسنامه خوانده است، حرف نادرستی 
است، افزود: در یک مراسم سخنرانی فردی سخنی بر زبان آورد که مردم و ملت اینچنین می گویند و من گفتم از 
طرف مردم نگویید، بلکه بگویید، نظر حزب من این است و منظور من از شناسنامه این بود و اینکه نه به عنوان کل 
ملت ایران، س��خن بگویید. روحانی با بیان اینکه اگر کسی بخواهد به نمایندگی از ملت صحبت کند، رئیس جمهور 
است، ادامه داد: اینگونه سخنان را تحریف نکنیم که به نفع کشور نبوده و نباید اینگونه عمل کنیم و باید واقعیت ها 

را درک کنیم و همه زوایا را برای منفعت کشور در نظر بگیریم.
رئیس جمهور با طرح این پرس��ش که آیا کسی در جامعه وجود دارد که هیچ اشکالی نداشته باشد، تأکید کرد: 
دولت هم حتماً اش��کاالتی دارد و اگر تصمیمی اتخاذ می کنم، بی تردید در دولت مش��ورت می کنم و یا در شورای 
اقتصاد و شوراهای عالی کشور به بحث و رأی گیری می گذاریم و اگر قانون باشد به صورت الیحه به مجلس ارسال 
می کنیم. روحانی با تأکید بر اینکه بسیار مهم است که در این شرایط ضمن بیان نقد یکدیگر را یاری کنیم، تأکید 
کرد: اگر راه حل بهتری پیشنهاد داریم، بیان شود و مورد استفاده همه مسئولین قرار گیرد. رئیس جمهور با اشاره 
به اینکه در انتخابات سال 92 اعالم کردم که گزارش 100 روزه اولیه اقدامات دولت و اعالم اقدامات و برنامه های 
چهار س��اله دولت در پایان دولت یازدهم دو برنامه اصلی دولت اس��ت، تأکید کرد: چه زمانی در کش��ور گفتم که 
مشکالت را 100 روزه حل می کنیم؟ بسیاری از دولت ها در جهان برنامه گزارش اقدامات 100 روزه و برنامه های 
چهار س��اله دارند و این اختراع و اکتش��اف ما نیست.  روحانی با تأکید بر اینکه در همان 100 روز ابتدایی دولت 
یازدهم بود که اولین توافق با 1+5 و شش قدرت جهانی به صورت توافق موقت انجام، تصویب و اعالم شد، تأکید 
کرد: حتی حق غنی س��ازی جمهوری اس��المی ایران به عنوان مهم ترین دستاورد در آن توافق موقت به رسمیت 
شناخته شد چراکه تا آن روز به دلیل قطعنامه های شورای امنیت، غنی سازی کشور را به رسمیت نمی شناختند، 

اما اعالم کردند که ایران حق غنی سازی دارد و این بزرگترین دستاورد  100روز اول بود.

محسن جالل پور
رئیس سابق اتاق ایران



رتبه بندی ش��رکت های برتر و مدیران توانمند جهان، رویه ای مرس��وم در دنیای 
کسب وکار است. از رتبه بندی مجله »فورچون« گرفته تا رده بندی شاخص »سهولت 
کسب وکار« که هر ساله از سوی »بانک جهانی« انجام می شود و کشورهای جهان 
را از لحاظ آسانی یا دشواری راه اندازی کسب وکار می سنجد، نمونه ای مرسوم از این 
 Harvard( »دس��ت رویه هاست. در همین زمینه، نشریه  »هاروارد بیزینس ریویو
Business Review( طبق روال هر س��اله خود، فهرستی از یکصد مدیر برتر دنیا 

در سال 2019 را منتشر کرد.
به گفته »هاروارد بیزینس ریویو« این فهرست براساس عملکرد مالی و همچنین 
اقدامات دولتی، اجتماعی و زیست محیطی که با شاخص ESG شناخته می شوند، 
تنظیم شده اس��ت. نکته جالب اینجاست که برخی از مدیرانی که در فهرست این 
نش��ریه آمده اند، هم اکنون از سمت خود برکنار شده اند که از میان آنها می توان به 

مارک پارکت از شرکت »نایکی« و آندرس رانواد از شرکت »وستاس« اشاره کرد.
در آستانه جشن 100سالگی مجله »کسب وکار هاروارد«

»هاروارد بیزینس ریویو« که به اختصار »HBR« گفته می ش��ود و آن را مجله 
»کسب وکار هاروارد« نیز می شناسند، یک نشریه مدیریتی است که توسط انتشارات 
دانشگاه هاروارد منتشر می شود. این نشریه هر ساله در 10 شماره منتشر می شود 
و مفاهیم و ایده های دنیای کسب وکار را مورد توجه قرار می دهد. انتشار آن از سال 
1922 میالدی آغاز ش��ده و تا سه سال دیگر یکصدمین سال انتشار خود را جشن 
می گیرد. به خاطر همین س��ابقه طوالنی و مخاطبان جهانی اش اس��ت که بسیاری 

»هاروارد بیزینس ریویو« را مشهورترین مجله کسب وکار جهان می دانند.
اما نکته جالب گزارش امسال این نشریه، جای خالی جف بزوس، بنیانگذار شرکت 
آمازون در فهرست یکصد مدیر برتر جهان است. البته بزوس تا چندی پیش در این 
فهرس��ت حضور داشت، اما با توجه به تغییر ش��یوه امتیازبندی »هاروارد بیزینس 
ریویو« و عملکرد ضعیف شرکت تحت هدایت او در زمینه شاخص ESG، از لیست 
خارج شده است. از آنجا که »هاروارد بیزینس ریویو« در دو سه سال گذشته، رویه 
جدیدی برای ارزیابی مدیران برتر دنیا در نظر گرفته و عملکرد مدیران را در س��ه 
زمینه محیط زیست، مسائل اجتماعی و مدیریتی با در نظر گرفتن نتایج مالی آنها 
در بلندمدت می سنجد، برخی از شناخته شده ترین مدیران دنیای کسب وکار همانند 

جف بزوس از فهرست امسال جا مانده اند.
سهم 4درصدی زنان از یکصد مدیر برتر جهان

فهرس��ت یکصد مدیر برتر جهان در س��ال 2019 نشان می دهد خدمات مالی و 
فناوری اطالعات با سهم 17درصدی، بیشترین سهم را از نظر حوزه فعالیت مدیران 
برتر جهان داراس��ت. از میان 14 حوزه فعالیتی که یکصد مدیرعامل برتر جهان در 
آن مشغول به کار هستند، فعالیت در زمینه ارائه خدمات مالی و فناوری اطالعات با 
سهم 17درصدی و فعالیت در عرضه کاالهای مصرفی با سهم 11درصدی، باالترین 

سهم را به خود اختصاص داده اند.
از س��وی دیگر، تنها 4درصد از مدیران برتر امس��ال را زنان تش��کیل داده اند و 
96درص��د مدیران برتر جهان مرد هس��تند. ش��اید بس��یاری از ای��ن نظر، مجله 

»کسب وکار هاروارد« را به مردساالری و مذکرانگاری متهم کنند، اما نقش کمرنگ 
زنان در فهرست یکصد مدیر برتر سال 2019 تنها بازتابنده یک حقیقت است و آن 
اینکه زنان کمی در رده های باالی مدیریتی دنیای کسب وکار حضور دارند. »هاروارد 
بیزینس ریویو« نیز نقش کمرنگ زنان در فهرس��ت امس��ال را تایید می کند و آن 
را منوط به آمار اندک زنان مش��غول به فعالی��ت در رده های مدیریتی می داند و نه 
کیفیت عملکرد زنان. شاید این موضوع تلنگری برای دنیای مردانه ای باشد که رو به 
سوی تباهی می رود و در غیاب زنانگی به وضعیت مخرب محیط زیست، نازک شدن 

الیه ازن، افزایش آالینده های صنعتی و گرمایش زمین منجر شده است.
پس از جنسیت، ملیت مدیران برتر از دیگر نکته های جالب گزارش امسال است، 
به طوری که 37 مدیر برتر س��ال 2019، ملیت آمریکایی دارند و پس از آمریکا نیز 
فرانسه با اختالفی چشمگیر در رتبه دوم ایستاده است. به عبارت بهتر، از 100 مدیر 
برتر »هاروارد بیزینس ریویو« آمریکا با 37 نفر و فرانسه با 11 نفر بیشترین تعداد 
مدیران برتر را به خود اختصاص داده اند. کش��ورهای ژاپن و انگلستان نیز هر کدام 
با هفت مدیر برتر به  طور مشترک در جایگاه سوم ایستاده اند. ایران هم در فهرست 
یکصد مدیر برتر جهان نماینده دارد و حمید مقدم از شرکت »Prologis« در رتبه 

هفدهم برترین مدیران سال 2019 ایستاده است.
همچنین 86 مدیر از 100 مدیر برتر جهان، در ش��رکت هایی که مدیریت آن را 
برعهده گرفته اند، س��ابقه فعالیت قبلی داشته اند. سابقه تحصیلی مدیران برتر هم 
نشان می دهد تنها 39درصد آنها دارای مدرک مدیریت اجرایی هستند و 32درصد 
دارای مدرک مهندس��ی هستند. 54درصد از مدیران برتر نیز در گروه سنی 50 تا 

60 سال و 40درصد در گروه سنی 60 تا 70 سال قرار دارند.
»هاروارد بیزینس ریویو« برای اس��تخراج فهرس��ت یکصد مدیر برتر، از فهرست 
 1200P&S Global« بنگاه هایی که در اواخر س��ال 2018 در فهرست بنگاه های
« درج ش��ده اند، استفاده کرده اس��ت. این شاخص 31 کشور جهان را پوشش داده 
و 70درصد س��رمایه گذاری در بازار س��هام جهان توسط شرکت های مهم آمریکای 

شمالی، اروپا، آسیا و آمریکای التین را پوشش می دهد.
در این رتبه بندی، مدیرانی که کمتر از دو س��ال در این ش��غل بوده اند و یا قبل 
از ژوئیه 2019 کار خود را ترک کرده اند، بررس��ی نش��ده و از فهرست اولیه حذف 
شده اند. در نهایت، از میان 883 مدیر از 876 شرکت در 29 کشور، فهرست یکصد 
مدیر برتر جهان براساس شاخص های سه گانه مالی، پایداری و مسئولیت اجتماعی 
انتخاب ش��ده اند. علت اینکه 883 مدیر از 876 ش��رکت بررس��ی شده اند به دلیل 

مدیران مشترکی بوده که در برخی از شرکت ها همزمان حضور داشته اند.
شاخص های سه گانه »هاروارد بیزینس ریویو«

شاخص مالی اولین شاخص از شاخص های سه گانه ای است که »هاروارد بیزینس 
ریویو« براس��اس آن، مدیران برتر را گزینش کرده اس��ت. این نشریه برای سنجش 
شاخص مالی نیز اطالعات مالی روزانه هر شرکت، از زمان انتصاب شخص به عنوان 

مدیرعامل تا 30آوریل 2019 را بررسی کرده است. 
در این میان، س��ه معیار در زیرمجموعه شاخص مالی برای هر مدیر برتر بررسی 
شده که عبارت است از: بازده کل سهام )از جمله سود سهام در قالب سرمایه گذاری 
مجدد(، بازده سهام بخش صنعت و تغییر در سرمایه گذاری )تعدیل شده برای سود 
س��هام، تقسیم و بازخرید سهام( که برحسب تورم دالر، تعدیل شده است. البته در 

محاس��به معیارهای مالی، فقط تاثیر عملکرد مدیر بر بازده مالی شرکت، صرف نظر 
از آثار ناش��ی از شرایط اقتصادی کش��ور، صنعت و یا تحوالت بازار سرمایه بررسی 
شده است. هر مدیر از یک )بهترین( تا 883 )بدترین( در هر یک از معیارهای مالی 
رتبه بندی شده و درنهایت، میانگین این سه معیار، مشخص کننده رتبه کلی شاخص 

مالی هر مدیر بوده است.
شاخص پایداری، دومین شاخص از شاخص های سه گانه »هاروارد بیزینس ریویو« 
 »Sustainalytics« اس��ت و این نشریه برای سنجش پایداری هر مدیر از شرکت
بهره برده است. شرکت نام برده، شرکتی است که میزان پایداری بنگاه ها را براساس 
عملکرد آنها در حکمرانی محیط زیست، اجتماعی و شرکتی، اندازه گیری و رتبه بندی 
می کند. برای رتبه بندی مدیران برتر س��ال در شاخص پایداری از رتبه بندی همین 

شرکت استفاده شده است. 
سومین شاخص، شاخص مسئولیت اجتماعی است و »هاروارد بیزینس ریویو« از 
رتبه بندی شرکت »CSRHub« برای بررسی مسئولیت اجتماعی هر مدیر استفاده 
کرده است. این نشریه با استفاده از شرکت »CSRHub« به اطالعات بیش از 17 
هزار و 268 ش��رکت از 134 صنعت در 141 کش��ور دسترسی پیدا کرده و مدیران 

برتر خود را براساس آن سنجیده است.
درنهای��ت پس از آنکه رتبه هر مدیر در س��ه معیار مالی، پایداری و مس��ئولیت 
اجتماعی ش��رکتی مشخص شد، میانگین وزنی از این سه معیار با محاسبه ضریب 
0.7 برای ش��اخص مالی و 0.15 برای دو ش��اخص پایداری و ش��اخص مسئولیت 
اجتماعی به دست آمد. سپس از طریق جمع این عوامل، شاخص کل تعیین شد و 

براساس آن، مدیران برتر رتبه بندی شدند.
جن سون هوانگ؛ مدیر برتر جهان در سال 2019

نشریه »هاروارد بیزینس ریویو« جن سون هوانگ را در رتبه نخست یکصد مدیر 
برتر جهان در س��ال 2019 قرار داده اس��ت. این مدیر 56 ساله تایوانی تبار به عنوان 
کارآفرین، بازرگان و مدیر اجرایی در سال 1993، شرکت »انویدیا« را تأسیس کرد. 
این ش��رکت در س��ال 1999 وارد بازار شد و در دهه نخس��ت هزاره سوم میالدی 
رش��د کرد. در این دوره، رشد بازی های رایانه ای همچنان ادامه داشت، اما هوانگ، 
یک مهاجر تایوانی که در رشته مهندسی برق در ایالت اورگان و استنفورد تحصیل 
می کرد، توانس��ت مس��یری متفاوت را به پیش ببرد. تمرکز او بر ساخت تراشه های 
رایانه ای قدرتمند برای ارتقای قابلیت تولید گرافیک در بازی های ویدئویی با سرعت 

باال بود.
به دلیل تقاضای متخصصان حوزه دیتا برای انجام س��ریع تر محاسبات پیشرفته، 
شرکت »انویدیا« میلیاردها دالر برای تحقیق و توسعه در زمینه ساخت تراشه هایی 
که از برنامه هوش مصنوعی پشتیبانی می کردند، هزینه کرد. در اواسط سال 2010، 
تراش��ه های این ش��رکت با تمرکز بر هوش مصنوعی برای تسلط بر بازار نوپای این 
محصوالت عرضه شدند و کاربرد وسیع آنها در انواع وسایل نقلیه خودکار، روبات ها، 
هواپیماهای بدون سرنشین و ده ها ابزار دیگر با تکنولوژی پیشرفته ظاهر شد. نگاهی 
به سهام »انویدیا« نشان می دهد از اواخر سال 2015 تا انتهای سال 2018، ارزش 
س��هام این شرکت 14 برابر شده اس��ت؛ عملکردی که هوانگ 56 ساله را در صدر 
فهرس��ت مدیران برتر جهان در س��ال 2019 از نگاه »هاروارد بیزینس ریویو« قرار 

داده است.

مجله »هاروارد بیزینس ریویو« گزارش داد

یکصد مدیر برتر جهان در سال 2019

»هاروارد بیزینس ریویو« جن س��ون هوانگ را برترین مدیر سال معرفی 
کرده است. این مدیر تایوانی تبار آمریکایی در سال 1993 شرکت »انویدیا« 
را تأسیس کرد و عملکرد کم نظیر او در چند سال گذشته سبب شد تا در 
صدر برترین مدیران جهان در سال 2019 بایستد. پس از او، مارک بنیوف 
مدیرعامل ش��رکت »Salesforce.com« در رتبه دوم قرار گرفته است. 
بنیوف نیز همانند هوان��گ، آمریکایی و زمینه فعالیتش فناوری اطالعات 

بوده است. جالب است که هیچ یک از این دو مدرک MBA ندارند.
نفر سوم فهرست به فرانس��وا هانری پینو مدیرعامل شرکت »کرینگ« 
تعلق دارد. او اهل فرانسه است و از سال 2005 در زمینه کاالهای مصرفی 
لوکس فعال اس��ت. ریچارد تمپلتون، چهارمین مدیر برتر امسال است. او 
آمریکایی است و در »تگزاس اینسترومنتس« و در زمینه فناوری اطالعات 

به عنوان مدیر مشغول فعالیت است.
ایگناس��یو گاالن، صاحب رتبه پنجم مدیر برتر است. او اسپانیایی است 
و در شرکت »ایبردروال« و در زمینه تجهیزات مدیریت می کند. ششمین 
مدیر برتر سال، شانتانو ناراین است. او اهل آمریکاست و در شرکت »آدوب 
سیس��تمز« و در زمینه فناوری اطالعات مشغول به کار است. آجای بانگا، 
مدیرعامل شرکت »مس��ترکارت« نیز در رتبه هفتم ایستاده است. حوزه 

فعالیت او در زمینه خدمات پرداخت است.
جان تیجس هش��تمین مدیر برتر سال و دیگر اروپایی فهرست است. او 

بلژیکی است و از سال 2012 در زمینه بانکداری در »کی بی سی« فعالیت 
دارد. نهمین مدیر برتر س��ال نی��ز از آمریکا و از ح��وزه فناوری اطالعات 
است. او ساتیا نادال مدیر شرکت »مایکروسافت« است. دهمین مدیر برتر، 
برنابرد آرنالت از فرانسه است. او از 1989 در شرکت »ال وی ام اچ« در حوزه 
کاالهای مصرفی لوکس فعال اس��ت. اریک انگسترام یازدهمین مدیر برتر 
سال، اهل بریتانیاست. او مدیر شرکت »رلیکس« است و در حوزه خدمات 

تجاری فعال است.
مایکل موس��الم دوازدهمین مدیر برتر اس��ت. او اهل آمریکاس��ت و در 
شرکت »ادواردز الیف ساینس��ز« در زمینه مراقبت های سالمتی مدیریت 
می کن��د. المار دژانهارت اولین آلمانی فهرس��ت مدیران برتر اس��ت. او در 
رتبه س��یزدهم جای گرفته و در ش��رکت »کانتیننتال« در زمینه قطعات 
خودرو فعالیت دارد. رتبه چهاردهم به آندرس رانواد از دانمارک تعلق دارد. 
وی مدیرعامل ش��رکت »وستاس« است و از سال 2013 در حوزه صنایع 
فعال است. برنارد چارلز دیگر فرانسوی فهرست امسال است. او حائز رتبه 
پانزدهم شده و در »داسو سیستمز« و در زمینه فناوری اطالعات مشغول 

به کار است.
اما برترین مدیر زن 2019 نانس��ی مک کینس��تری است که در جایگاه 
ش��انزدهم قرار گرفته است. او اهل هلند است و در شرکت »ولترز کلوور« 
در حوزه خدمات تجاری مشغول است. حمید مقدم از شرکت »پرولوجیز« 

مدیری ایرانی االصل اس��ت که در فهرس��ت برترین مدیران سال در رتبه 
هفدهم ایستاده است. او ساکن آمریکاست و از سال 1997 در حوزه امالک 
و مس��تغالت مشغول به کار است. بنوی پوتی، مدیر شرکت »ایرلیکوئید« 
هجدهمین مدیر برتر جهان است. او فرانسوی است و در »ایرلیکوئید« که 

در حوزه مواد فعال است، مدیریت می کند.
ژان پل آگون نوزدهمین مدیر برتر اس��ت. او هم فرانس��وی اس��ت و در 
شرکت »لورئال« و در حوزه لوازم مصرفی مشغول به کار است. بیستمین 
مدیر برتر امسال نیز مارک پارکر است. او آمریکایی و مدیر شرکت »نایکی« 

است.
در ادامه فهرست نیز ژاک آسنبروک مدیر شرکت »والئو«، سیمون باروز 
مدیر شرکت »i3«، جیمی دیمون مدیر شرکت »جی پی مورگان چیس«، 
الرنس فینک مدیر ش��رکت »بلک راک«، گریگوری گودمن مدیر شرکت 
»گودمن«، لیزا سو مدیر شرکت »ادونسد میکرو دیوایسز«، خاویز هویالرد 
مدیر شرکت »وینچی«، آلفرد چان مدیر شرکت »گاز هنگ کنگ و چین«، 
دبیرا کافارو مدیر ش��رکت »ونتاس«، جیله آندریه مدیر شرکت »ژیوودا«، 
مارتین بویگ مدیر ش��رکت »بویگ«، چاک رابینز مدیر شرکت »سیسکو 
سیستمز«، هاساشی لتسوگو مدیر شرکت »سیسمکس«، ریچارد فیربنک 
مدیر شرکت »کپیتال وان« و هاینز یورگن برترم مدیر شرکت »سیمرایز« 

به ترتیب در رتبه های بیست و یکم تا سی و پنجم ایستاده اند.

»هاروارد بیزینس ریویو« برترین مدیران سال ۲0۱9 را معرفی کرد

مردان شماره یک دنیای کسب وکار

نگاه
بیش از نیمی از مدیران برتر 50 تا 60 سال سن دارند

بهترین سن برای کارآفرینی 
م��ارک زاکربرگ و بیل گیتس، ش��رکت های خ��ود را وقتی هنوز 
نوج��وان بوده ان��د، پی ریزی کرده اند. اس��تیو جابز نی��ز »اپل« را در 
21 س��الگی راه اندازی کرده اس��ت. ماجراهای ای��ن کارآفرینان که 
دیگر ش��هره رسانه ها ش��ده، به این باور دامن می زند که کارآفرینان 
جوان تر موفق تر هس��تند، ام��ا مطالعاتی که در چند وقت گذش��ته 
انجام ش��ده، خالف این امر را نش��ان می دهد و می گوید که میانگین 
س��نی کارآفرینان موفق باالتر از این حرف هاس��ت. در این پژوهش 
که »س��ن و کارآفرینی با رشد سریع« نام دارد، آمده که موفق ترین 

بنیان گذاران کسب وکارها در دهه 40 زندگی خود بوده اند.
در فهرس��ت یکص��د مدیر برتر جه��ان از نگاه »ه��اروارد بیزینس 
ریوی��و« نیز این واقعیت به ش��کل دیگری به چش��م می خورد. طبق 
آنچ��ه »هاروارد بیزینس ریویو« از یکصد مدیر برتر در س��ال 2019 
گ��زارش داده، 54درص��د از مدی��ران برتر در گروه س��نی 50 تا 60 
س��ال قرار دارند و همینطور 40درصد در گروه سنی 60 تا 70 سال 
ق��رار می گیرن��د. این نکته نش��ان می دهد باورها و تص��ورات درباره 
س��ن موف��ق کارآفرینی، آنچنان ک��ه تا به حال گفته ش��ده، صحت 
ندارد. همچنین پژوهش��ی ک��ه روی 2 میلی��ون و 700 هزار نفر از 
بنیان گذاران شرکت ها در آمریکا انجام شده، به این نتیجه رسیده که 
بهترین کارآفرینان، افراد میانس��ال هستند. طبق نتایج این تحقیق، 
اس��تارت آپ ها با سریع ترین رشد توسط کارآفرینان با میانگین سنی 

45 سال به وجود آمده اند.
بهتر زندگی کردن و نه بیشتر زندگی کردن

باالرفتن س��ن امید به زندگی در 100 س��ال گذشته را می توان از 
دس��تاوردهای تکنولوژی دانس��ت. تا چندی پیش، میانگین امید به 
زندگی حدود 50 س��ال بود و تا س��ال 1960 این عدد به 70 س��ال 
رس��ید. درنهایت، میانگین امید به زندگی در دهه نخست هزاره سوم 
میالدی به 80 سال افزایش یافت. در بسیاری از کشورها به ویژه اروپا 
و آمریکا، افراد باالی 65 س��ال بخش بزرگ تری از جمعیت جامعه را 

تشکیل می دهند و این روند در حال شتاب گرفتن است.
طب��ق نظری��ات جامعه شناس��ی پزش��کی، پی��ری در دوران اخیر 
به ش��کل یک بیماری تصور ش��ده اس��ت که به قدرت گرفتن دیگر 
بیماری ه��ا کمک می کند، ام��ا ایده پیری به عن��وان بیماری، از دید 
خیلی ها گمراه کننده اس��ت. با وجود دهه ها پیشرفت هیجان انگیز در 

حوزه پزشکی، ما هنوز از درمان پیری به شدت فاصله داریم.
نیکول مائس��تاس، اقتصاددان در دانشگاه هاروارد می گوید: »قبال 
پیر ش��دن جامعه باعث ضربه به تولید می ش��ده است.« او با بررسی 
اطالع��ات بین س��ال های 1980 تا 2010 به این نتیجه رس��یده که 
10درص��د افزایش در جمعی��ت افراد باالی 60 س��ال باعث کاهش 

5.5درصدی رشد سرانه تولید ناخالص داخلی می شود.
اما مائستاس هشدار می دهد که این پیش بینی ها بر پایه روندهای 
تاریخی اس��ت و ممکن اس��ت دقیق نباش��د. او ح��دس می زند که 
»عل��ت پایین آمدن تولید با باالرفتن س��ن جمعیت، این اس��ت که 
پرمهارت ترین و باتجربه ترین افراد، نیروی کار را ترک کرده اند چون 
موفق تر و پولدارتر بوده اند و می توانس��ته اند خود را بازنشسته کنند. 
این یعنی بازدهی افراد با باال رفتن س��ن  کاهش پیدا نمی کند، فقط 
آنهای��ی که بازدهی بیش��تری دارند خودش��ان بی خی��ال کار کردن 

می شوند.«
دارون عجم اوغلو، اقتصاددان در دانشگاه ام آي تي هم می گوید: »با 
وجود همه بدبینی ها و ترس ها نس��بت به پیر ش��دن جامعه، مدارک 
اندکی درباره خراب شدن وضعیت اقتصادی این جوامع وجود ندارد.« 
او که به همراه پاس��کال رسترپو از دانش��گاه بوستون، رشد ناخالص 
داخلی در کش��ورهای مختلف را بررسی کرده اند، هیچ ارتباطی میان 

پیرشدن جامعه و کند شدن رشد اقتصاد پیدا نکرده اند.
کارآفرینان میانسال موفق تر هستند

12 س��ال از روزی که مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیس بوک گفت 
که »جوان ترها باهوش ترند« گذش��ته است. دو سال بعد از زاکربرگ 
نیز وینود کس��ال، بنیان گذار »سان مایکروسیستمز« گفت که »افراد 
زیر 35 سال کس��انی اند که باعث تغییرات می شوند. به لحاظ تولید 

ایده های جدید، آدم های باالی 45 سال مرده به حساب می آیند.«
حاال اما نش��انه های تغییر در لحن »سیلیکون ولی« دیده می شود 
و تعدادی از شرکت های حوزه تکنولوژی به خاطر قائل شدن تبعیض 
سنی دادگاهی ش��ده اند. یک برنامه نویس 60 ساله که توسط گوگل 
استخدام نشده از این شرکت شکایت کرده که نیروی کار گوگل بین 
س��ال های 2007 ت��ا 2013 از 9500 نفر به 28 هزار نفر رس��یده و 
میانگین س��نی این افراد 29 سال بوده، آن هم در زمانی که میانگین 

سن نیروی کار در آمریکا 42 بوده است.
تحقیقات دانش��گاهی نش��ان می دهد زاکربرگ و کس��ال اش��تباه 
می کرده اند. اقتصاددانان دانش��گاه های ام آي تي، نورث وسترن و اداره 
آمار آمریکا در یک بررس��ی موش��کافانه روی 2میلیون و 700 هزار 
نفر از بنیان گذاران شرکت های آمریکایی به این نتیجه رسیده اند که 
بهترین کارآفرینان افراد میانس��ال هس��تند. نتایج این تحقیق نشان 
می دهد استارت آپ ها با سریع ترین رشد توسط افراد با میانگین سنی 
45 سال بنیان  گذاشته شده اند و احتمال تاسیس یک شرکت موفق 

توسط کارآفرین 50 ساله دو برابر کارآفرین 30 ساله است.
تبعیض ش��دید سنی ش��اید مهم ترین عامل این واقعیت است که 
»س��یلیکون ولی« تاکنون نتوانسته استارت آپ موفقی در حوزه های 
زیست پزش��کی، انرژی های پ��اک و دیگر بخش هایی تاس��یس کند 
ک��ه نیازمند تجربه و دانش بیش��تری اس��ت. یک��ی از اقتصاددانان 
تحقیق بزرگ س��ال 2018، با انتشار شواهدی نشان داده که چطور 
بزرگ ترین دس��تاوردهای علمی در علوم طبیعی و پزش��کی عموما 

نصیب افراد میانسال شده و نه جوان ترهای نابغه.
پال ایروین��گ، مدیر مرکز »میلکن« برای آین��ده پیری می گوید: 
»اگر ما نتوانیم دوران س��المتی انسان در پیری را گسترش دهیم و 
هزینه های درمانی افراد س��المند را پایی��ن بیاوریم، اگر نتوانیم افراد 
س��المند را به شیوه هایی موثرتر در بازار کار نگه داریم و اگر نتوانیم 
نابرابری ه��ا و دیگر چالش ها را در جوام��ع رو به پیری درمان کنیم، 

جامعه هزینه سنگینی را خواهد پرداخت.«
البت��ه این هزینه فق��ط اقتصادی نخواهد ب��ود و ضربه عاطفی که 
نیروی کار س��المند به خاطر تبعیض سنی می خورد، برای خانواده ها 
ویرانگر اس��ت. پیری ش��اید اجتناب ناپذیر باش��د، اما غیرمولد شدن 
اجتناب ناپذیر نیس��ت. شاید جهان در معرض یک سونامی جمعیتی 

باشد، اما این سونامی آنچنان به ضرر دنیا نخواهد بود.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: ۲86073290 www.forsatnet.ir
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پس از یکصد س��ال حضور نفت در سیاست و اقتصاد ایران و با وجود 
وعده دول��ت دوازدهم درباره کاهش حداکثری وابس��تگی نفتی بودجه 
99، به نظر می رس��د بودجه س��ال آینده همچنان بوی نفت می دهد و 
وابس��تگی بودجه به نفت برای پنجمین سال متوالی در همان محدوده 

30درصدی باقی مانده است.
میانه آذرماه مطابق روال هر س��اله، فصل بودجه نویس��ی است و روز 
یکش��نبه این هفته، رئیس جمهور الیحه بودجه سال آینده را با چندین 
پیوس��ت تقدیم مجل��س کرد. در این میان، آنچه که مهم اس��ت، نقش 
بودجه در س��فره و معیشت مردم است؛ مباحثی نظیر یارانه، درآمد های 
مالیات��ی، وام ازدواج و... از جمل��ه م��وارد مورد بح��ث در افکار عمومی 
اس��ت. تقریبا پایان س��ال 97 بود که رهب��ری درخصوص تغییر نگرش 
بودجه ریزی، توصیه های جدی کردند و یکی از اصلی ترین این محور ها، 

دوری جستن از درآمد های نفتی و وابستگی نفتی بودجه بود. 
اما بودجه سال آینده چه تفاوت هایی با بودجه امسال دارد؟ آنطور که 
در بودجه امس��ال دیده می شود رقم وام ازدواج علی رغم افزایش تورم و 
همچنین افزایش بهای بس��یاری از کاال ه��ا، تغییری نکرده و همان 30 
میلیون تومان باقی مانده اس��ت. نرخ ارز برای واردات کاالی اساسی نیز 
همان 4200 تومان باقی مانده و برخالف تورم 37درصدی، افزایش نرخ 
حقوق و دستمزد ها 5درصدی از سال گذشته کمتر شده و به 15درصد 

رسیده است.
کاهش سهم نفت در بودجه 99 رضایت بخش نیست

همچنین درآمد مالیاتی ب��ا افزایش 42 هزار میلیاردی، از 153 هزار 
میلیارد تومان برآوردی امسال به 195 هزار میلیارد تومان رسیده است 
و در نهایت، نکته چش��مگیری که بیشتر اقتصاددان ها منتظر آن بودند، 
کاهش 9.5درصدی س��هم درآمد نفتی در سال آینده است، یعنی سهم 
نفت در بودجه امس��ال 27درصد برآورد ش��ده بود که این عدد در سال 
آینده به 14.5درصد رس��یده است. در واقع، کاهش ناچیز سهم نفت در 
بودجه و افزایش اندک س��هم درآمد مالیاتی، اغلب متفکران اقتصادی را 
در رابطه با ادعای دولت مبنی بر بودجه بدون نفت، نگران یا س��ردرگم 
کرده است. حال باید دید مجلس چگونه الیحه بودجه را اصالح خواهد 

کرد.
در همین زمینه، محسن شمس��ایی کارشناس اقتصادی در گفت وگو 
با باش��گاه خبرنگاران جوان، به کاهش ناچیز سهم نفت در بودجه اشاره 
ک��رد و گفت: س��هم نفت در بودجه می بایس��ت به کمت��ر از 10درصد 
می رس��ید و همین درصد نیز به تکمیل پروژه های عمرانی ختم می شد، 
اما دولت هنوز هم تا حدودی به درآمد نفت متکی اس��ت، در حالی که 

بار ها بر بودجه ریزی بدون درآمد نفتی تاکید داشته است، به  طوری که 
48 هزار میلیارد تومان، رقم پیش بینی شده برای درآمدهای نفتی است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: انتظار این بود که با توجه به توصیه 
رهب��ری عالوه ب��ر کاهش درآمدهای نفتی در  بودج��ه، روند مصارف و 
هزینه ها نیز اصالح شود که متاسفانه این امر تاکنون محقق نشده است 
و رق��م درآمد مالیاتی نیز با توجه به اینکه دولت قصد افزایش پایه های 
مالیاتی را داشت و تقریبا عملیاتی نشد با سال گذشته افزایش چندانی 
را ش��اهد نبوده است. رقم 195 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای 
سال آینده رقم قابل قبولی نیست و انتظار می رفت دولت با افزایش پایه 
مالیات��ی و مالیات بر عایدی س��رمایه، این رقم را ت��ا 250 هزار میلیارد 

افزایش دهد.
دولت با فروش اوراق مالی به استقراض از مردم رو آورد

وحید شقاقی شهری، مشاور وزیر اقتصاد نیز درباره بودجه سال آینده 
معتقد اس��ت:  سال های آینده با توجه به اینکه تحریم ها ادامه دار خواهد 
بود قطعا س��خت و با فش��ارهای مالی همراه خواهد ب��ود. در ابتدا باید 
مدعی ش��ویم که دولت امسال بودجه را انبس��اطی بسته است. امسال 
بودجه ابتدا 440 هزار میلیارد تومان بسته شده بود، اما به دلیل کاهش 
میزان فروش نفت، این رقم با تصمیم ش��ورای هماهنگی سران سه قوه 

به 386 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.
ب��ه گفت��ه وی، دولت تمام تالش خ��ود را می کند ت��ا درآمد نفتی را 
از هزینه ه��ای جاری خود حذف ک��رده و آن را صرف بودجه عمرانی و 
تکمیل طرح های عمرانی کند. به عبارتی، بودجه امس��ال که 484 هزار 
میلیارد تومان بوده ش��امل 37 هزار میلیارد هزینه های جاری. 70 هزار 
میلیارد تومان هزینه های تملک س��رمایه ای یعن��ی عمرانی و 47 هزار 

میلیارد تومان تملک دارایی است.
ش��قاقی ادامه داد: سالی که س��پری می کنیم دولت با کسری بودجه 
یعنی مهمترین ریش��ه تورم روبه رو بود. کس��ری بودجه برای سال های 
بعد خطرناک اس��ت. دولت برای سال 98 حدود 48 هزار میلیارد تومان 
اوراق مالی پیش بینی کرده بود که در میانه سال افزایش پیدا کرد. اوراق 
مالی یک نوع آینده فروش��ی و نوعی استقراض از مردم است، در صورتی 
که استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول پرقدرت نیز منجر به افزایش 
نقدینگی و تورم می ش��د. در نتیجه روش اس��تقراض از مردم را بهترین 
راه برای جبران کس��ری بودجه ها در نظر گرفت. این روش انتخاب بین 
بد و بدتر است و دولت روش بد را انتخاب کرده است و نام آن را اوراق 

مالی اسالمی نامیده است.
به اعتقاد این اقتصاددان، به نظر می رس��د در تامین هزینه های جاری 

شرایط سخت باشد چراکه باید دید فروش 48 هزار میلیارد تومان اوراق 
مالی محقق می شود یا خیر؟ معتقدم این رقم تا حدودی شدنی نیست، 
چراکه کشش اقتصاد ایران تا حدودی در هاله ابهام قرار دارد و از طرفی، 
تحقق درآمدهای مالیاتی با وضع این همه معافیت مالیاتی شدنی نیست 

و دولت باید ابتدا تکلیف معافیت های زائد مالیاتی را مشخص می کرد.
دولت ها گرفتار بیش برآوردی درآمدی هستند

همچنین محمدحس��ین یارمحمدیان، کارش��ناس اقتصادی در مرکز 
پژوهش های مجلس به کس��ری بودجه دولت اش��اره کرد و گفت: یارانه 
نقدی افزایش چندانی در بودجه امسال تجربه نکرده است، به طوری که 
برای س��ال گذشته رقم 41 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی برآورد شده 
بود و این رقم در س��ال آینده به 42 هزار و 800 میلیارد تومان رسیده 

است و دلیل آن هم افزایش ناچیز جمعیت بوده است.
او حذف س��ه دهک در بودجه س��ال آینده را هدفمندسازی یارانه ها 
تلق��ی کرد و گف��ت: البته این روند نیز به دولت واگذار ش��ده اس��ت و 
مدیریت روند هدفمندس��ازی را تا حدودی اختیاری تلقی کرده اس��ت. 
ح��ذف دهک ها مبنی بر کاهش یارانه نقدی نبوده اس��ت بلکه دهک ها 

کنار رفته و دهک های فقیرتر منابع بیشتری دریافت خواهند کرد.
ب��ه گفته یارمحمدی��ان، در مبحث حقوق و دس��تمزد بودجه س��ال 
آین��ده نیز حدود 16درصد افزایش و ی��ا جبران خدمات کارکنان دولت 
پیش بینی شده است که این رقم از افزایش سرجمع بودجه که 8درصد 
بوده بیش��تر اس��ت، ولی اگ��ر واقع بینانه به این اعداد ن��گاه کنیم، عدد 
افزای��ش با توجه به کاهش قدرت خرید و کوچک ش��دن س��بد کاالی 
کارکنان، نه تنها افزایش حقوقی مش��هود نیس��ت، بلکه کاهش حقوق و 

دستمزد تا 30درصد نیز محقق شده است.
وی س��پس نرخ ارز رس��می برای خرید و واردات کاالهای اساسی را 
هم��ان 4200 تومان عنوان کرد و گفت: این موضوع در بودجه بس��یار 
جنجالی اس��ت که آیا حمایت قیمتی از اقش��ار کم درآمد به این صورت 
صحیح اس��ت یا حمایت های پرداختی و انتقالی دولت ها به این اقش��ار 
خانواده ه��ا؟ در دنیا حمایت ها به صورت انتقالی و پرداختی رخ می دهد 
و حمایت به صورت قیمت های دس��توری دیگر منسوخ شده است. تنها 
دلیل حذف حمایت های قیمتی در دنیا، وجود رانت و فساد در این نوع 
حمایت ها بود، چراکه برای تخصیص منابع موردنیاز برای کنترل قیمت 
و واردات اقالم اساسی، یک نوع انحصار و رانت برقرار می شود، کمااینکه 

در کشورمان هم این رانت را مشاهده کرده ایم.
ب��ه گفته ای��ن کارش��ناس اقتصادی، دولت با انبس��اطی ق��رار دادن 
سیاست های بودجه قطعا سال آینده شاهد کسری بودجه خواهد بود. 

نگاه اقتصاددانان به الیحه بودجه سال 99

بودجه ای که همچنان بوی نفت می دهد
یادداشت

عقوبت دانش زدایی از سیاست گذاری

سیاس��تمداران در چن��د دهه گذش��ته همواره ب��ر کاهش فق��ر و نابرابری 
تاکید کرده اند. ش��عار عدالت اجتماعی هرگز از زب��ان آنها نیفتاده، اما مجموع 
سیاس��ت هایی که با هدف حمایت از اقش��ار ضعیف در سال های گذشته انجام 
ش��ده، نتایج زیانباری به دنبال داش��ته و فقر و نابراب��ری، وضعیت بدتری پیدا 

کرده اند.
در تمام س��ال های گذشته، ارتباط دادن سیاست های بازار انرژی، ارز و امثال 
آن به سیاس��ت های رفاهی، منشأ کج روی ها و خطاهای سیاست گذاری فراوان 
ب��وده و دلیل اصلی ناکامی ها نیز این بوده که از تثبیت قیمت، س��رکوب بازار، 
تهدید مالکیت و سرکوب آزادی های اقتصادی برای کاهش فقر استفاده می شود.

مشکل اصلی این است که سیاستمداران همواره از شعار عدالت اجتماعی به 
عنوان سرپوشی برای سیاست گذاری اقتصادی ناکارآمد استفاده کرده اند. وقتی 
می خواهند مردم را راضی نگه دارند، به اسم عدالت اجتماعی قیمت سوخت را 
سرکوب می کنند و چند دهه بعد باز دوباره به اسم عدالت اجتماعی، قیمت آن 
را باال می برند. تجربه نش��ان می دهد در طول چند دهه گذشته، سیاستمداران 
با طرح ش��عارهای مبتنی بر عدالت در مجلس و دولت، هزینه های سنگینی به 

کشور وارد کرده اند.
نمی دانم در دهه 40 چه اتفاقاتی در سیاست ایران رخ داده که درست از این 
مقطع، چند سیاس��ت زیانبار تدوین شده است. مثال در اواسط دهه 40 آب به 
 عنوان یکی از ارزشمندترین منابع کشور، ملی می شود و بعد از انقالب نیز تالش 
می کنند تا همه از این نعمت برخوردار ش��وند، اما امروز روستاییان، بزرگ ترین 

زیان دیدگان انگاره های نادرست در زمینه آب هستند.
موج مهاجرت روس��تاییان به شهرها در استان هایی مثل کرمان و خراسان و 
یزد از یک فاجعه سیاسی و اجتماعی بزرگ خبر می دهد. درست پس از وقوع 
انقالب با هدف برقراری عدالت، صنایع و بانک ها ملی ش��دند، زمین ها و مراتع 
در اختیار دولت قرار گرفت، بخش خصوصی تقریباً از بین رفت و برای اینکه در 
بازارها عدالت برقرار ش��ود، نهادهای متعدد حمایتی و سرکوب کننده قیمت به 
وجود آمد، کمیته امداد تشکیل شد، جهاد سازندگی شکل گرفت و صدها مصوبه 

و قانون برای ایجاد عدالت اجتماعی تهیه و تدوین شد.
در دهه 70 تعزیرات حکومتی دایر ش��د تا مبادا بازاریان گران فروشی کنند، 
قیمت ها تثبیت ش��د تا مبادا تولیدکنندگان سوءاستفاده کنند. در دهه 80 به 
بهانه عدالت اجتماعی به ساختار بانک ها حمله شد، یارانه نقدی پرداخت کردند، 
بخش خصوصی را کنار گذاشتند، منابع تقسیم شد، مسکن مهر به وجود آمد، 
اما چرا عدالت اجتماعی حاکم نشد؟ چرا همچنان در کشور میلیون ها نفر فقیر 
وجود دارد؟ چرا این همه فارغ التحصیل بیکار داریم؟ چرا فاصله طبقاتی بیشتر 

شده است؟
جهان پر اس��ت از تجربه سیاس��تمدارانی که ابتدا قصد داشتند برای مردم، 
دنیای بهتری بسازند اما در نهایت با ساده انگاری مسائل و نادیده گرفتن تجربه 
دیگ��ران و بی توجه��ی به یافته های علمی، زندگی را بر خود و دیگران س��خت 
کردند. نمی خواهم بگویم سیاستمداران، نیت خیر ندارند و برای تخریب می آیند. 
آنه��ا می آیند ت��ا در اقتصاد کشورش��ان انقالب ایجاد کنند، ش��غل بیافرینند، 
س��رمایه گذاری را رونق ببخش��ند و فقر را کاهش دهند، ام��ا در عالم واقعیت، 
ایده هایی که داش��ته و دارند به سرانجام نمی رسد و جز تشدید فقر و نابرابری، 

ماحصلی ندارند.
روی کاغذ خیلی کارها ش��دنی است. می ش��ود برای حل همزمان بیکاری و 
مس��کن مردم، دس��تور داد تا در تمام بیابان های کشور، شهرهای جدید احداث 
کنند. می شود دستور داد که بیابان های اطراف تهران به طور کامل به واحدهای 
کش��اورزی مدرن تبدیل ش��ود. می ش��ود آب خلیج فارس و دری��ای خزر را به 
بیابان های خراس��ان و سمنان برد و کشاورزی را رونق داد. می شود وعده توزیع 
عادالنه منابع داد. می شود به همه وعده شغل و زندگی بهتر داد. همه این ایده ها 
از نظر سیاس��تمدار شدنی هستند. ش��دنی از این جهت که دولت ها می توانند 
منابع مالی و توان اجرایی کش��ور را بس��یج کنند تا چنی��ن ایده هایی را عملی 
کنند، اما نتیجه چه خواهد ش��د؟ ایده های کاغذی و رویاهای بعضاً خیرخواهانه 
سیاس��تمداران کم نیستند، اما راه حل های اقتصادی بسیار اندک هستند؛ آنقدر 
اندک که معدود راه های موجود، حوصله سیاستمدار را سر می آورد، آن گونه که در 
برابر عقالنیت علم اقتصاد قیام می کنند. تجربه به حاشیه راندن منطق اقتصادی 
و جایگزینی رفتارهای احساس��ی و عوام پس��ندانه تا امروز، هزینه های گزافی به 
کش��ور تحمیل کرده اس��ت. باید امیدوار باشیم و این مساله را مطالبه کنیم که 
سیاستمداران نسبت به طرح شعارهای خیالی، حساسیت بیشتری داشته باشند. 
اقتصاد ایران پیش از این، چند بار در آتش کوره پوپولیسم سوخته و قطعاً بیش از 

این، تحمل شوک های ناشی از عوام گرایی در سیاست گذاری را ندارد.
منبع: پایگاه خبری اتاق ایران

زمان بندی ثبت نام »مسکن ملی« در ۲۳ استان اعالم شد
آخرین خبرها از طرح »اقدام ملی مسکن«

معاون مس��کن وزیر راه و شهرس��ازی با اعالم اینکه از امروز ثبت نام 
مس��کن ملی برای 6 اس��تان سمنان، ایالم، شرق س��منان، ایرانشهر، 
آذربایجان غربی و خراسان رضوی آغاز می شود، گفت ثبت نام از مردم 
اس��تان های تهران، البرز، قزوین، جنوب کرمان و کرمان نیز 30 آذرماه 

آغاز می شود و به مدت سه روز ادامه خواهد یافت.
محم��ود محمودزاده در گفت وگو با ایرن��ا، برنامه زمان بندی ثبت نام 
متقاضیان مسکن ملی در23 استان باقیمانده را اعالم کرد و گفت: چهار 
استان سمنان، ایالم، آذربایجان غربی، خراسان رضوی و همچنین شرق 
سمنان و شهرستان ایرانشهر از 19 آذرماه به مدت سه روز فرصت دارند 
تا در سامانه »مسکن ملی« ثبت نام کنند. شش استان دیگر نیز از 23 
آذرماه وارد فرآیند ثبت نام شده که شامل استان های اصفهان، زنجان، 

گیالن، هرمزگان، مازندران و لرستان هستند.
به گفته محمودزاده، در گام بعدی، متقاضیان ثبت نام در استان های 
فارس، اردبیل، آذربایجان ش��رقی، مرکزی و بوشهر می توانند با ورود به 
س��امانه، مدارک موردنیاز را آپلود کنند. ثبت نام در این استان ها از 26 
آذرماه به مدت س��ه روز انجام می شود. همچنین ثبت نام استان های 
ته��ران، البرز، قزوین، جن��وب کرمان و کرمان نی��ز از 30 آذرماه آغاز 

می شود و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.
قرار اس��ت در  طرح »اقدام ملی مسکن« 400 هزار واحد مسکونی 
شامل 200 هزار واحد در شهرهای جدید، 100 هزار واحد در شهرهای 
زیر 50 هزار نفر از س��وی بنیاد مسکن و 100 هزار واحد در بافت های 
فرسوده احداث شود. ثبت نام این طرح از 16 آذر آغاز شده و تا 14 روز 

دیگر ادامه خواهد شد.
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محسن جالل پور
رئیس سابق اتاق ایران

روز یکشنبه الیحه بودجه 99 از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد و با کلید 
خوردن فرآیند تصویب بودجه در بهارس��تان، بحث ها و گمانه زنی ها درباره تغییر و 
تحوالت بودجه س��ال آینده رونق گرفته اس��ت. رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز 
روز گذش��ته و یک روز پس از ارائه الیحه بودجه به مجلس، در یک نشست خبری 
به تشریح اعداد و ارقام بودجه 99 پرداخت و همچنین وعده داد که ایران در سال 

آینده از رکود خارج می شود.
محمدباقر نوبخت با اعالم پیش بینی فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت با نرخ 
متوس��ط50دالر و تبدیل آن با نرخ 4200 تومان به ری��ال، درباره یارانه نقدی هم 
گفت که پرداخت آن در س��ال آینده ادامه دارد و یارانه نقدی برای 78 میلیون نفر 

پیش بینی شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بودجه برای سومین سال تحریم 
تدوین ش��ده اس��ت، این س��وال را مطرح کرد که چگونه بتوان منابع را در شرایط 
تحریمی به دست آورد و چگونه مصرف کرد و اینکه در سال آینده چه هدفی با این 

بودجه پیگیری می شود و اثر آن بر زندگی مردم در این تنگنا چیست؟
او با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی در سال آینده گفت: حدود 48 هزار میلیارد 
تومان درآمد نفتی پیش بینی شده است که این منابع بر حسب یک میلیون بشکه 
نفت در روز و با قیمت هر بشکه 50 دالر است، در حالی که این رقم در سال جاری 

1.5 میلیون بشکه نفت با نرخ 55 دالر بوده است.

نوبخت با اعالم اینکه نرخ تبدیل دالر به ریال در بودجه س��ال بعد 4200 تومان 
اس��ت، گفت: با توجه به اینکه تامین کاالهای اساس��ی با نرخ 4200 تومان انجام 
می شود و از محل منابع نفتی تامین خواهد شد، نرخ تسعیر ارز نیز 4200 در نظر 

گرفته شده است.
وی با بیان اینکه برخی می گویند »پیش بینی نفتی خوش بینانه اس��ت«، گفت: 
این در حالی اس��ت که در س��ال جاری متوس��ط نرخ هر بشکه نفت تا 63 دالر نیز 
بوده اس��ت و باید بتوانیم نفت بفروش��یم و منابع ناش��ی از آن را در کشور به ثروت 

تبدیل کنیم.
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه همچنین درباره اینکه چرا نرخ دالر نیمایی برای 
تامین س��ایر کاالها حدود 8500 تومان اعالم شده در حالی که در حال حاضر نرخ 
نیما باالتر اس��ت؟ توضیح داد: در مورد کاالهای اساس��ی که باید ارز 4200 تومانی 
تامین شود و طبق مصوبه شورای امنیت ملی باید ذخایر الزم برای این کاالها که از 

جمله آن برنج، الستیک، کاغذ و دارو است، تامین شود.
به گفته وی، برای تامین ارز کاالهای اساس��ی از وزارت جهاد کش��اورزی، صمت 
و بهداشت خواستیم میزان منابع الزم برای واردات در سال بعد را برآورد کنند که 
اعالم آنها نشان داد حدود 7میلیارد دالر وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صمت الزم 
دارند و حدود 3میلیارد دالر وزارت بهداشت نیاز دارد که جمعا 10 میلیارد دالر شد 

و ما حدود 10 و نیم میلیارد دالر در نظر گرفتیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: برای سایر کاالهایی که دولت در کنار کاالی 
اساسی تامین ارز می کند، مالک نرخ نیمایی است. برای اینکه کنترل قیمت داشته 
باش��یم حداکثر روی 8500 تومان حس��اب کردیم که ربط��ی به معامالت نیمایی 

بخش خصوصی ندارد.
به گزارش ایس��نا، با توجه به پیش بین��ی رقم حدود 42 هزار میلیارد 
تومانی برای پرداخت یارانه نقدی در بودجه سال آینده و از سوی دیگر، 
تاکید بودجه بر حذف س��ه دهک باالی درآمدی، این موضوع با تناقض 
مواجه شده و بنابراین سوال این است که برنامه غربالگری به چه نحوی 
پیش خواهد رفت؟ نوبخت پاس��خ داد: به هر حال چند س��الی است که 
حذف دهک های باال و تعداد 24 میلیون نفر مطرح می شود ولی باید به 
شرایط هم توجه داشت. همین چند صد هزار نفری که حذف کردیم هم 
با اعتراض همراه ش��د و گله مند ش��دند. حذف و روالی که موجب ایجاد 

استرس بین مردم می شود نمی ارزد.
به گفته او، منابع برای پرداخت یارانه به 78 میلیون نفر در س��ال بعد پیش بینی 

شده ولی حذف دهک های باال و پردرآمد هم باید انجام شود.
در ادامه این نشست نیز پورمحمدی معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه درباره 
احتمال افزایش قیمت گازوئیل، گفت که هیچ پیش بینی در رابطه با افزایش قیمت 

سوخت از جمله گازوئیل در بودجه وجود ندارد.

نوبخت وعده داد: ایران سال آینده از رکود خارج می شود

تحوالت بودجه 99 از زبان رئیس سازمان برنامه و بودجه
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چرا آینده رمزارزها را باید در آسیا جست وجو کرد؟
رازهای یک صنعت رمزی

»بیزینس تایمز« در گزارش��ی به قلم »وونگ جون یان« مدیر اروپا 
و آس��یای »کوین دس��ک« به آینده صنعت رمزارزها پرداخته و به این 
س��وال اش��اره کرده که چرا آینده رمزارزها را باید در قاره آسیا دنبال 

کرد؟
به گزارش »بیزینس تایمز« واحدهای پولی رمزنگاری ش��ده، تحقق 
غیرمرکزی  ش��دن پول هس��تند، اما نباید فراموش ک��رد که یکجا در 
جهان هست که خیلی به این هدف اهمیت می دهد و آن هم آسیاست. 
روزانه رمزارزهایی به ارزش 1.8 میلیارد دالر در آس��یا معامله می شود 
و ای��ن تقریبا 60درص��د از حجم روزانه معامله ب��ا رمزارزها در جهان 
است. اهمیت آسیا در این تبادل ها با این اوصاف کامال مشخص است.
در می��ان 20معامله رمزارزی بزرگ در جهان، 15 معامله در آس��یا 
رخ می دهد و س��نگاپور مح��ل اصلی برای ای��ن روش آینده نگرانه در 
سرمایه گذاری است. آسیا از لحاظ فرهنگی هم روند توجه به رمزارزها 
را ش��کل می دهد. بزرگ ترین س��تاره صنع��ت رمزارزها در جهان یک 
جوان بیس��ت و چند ساله در س��یلیکون ولی آمریکا نیست، بلکه یک 
چینی- آمریکایی 42 س��اله به نام چانگ پنگ ژائو است که الهام بخش 
ورود بس��یاری از جوانان آس��یایی به عرصه رمزارزها بوده. او ظرف دو 
سال توانسته بزرگ ترین بازار معامله رمزارزی دنیا یعنی بایننس را راه 
بیندازد. بایننس ساالنه درآمدی 400 میلیون دالری دارد و باعث شده 

که چانگ پنگ ژائو در فهرست ثروتمندان مجله فوربس قرار بگیرد.
اما اینجا مسئله فقط تبادل ارز نیست. زیرساخت مهمی که بسیاری 
از بالک چین ها را ش��کل داده - یعنی روند اس��تخراج- هم بیشتر در 
آس��یا رخ می دهد. مکان هایی که اس��تخراج عظیم بیت کوین را انجام 
می دهند و به ش��رکت هایی مثل بیت مین تعلق دارند، اکثرا در مناطق 
ش��مال و غرب چین مس��تقرند. این تاسیس��ات به اندازه یک شهر یا 
حتی کش��ور برق مص��رف می کنند و برای امنیت بیت کوین و س��ایر 
رمزارزها اهمیت زیادی دارند. 80درصد از این اس��تخراج کننده ها حاال 
از خاک چین کار می کنند. حتی قطعات مخصوصی که برای استخراج 
بیت کوین به کار می روند اکثرا در چین تولید می ش��وند. پاداش��ی که 
از این همه کار در آس��یا به دس��ت می آید بسیار عظیم است. شرکت 
بیت مین که در پکن مس��تقر اس��ت و بزرگ ترین سازنده این قطعات 
برای استخراج بیت کوین به شمار می رود، سال گذشته درآمد نجومی 

2.8 میلیارد دالری داشت.
اما اهمیت مس��ئله رمزارزها در آینده چیس��ت؟ توس��عه روش های 
جذب س��رمایه از طریق بیت کوین دارد به پدیده جهانی ش��کل گیری 
سریع سرمایه منجر می شود. با هر معیاری که موضوع را بررسی کنیم، 
آس��یا در راه این نوآوری ها پیشرو است. مثال در سال گذشته میالدی، 
س��نگاپور میزبان 228 شرکت بود که از طریق رمزارزها سرمایه جذب 
کردند. روش های جذب س��رمایه از طریق رمزارزها قابلیت آن را دارند 
که روند شکل گیری سرمایه را در منطقه به شکلی وسیع تغییر دهند.

اما مثل هر کار پرس��ود دیگری، این کار هم با ریسک باالیی همراه 
اس��ت. مثال یک مش��کل بزرگ این اس��ت که بازار سررسید رمزارزها 
هم اکنون پر از اطالعات اغراق آمیز و معامالت نامش��خص اس��ت. این 
ش��رایط اصال ب��رای آنهایی که با ورود ب��ه بازار رمزارز ممکن اس��ت 
پول ش��ان را به خطر بیندازند مناس��ب نیس��ت. به همین جهت است 
که ش��رکت هایی مثل کوین گکو به میدان آمده اند تا وظیفه پاکسازی 
و اعتمادسازی اطالعات موجود در مورد معامالت رمزارزی را به عهده 

بگیرند.
در همی��ن میان، حتی برخی دولت های آس��یایی هم برای باالبردن 
امنیت معامالت رمزارزی به میدان آمده اند. درواقع آس��یا اولین جایی 
در جهان بود که رمزارزها را در س��طح ملی به رسمیت شناخت. مثال 
ژاپن اولین کش��ور آس��یایی بود که بیت کوین را به عنوان ش��کلی از 
واحد پول به رس��میت شناخت. از آن زمان، پذیرش پرداخت به شکل 
بیت کوی��ن به راحت��ی در ژاپن انجام گرفته و مث��ال برخی پرداخت ها 
برای المپیک 2020 توکیو از این طریق صورت گرفته اس��ت. سنگاپور 
هم یک کشور دیگر است که برای ترغیب سرمایه گذاری و پرداخت از 
طریق بیت کوین قوانین مناسب را تدوین کرد. از این طریق، معامالت 

رمزارزی به شکلی استانداردشده مورد پذیرش قرار می گیرند.
کش��ور آس��یایی دیگری که با آغوش باز از شرکت های بالک چینی 
برای نوآوری در ش��هرها اس��تقبال کرده، کره جنوبی بوده. در س��ال 
2019، بوسآن که دومین شهر بزرگ این کشور است به عنوان شهری 
معاف از قانون در عرصه توس��عه بالک چین معرفی شد. کره جنوبی از 
پیش هم زیرس��اخت قوی بازار را برای رمزارزها داشت و در این بازار، 
معامالتی با ارزش چند میلیارد دالر هم انجام ش��ده است. حاال حتی 
گوشی های s10 سامسونگ را هم می توان با رمزارزها خرید. همچنین 
ش��بکه اجتماعی معروف ک��ره جنوبی به نام کاکائو که چیزی ش��بیه 

فیس بوک است، واحد پول دیجیتال خود را معرفی کرده است.
در این میان ش��کی نیست که آینده پول را باید در آسیا جست وجو 
کرد. کش��ورهای مختلف آسیایی باید به فرصت ها و البته ریسک هایی 
که از رمزارزها برای شان به وجود می آید توجه نشان بدهند و از فضای 

مناسب به وجودآمده برای آینده شان استفاده کنند.

طال گرمی 46۸ هزار تومان شد
تازه ترین قیمت های ارزی

در هجدهمی��ن روز آذرماه، هر قطعه س��که تمام بهارآزادی به 4 
میلیون و655 هزارتومان رسید که افزایش 65 هزارتومانی را نسبت 
به روز قبلش نشان می دهد. هر قطعه سکه تمام بهارطرح قدیم هم 
ب��ا 255 هزارتوم��ان کاهش قیمت به 4 میلی��ون و275 هزارتومان 
رس��ید. نیم س��که نیز 19 هزارتوم��ان و ربع س��که 32 هزارتومان 
افزای��ش یافت و به ترتیب، با قیم��ت 2 میلیون و472 هزارتومان و 
یک میلیون و582 هزارتومان عرضه ش��د. سکه گرمی نیز با قیمت 
925 هزارتومان فروخته ش��د و هرگرم طالی 18 عیار با افزایش 7 

هزارتومانی به468 هزار و700 تومان رسید.
دالر ه��م در صرافی های مجاز نس��بت به روز پی��ش از آن 600 
توم��ان افزایش قیمت داش��ت. بازار ارز که روزه��ای اخیر صعودی 
بوده، روز دوش��نبه نیز به روند افزایش��ی خود ادامه داد و با افزایش 
600 تومان��ی همراه و قیمت خرید آن 13 هزار و 200 تومان اعالم 
ش��د. قیمت فروش این ارز نیز 13 هزار و 550 تومان تعیین ش��د. 
اخت��الف قیم��ت خرید و فروش دالر در ای��ن روز بار دیگر به 350 

تومان رسیده است.

نگاه

فرص��ت امروز: پس از س��اماندهی بازار غیرمتش��کل پولی، حاال بانک 
مرکزی متش��کل کردن بازار ارز را در دس��تور کار خود قرار داده است. 
انتهای س��ال گذش��ته بود که ش��ورای پول و اعتبار در هزار و دویست 
و ش��صت و چهارمین جلسه خود، تش��کیل بازار متشکل ارزی را برای 
س��اماندهی و ایجاد آرامش در معامالت اسکناس ارز تصویب کرد. طبق 
این مصوبه قرار اس��ت بازار متشکل ارزی به منظور ساماندهی و توسعه 
بازار شفاف، منصفانه و کارا تشکیل شود تا ارزها در آن به  صورت نقد و 
مطابق مقررات در بس��تر الکترونیکی معامله شوند. این بازار یک شرکت 
خصوصی و متش��کل از کانون صرافان، کان��ون بانک های دولتی، کانون 
بانک های خصوصی و فرابورس اس��ت و بانک مرکزی با رصد فعالیت ها 
و نظارت سیستماتیک و غیر مستقیم، در صورت لزوم برای ایجاد تعادل 

در بازار دخالت می کند.
در حالی ک��ه زمان های مختلفی برای راه اندازی بازار متش��کل ارزی 
از س��وی بانک مرکزی اعالم ش��ده بود و طبق آخری��ن زمان بندی قرار 
بود این بازار تا پیش از فرارس��یدن عید س��عید قربان آغاز به کار کند، 
اما به رغم گذش��ت بیش از 9 ماه از وعده راه اندازی بازار متش��کل ارزی 
هنوز این بازار به صورت رس��می، راه اندازی نش��ده است. البته به گفته 
مدیرعامل بازار متش��کل ارزی، هش��ت بانک و 123 صرافی به این بازار 

پیوسته اند و آغاز به کار آن تنها منتظر فرمان سیاست گذاران است.
به گزارش ایسنا، پس از نوساناتی که سال گذشته در بازار ارز رخ داد، 
بانک مرکزی عم��ده تمرکز خود را بر کنترل این بازار و ایجاد ثبات در 
آن گذاش��ت و در نیمه دوم سال گذشته در این مورد تا حدودی موفق 
عم��ل کرد. در ای��ن میان، بانک مرکزی در تالش اس��ت تا فراتر از این 
موض��وع عمل کرده و قیمت ارز را با نرخ واقعی و براس��اس بازار تهران 

تعیین کند، چراکه در حال حاضر، بازارهایی همچون هرات و سلیمانیه، 
تأثی��ر زیادی بر کش��ف قیم��ت ارز در بازار تهران دارند و قرار اس��ت با 
تالش بانک مرکزی و راه اندازی بازار متشکل ارزی، کشف قیمت ارز در 
درون مرزهای ایران و براساس مؤلفه های اقتصادی در تهران انجام شود.

ای��ن ب��ازار قرار بود از ابتدای امس��ال راه اندازی ش��ود، ام��ا به دالیل 
مختلفی به تعویق افتاد و در زمان اعالم  ش��ده از سوی عبدالناصر همتی 
نتوانس��ت آغاز به کار کند. البته رئیس کل بانک مرکزی، علت تأخیر در 
راه اندازی بازار متشکل ارزی را برخی ارزیابی ها دانست و اعالم کرد که 
»این بازار به زودی راه اندازی می شود، اما باید به من ثابت شود که این 

بازار مشکلی برای کشور ایجاد نمی کند.«
پ��س از آن، با حل برخی از مش��کالت در روند راه ان��دازی این بازار، 
قرار ش��د بازار متشکل ارزی تا عید سعید قربان یعنی روز 21 مردادماه 
امس��ال راه اندازی ش��ده و به طور رس��می ش��روع به کار کند، اما با فرا 
رس��یدن روز موعود، باز هم افتتاح این بازار به تعویق افتاد و گفته ش��د 
که بانک مرکزی در تالش اس��ت با حداکثر ظرفیت، بازار متشکل ارزی 

را راه اندازی کند تا مشکلی در بازار ارز ایجاد نشود.
این در حالی است که با گذشت بیش از 9 ماه از سال 98، هنوز خبری از 
راه اندازی این بازار نیست و اطالع رسانی جدیدی نیز از سوی سیاست گذاران 
در این باره مطرح نشده است، تا اینکه برخی گمانه زنی ها به این سمت پیش 

برود که قرار نیست این بازار راه اندازی شود.
در همین حال، محمود شکس��ته بند، مدیرعامل بازار متشکل ارزی از 
پیوستن هشت بانک و 123 صرافی به این بازار خبر داده و تاکید کرده 
که همه چیز برای راه اندازی این بازار فراهم اس��ت و برای افتتاح رسمی 

آن، منتظر فرمان سیاست گذاران هستیم.

او ب��ا بی��ان اینکه در حال حاضر 123 صرافی مج��از بانک مرکزی به 
بازار متش��کل ارزی پیوس��ته اند، گفت: بی��ش از 80 صرافی نیز پرونده 
خ��ود را در این بازار تکمیل کرده و در حال انجام تس��ت های س��رد و 

گرم بازار هستند.
به گفته شکس��ته بند، هشت بانک مهم کشور نیز تاکنون به این بازار 
پیوس��ته اند و همه چیز برای راه اندازی بازار متشکل ارزی فراهم است، 

ولی دستور آن باید از سوی سیاست گذاران ابالغ شود.
حال بای��د دید که بانک مرک��زی چه زمانی را ب��رای راه اندازی بازار 
متشکل ارزی مناسب می بیند و آیا رئیس کل بانک مرکزی هنوز از عدم 
ایجاد مشکل در بازار ارز توسط بازار متشکل ارزی مطمئن نشده است؟
گفتنی است بانک مرکزی در ابتدا حق عضویت صراف ها در این بازار 
را 100 میلی��ون تومان اعالم کرد، اما پس از مدتی تخفیف 75 میلیون 
تومانی برای آنها در نظر گرفته ش��د و بر این اساس، صراف ها می توانند 

با پرداخت 25 میلیون تومان به عضویت بازار متشکل ارزی درآیند.
بانک ه��ا، صرافی های مجاز بانک مرکزی و صرافی بانک ها قرار اس��ت 
بازیگ��ران اصلی این ب��ازار باش��ند و بنابراین می توانند ب��ا دریافت کد 
کارگزاری، نس��بت به خرید و ف��روش ارز در این بازار اقدام کنند. بانک 
مرکزی بر آن اس��ت تا با استفاده از این تجربه موفق جهانی، نرخ واقعی 
ارز را براساس معامالت واقعی و کالن در این بازار تعیین کند تا قیمت 
س��ایر بازارها، تاثیر زیادی بر بازار ایران نداشته باشد. البته در این بازار، 
امکان انجام معامالت غیرواقعی وجود نخواهد داش��ت، چراکه هر بانک 
ی��ا صرافی که بخواه��د قیمت ارز خود را برای ف��روش اعالم کند، رقم 
موردنظر در همان لحظه در حساب ارزی او مسدود خواهد شد و به این 

ترتیب، از معامالت غیرواقعی جلوگیری می شود.

۸ بانک و ۱۲۳ صرافی به بازار متشکل ارزی پیوسته اند

بازار متشکل ارزی در فاز انتظار

فرص��ت امروز: رئیس کل بانک مرکزی روز گذش��ته از مجموعه های پارک علم و 
فناوری پردیس و اس��تارت آپ های مختلف در حوزه های تولید محتوا، بیمه و مالی، 
هوش مصنوعی، معماری و گردش��گری بازدید کرد و از اختصاص 70 هزار میلیارد 

ریال تسهیالت به شرکت های دانش بنیان خبر داد.
عبدالناص��ر همتی به رش��د 52درصدی اختصاص تس��هیالت به ش��رکت های 
دانش بنیان اش��اره کرد و گفت: از ابتدای س��ال تاکنون نزدیک به 70 هزار میلیارد 

ریال تسهیالت در اختیار این شرکت ها قرار گرفته است.
به گفته همتی، این ش��رکت ها در حال حرکت به سمت و سویی هستند که در 
اقتصاد کش��ورمان سهم قابل توجهی را کس��ب کنند؛ از این رو باتوجه به تأکیدات 
مق��ام معظم رهب��ری و نیز پیگیری های دولت و معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری برای توسعه و حمایت از این شرکت ها، نظام بانکی نیز تالش می کند که 

از شرکت های دانش بنیان و فعالیت های استارت آپ ها پشتیبانی کند.
او با اش��اره به اهمیت و روند رو به رش��د شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها 
در اقتصاد ایران، به شبکه بانکی توصیه کرد برای تقویت این بخش مهم اقتصادی 

تالش بیشتری کنند.
رئیس شورای پول و اعتبار به رشد قابل توجه فعالیت شرکت های دانش بنیان و 

استارت آپ ها اشاره کرد و ادامه داد: باتوجه به اینکه 10 هزار شرکت دانش بنیان و 
استارت آپ در کش��ور وجود دارد و روند تولید محصوالت در این شرکت ها سرعت 
گرفته است، این امر نشان می دهد در صورتی که حمایت های مان را از این شرکت ها 

افزایش دهیم، به نتایج ارزشمندی دست می یابیم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه فعالیت های این شرکت ها می تواند در کاهش 
وابستگی کشور به واردات موثر باشد، گفت: تالش های بسیاری در زمینه تولید مواد 
اولیه حساس و نیز دارو انجام شده است، اما در هر حال ساالنه حدود 3.5 میلیارد 
دالر فقط ارز 4200 تومانی به واردات دارو و تجهیزات پزشکی تعلق می گیرد. البته 
عالوه بر این میزان، وارداتی با سایر ارزها و منفک از ارز 4200 تومان نیز در حوزه 
دارو و تجهیزات پزش��کی انجام می ش��ود. با توجه به این امر، چنانچه شرکت های 
دانش بنیان به کاهش واردات کمک کنند، پیشرفت موثری در کاهش وابستگی ما 

به ارز اتفاق می افتد.
همت��ی همچنین در واکنش به نوس��انات اخیر بازار ارز، ب��ا تاکید بر اینکه بانک 
مرکزی با نوسانات نرخ دالر به صورت هیجانی برخورد نمی کند، گفت: نرخ انواع ارز 

متناسب با ارزش ذاتی تعدیل شده است.
به گزارش صدا و سیما، عبدالناصر همتی درخصوص نوسانات اخیر نرخ ارز گفت: 

صبر ما زیاد اس��ت و همانطور که در یک سال گذش��ته نرخ ارز را کنترل کردیم و 
متناسب با ارزش ذاتی آن نرخ ها تعدیل شد، اکنون نیز این تالش را برای بازگرداندن 
ثبات به بازار ادامه می دهیم و امیدواری زیادی وجود دارد که شرایط به روال طبیعی 
گذشته بازگردد. با موضوع نرخ ارز و نوسانات آن هیجانی برخورد نمی کنیم و ثبات 

را به بازار ارز برمی گردانیم.
به گفته وی، شوک قیمتی بنزین و فضای روانی که از داخل و خارج 
از کشور بر اقتصاد حاکم شد، بخشی از علت افزایش قیمت ارز بود و از 
طرف دیگر، فضاسازی که درباره الیحه بودجه سال آینده از روز یکشنبه 
انجام ش��ده، برخی را وادار به این کرده که بگویند  بودجه مشکل دارد 
و اقتصاد را پولی می کند، در حالی که چنین مواردی، شوک هایی است 
ک��ه طرفداران باالب��ردن نرخ ارز ایجاد می کنند. براس��اس اطالعات ما، 
شبکه هایی در خارج از کشور نیز برای افزایش نرخ ارز تالش می کنند.

همتی به حوادث سیاس��ی نیز اش��اره کرد و گفت: بی ثباتی در عراق نیز در این 
زمینه بی تاثیر نبوده و کمی میزان صادرات ما را مختل کرده است؛ عالوه بر اینکه 
در پایان س��ال میالدی، تسویه حساب شرکت ها با طرف های خارجی شدید است و 

همین موضوع تقاضا را افزایش می دهد.

فرصت ام��روز: وزیر اقتصاد در نامه ای از رئیس قوه قضائیه خواس��ت 
تا مجتمع قضایی مستقل دعاوی تجاری در شهر تهران تاسیس شود.

فرهاد دژپس��ند خطاب به سید ابراهیم رئیسی نوشته است که با توجه 
به اهمیت ش��اخص »سهولت انجام کس��ب و کار« وزارت اقتصاد براساس 
قانون بهبود مس��تمر محیط کس��ب و کار و قانون برنامه پنج س��اله ششم 
توس��عه، وظیفه ارتقای رتبه کشور در این شاخص را برعهده دارد. یکی از 
نماگرهای این ش��اخص، نماگر »الزام آور بودن اجرای قراردادها« است که 
طبق آخرین گزارش بانک جهانی، ایران در این نماگر با امتیاز 58.2 رتبه 
90 از 190 کشور را کسب کرده است. آسیب شناسی و بررسی پرسشنامه 

مرتبط با این نماگر نشان می دهد که ایجاد یک »مجتمع قضایی مستقل« 
تنه��ا برای دعاوی تجاری در ش��هر تهران می تواند ع��الوه بر اینکه به طور 
مس��تقیم 3.7 امتیاز به این نماگر و دو امتیاز به مولفه کیفیت فرآیندهای 
قضایی اضافه کند و باعث ارتقای 21 پله ای رتبه این نماگر ش��ود، به طور 
غیرمس��تقیم از طریق کاهش زمان موردنی��از برای حل و فصل اختالفات 
تجاری اثرات قابل مالحظه ای داشته باشد. اما این نامه تنها خبرسازی روز 
گذشته وزیر اقتصاد نبود و او با حضور در جلسه علنی مجلس و در پاسخ 
به سوال نمایندگان، اصالح نظام بانکی را ازجمله برنامه های وزارت اقتصاد 
خواند. دژپس��ند گفت که از برنامه ه��ای اصلی وزارت اقتصاد، اصالح نظام 

بانکی اس��ت و خوشبختانه موفق شدیم برنامه جامع اصالح نظام بانکی را 
آماده و به رئیس جمهور تقدیم کنیم. در این برنامه، بانک ها چابک تر شده 
و قدرت اعطای تسهیالت بیشتری پیدا می کنند. همچنین واگذاری اموال 
مازاد و شرکت ها در دستور قرار گرفته و ما تالش کردیم که صرفا فروش 
اموال مبنا نباش��د بلکه واگذاری مدیریت واحدهای تولیدی نیز در دستور 
اس��ت تا افرادی که پول ندارند اما ت��وان مدیریتی دارند به میدان آمده و 
مناب��ع مالی برای بانک ها ایجاد کنن��د. این گونه توان بانک ها برای اعطای 
تس��هیالت نیز افزایش یافته و هم در بعد اقتصادی و هم در بعد اجتماعی 

شاهد موفقیت هایی خواهیم بود.

رشد 5۲درصدی تسهیالت بانکی برای شرکت های دانش بنیان طی ۸ ماهه امسال

همتی: با نوسانات ارزی هیجان زده برخورد نمی کنیم

مجتمع قضایی مستقل دعاوی تجاری در شهر تهران تاسیس شود

نامه وزیر اقتصاد به رئیس قوه قضائیه

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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وپاسار 6 ماهه ۲05 ریال سود ساخت
رشد ۲۸7 درصدی EPS وپاسار

 بانک پاسارگاد براساس صورت های مالی مورد تایید حسابرس در 
ش��ش ماهه نخست امسال، به ازای هر سهم 205 ریال سود محقق 
کرده اس��ت که نسبت به 53 سود ریالی در دوره مشابه قبلی، رشد 
287درصدی داشته است. به گزارش بورس تابناک، بانک پاسارگاد 
که با سرمایه ثبت شده 5040 میلیارد تومانی در تابلوی فرعی بازار 
اول بورس تهران حضور دارد، در صورت های مالی حسابرسی نشده، 
س��ود خالص هر س��هم را 151 ریال اعالم کرده بود که این رقم در 

صورت های مالی حسابرسی شده با افزایش مواجه شده است.
بررسی صورت سود و زیان )وپاسار( در نیمه نخست امسال و برای 
دوره منتهی به 29 اسفند سال 1398، حکایت از رشد 33درصدی 
س��ود و وجه التزام تس��هیالت اعطایی و ثبت رقم 4331.4 میلیارد 
توم��ان دارد، در حال��ی ک��ه س��ود حاص��ل از س��رمایه گذاری ها و 
س��پرده گذاری ها ط��ی این مدت با رش��د 11درص��دی، 1335.9 

میلیارد تومان گزارش شده است.
درآمده��ای مش��اع بانک پاس��ارگاد که از محل س��رمایه گذاری 
مشترک بین سپرده گذاران و نیز حق الوکاله سهم بانک و همچنین 
از مح��ل درآمدهای مش��ترک حاصل بین بان��ک و وام گیرندگان از 
محل تس��هیالت اعطایی به دس��ت می آید، ب��ا افزایش 27درصدی 
به 5667.3 میلیارد تومان رس��یده اس��ت، اما س��ود علی الحس��اب 
س��پرده های س��رمایه گذاری و س��ود س��پرده گذاران هر دو با رشد 
33درصدی مواجه ش��ده و سهم بانک از درآمدهای مشاع با کاهش 

65درصدی، 91.7 میلیارد تومان بوده است.
رشد ۱0۳درصدی درآمدهای غیرمشاع

درآمدهای غیرمشاع بانک پاسارگاد که از محل ارائه انواع خدمات 
و کارمزدهایی که اخذ می ش��ود، به دس��ت می آید، طی دوره شش 
ماهه امس��ال رشد خوبی داش��ته و گویای عزم جدی مدیران بانک 
پاس��ارگاد برای افزایش درآمد و سودآوری از این محل دارد. بر این 
اساس، سود و وج التزام درآمدهای غیرمشاع با رشد 153درصدی، 
رقم 1024.1 میلیارد تومان گزارش ش��ده و درآمد کارمزد با رشد 
75درصدی رقم 441 میلیارد تومان گزارش ش��ده است. مبادالت 
ارزی با رش��د 35درصدی رقم 390.5 میلیارد تومان بوده و س��ایر 
درآمده��ا نیز با رش��د 116درصدی رق��م 1042.8 میلیارد تومان 
بوده و بر این اس��اس، درآمدهای غیرمش��اع بانک پاسارگاد با رشد 

103درصدی رقم 2898.5 میلیارد تومان بوده است.
مجم��وع درآمدهای وپاس��ار طی این مدت با رش��د 77درصدی، 
در حال��ی 2990 میلیارد تومان گزارش ش��ده که این رقم در پایان 

شهریور سال گذشته 1693.5 میلیارد تومان بوده است.
رشد ۲۸۸درصدی سود خالص وپاسار

بانک پاس��ارگاد طی شش ماهه نخست امسال، سود خالص خود 
را با رش��د 288درصدی، به 1048.2 میلیارد تومان افزایش داده و 
موفق به شناسایی 205 ریال سود خالص به ازای هر سهم طی این 

مدت شده است.
بررس��ی اطالعات ترازنامه ای ش��رکت حکایت از رشد 9درصدی 
دارایی های وپاس��ار دارد که در بخش دارایی ها افزایش 64درصدی 
س��ایر حس��اب ها و اس��ناد پرداختنی و ثبت رقم 9512.5 میلیارد 
تومان و رشد 15درصدی تس��هیالت اعطایی با اشخاص غیردولتی 
غی��ر از بانک ها و ثب��ت رقم 69818.5 میلی��ارد تومان و همچنین 
رش��د 6درصدی سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار و ثبت 
رقم 3034.8 میلی��ارد تومان و افزایش 8درصدی س��رمایه گذاری 
در امالک قابل توجه اس��ت. مطالبات از بانک های مرکزی با رش��د 
17درص��دی و مطالبات از بانک ها و س��ایر موسس��ات اعتباری نیز 
با رشد 9درصدی مواجه شده اس��ت. رشد 10درصدی سپرده های 
دیداری و مش��ابه که 3807.3 میلیارد تومان گزارش شده، کاهش 
34درصدی س��پرده های پس انداز و رش��د 12درصدی سپرده های 
س��رمایه گذاری مدت دار نیز در بخش بدهی ها قابل توجه است. به 
گزارش بورس تابناک، بانک پاس��ارگاد ارائ��ه محصوالت و خدمات 
جدیدی از جمله توسعه طرح اعطای تسهیالت خرد در قبال جذب 
منابع ارزان قیمت، طرح اعتبار در حس��اب جاری، توسعه کیف پول 
الکترونیک��ي بانک پاس��ارگاد )کیپاد( و اجرای ط��رح خرید آنالین 
اقس��اطي را در دس��ت اقدام دارد که پیش بینی می ش��ود وضعیت 
س��ودآوری بانک از محل درآمدهای غیرمشاع با ارائه این خدمات و 

محصوالت جدید بهبود قابل مالحظه ای داشته باشد.

معاون پژوهش پژوهشکده پولی و بانکی مطرح کرد
»گام«؛ گامی برای تامین مالی بنگاه های تولیدی

مع��اون پژوهش پژوهش��کده پولی و بانکی از ط��رح جدید بانک 
مرکزی برای تامین اعتبار بنگاه های اقتصادی با اس��تفاده از اعتبار 
بانک ه��ا خبر داد و گف��ت از آنجا که بانک ها در ش��رایط حاضر به 
لحاظ اعطای تسهیالت به بنگاه ها و واحدهای تولیدی با محدودیت 
منابع مواجه اند، بانک مرکزی طرح جدیدی را در دس��تور کار خود 
قرار داده تا اوراقی به نام گام منتش��ر شود و از طریق آن بنگاه های 

اقتصادی بتوانند تامین مالی کنند.
حمید زمان زاده در گفت وگو با سنا، گفت:  همه بنگاه ها می توانند 
برای تامین مواد اولیه و نهاده های تولیدی خود صدور اوراق گام را از 
طریق بانک های عامل درخواست دهند تا در اختیار آنان قرار گیرد. 
از طریق صدور اوراق گام، بنگاه های اقتصادی می توانند در ش��رایط 
سخت تحریمی به روش ساده، سریع و مطمئن از ظرفیت های بازار 

سرمایه و بدهی برای تامین مالی خود استفاده کنند.
او  در پاس��خ به این س��وال که بانک ها ب��رای اعطای اعتبار مولد 
)گام( ب��ه ش��رکت ها و بنگاه ه��ای اقتص��ادی چطور ریس��ک خود 
را مدیری��ت خواهن��د کرد، گف��ت: نظام بانکی تنها بع��د از ارزیابی 
و اعتبارس��نجی دقی��ق و اخذ وثایق الزم، به متقاضیان تس��هیالت 
خواهد داد. بانک برای صدور اوراق گام به یک شرکت خاص، ضمن 
اعتبارس��نجی،  وثایق الزم را دریاف��ت می کند ولی به جای اعطای 
تس��هیالت، اوراق گام در اختیار می گذارد ت��ا بنگاه ها از طریق آن 

منابع خود را تامین کنند.
ب��ه گفنه وی، گواهی اعتبار مولد )گام( در ش��ورای پول و اعتبار 
به تصویب نهایی رس��یده و در ضمن تفاهم های اولیه هم بین بانک 
مرکزی و س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار ص��ورت گرفته و احتمال 

می رود این طرح یک تا دو ماه آینده عملیاتی شود.

نماگربازارسهام

طبق گزارش ارائه ش��ده از سوی بورس اوراق بهادار تهران، 23 نماد معامالتی 
به دالیل مختلف از تاریخ 13 ش��هریور 95 تا روز هفدهمین روز آذرماه امس��ال 
متوق��ف مانده اند. در این میان، نماد کنتورس��ازی ای��ران )آکنتور( قدیمی ترین 
نماد معامالتی متوقف ش��ده در بازار س��رمایه محسوب می ش��ود که از تاریخ 13 

شهریورماه 1395 به علت تعلیق نماد معامالتی متوقف مانده است.
س��هام شرکت کنتورسازی از سال  1394 حاشیه ساز شد و در حالی که سهام 
آن تا پیش از این همانند دیگر شرکت ها در حال معامله بود و روند طبیعی خود 
را طی می کرد، به دلیل ارائه اطالعات اش��تباه و انتش��ار آن بر روی سایت کدال، 

زمینه ضرر و زیان صدها سهامدار را به وجود آورد.
به گزارش ایرنا، ش��رکت کنتورسازی تا سال 1387 به صورت دولتی در حال 
فعالی��ت ب��ود و به عنوان تنها برند تولید کنت��ور در ایران، بیش از یک میلیون و 
200 هزار دس��تگاه کنتور در سال تولید می کرد. در سال 87 اقداماتی در زمینه 
خصوصی سازی این شرکت صورت گرفت که این اقدام به گفته فعاالن حاضر در 

این شرکت آغاز مختل شدن فعالیت و بیکاری فعاالن این شرکت بود.
از زمان ورود س��هام شرکت کنتورسازی به بورس موضوع سهام این شرکت از 
اولویت بیشتری نسبت به بهبود وضعیت تولید برخوردار شد، سهامداران در ابتدا 
هر س��هم از این ش��رکت را با نرخ 207 تومان خریداری کردند و تا سال 92هر 
س��هم آن به حدود یک هزار تومان رس��ید که با توجه به افزایش قیمت س��هام، 

مسئوالن این شرکت اقدام به عرضه های سنگین این سهام کردند.
سهام این شرکت در حال طی کردن روال عادی خود برای معامله بود تا اینکه 
ش��رکت کنتورس��ازی خبر از عرضه یک میلیون و 200 هزار دستگاه مکانیزه به 
مدت چهار ماه را به بازار منتشر کرد؛ به گفته کارکنان این شرکت قیمت سهام 
ش��رکت کنتورسازی به دلیل برخی از سندسازی های صورت گرفته از حدود یک 

هزار تومان به بیش از 8هزار تومان رسید.
به دنبال افزایش قیمت سهم شرکت کنتورسازی در سال 95، شایعات زیادی 
از سوی کارشناسان مطرح شد که آیا این شرکت توانایی تولید یک میلیون 250 
هزار دس��تگاه صندوق را ندارد یا خیر؟ به دنبال این شایعات، مسئوالن سازمان 
بورس یک سری اسناد را به منظور شفاف سازی اطالعات از شرکت کنتورسازی 
مطالبه کردند که این شرکت قادر به ارائه اسناد مدنظر نبود و باعث شد که نماد 

این شرکت از شهریورماه همان سال بسته شود.
اکنون س��ازمان بورس به عنوان ش��اکی اصلی ش��رکت کنتورسازی محسوب 
می شود که به دلیل سندسازی های صورت گرفته از سوی این شرکت و به عنوان 
دفاع از حقوق س��هامداران، از این ش��رکت شکایت کرده اس��ت. علی صحرایی، 
مدیرعامل شرکت بورس تهران درباره آخرین وضعیت سهام شرکت کنتورسازی 
گفته اس��ت: »هم اکنون پرونده سهام شرکت کنتورسازی در دادگاه است و باید 
منتظر رأی دادگاه ماند و دید چه حکمی را برای این پرونده صادر خواهد کرد.«

سهام شرکت کنتورسازی بالتکلیف است
تورج غفاری، نماینده سهامداران کنتورسازی در این خصوص گفت: همچنان 
سهام این شرکت در حالت بالتکلیف قرار دارد، بارها با مدیران سازمان بورس در 
این زمینه جلساتی را برگزار کردیم و آنها اعالم کردند که در انتظار حکم دادگاه 
هس��تند. زمانی که از طریق سازمان بورس مراحل پیگیری سهام این شرکت را 
دنب��ال می کنیم اعالم می کنند ک��ه در حال طی کردن مراحل اداری برای صدور 
حکم هس��تند. به گفته نماینده سهامداران کنتورسازی، به تازگی شرکت ها باید 
ب��ه ص��ورت ماهانه گزارش ارائه دهند که دلیل آن ناش��ی از اتفاقاتی اس��ت که 
برای س��هام کنتورسازی رخ داده اس��ت. غفاری معتقد است، براساس محاسبات 
صورت گرفته، برآورد می شود سهامداران شرکت کنتورسازی حدود 240 میلیارد 
تومان ضرر کرده اند. وی با بیان اینکه افزایش کاذب قیمت س��هام این ش��رکت 
منجر به توقف نماد ش��د، افزود: مدیرعامل این ش��رکت گزارش��ی را به سازمان 
بورس ارائه کرد که این س��ازمان اقدام به بازگشایی نماد می کند؛ زمانی که نماد 
بازگشایی شد یکباره قیمت سهام از نرخ 2 هزار تومان به بیش از 7هزار و 500 
تومان رسید و پس از آن، قیمت سهم کاهش یافت و به زیر 5هزار تومان رسید 

و سپس عرضه سهام این شرکت متوقف شد.
آیا اتاق اصناف هم مقصر ضرر و زیان های سهامداران آکنتور است؟

در آن زم��ان، بحث های��ی هم درخص��وص ایفای نقش اتاق اصن��اف ایران در 
شرایط پیش آمده برای شرکت کنتورسازی مطرح شد که »علی فاضلی« رئیس 
وقت اتاق اصناف ایران این اتهام ها را رد کرد. او در آن زمان به خبرگزاری فارس، 
گفت: از مدیرعامل شرکت کنتورس��ازی باید پرسید، قراردادی که مدعی انعقاد 
با اتاق اصناف ش��ده کجاست؟ اتاق اصناف اگر مذاکره یا مراوده ای با این شرکت 
داش��ته، مکتوب آن را در اختیار دارد یا نه؟ اتاق اصناف هیچ س��ندی با کارخانه 
کنتورس��ازی ایران تحت عنوان خرید صندوق های مکانیزه فروش ندارد. در عین 

حال هیچ گفت و شنود و مراوده ای هم نداشته است.
فاضلی که با این اظهارات س��عی کرد پای اتاق اصناف را از این پرونده بیرون 
بکشد، اضافه کرد: »شرکتی نامه ای خطاب به اتاق اصناف می نویسد که از محل 
منابع داخلی می تواند مجانی صندوق های فروشگاهی را تامین و نصب کند. اتاق 
اصناف نیز برمبنای قوانین و مقررات به این شرکت یعنی »باران« ماموریت انجام 
این کار را می دهد. بعد از گذشت پنج ماه از این ماموریت و عدم ایفای تعهدات 
این ش��رکت را از ماموریت داده شده عزل می کند و تمام. این وسط کنتورسازی 

ایران چه کاره است؟ مگر مراوده ای با اتاق اصناف داشته یا دارد؟«
رشد ۲50درصدی قیمت سهام مدیون قرارداد صندوق های 

فروشگاهی
امیرعلی امیرباقری، کارش��ناس بازار سرمایه درباره ماجرای سهام کنتورسازی 
گفت: تا قبل از ارائه اطالعات از س��وی شرکت کنتورسازی ایران و انتشار آنها بر 

روی سایت کدال هر سهم از این شرکت در آخرین روز معامالتی در دی ماه سال 
1394 با نرخ 2 هزار و 75 تومان مورد معامله قرار می گرفت که انتشار اطالعات 
این شرکت و قرارداد صندوق های فروشگاهی بر روی سایت، منجر به توقف نماد 

این سهم به مدت دو ماه شد.
وی ادامه داد: همگام با به روزرسانی اطالعات و قراردادها که به تایید حسابرس 
معتمد س��ازمان بورس نیز رسیده و در سایت کدال منتشر شده بود، سهامداران 
تازه وارد براس��اس همین صورت های مالی حسابرسی ش��ده، اقدام به خرید سهام 

این شرکت در روز بازگشایی نماد »آکنتور« کردند.
امیرباقری خاطرنش��ان کرد: معامالت این س��هم در چند ماه منتهی به توقف 
معامالت و در بازه حدود ش��ش ماه روندی صعودی داش��ت و از محدوده قیمتی 
یک هزار تومان تا محدوده 2هزار تومان رش��د را تجربه کرد، تا اینکه در دی ماه 
معامالت آن متوقف و بعد از حدود دو ماه در تاریخ 26 اسفند سال 94 با حجم 
معامالت 6 میلیون برگه سهم و با 250درصد رشد قیمت بازگشایی شد و همان 

روز نیز با 5درصد کاهش قیمت به صف فروش نشست.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه رش��د 250درصدی قیمت س��هام 
مدیون قرارداد صندوق های فروش��گاهی بود، گفت: س��رمایه گذاران و خریداران 
جدید سهم در روز بازگش��ایی و روزهای معامالتی بعد به استناد انتشار گزارش 
ش��رکت بر سایت کدال و تایید حسابرس معتمد س��ازمان بورس اقدام به خرید 
س��هام کردند، اما پل فرار افراد و گروهی شدند که در قیمت های پایین اقدام به 
جمع آوری سهام شرکت کرده و با انتشار اطالعات خالف واقع از مجاری رسمی، 

سهام خود را به چندین برابر قیمت به آنها فروختند.
امیرباقری با تاکید بر عرضه های س��نگین حقیقی و حقوقی از محدوده 8هزار 
تومان با رنج منفی به س��مت پایین اظهار داش��ت: شناس��ایی س��ود برای گروه 
و اف��رادی ک��ه در قیمت های پایین اقدام به جمع آوری س��هام ک��رده بودند در 
قیمت ه��ای آن زمان منطقی بود و عل��ت صفوف فروش پی در پی روزانه را باید 
در این امر جست وجو کرد؛ حتی مجموعه بانک پاسارگاد که وثایق شرکت را در 
قالب س��هام در اختیار داش��ت در فروش فعال بود. وی گفت: نتیجه آنکه قیمت 
س��هام پس از مدت کوتاهی به نصف کاهش یافت و بسیاری از کدهای سفته باز 
و بازیگردان از این س��هم خارج ش��دند. همگام با این روند نزولی شدید و با مرور 
ایام، نقاب از چهره شرکت و صورت های مالی فرو افتاد و حقایق این فریب برای 

بازار آشکار شد.
این کارشناس بازار س��رمایه افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار به نمایندگی 
از س��هامداران و متضررین اقدام به دعوی حقوقی علیه شرکت و حسابرس کرد 
ک��ه پرونده آن کم��اکان مفتوح بوده و هنوز هیچ بخش��ی از زی��ان تحمیلی به 
س��رمایه گذارانی که به پشتوانه اعتماد به گزارش های حسابرسی شده کدال اقدام 

به خرید سهام کرده بودند، اعاده نشده است.

قدیمی ترین نماد معامالتی متوقف در بازار سرمایه

فراموش شدگانی به نام سهامداران کنتورسازی

فرص��ت امروز: معامالت بورس اوراق بهادار تهران در حالی در س��ومین 
روز هفته و هجدهمین روز آذرماه به پایان رسید که 3 هزار و 224 واحد 
رش��د داش��ت و در نهایت این ش��اخص به رقم 335 ه��زار و 792 واحد 
رس��ید. صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پاالیش نفت تهران، پاالیش نفت 
بندرعباس، گس��ترش نفت و گاز پارس��یان و س. نفت و گاز و پتروشیمی 

ازجمله نمادهایی بودند که در این روز شاخص بورس را باال بردند.
روند افزایش��ی بورس تهران در روز دوش��نبه نیز همانند روزهای اخیر 
حفظ شد و شاخص کل با رشد 3هزار و 224 واحدی به رقم 335 هزار و 
791 واحد رس��ید. شاخص کل هم وزن هم با رشد 1379 واحدی در رقم 
104 هزار و 179 ایس��تاد. معامله گران در بورس تهران طی این روز 531 

هزار معامله به ارزش 2297 میلیارد تومان انجام دادند.
نمادهای پربیننده بورس در سومین روز هفته

صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پاالیش نفت تهران، پاالیش نفت بندرعباس، 
گسترش نفت و گاز پارسیان و س. نفت و گاز و پتروشیمی، نمادهایی بودند که 
شاخص بورس را باال بردند و در مقابل، گروه مپنا و ملی  صنایع  مس  ایران  بر 
شاخص تاثیر منفی گذاشتند. به گزارش ایسنا، بانک های ملت، تجارت و اقتصاد 
نوین، فوالد مبارکه اصفهان، گروه مپنا، سایپا و پاالیش نفت اصفهان ازجمله 
نمادهای پربیننده بورس تهران در س��ومین روز هفته بودند. رش��د فرابورس 

نیز همانند بورس در روز دوش��نبه حفظ ش��د و شاخص این بخش نیز با 68 
واحد رشد رقم 4351 را ثبت کرد. معامله گران در فرابورس 284 هزار معامله 
به ارزش 1483 میلیارد تومان انجام دادند که البته نس��بت به روز یکشنبه با 
کاهش مواجه بود. در فرابورس، پتروش��یمی مارون، بیمه کوثر، پاالیش نفت 
الوان، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، مدیریت انرژی امید تابان هور و فوالد 
هرمزگان جنوب بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص گذاشتند و گروه صنایع 
کاغذ پارس نیز بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص فرابورس داشت. نمادهای 
پربیننده بازار فرابورس نیز سهامی ذوب آهن اصفهان، گروه صنایع کاغذ پارس، 
توسعه مولد نیروگاهی جهرم، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی، بازرگانی و 

تولیدی مرجان کار، توزیع داروپخش و داروسازی آوه سینا بودند.
نمادهای متوقف بورس کدامند؟

در همین حال و در تازه ترین گزارش منتشرش��ده توسط بورس تهران، 
نمادهای معامالتی متوقف بازار نرمال ش��رکت ب��ورس اوراق بهادار تهران 
اعالم ش��د. این گزارش نش��اندهنده توقف 23 نم��اد معامالتی به دالیل 

مختلف از تاریخ 13 شهریور 95 تا روز هفدهم آذرماه 98 است.
براساس این جدول، نماد کنتورسازی ایران )آکنتور( از تاریخ 13 شهریور 
95 ب��ه علت تعلیق نماد معامالتی متوقف اس��ت که ای��ن نماد به عنوان 
قدیمی ترین نماد معامالتی متوقف در بازار سرمایه محسوب می شود. بعد 

از این نم��اد، نماد بانک انصار )وانصار( از تاریخ 6مرداد 97 به علت تعلیق 
نماد معامالتی متوقف است که علت آن مربوط به مصوبه سران قوا مبنی 

بر ادغام بانک های نظامی و انتظامی در بانک سپه است.
البته بیش از نیمی از نمادهای متوقف در بورس همانند گروه پتروشیمی 
س. ایرانیان )پترول(، صنایع س��یمان دشس��تان )سدشت(، سیمان شرق 
)سشرق(، سیمان شمال )سشمال(، س. صنایع شیمیایی ایران )شیران(، 
صنعتی بهشهر )غبشهر( و بانک کارآفرین ایران )وکار( مربوط به برگزاری 
مجمع عمومی است که براساس روال گذشته بعد از برگزاری مجمع، نماد 

این شرکت ها باز و قابل معامله خواهد شد.
همچنی��ن 10 نماد کوی��ر تایر )پکویر(، گس��ترش صنای��ع و خدمات 
کشاورزی )تکشا(، قطعات اتومبیل ایران )ختوقا(، فنرسازی خاور )خنفر(، 
آذرداروس��ازی زهراوی )دزهراوی(، سیمان فارس )سفار(، کشت و صنعت 
پیاذر )غاذر(، پارس س��رام )کس��رام(، لیزینگ ایرانیان )وایران(، واسپاری 
ملت )ولمل��ت( به علت تغییرات بیش از 50درص��دی در 15 روز متوالی 
متوقف شدند. دو نماد کنترل خوردگی تکین کو )رتکو( و مس شهید باهنر 
)فباهنر( نیز به علت تعلیق نماد متوقف و قادر به معامله نیستند. در پایان 
نماد لیزینگ ایران )ولیز( و س��رمایه گذاری نیرو )ونیرو( به علت افش��ای 

اطالعات بااهمیت گروه »ب« متوقف شده اند.

شاخص بورس تهران در سومین روز هفته ۳ هزار و ۲۲4 واحد رشد کرد

نمادهای متوقف بورس تهران
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بخش خصوصی، اولین قربانی فساد است
رئیس اتاق بازرگانی گفت در بخش خصوصی هر چقدر اقتصاد، ش��فاف تر 

باشد به طور قطع کارآفرینان و مبلغان رشد پیدا می کنند.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، مس��عود خوانس��اری در پنجمین 
همایش مبارزه با فساد اظهار کرد: بخش خصوصی اولین قربانی فساد است.

رئی��س اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: هر چقدر اقتصاد، ش��فاف تر باش��د 
به طور قطع کارآفرینان و مبلغان رش��د پیدا می کنند. خوانس��اری برگزاری 
ای��ن همایش را راهی برای کاهش فس��اد دانس��ت و اف��زود: امیدواریم که 
بتوانیم فس��اد را کاهش دهیم و رسالت ما در اتاق بازرگانی تهران آن است 
که به این گفتمان ها بپردازیم. این مقام مس��ئول ادامه داد: اگر قرار باش��د 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی رشد کند با وجود فساد نمی تواند رشد کند 
چراکه هم اکنون در زمینه سرمایه گذاری خارجی مشکل و در زمینه داخلی 

هم به دلیل فساد دچار مشکلیم.
دریافت سوء پیشینه از دیگر مشکالت فعاالن اقتصادی و 

تجاری در کشور ماست
رئی��س اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: از نظر ما هر چقدر دولت بزرگ 
باشد فساد بیشتر می شود و هم اکنون، دولت های ما از بنزین تا تعیین قیمت 
س��یب زمینی دخالت می کنند که این روند قابل قبول نیس��ت چراکه ما در 
س��ال های قبل سازمان چای، قند و شکر و س��ازمان های دیگر داشتیم، اما  
هم اکنون، این س��ازمان ها حذف ش��دند، ولی مشکل مردم حل نشده از این 

رو رویکرد دولت بهتر است نظارتی باشد تا تصمیم گیرنده در همه موارد.
خوانس��اری بیان کرد: وجود شرکت های دولتی و خصولتی یکی از عوامل 
دیگر فس��اد در کشور ماست که بودجه این شرکت ها دوبرابر بودجه عمومی 
است، ولی میزان مالیاتی که این شرکت ها پرداخت می کنند بسیار کم است 

و این نشانه تبعیض و ناکارآمدی است که سبب فساد در جامعه می شود.
وی تاکی��د ک��رد: درخصوص دس��تگاه هایی که در روند نظ��ارت بر ورود 
کاال ها دخالت دارند بیش از 20 نهاد در کشور ما دخیلند، اما در کشور های 
پیش��رفته این روند یک ساعته انجام می شود از این رو روند طوالنی ورود و 

صادرات کاال در کشور ما خود باعث فساد است.
رئی��س ات��اق بازرگانی تهران گف��ت: ارائ��ه بخش��نامه های رنگارنگ در 
کش��ورمان از جمله مس��ائل دیگری اس��ت که ما اگر به صورت زیربنایی با 
آنها برخورد نکنیم بدون ش��ک در حوزه فساد نمی توانیم حرفی برای گفتن 
داش��ته باشیم. خوانساری اظهار کرد: دریافت سوء پیشینه از دیگر مشکالت 
فعاالن اقتصادی و تجاری در کشور ماست که این روند باید حل شود چراکه 
دلیلی ندارد ما برای هر کاری سوءپیش��ینه بگیریم پس بهتر اس��ت در این 

راستا تکلیف اساسی مشخص شود.
وی افزود: در حوزه س��اخت و س��از نیز ما عمال سازمان نظام مهندسی را 
ب��رای فروش پروانه فعال کردیم؛ روندی که خودش فس��ادآور اس��ت و من 
معتقدم چرخه فساد در داخل کشور روز به روز در حال افزایش است و هر 

روز با بزرگ شدن دولت این چرخه در حال بزرگ تر شدن است.
رئی��س اتاق بازرگانی ته��ران تصریح کرد: در قوه مقننه و دس��تگاه های 
نظارتی نیز به س��بب وجود قوانین متعدد و نهاد های مختلف فساد در حال 
افزایش اس��ت از این رو ما باید دولت الکترونیک را هرچه س��ریع تر اجرایی 
کنیم و دولت باید کار را به مردم و بخش خصوصی بسپارند چراکه در فضای 

امروز شرکت های دولتی و خصولتی رقیب جدی بخش خصوصی هستند.

سهم صادرات چسب و رزین به ۱۸0 میلیون 
دالر رسید

مدیرعامل ش��رکت سهامی نمایش��گاه های بین المللی ایران گفت 
سالیانه سهم صادرات کشورمان از سه محصول رنگ، رزین و چسب 

به حدود 180 میلیون دالر می رسد.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بهمن حسین زاده با اشاره به 
برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین و پوشش های 
صنعتی، م��واد کامپوزیت و صنعت آبکاری ته��ران در محل دائمی 
نمایش��گاه های بین المللی ایران، گفت: سهم صادرات کشورمان از 
س��ه محصول رنگ، رزین و چسب ساالنه حدود 180 میلیون دالر 
اس��ت که با برگ��زاری نوزدهمین دوره نمایش��گاه این صنعت، این 

میزان افزایش خواهد یافت.
وی اف��زود: مهم ترین مقاصد صادراتی ایران در حوزه رنگ، رزین 
و چسب کشور های افغانستان، پاکستان، کویت، عراق، ترکمنستان، 
تاجیکس��تان و قزاقس��تان اس��ت. حجم مبادالت بازار رنگ منطقه 
خاورمیانه بیش از 2 میلیون تن در سال است که سهم ایران از این 

بازار تقریبا 25درصد آن است.
مدیرعامل ش��رکت سهامی نمایش��گاه های بین المللی ایران بیان 
کرد: اهمیت این نمایشگاه موجب شده است تا با وجود تحریم های 
ظالمانه، 18 کشور جهان در این نمایشگاه حضور یابند، نمایشگاهی 
ک��ه از 18 تا 21 آذرماه در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی 

تهران برگزار می شود.
وی تصریح کرد: این نمایش��گاه بزرگترین رویداد س��الیانه حوزه 
صنع��ت رنگ و رزین در منطقه خاورمیانه اس��ت ک��ه در آن اکثر 
شرکت ها و برند های بزرگ و مطرح داخلی و خارجی حضور پررنگی 

دارند.
تولید ساالنه 50 میلیون تن رنگ در ایران

مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت عن��وان کرد: تولید رنگ در 
ایران با قدمتی نزدیک به 80س��ال، س��االنه حدود 50 میلیون تن 
اس��ت. البته در حال حاضر صنعت رنگ کش��ور با نیمی از ظرفیت 
اس��می )یک میلیون تن در س��ال( فعالی��ت دارد. مطابق آمار های 
موج��ود، وضعی��ت صادرات در س��ال های اخیر روند نس��بتا خوبی 
داشته، ولی میزان آن نسبت به پتانسیل و موقعیت منطقه ای کشور 

ناچیز است.
وی گفت: در حال حاضر حدود 40 میلیون تن رنگ در سراس��ر 
جهان با ارزش تقریبی 120 میلیارد دالر تولید و عرضه و پیش بینی 
می ش��ود در س��ال 2030 میالدی ارزش کل بازار به 134 میلیارد 
یورو افزایش یابد. میزان کل صادرات جهانی رنگ 70 میلیارد دالر 

است.
حس��ین زاده به برگزاری نوزدهمین نمایش��گاه بین المللی صنعت 
رن��گ، رزی��ن و صنعت آب��کاری در مح��ل دائمی نمایش��گاه های 
بین الملل��ی ای��ران اش��اره ک��رد و اف��زود: در این نمایش��گاه 230 
تولیدکننده داخلی و 40 ش��رکت خارجی از کش��ور های اس��پانیا، 
آمریکا، فرانس��ه، چی��ن، هند، آلمان، تایوان، کره جنوبی، روس��یه، 
ایتالیا، سوئد، ترکیه، امارات متحده عربی، یونان، عراق، افغانستان و 

آذربایجان حضور پررنگ خواهند داشت.

اخبـــار

رئیس ستاد اجرایی نمایشگاه بین المللی گفت ایجاد رقابت و تبادل اطالعات بین 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوش��اک و کمک به توسعه اشتغال امری ضروری 

است.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، علی مرادی گفت: هفتمین نمایش��گاه 
بین المللی صنعت پوش��اک ایران با مجوز رسمی س��ازمان توسعه تجارت ایران و 
بنیاد ملی مد و لباس اسالمی ایرانی و همکاری و نظارت اتحادیه تولیدکنندگان و 

صادرکنندگان نساجی و پوشاک ایران برگزار شده است.
او اضاف��ه ک��رد: پس از تاکیدات مقام معظم رهب��ری مبنی بر حمایت از کاالی 
ایرانی، تالش کردیم این نمایشگاه را در راستای این فرمایشات و حمایت از پوشاک 
ایرانی برگزار کنیم لذا نمایش��گاه ایران مد می تواند ضمن تحقق این هدف، گامی 

مهم در جهت افزایش اعتماد جامعه مصرف کنندگان به پوشاک داخلی بردارد.
مرادی گفت: ایجاد رقابت و تبادل اطالعات بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
پوش��اک، ارتقای سطح تولید داخلی کشور، علمی کردن طرح تولید لباس داخلی، 
کمک به توسعه اشتغال، بازاریابی و افزایش صادرات و افزایش راندمان تولید داخلی 
مهمترین اهداف برگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت پوشاک ایران است.
رئیس س��تاد اجرایی نمایشگاه بین المللی گفت: در این نمایشگاه، بیش از 235 

ش��رکت داخلی و خارجی حضور و مش��ارکت دارند که از این تعداد 160 شرکت 
داخلی و 75 شرکت خارجی از کشور های ایتالیا، بلژیک، ترکیه، چین، هند، اسپانیا، 

اوکراین و استرالیا هستند.
او با بیان اینکه اهمیت نمایشگاه نساجی تهران موجب شده است تا کشور های 
هند و چین به صورت پاویون )گروهی( در نمایش��گاه حضور داشته باشند، گفت: 
برگزاری 15 کارگاه علمی و دو همایش تخصصی با حضور متخصصان و اس��تادان 
دانش��گاه ها و همچنین برنامه ریزی ب��رای بازدید چند هیأت تج��اری و بازرگانی 
خارجی برخی از برنامه های جانبی بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت 

نساجی ایران است.
مرادی با بیان اینکه بیس��ت و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی در 
فضای��ی بالغ بر 23 هزار متر مربع برگزار می ش��ود، افزود: در این نمایش��گاه انواع 
تجهیزات، صنایع و خدمات مربوطه از جمله  ماش��ین آالت نساجی، قطعات، چرخ 
خیاطی، ماش��ین های گلدوزی و دوخت و برش، انواع منس��وجات خانگی و لوازم 
و قطعات وابس��ته و دیگر مواد اولیه صنایع نس��اجی عرضه و به نمایش گذاش��ته 

شده است.
رئیس ستاد اجرایی نمایشگاه بین المللی افزود: معرفی دستاوردها، ظرفیت ها و 

توانمندی های کارخانه ها و س��ازمان های داخلی، توسعه صادرات و یافتن بازار های 
جدید صادراتی، ارائه پتانس��یل ها و توانمندی های صنعت نس��اجی کشور، نمایش 
آخرین تحوالت و دستاورد های علمی، فنی و صنعتی داخلی و خارجی این حوزه، 
فراهم آوردن بستر مناسب برای انتقال بیشتر فناوری های روز به کشورمان، ایجاد 
ارتباط های تجاری جدید و تقویت روابط قبلی، انتقال دانش، تکنولوژی و تجربیات، 
نس��اجی، فراهم کردن زمینه های الزم برای س��رمایه گذاری شرکت های داخلی و 
خارجی و کارآفرینی و اشتغال پایدار مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

جدیت در جلوگیری از قاچاق پوشاک 
م��رادی گف��ت: برگزاری این نمایش��گاه می تواند با فراهم ک��ردن زمینه حضور 
بس��یاری از کشور ها و شرکت های فعال خارجی، سبب انتقال آخرین فناوری های 
روز جهان به کش��ورمان شود و همچنین از طرف دیگر کشورمان می تواند با ارائه 
توانمندی های منحصر به فرد بخش نس��اجی خود در چنی��ن رویدادی، مزیت ها 

و فرصت های خود را در معرض دید سرمایه گذاران خارجی و داخلی قرار دهد.
گفتنی اس��ت قاچاق یکی از مس��ائلی مهمی است که به صنعت پوشاک کشور 
صدمات سختی وارد می کند البته مبارزه با قاچاق پوشاک انجام شده و می شود، اما 

باید با جدیت بیشتری صورت بگیرد.

لزوم ایجاد رقابت و تبادل اطالعات بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک

در شهرستان خوس��ف، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران بسیاری هستند که با 
وجود مشکالت، چرخ های تولیدی خود را خاموش نکردند.

حمایت از تولیدات داخلی، پیامدهای متعددی در جامعه دارد. رشد اقتصادی، 
اش��تغال زایی و رفع بیکاری، افزایش درآمد، شکوفایی استعدادهای داخلی، رشد 
تجارت و بازرگانی بین المللی، پیش��رفت صنایع و کارخانجات و بسیاری از نتایج 
مفی��د اجتماعی و اقتصادی که در نهایت به توس��عه پایدار و طوالنی مدت منجر 

می شود، از نتایج بهادادن به تولیدات بومی است.
به گزارش ایس��نا، یکی از لوازم توس��عه پایدار، رشد تولید داخلی و تبدیل آن 
به کاالها و محصوالت باکیفیت برای مصارف داخلی اس��ت. در شرایطی که یکی 
از بزرگترین حربه های دش��منان در مقابل ملت ایران جلوگیری از پیش��رفت در 
عرصه های مختلف از جمله عرصه اقتصادی اس��ت، بدیهی است که روی آوردن 
به اقتصاد مقاومتی و در محور آن، تقویت کار و تولید ملی از ضرورت های شرعی 

و عقلی است.
در شهرستان خوس��ف، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران بسیاری هستند که با 
وجود مش��کالت، چرخ های تولیدی خود را خاموش نکردند. امروز جلسه بررسی 
و رفع مشکالت دامداری ها و مرغداری های شهرستان خوسف با حضور مسئوالن 

مربوطه و تولیدکنندکان و دست اندرکاران این بخش برگزار شد.
نداشتن نقدینگی و خروج مرغ از استان

مه��دی کمیلی، یکی از تولیدکنن��دگان با بیان اینکه در حال حاضر 95درصد 

مرغداری های شهرس��تان فعال هستند، افزود: حدود 65درصد مرغ شهرستان به 
استان های همجوار صادر می شود.

وی مشکالت مرغداران را نداشتن نقدینگی و مشکالت خروج مرغ از استان و 
برگشت نکردن هزینه فروش مرغ دانست و افزود: کشتارگاه ها پول فروش مرغ ها 

را پس از چند ماه بعد از تحویل مرغ به کشتارگاه ها پرداخت می کنند.
وی گف��ت: ع��دم ص��دور مجوز از ش��بکه دامپزش��کی جهت ص��دور مرغ به 
خ��ارج اس��تان و دادن تعهد که در صورت خروج م��رغ در دفعه بعد باید مرغ به 
کشتارگاه های استان داده شود و در آینده عواقب سختی برای مرغداران خواهد 

داشت و ضرر و زیان زیادی به آنها وارد خواهد کرد.
مافیای مرغ نفس مرغداران را گرفته است

مهدی نجفی، یکی از مرغداران صنعتی در شهرستان خوسف بیان کرد: جوجه 
توس��ط مرغداری ها که قیمت مصوب آن 2500 توم��ان به قیمت 4 هزار تومان 
خریداری می کنند در صورتی که گوشت مرغ را باید به قیمت مصوب به فروش 

برسانند.
وی گفت: مافیای مرغ در اس��تان نفس مرغداران را گرفته اس��ت و مرغداران 

ضررهای زیادی از این موضوع می کنند.
وی ادامه داد: ذرت خریداری ش��ده بعد از ش��ش ماه به دست مرغدار می رسد 
و از طرفی کش��تارگاه ها نیز با تاخیر چندین ماهه پ��ول مرغداری ها را پرداخت 

می کنند.

وی اظه��ار کرد: تلف��ات مرغداری ها در ح��ال حاضر در اس��تان بین 20 الی 
40درصد بوده و گاهی تا 50درصد نیز می رسد.

مشکلی به نام دالل
حمیدرضا قاس��می، مدیرعامل یک ش��رکت نیز گفت: نهاده ه��ای دامی با ارز 
دولتی وارد می ش��وند، اما متاس��فانه توس��ط برخی از دالل ها توزیع و به فروش 

می رسد.
ب��ا انتقاد از اینک��ه ذرت و جو در س��امانه بازارگاه نهاده های کش��اورزی بین 
مرغداری ها و دامداری ها توزیع نمی ش��ود، افزود: قطع��ا این گونه توزیع رانت در 

پی خواهد داشت.
وی گف��ت: در بحث نقدینگی نیز تنها راه��کار تقویت صندوق های حمایت از 
بخش کشاورزی اس��ت که کم لطفی هایی به این صندوق ها طی شش سال اخیر 

صورت پذیرفته است.
وی با انتقاد از اینکه صادرات شیر خشک ممنوع شده است، افزود: بسیاری از 
شرکت ها مشتری های خود را در سایر کشورها از دست داده اند و شرکت هایی از 

کشور ترکیه جای شرکت های ایرانی را گرفته اند.
قاسمی گفت: در بحث سبوس گندم قیمت آن از 5200 ریال به 8400 ریال 
و س��پس 12500 ریال و در حال حاضر به 10هزار ریال کاهش پیدا کرده است 
و این افزایش و همچنین عدم توزیع مناس��ب سبب شده بسیاری از دامداری ها 

معترض باشند.

دبیرکل جمعیت مبارزه با اس��تعمال دخانیات ایران با اش��اره به صحبت های 
اخیر رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات مبنی بر اینکه س��االنه بیش 
از 20میلیارد نخ س��یگار به کشور قاچاق می شود، گفت آمارهای غیرکارشناسی 
مربوط به قاچاق س��یگار بهترین ابزار برای تولید 45 برند جدید مواد دخانی در 

کشور است.
به گزارش ایس��نا،  دکتر محمدرضا مس��جدی در این راس��تا گفت: متاسفانه 
اعطای مجوز جهت تولید برندهای بیش��تر س��یگار در کش��ور و تس��لط بر بازار 
مصرف، چیزی جز به س��خره گرفتن نظام س��المت کش��ور و قوانین مصوب این 
حوزه توس��ط مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات که خود متولی امر اس��ت، 

نیست.
وی در ادام��ه تاکید کرد: براس��اس آمار گزارش ش��ده، در ح��ال حاضر بیش 
از95درصد س��یگار مصرفی کش��ور در داخل تامین می ش��ود و میزان قاچاق در 

س��ال های اخیر به شدت کاهش یافته است. ارقام گمراه کننده فقط برای توجیه 
این صنعت و تجارت مرگ اس��ت. مسجدی با استناد بر آنچه که اطالعات واصله 
از مناب��ع موثق، خواند، تصریح کرد: 28ش��رکت تولید مواد دخانی درخواس��ت 
تولید 15 برند سیگار و 30 برند تنباکو را داده اند که متاسفانه با تولید همه آنها 
موافقت شده است. این در حالی  است که برندهای سیگار و تنباکوی درخواستی 

به غیر از یک یا دو مورد، هیچ کدام قاچاق ندارند.
وی در ادام��ه با اش��اره به آمار مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کش��ور 
مبنی بر اینکه مصرف س��االنه سیگار کش��ور 65 تا 75 میلیارد نخ است، تصریح 
کرد: س��ال 96 رئیس س��ابق همین مرکز، اعالم کرد مصرف ساالنه کشور حدود 
55 میلیارد نخ اس��ت و امس��ال رئی��س فعلی این مرک��ز از افزایش 36درصدی 
مصرف س��یگار خبر می دهد. معلوم نیس��ت این افزایش مصرف بر چه اساس��ی 

اعالم شده است.

مسجدی تاکید کرد: اگر ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز میزان قاچاق در این 
بخش را به  صورت مرتب و بر طبق ش��واهد اعالم می کرد و اگر س��تاد کش��وری 
کنترل دخانیات وزارت بهداشت نیز که طبق مصوبه دهم جلسه خود این ستاد، 
موظف به اعالم س��االنه میزان مصرف س��یگار در کشور اس��ت، این وظیفه را به  
درستی انجام می دادند، متاسفانه امروز شرکت دخانیات اینگونه بر روی سالمت 
جامعه نمی تاخت و با افتخار از افزایش میزان مصرف در جامعه سخن نمی گفت.

دبی��رکل جمعیت مبارزه با اس��تعمال دخانیات ای��ران در خاتمه تصریح کرد: 
اع��الم غیرمنطقی و غیرواقعی در مورد مصرف و قاچاق س��یگار در کش��ور تنها 
وسیله ای برای توجیه توس��عه صنایع دخانی در کشور است. همچنین این روند 
تاثیر بر نظر نمایندگان  مجلس گذاش��ته تا ورود جدی به این عرصه نکنند و در 
ادامه از وصول منطقی مالیات دخانیات که رقمی بیش از 30هزار میلیارد تومان 

در سال می شود، جلوگیری شود.

وقتی نفس های تولید به شماره می افتد اما نمی ایستد

ورود 45 برند جدید مواد دخانی به عرصه تولید و فروش

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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دوچرخه های نارنجی به تهران بازمی گردند؟
25 روز پی��ش دوچرخه ه��ای نارنجی ته��ران جمع آوری ش��دند. معاون 
ش��هردار قول داد تا 16 آذر »بیدود« دوباره بازمی گردد. دو روز گذشت ولی 
هنوز خبری از بازگشت دوچرخه ها به شهر و پرداخت ودیعه های شهروندان 

نیست.
به گزارش پای��گاه خبری »عصر خودرو« به نقل از فارس، »دوچرخه های 
نارنجی تا 16 آذر به س��طح ش��هر بازمی گردد یا اینکه شرکت موظف است 
ودیعه شهروندان را پرداخت کند و نمی گذاریم خسارتی به مردم وارد شود.« 
این جمله را معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هردار تهران هفته گذش��ته به 
فارس اعالم کرد. از وعده محسن پورسیدآقایی چند روز می گذرد ولی هنوز 

خبری از بازگشت دوچرخه های نارنجی به پایتخت نیست.
ح��دود 25 روز از رفت��ن دوچرخه ه��ای اش��تراکی پایتخ��ت می گذرد؛ 
دوچرخه های��ی که دو س��ال پیش فعالیت خود را در ته��ران آغاز  کردند و 

پایتخت نشینان با آن رکاب زدند. 
ش��رکت »پاک چرخ ایرانیان«، در سال 1396 به عنوان مجری انحصاری 
دوچرخه های اش��تراکی هوشمند با نام تجاری »بیدود«،  فعالیت خود را در 
زمینه حمل و نقل پاک با هدف کاهش آلودگی هوا، کمک به محیط زیست، 
افزایش سالمت شهروندی و کاهش ترافیک آغاز کرد و شهرداری تهران هم 
با ارائه مکان در نقاط مختلف شهر و تبلیغ دوچرخه های اشتراکی همکاری 

خود با این شرکت را انجام داد.
فعالیت این دوچرخه ها ادامه داش��ت تا آنجا که دولت 24 آبان اعالم کرد 
بنزین گران ش��د. اغتشاشگران به بانک ها، پمپ بنزین ها و اموال مردم رحم 
نکرده و در آتش کشیدن آن هراسی نداشتند. از جمله موضوعاتی که ممکن 
بود اغتشاش��گران به آن آس��یب وارد کنند هم همین دوچرخه های نارنجی 
بود. بر همین اس��اس شرکت »بیدود« یک ش��به همه دوچرخه هایش را به 
پارکینگ برد و از س��طح شهر جمع آوری کرد. اغتش��اش و آشوب به اتمام 
رس��ید ولی علی رغم اینکه امنیت به سطح شهر برگشت ولی دوچرخه های 

اشتراکی برنگشتند.
ش��رکت بیدود هرچند علت حذف ناگهانی دوچرخه های نارنجی را دقیقاً 
اعالم نکرده اس��ت ولی حسین قاسمی ، نایب رئیس هیأت مدیره بیدود هفته 
پی��ش گفت: پای��ان فعالیت بیدود حقیقت ندارد و م��ا در حال انجام بعضی 
کارهای زیرس��اختی هس��تیم و به زودی دوباره فعالیت مان را ازسر خواهیم 

گرفت البته ما به برخی حمایت ها از سمت شهرداری نیاز داریم.
آغاز مذاکرات شرکت »بیدود« با شهرداری

هرچند پورسیدآقایی، معاون شهردار اخیرا اعالم کرد براساس بررسی های 
اولیه اختالفات داخلی در ش��رکت  بیدود و عدم تفاهم میان ش��رکای آن، 
مش��کل اصلی حذف دوچرخه ها بوده است ولی اظهارنظرات مختلف توسط 
برخی مدیران در شهرداری حکایت از مشکالت دیگر هم دارد از جمله اینکه 
بیدود اصرار به خرید س��هام توسط شهرداری و حتی افزایش نرخ کرایه این 

دوچرخه ها دارد.
یعق��وب آزاده دل، مدیر سیس��تم حمل و نقل پاک ش��هرداری تهران در 
گفت وگ��و با ف��ارس، درباره این موضوع اظهار داش��ت: بیدود یک ش��رکت 
خصوصی اس��ت و زمانی که اغتشاشات به دلیل حواشی گرانی بنزین ایجاد 
ش��د، این ش��رکت نیز نگران بود دوچرخه ها دچار آس��یب ش��وند، لذا همه 
دوچرخه ها را                            از سطح شهر جمع آوری کرد. پس از آن قطعی اینترنت شکل 

گرفت و امکان استفاده از دوچرخه ها نبود.

تاکسیران های فعال چگونه شناسایی 
می شوند؟

مدیرعامل سازمان تاکس��یرانی شهر تهران نحوه شناسایی تاکسیران های 
فعال را برای س��همیه بندی بنزین براس��اس میزان پیمایش تاکسی ها بیان 

کرد.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از تس��نیم، علیرضا قنادان 
درباره شناس��ایی تاکسیران های فعال در سطح ش��هر تهران، اظهار کرد: به 
عقیده ما شیوه سهمیه بندی بنزین در کوتاه مدت ممکن است مناسب باشد 
اما در بلندمدت تاکس��یران ها باید براساس میزان مسافت طی شده، سهمیه 

دریافت کنند.
وی ادامه داد: سهمیه بندی بنزین براساس میزان پیمایش عادالنه خواهد 
بود و حمایت بیشتری از سوی دولت شامل حال تاکسیران های فعال خواهد 

شد و بدین ترتیب به تاکسیران غیرفعال سهمیه ای تعلق نمی گیرد.
مدیرعامل س��ازمان تاکس��یرانی ش��هر ته��ران تصریح کرد: شناس��ایی 
تاکس��ی های فعال از طریق زیرساخت های موجود اعم از تاکسی های تلفنی 
و تاکس��ی های اینترنتی برای مان امکانپذیر اس��ت. اطالعات این دس��ته از 
تاکس��یران ها را داریم و در س��امانه مرکزی جم��ع آوری می کنیم تا بتوانیم 

براساس میزان پیمایش برای تاکسیران ها سهمیه تعیین کنیم.

 ناسازگاری خودرو های وارداتی
با سوخت یورو 4

نعمت بخش گفت متأس��فانه س��وخت یورو 4 در سراسر کشور به درستی 
توزیع نشده است.

به گزارش پدال نیوز، احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروس��ازان ایران 
درباره اقدامات انجام ش��ده برای کاهش آلودگی خودروهای سواری، تشریح 
کرد: روند تولید خودرو های داخلی براساس مصوبه هیأت وزیران است یعنی 
براس��اس اس��تاندارد یورو 4 تولید می ش��ود در حالی که سوخت یورو 4 در 

سراسر کشور آنچنان که باید توزیع نمی شود.
 به گفته دبیر انجمن خودروس��ازان ایران، نداش��تن س��وخت پاک یکی 
از علت های اصلی افزایش آلودگی هواس��ت. در کش��ور این نوع س��وخت به 
میزان کافی توزیع نش��ده اس��ت.  دبیر انجمن خودروسازان ایران بیان کرد: 
متأس��فانه  س��وخت یورو 4 در سراسر کشور توزیع نش��ده است. هم اکنون 
کاهش آالیندگی محدودیت داریم یعنی اگر بخواهیم به اس��تاندارد یورو 5 

دست یابیم باید سوخت آن را فراهم کنیم.
 نعمت بخش گفت: اکنون سوخت خودرو های وارداتی یورو 7 است اما این 
نوع س��وخت در کش��ور وجود ندارد. زمانی که این نوع خودروها از سوخت 
یورو 4 اس��تفاده می کنند موت��ور این خودرو ها آس��یب می بیند، در نتیجه 
آالیندگی آنها نیز بیش��تر می ش��ود، حتی آالیندگی این دسته از خودرو ها 

بیشتر از یورو 4 خواهد بود.
 نعمت بخش ادامه داد: اکنون س��وخت یورو 5 فراهم نیس��ت و در سراسر 
کشور توزیع نمی شود در نتیجه باید سنسور ها و ایسیو  این خودروها فراهم 
ش��ود که اکنون ارتباط ما با قطعه س��ازان خارج از کشور قطع است و امکان 

اینکه این کار را انجام دهیم وجود ندارد.

با توجه به حذف درآمد حاصل از واردات خودرو در الیحه بودجه سال 
99، ممنوعیت واردات خودرو در سال آینده قطعی است.

به گزارش پدال نیوز، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گو 
با خبرنگار پرشین خودرو، با اعالم این مطلب افزود: با توجه به اینکه در 
الیحه بودجه سال 99، هیچ درآمدی از محل واردات خودرو برای سال 
آینده در نظر گرفته نشده اس��ت، بنابراین دولت برنامه ای برای واردات 
خودرو ندارد و س��ال آینده نیز ممنوعی��ت واردات خودرو ادامه خواهد 
داشت.  مهدی دادفر تصریح کرد: در شرایطی که سهل الوصول ترین نوع 
درآمد دولت، درآمد از محل واردات خودرو است اما متاسفانه دولت در 

بودجه سال آینده این موضوع را مورد نظر قرار نداده است.
 وی همچنین با توجه به بند مربوط به درآمد حاصل از وضع عوارض 
از افزای��ش 10درصدی ارزش گمرکی خودروهای بنزین س��وز در الیحه 
بودجه س��ال آینده گفت: در حالی منابع درآمدی دولت از محل واردات 
خودرو در س��ال آینده مس��دود اس��ت که دولت در بخشی از الیحه به 
درآم��د 300 میلیارد ریالی اش��اره کرده اس��ت که مح��ل درآمدی آن 
کام��ال مبهم اس��ت.  دادفر با اش��اره به توقف حدود 5 ه��زار خودرو در 
گم��رکات، تحقق درآمد حاصل از وض��ع عوارض از افزایش 10درصدی 

ارزش گمرکی خودروهای بنزین س��وز را از این بخش ممکن دانس��ت و 
خاطرنش��ان کرد: این رقم به طور قطع نمی تواند از محل واردات خودرو 
در س��ال آینده باشد، زیرا در صورت واردات خودرو درآمد دولت از این 

محل رقمی بیش از این ارقام خواهد بود .
 این مقام مسئول در انجمن واردکنندگان خودرو در همین زمینه به 
درآمد دولت از محل واردات خودرو در سال 96 اشاره کرد و به پرشین 
خودرو اظهار داش��ت: در س��ال 96 درآمد دولت از محل واردات خودرو 
برای 75 هزار دستگاه خودرو حدود یک میلیارد و 200میلیون دالر بود 
که با محاسبه 75درصد این عدد، رقمی بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان 
حداقل درآمد دولت از محل عوارض واردات خودرو است که البته شامل 
مالیات ش��ماره گذاری و مالیات بر نقل و انتقال خودرو و دیگر بندهای 

درآمدی از محل خودرو نیز نمی شود.
 دادف��ر همچنین با اش��اره ب��ه برخی ابهام��ات مربوط ب��ه بندهای 
درآم��دی دولت در الیحه بودج��ه و درآمد از محل اس��قاط خودرو در 
س��ال آینده به خبرنگار پرشین خودرو،گفت: در الیحه بودجه سال 99 
عالوه بر نامش��خص بودن محل درآمد حاصل از وضع عوارض از افزایش 
10درصدی ارزش گمرکی خودروهای بنزین س��وز، موضوع درآمد 200 

میلی��ارد ریالی دولت از مح��ل خروج خودروهای فرس��وده نیز با ابهام 
همراه است.

وی با طرح این سوال که خودروهای فرسوده به عنوان محل درآمدی 
در بودجه س��ال آینده را چه کسی می خواهد از رده خارج کند؟ افزود: 
در صورتی که دولت واردات 20هزار دس��تگاه خودرو را با ارزش��ی بالغ 
480 میلیون دالر در الیحه بودجه س��ال آینده در نظر می گرفت درآمد 
مستقیم دولت از این بخش چیزی بالغ بر 8 هزار میلیارد تومان بود در 
حالی که 132 هزار دس��تگاه خودروی فرسوده را نیز می توانست از رده 
خارج کند در واقع با ارزبری 480 میلیون دالری این امکان برای دولت 
وجود داش��ت که به طور مستقیم 8هزار میلیارد تومان از محل عوارض 

واردات خودرو کسب درآمد کند.
 دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پایان خاطرنش��ان کرد: با الیحه 
بودجه پیش��نهادی دولت و حذف درآمد از عوارض واردات خودرو عمال 
واردکنندگان در س��ال آینده تعطیل خواهند شد این در حالی است که 
فرآیند واردات و خدمات در این بخش برای مردم تبعات خوبی نخواهد 
داش��ت و س��طح کیفیت خدمات خودروهای وارداتی به شدت در سال 

آینده نزول خواهد کرد.

ممنوعیت واردات خودرو در سال 99 قطعی است

مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های شهری سراسر کشور گفت دولت 
ماهانه 12 میلیارد و 600 میلیون تومان مابه التفاوت س��همیه س��وخت 

فقط به سرویس مدارس پرداخت می کند.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از باش��گاه خبرنگاران، 
مرتضی ضامنی مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری سراسر کشور 
درباره افزایش کرایه س��رویس های مدارس گفت: براس��اس توافق های 

صورت گرفته نرخ سرویس مدارس افزایش نخواهد یافت.
وی بیان داشت: در این خصوص با وزارت نفت و وزارت کشور توافقی 
صورت گرفته تا به ناوگان های فعال ذیل شهرداری مابه التفاوت سهمیه 

سوخت تا سقف 120 لیتر پرداخت شود.
ضامنی بیان داشت: روز گذشته مرحله اول اطالعات ما برای سرویس 

مدارس به وزارت کش��ور ارس��ال ش��د که بعد از بررسی و پاالیش برای 
واریز سهمیه مابه التفاوت سوخت در آذر ارسال می شود.

مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های ش��هری سراس��ر کش��ور گفت: 
مابه التفاوت س��همیه س��وخت در هر ماه 180 هزار تومان است که در 
کارت بانک��ی رانندگان واریز می ش��ود و فقط ام��کان هزینه کرد آن در 

جایگاه های سوخت وجود دارد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: در حال حاض��ر اطالعات 70 هزار دس��تگاه 
خودروی س��رویس مدارس که تأییدیه شهرداری را گرفته اند به وزارت 

کشور برای تخصیص اعتبار ارسال شده است.
ضامنی خاطرنش��ان کرد: س��رویس های مدارس و تاکسی ها تا دو ماه 
آینده براس��اس گزارش پیمایش سهمیه سوخت می گیرند و اپلیکیشن 

پیمایش س��رویس مدارس نیز به زودی فعال خواهد ش��د که براساس 
پیمایش صورت گرفته سوخت موردنیاز  آنها اختصاص می یابد.

مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های شهری سراسر کشور بیان داشت: 
براساس محاسبه صورت گرفته در هر ماه دولت باید 12 میلیارد و 600 
میلیون تومان یارانه سهمیه سوخت به ناوگان سرویس مدارس پرداخت 
کند. وی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر نوس��ازی تاکسی های شهری 
کش��ور نیز گفت: نوس��ازی تاکس��ی ها به کندی پیش می رود و تاکنون 
700 خودروی تاکسی تحویل داده شده و به زودی 200 خودروی دیگر 

نیز تحویل داده خواهد شد.
ضامنی خاطرنش��ان کرد: تالش می کنیم تا پایان سال 5 هزار خودرو 

از 90 هزار خودروی فرسوده را نوسازی کنیم.

روز گذش��ته ش��رکت س��ایپا با هدف تنظیم بازار و شکس��تن حباب 
قیمت ها، طرح فروش فوری و اعتباری پراید 131 را آغاز کرد. براساس 
اعالم س��ایپا این دومین مرحل��ه از فروش فوری پرای��د 131 در هفته 

جاری است.
 در ای��ن طرح پرای��د 131 با قیمت 37 میلی��ون و 500 هزار تومان 
عرضه ش��د ک��ه خری��داران می توانس��تند در قالب 3 چ��ک 4 ماهه با 

تسهیالت 4 میلیون تومانی اقدام به ثبت نام کنند.
 ف��روش دومین مرحله از خ��ودروی پراید 131 در حالی دیروز انجام 
ش��د که در بازار خرید و فروش خودرو قیمت پراید 131 به 50 میلیون 

تومان رسیده است .
 البته قیمت این خودرو در هفته گذشته 49 میلیون تومان بود که با 
گذشت یک هفته امروز به 50 میلیون تومان رسیده است. به نوعی این 

فروش ها هم نتوانست در کاهش قیمت این محصول در بازار مؤثر باشد 
و حتی بازار شاهد رشدها هم هست.

 ای��ن گرانی قیمت در حضور رکود س��نگینی که در ب��ازار خودروی 
کش��ور وجود دارد و باعث کاهش تعداد معامالت خرید و فروش خودرو 
شده اس��ت، جای بس��ی تعجب دارد و دلیل خاصی برای آن نمی توان 

ذکر کرد .

مبلغ مابه التفاوت سهمیه سوخت به حساب رانندگان سرویس مدارس واریز می شود

افزایش قیمت پراید با وجود فروش  فوری های مکرر
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کسب و کارامـروز۸

مرکز ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری در راس��تای اه��داف خود مبن��ی بر توانمندس��ازی ش��رکت های 
دانش بنیان، نشس��ت های منظمی را جهت توسعه کسب و کار و رفع مشکالت 

ش��رکت های دانش بنیان برگزار می کند. تاکنون 
23 پنل و نشس��ت پرسش و پاس��خ برگزار شده 
اس��ت. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری این 
دوره های آموزش��ی به عنوان بخشی از »خدمات 
ش��رکت های  تجاری س��ازی  و  توانمندس��ازی 
دانش بنیان« عرضه می ش��ود. کارشناسان خبره 
صادرات��ی، روس��ای دفات��ر صادرات��ی در دیگ��ر 
کشورها و مدیران شرکت های موفق دانش بنیان 
که توانس��ته اند حجم قابل توجهی از محصوالت 
دانش بنیان را به مقاصد صادراتی مختلف، ارسال 
کنند، در این نشس��ت ها تجربیات خود را به ویژه 
در زمین��ه ص��ادرات محص��والت دانش بنیان با 

شرکت کنندگان در میان می گذارند.
 در این رویدادهای فش��رده آموزش��ی همچنین بخش های جداگانه ای برای 
پرس��ش و پاسخ و بارش افکار مدیران ش��رکت های دانش بنیان در نظر گرفته 

شده است. خدمات »توانمندسازی و تجاری سازی« مرکز شرکت ها و موسسات 
دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، موارد متعدد دیگری را 

نیز به جز خدمات صادراتی دربر می گیرد.
کم��ک ب��ه طراح��ی صنعت��ی محص��والت 
دانش بنیان، خدمات مالی و حسابداری، طراحی 
و س��اخت نمونه نمایشی محصوالت، حمایت از 
بازار، نیازس��نجی  تدوین گ��زارش تحقیق��ات 
مجوزه��ا و گواهینامه ه��ا، حمای��ت از تدوی��ن 
قرارداده��ای حقوقی، ارزش گ��ذاری فناوری و 
تدوی��ن و اج��رای برنامه ارزیاب��ی از جمله این 

خدمات هستند.
شرکت های دانش بنیان در یک تقسیم بندی 
کلی به چهار نوع ش��رکت: نوپا نوع یک، نوپای 
ن��وع دو، تولیدی ن��وع یک و تولی��دی نوع دو 

تقسیم می شوند.
ش��رکت نوپا نوع دو، شرکتی است که دارای 
کاال، خدمات، یا فرآیندی دانش بنیان اس��ت. این ش��رکت باید حداقل از سطح 
فناوری نوع دو برخوردار باشد و دارای »نمونه آزمایشگاهی« از محصول باشد. 

شرکت  های نوپا نوع یک باید از فناوری سطح یک برخوردار باشند.

خزاعیان از ظرفیت سازی در حوزه های کارآفرینی و توسعه زیست بوم های 
کارآفرینی دانش بنیان با کمک نخبگان و تشکیل کارگروه های تخصصی 

در راستای تحقق برنامه های هدفمند خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، سومین جلسه ش��ورای راهبردی 
جمعیت اس��تان گلس��تان با حضور معاون 
سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی استانداری و 

مدیران دستگاه های عضو، برگزار شد.
در این نشست، ابوالقاسم خزاعیان؛ رئیس 
بنیاد نخبگان گلستان ضمن اشاره به اهداف 
و رس��الت های بنیاد ملی نخبگان، گزارشی 
از اقدامات بنیاد نخبگان استان درخصوص 
اس��تفاده از ظرفی��ت نخبگان در راس��تای 
اجرای سیاس��ت های جمعیت��ی ابالغی از 

سوی مقام معظم رهبری ارائه کرد.
وی با بی��ان اینکه نخبگان در خط مقدم 

اجرای سیاس��ت های جمعیتی هس��تند، خاطرنش��ان ک��رد: بهره مندی 
از نخبگان نیازمند شناس��ایی آنان و تش��کیل بان��ک اطالعاتی نخبگان 
و س��رآمدان در حوزه ه��ای مرتبط با سیاس��ت های جمعیتی با توجه به 

استانداردهای بنیاد ملی نخبگان از اهم اقدامات بنیاد نخبگان است.
خزاعی��ان ضمن اش��اره ب��ه رویکرد اقتص��ادی در برخ��ی از بندهای 
سیاس��ت های جمعیت��ی، اظه��ار داش��ت: ظرفیت س��ازی در حوزه های 
کارآفرینی، باالخص توسعه زیست بوم های 
کارآفرینی دانش بنیان با کمک نخبگان در 
حال پیگیری است و تشکیل کارگروه های 
تخصصی و اجرای طرح ه��ای کارآفرینی 
مانند روستای کارآفرین با حضور نخبگان 
و همچنین برگزاری دوره ها و رویدادهای 
تجربیات  بررس��ی  کارآفرین��ی، خصوصاً 
اس��تارت آپ های موفق جهان��ی در حوزه 
اجتماعی و بومی س��ازی آنها، از مهمترین 

اقدامات است.
اس��تان  نخب��گان  بنی��اد  رئی��س 
گلس��تان اس��تفاده از نظرات تخصصی و 
مش��اوره ای نخبگان در تصمیم گیری ها و 
سیاس��ت گذاری ها را حائز اهمیت دانس��ت و اظهار داشت: بنیاد نخبگان 
ب��ا برگزاری نشس��ت های اجتماع��ات نخبگانی با موضوع��ات مرتبط با 

سیاست های جمعیتی، نظرات تخصصی نخبگان را احصا می کند.

لزوم توسعه زیست بوم های کارآفرینی دانش بنیان با کمک نخبگانتجربه های صادراتی اشتراک گذاری  می شود

مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری در مراس��م افتتاحیه 
س��ومین همایش و نمایش��گاه ش��هر هوش��مند، گفت شهرها در 
آینده جهان، نقشی فوق العاده دارند و شهرهای هوشمند، بستر و 

زیرساخت آموزشی آینده محسوب می شوند.
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخب��گان، صبح روز 
گذشته سومین همایش و نمایشگاه شهر هوشمند با حضور سورنا 
ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، محسن هاشمی، 
رئیس ش��ورای شهر تهران و پیروز حناچی شهردار تهران در برج 

میالد تهران آغاز به کار کرد.
س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئی��س جمهوری در 
این همایش و نمایش��گاه با اش��اره به اینکه س��ومین سال است 
ک��ه در این جمع حض��ور می یابم، بیان ک��رد: حرکت و تصمیم 
جدی ش��هرداری برای هوشمندسازی ش��هر حرکتی ستودنی و 

قابل تقدیر است.
وی افزود: زیس��ت بوم شهر هوش��مند باید با تکیه بر داشته های 
بومی و توانمندی جوانان توس��عه یابد و ما حامی هوشمندش��دن 
ش��هرها به مدد ایده های نوآورانه هس��تیم. درواقع شهر هوشمند 
ماهی��ت ش��هر و کارب��ری آن را تغییر می دهد ک��ه از رویدادها و 

تحوالت شهری آگاه و مدیر آن باشد.
به گفته س��تاری، تهران برای تبدیل ش��دن به ش��هر هوشمند 
ظرفیت باالیی دارد و باید تهران را با کمک داش��ته های بومی به 

یک ابرشهر تماماً هوشمند بدل کنیم.
تغییر زمین بازی کسب وکار کشور

مع��اون علمی و فناوری رئی��س جمهوری ادامه داد: زمین بازی 
زیس��ت بوم کسب وکار در کش��ور تغییر کرده است و سیستم های 

سنتی چاره ای جز پیوستن به این زیست بوم نوین ندارند.
به گفته رئیس بنیاد ملی نخبگان، برای ایجاد ش��هر هوش��مند 
ب��ه توانمندی و دانش جوانان نیاز داری��م. همانگونه که صنعت را 
با کمک جوانان متحول کردیم باید ش��هر را هم با اتکا به توانایی 

جوانان و داشته های بومی هوشمند کنیم.
س��تاری به روزهای ابتدایی راه اندازی تاکس��ی های اینترنتی در 
کش��ور اش��اره کرد و گفت: در آن  روزها مخالفت ه��ای زیادی با 
این کار می ش��د، اما ام��روز همه با این جریان همگام ش��ده اند و 
سیس��تم های سنتی می دانند که چاره ای جز پیوستن به این موج 

تغییرات ندارند.
رئیس ستاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری ادامه داد: شهر هوشمند یعنی آموزش 
ش��هروندان تا لحظه مرگ. امروز کس��انی را می بینیم که س��واد 
ندارند اما برای رفع نیازهای ش��هری خود با نرم افزارهای خدماتی 

کار می کنند. یعنی آموزش کار با این سیستم ها را دیده اند.
س��تاری در بخش دیگری از س��خنان خود، بیان کرد: در آینده 
ش��هرها به پلتفرم آموزشی تبدیل می شوند و همه باید تحت این 

آموزش ها قرار گیرند تا بتوانند زندگی مدرنی داشته باشند.
هوشمندسازی شهرها شهرداری را صاحب شهر  می کند

معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری با تاکید بر لزوم تغییر 
سیس��تم آموزش دانشگاه های کشور، گفت: آموزش های منفعل و 
ج��دا از جامعه که در دانش��گاه ها وجود دارد محکوم به شکس��ت 
اس��ت و باید آموزش های دانش��گاهی نیز برمبنای همین نیازهای 

جامعه تعریف شود.
به گفته ستاری، آموزش های دانشگاهی باید مبتنی بر زیست بوم 
فناوری و نوآوری که در دل نواحی و کارخانه های نوآوری ش��کل 

گرفته است، اتفاق بیفتد.
مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمه��وری در ادامه، بیان کرد: 
ش��هرداری برای اینکه صاحب ش��هر ش��ود باید به س��مت شهر 

هوشمند برود و سیستم های سنتی را کنار بگذارد.
به گفته س��تاری، اگر ش��هرداری بتواند ش��هر هوش��مند را به 
درستی پیاده کند، می تواند درآمدی چند برابر درآمدهای سنتی 

خود داشته باشد.
رئی��س بنیاد ملی نخبگان، افزود: تهران ش��هری با ظرفیت باال 
اس��ت. محیطی مستعد هوشمندس��ازی با جمعیتی قابل توجه و 
اس��تفاده از دانش جوانان برای هوشمندسازی شهر، یک ضرورت 

است.
س��تاری معتقد اس��ت که کس��ب وکارهای س��نتی چاره ای جز 
همراهی با زیس��ت بوم فن��اوری و نوآوری ندارن��د. چون بازیگران 

کسب وکار کشور تغییر کرده اند.
زیست بوم فناوری و نوآوری به بلوغ رسیده است

مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری در ادام��ه بیان کرد: 
در کس��ب وکارهای نوین ک��ه بازیگران اصلی آن اس��تارت آپ ها، 
شرکت های دانش بنیان و شتاب دهنده ها هستند، اشتغال افزایش 

می یابد و توان دانشی و علمی آنها به کار می آید.
رئیس س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری ادامه داد: حرکت جوانان در زیست بوم فناوری و 
نوآوری به بلوغ رسیده است و دیگر نمی توان در مقابل این حرکت 
ایستادگی کرد. همه به این نتیجه رسیده اند که باید اقتصاد کشور 
به دس��ت جوانان بیفتد و منابع زیرزمینی برمبنای داش��ته علمی 

آنها مدیریت شود.
س��تاری در ادام��ه بی��ان ک��رد: تهران پتانس��یل باالی��ی برای 
تبدیل ش��دن به ش��هری هوش��مند را دارد و می توان��د به یکی از 

پیشروترین شهرهای هوشمند در دنیا تبدیل شود.
س��تاری با بیان اینک��ه معاونت علمی با تمام ت��وان در خدمت 
برنامه هوشمندس��ازی ش��هر تهران اس��ت، گفت: نواحی نوآوری، 
پارک های علم و فناوری، مراکز رش��د و همه ظرفیت های موجود 
در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اختیار شهرداری 

است تا برای اجرایی سازی شهر هوشمند از آن بهره بگیرد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به تفاهم نامه های 
منعقدش��ده می��ان معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
و ش��هرداری برای اس��تفاده از توان جوانان برای هوشمندس��ازی 
تهران، گف��ت: معاونت علمی و  فناوری ریاس��ت جمهوری آماده 

هرگونه همکاری و کمک برای اجرایی شدن این طرح است.
هفت��ه تهران هوش��مند به همت س��ازمان فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات ش��هرداری تهران 12 آذرماه آغاز ش��د و تا امروز ادامه 
خواهد داش��ت. »افتتاح مراک��ز نوآوری«، »برپای��ی گذر نوآوری 
در پایتخ��ت«، »رونمایی از پروژه های تهران هوش��مند«، »افتتاح 
مرکز زندگی هوش��مند« و »برپایی نمایش��گاه نیازه��ای فناورانه 
ش��هرداری«، از جمل��ه برنامه ه��ای در نظر گرفته ش��ده در این 

همایش است.

قاضی دادگاه فدرال شهر لس آنجلس روز جمعه ایالن ماسک را در پرونده غارنورد بریتانیایی بی گناه 
ش��ناخت. مدیرعامل تس��ال در بحث و جدل های خود با این غارنورد، به وی تهمت »کودک آزاری« 

زده بود.
به گزارش دیجیاتو »ورنون آنس��ورث« )Vernon Unsworth( سپتامبر سال 2018 از ماسک 
به خاطر تهمت کودک آزاری، ش��کایت و درخواست غرامتی 190 میلیون دالری کرد. آنسورث سال 

گذشته میالدی 12 پسربچه و مربی آنها را از غاری در تایلند نجات داد.
ماس��ک در جلسه دادگاه با معذرت خواهی از آنس��ورث، گفت که فکر نمی کند او کودک آزار است. 
وکالی ایالن ماس��ک می گویند وی لف��ظ »کودک آزار« را صرفاً برای واکنش دادن اس��تفاده کرده و 

چنین حرفی حقیقت ندارد.

این اصطالح ریشه در فرهنگ اجداد آفریقایی ماسک دارد و وکالی وی می گویند که این لغت در 
فرهنگ آفریقایی معنای متفاوتی دارد و توهین محسوب نمی شود. آنها مدعی شده اند آنسورث قصد 

دارد با شکایت از ماسک پول هنگفتی به جیب بزند و این کلمه او را ناراحت نکرده است.
دعوای ماس��ک و آنسورث زمانی شروع ش��د که غارنورد بریتانیایی از مدیرعامل تسال و کارمندان 
او به خاطر تالش های ش��ان برای نجات 12 پسربچه و مربی آنها از غارهای تایلند انتقاد کرد. ماسک 
و همکاران��ش زیردریایی کوچکی برای انتقال افراد به بیرون از غار س��اختند که البته هیچ گاه مورد 

استفاده قرار نگرفت.
پیش از پایان عملیات نجات ماس��ک از همکارانش خواس��ت تا مقامات تایلن��دی را وادار کنند تا 
در م��ورد او و زیردریای��ی اش تعریف کنند. پس از پایان عملیات نجات، آنس��ورث با مس��خره کردن 

نوآوری جوان ها سنگ بنای شهر هوشمند است

ایالن ماسک از اتهام توهین به غارنورد بریتانیایی تبرئه شد

دریچــه

با هدف شناس��ایی کارآفرین��ان و صاحبان ایده حوزه فناوری ه��ای اطالعات مکانی، 
تفاهم نام��ه مش��ترکی می��ان معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری و س��ازمان 
نقش��ه برداری کشور امضا ش��د. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری فناوری های مکان محور مجموعه ای از تخصص های مرتبط 
با جمع آوری، نگهداری، پ��ردازش، بازیابی و توزیع داده های جغرافیایی یا زمین مرجع 
اس��ت. این دانش دستاورد پیشرفت های دانش انفورماتیک در مهندسی نقشه برداری و 

علوم زمین محسوب می شود.
س��تاد توس��عه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیش��رفته معاون��ت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری برای س��امان دادن به حوزه فناوری های مکان مح��ور تفاهم نامه ای با 

سازمان نقشه برداری امضا کرد.

خالقان زیست بوم فناوری های 
مکان محور شناسایی می شوند

سه شنبه
19 آذر 1398
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دگرگونی و تحوالت اخیر در سراس��ر جهان امروز موجود شده است 
که کارآفرینی بیش از پیش اهمیت یافته و سازمان ها بیشتر از گذشته 

نیازمند نوآوری و کارآفرینی برای تطبیق با شرایط جدید باشند.
کارآفرین��ی عبارت اس��ت از فرآیند ایجاد ارزش از طریق تش��کیل 
مجموع��ه منحصر به فردی از منابع ب��ه منظور بهره گیری از فرصت ها 
و کارآفری��ن فردی اس��ت دارای ایده و فکر جدید ک��ه از طریق ایجاد 
یک کس��ب و کار با بهره گیری و هماهنگی منابع که همراه با مخاطره 
مال��ی، اجتماعی و حیثیتی اس��ت، محصول یا خدم��ت جدید به بازار 

ارائه می دهد.
مبح��ث جدیدتری ک��ه در عرصه 
کارآفرین��ی و در کن��ار کارآفرین��ی 
سازمانی و اقتصادی مورد توجه قرار 
گرفته، کارآفرینی اجتماعی اس��ت. 
ای��ن مقوله در صورتی که در جامعه 
نهادینه ش��ود می تواند نقش مهمی 
در رفع مشکالت اجتماعی ایفا کند. 
این نوع کارآفرینی، منفعت موسسه 
اجتماعی را ب��ا تصویری از انضباط، 
نوآوری و وابس��تگی اجتماعی بیان 
می دارد و ریش��ه در تعامالت انسانی 
و رواب��ط اجتماع��ی بش��ری دارد. 
نگرش های  اجتماع��ی  کارآفرین��ان 
خالقانه برای حل مس��ائل اجتماعی 
را جه��ت ایج��اد ارزش اجتماعی به 
کار می برن��د و دارای ویژگی ه��ای 
خاص خ��ود؛ یعنی عامالن تغییر در 
بخش اجتماع��ی، پذیرش ماموریت 
برای ایجاد و بقای ارزش اجتماعی، 
شناس��ایی و ترغی��ب فرصت ه��ای 
جدید به وس��یله منابع در دسترس 
ارزش س��ازی  ب��ه  نهای��ت  در  ک��ه 
اجتماعی و بقای موسس��ه اجتماعی 

منجر می شود.
در واق��ع، کارآفرینی اجتماعی که 
به معن��ای فرآین��دی نوآورانه برای 
ایجاد ارزش اجتماعی اس��ت پایه و 

اساس توسعه همه جانبه محسوب می شود. مطالعات و تحقیقات متعدد 
نش��ان می دهد کارآفرینی اجتماعی نقش شایسته ای در رشد و توسعه 
اقتصادی، اشتغال زایی پایدار، توسعه عدالت، کاهش فقر، درآمد ملی و 
حل مشکالت جامعه دولت و بخش عمومی دارد. البته نتیجه مطالعات 
نش��ان می دهد که بسیاری از مس��ائل و آسیب های اجتماعی ریشه در 
بیکاری و عدم وجود فرصت های ش��غلی برای افراد جامعه دارد، توجه 
ب��ه مقوله کارآفرینی اجتماعی می تواند تا حد زیادی این آس��یب ها را 

تحت الشعاع قرار داده و آنها را کاهش دهد.
آن گونه که بیان شد، کارآفرینان اجتماعی که ویژگی ها و رفتارهایی 
ش��بیه به کارآفرینان اقتصادی دارند، بیشتر با فعالیت های دلسوزانه و 
حمایت کننده ارتباط داش��ته و برای حل مش��کالت اجتماعی تصور و 

بینش مطلوبی دارند. از جمله نتایج به دس��ت آمده مربوط به توس��عه 
کارآفرین��ی اجتماعی افزایش نوآوری، ارتقای س��طح فناوری، افزایش 
اشتغال، تولید دانش فنی و تولید و توزیع درآمد در سطح جامعه است.
از طرفی کارآفرینی اجتماعی یک زمینه نوظهوری اس��ت که شامل 
س��ازمان هایی  است که افراد اغلب گوشه رانده شده در اجتماع را مورد 
توجه ق��رار داده و با ایجاد نقدینگی برای ش��ان ارزش اقتصادی ایجاد 
ک��رده تا از منابع در دس��ترس ب��ه گونه ای خالقانه ب��رای موضوعات 

اجتماعی استفاده کنند.
توس��عه کارآفرینی اجتماعی به 
عن��وان مأموریتی اجتماعی و یکی 
از راهکارهای حل برخی مس��ائل 
توج��ه  اجتماع��ی  آس��یب های  و 
می ش��ود. کارآفرین��ی تأثیر مثبت 
و مس��تقیمی بر کاه��ش بیکاری 
دارد؛ از س��وی دیگر، سبب توسعه 
اقتص��ادی و ایج��اد فرصت ه��ای 
ش��غلی می ش��ود و می تواند باعث 
بهبود وضعیت اجتماعی و فرهنگی 

جامعه شود.
از طرف��ی در روزگار کنون��ی ما 
تعداد کمتری از مردم مراقبت های 
بهداشتی مناسب دریافت می کنند. 
فش��ارهای اقتص��ادی آموزش های 
رسمی باعث شده کودکان کمتری 
حاض��ر  درس  کالس ه��ای  در 
ش��وند. تنش و درگیری به خاطر 
رقابت بین فقرا در کس��ب و کار و 
درآمد رو به افزایش اس��ت. ترقی 
و پیش��رفت مش��اهده نمی شود و 
خانواده هایی ک��ه موفق بودند نیز 
در ح��ال پیوس��تن به قش��ر فقیر 

جامعه هستند.
در این راس��تا موجب خرسندی 
است که بنیاد نوآوری و کارآفرینی 
اجتماعی سالمت مدسه به عنوان 
کارآفرین��ی  س��امانه  نخس��تین 
اجتماعی س��المت در کشور با حمایت رئیس دانش��گاه علوم پزشکی 
ای��ران، دکت��ر جلی��ل کوهپایه زاده و به مناس��بت روز دانش��جو مورد 
بهره ب��رداری قرار گرفت. در واقع، رس��الت این بنیاد ایجاد راه حل های 
خالقانه برای مس��ائل اجتماعی اس��ت و به طور وی��ژه، ماموریتش در 
جه��ت خلق ارزش های اجتماع��ی و جمعی بوده و ت��الش می کند تا 
خروج��ی کار در طیف متنوع��ی از ارائه محص��والت و خدمات حوزه 

سالمت باشد.
امید است تا با گس��ترش فرهنگ ناب کارآفرینی اجتماعی، حرکت 
در مسیر کسب درآمد در کنار حل کردن مشکالت اجتماعی همراه با 
توانمندسازی اقشار کمتر برخوردار و ارائه خدمات بهداشتی - درمانی 

در راستای بهبود برابری صورت گرفته تا ایرانی سالم تر حاصل آید.
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رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( با اش��اره به راه اندازی »صندوق توسعه 
مش��اغل نوی��ن و دانش بنیان« در کمیته امداد گفت بی��ش از 150 هزار نفر از 
مددجویان این نهاد شامل دانش��جویان، دانش آموزان و فارغ التحصیالن نخبه، 

مستعد فعالیت در حوزه دانش بنیان هستند.
به گزارش ایس��نا، س��ید مرتضی بختیاری در 
دیدار با س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری بر ضرورت توس��عه همکاری 
میان دو نهاد با هدف حمایت از مش��اغل نوآورانه 
در می��ان مددجویان تاکید ک��رد و افزود: کمیته 
امداد در بخ��ش دانش بنیان دو ه��دف را دنبال 
می کن��د ک��ه یک��ی توس��عه اش��تغال و دیگری 
گسترش استارت آپ های حوزه نیکوکاری و خیر 

و احسان است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر استارت آپ های 
حوزه خیر و احس��ان در کشور شکل گرفته و در 
حال توسعه اس��ت، ادامه داد: ساختار تشکیالتی 

کمیت��ه امداد را ب��ر همین مبنا بازبین��ی کرده ایم و در اقدامی دیگر، توس��عه 
زیست بوم را دنبال می کنیم.

رئیس کمیته ام��داد با بیان اینکه بیش از 150 هزار مددجوی کمیته امداد 

مستعد مشاغل نوآورانه و دانش بنیان هستند، خاطرنشان کرد: در همین راستا 
صندوق ش��تاب دهنده نوید با هدف حمایت از مش��اغل نوی��ن و دانش بنیان با 

همکاری کمیته امداد و موسسه دانش بنیان برکت راه اندازی شده است.
بختی��اری اضافه کرد: در نخس��تین فراخوان 
برای جذب ایده های نوآورانه مددجویان، بیش 
از 130 ط��رح و ای��ده خالق و نو ارائه ش��د که 
نشان دهنده ظرفیت خوب مددجویان در حوزه 

دانش بنیان است.
وی اظهار کرد: از دیگر اقدامات کمیته امداد 
برای حمای��ت از طرح های نوآورانه مددجویان، 
تفاهم نامه فراصندوق س��تارگان اس��ت؛ کمیته 
ام��داد 10درص��د از این صن��دوق را در اختیار 
گرفته و س��رمایه گذاری کرده است که نتایج  و 
اثرات مثبت آن در آینده مشخص خواهد شد.

رئی��س کمیته ام��داد از تفاهم هم��ه دفاتر 
استانی کمیته امداد با پارک های علم و فناوری 
اس��تان ها خبر داد و گفت: با اقدامات و برنامه ریزی های انجام ش��ده، امیدواریم 
کمیته امداد تا دو س��ال آینده به یک��ی از بازیگران اصلی در حوزه دانش بنیان 

در کشور تبدیل شود.

ش��هردار تهران از ارس��ال الیحه ای به ش��ورای شهر در راس��تای حمایت از 
ش��رکت های نوپا و اس��تارت آپ ها خبر داد. به گزارش ایسنا، پیروز حناچی در 
س��ومین همایش و نمایش��گاه تهران هوشمند گفت: در ش��رایطی هستیم که 

جمعیت کش��ور م��ا جوان و تحصیلکرده اس��ت؛ 
موضوعی ک��ه می تواند برای کش��ور یک فرصت 
باش��د واگ��ر برنامه ریزی ب��رای آن انجام نش��ود 
می توان��د به یک تهدید تبدیل ش��ود. وی افزود: 
وظیف��ه م��ا در ش��هرداری تهران عالوه ب��ر ارائه 
س��رویس و خدماتی که از طریق زیرساخت ها به 
ش��هروندان ارائه می شود ایجاد یک فضای کسب 

و کار امن برای شرکت های نوآور و نوپا است.
وی ادام��ه داد: ایج��اد محی��ط مناس��ب برای 
کس��انی ک��ه سرویس��ی مطمئ��ن و خ��وب به 
ش��هروندان ارائه می کند از مواردی اس��ت که در 
دس��تور کار شهرداری تهران قرار گرفته است در 
همین راس��تا به زودی الیحه ای به شورای شهر 

تهران ارس��ال می کنیم که در قالب آن فضای مناس��بی برای اس��تارت آپ ها و 
شرکت های نوپا فراهم خواهیم کرد.

ش��هردار تهران تاکید ک��رد: یکی از مهمترین تحوالت س��ه دهه اخیر برای 

ش��هرداری ها امروز در مجلس ش��ورای اس��المی در حال رقم خوردن است لذا 
امیدواریم الیحه درآمدهای پایدار برای ش��هرداری ها که به بندهای پایانی آن 

می رسد، نقطه عطفی برای شهرداری های کشور باشد.
از  دیگ��ری  بخ��ش  در  ته��ران  ش��هردار 
صحبت ه��ای خ��ود با اش��اره به اینک��ه برنامه 
مفصلی برای حرکت در جهت هوشمندس��ازی 
داری��م، اظه��ار ک��رد: در این مس��یر ش��ورای 
راهبردی تهران هوش��مند را تش��کیل دادیم و 
در اس��مارت سیتی 2019 ش��هر تهران تالش 
زیادی کرد و بر همین اس��اس در بخش جایزه 
ش��هرها به یکی از کاندیدای ش��ش گانه تبدیل 
ش��د. هرچند که جایزه را نبردیم اما جزو شش 
شهر کاندیدای مورد تقدیر قرار گرفتیم. باید در 
عرصه های بین المللی اتفاقات خوب ش��هر را به 
درستی منعکس کنیم. وی افزود: ما پویش های 
مردم��ی را در ارائ��ه پیش��نهادهای نوآوران��ه 
نظرس��نجی و پایش پیش��رفت پروژه ها در دستور کار قرار دادیم که این کار را 
در ایستگاه های مترو نیز اجرایی خواهیم کرد تا شهروندان به عنوان مخاطبان 

ما نقش اصلی خود را ایفا کنند.

ارسال الیحه  حمایت از استارت آپ ها به شورای شهر۱50 هزار مددجوی کمیته امداد مستعد مشاغل نوآورانه و دانش بنیان هستند

این اصطالح ریشه در فرهنگ اجداد آفریقایی ماسک دارد و وکالی وی می گویند که این لغت در 
فرهنگ آفریقایی معنای متفاوتی دارد و توهین محسوب نمی شود. آنها مدعی شده اند آنسورث قصد 

دارد با شکایت از ماسک پول هنگفتی به جیب بزند و این کلمه او را ناراحت نکرده است.
دعوای ماس��ک و آنسورث زمانی شروع ش��د که غارنورد بریتانیایی از مدیرعامل تسال و کارمندان 
او به خاطر تالش های ش��ان برای نجات 12 پسربچه و مربی آنها از غارهای تایلند انتقاد کرد. ماسک 
و همکاران��ش زیردریایی کوچکی برای انتقال افراد به بیرون از غار س��اختند که البته هیچ گاه مورد 

استفاده قرار نگرفت.
پیش از پایان عملیات نجات ماس��ک از همکارانش خواس��ت تا مقامات تایلن��دی را وادار کنند تا 
در م��ورد او و زیردریای��ی اش تعریف کنند. پس از پایان عملیات نجات، آنس��ورث با مس��خره کردن 

زیردریایی ماس��ک، اقدامات ماسک را »شوی تبلیغاتی« خواند. ماسک نیز در پاسخ به آنسورث لقب 
»کودک آزار« را داد.

وکیل آقای آنس��ورث در جلسه دادگاه ماس��ک را »دروغگو« و »میلیاردر قلدر« نامید و گفت وی 
با کودک آزار خواندن آنس��ورث در صفحه توییتر خود که چندین میلیون دنبال کننده دارد، جنجال 

گسترده ای به راه انداخته و پیامدهای این کار او تا چندین دهه طول خواهد کشید.
وکیل آنسورث مجموعاً تقاضای 190 میلیون دالر غرامت کرد که کمتر از یک درصد از دارایی های 

ماسک با ثروت تقریبی 20 میلیارد دالر است.
مدیرعامل تس��ال و اس��پیس ایکس پ��س از اعالم رأی قاض��ی و حین خروج از جلس��ه دادگاه به 

خبرنگاران گفت: »دوباره به انسانیت ایمان آوردم.«

کارآفرینی اجتماعی سالمت، چرا و چگونه
نصیر دهقان - عضو مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سالمت جمعیت دانشگاه علوم پزشکی ایران

ایالن ماسک از اتهام توهین به غارنورد بریتانیایی تبرئه شد

یادداشـت

مدیر ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری گفت بیش از 12 هزار دس��تگاه توسط 560 مجموعه آزمایشگاهی در شبکه 
به اشتراک گذاش��ته شده است. این کار دسترسی به تجهیزات آزمایشگاهی را تسهیل 

می کند.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
یکی از مجموعه هایی اس��ت که با هدف تجمیع خدمات و تجهیزات آزمایش��گاهی در 
کش��ور راه اندازی شده اس��ت. این مجموعه طی چند س��ال فعالیت خود توانسته 560 

عضو بگیرد.

۱۲ هزار دستگاه پیشرفته آزمایشگاهی 
به اشتراک  گذاشته شد



برند T-Mobile هفته گذشته طی نامه ای رسمی به استارت آپ لموناده )فعال 
در صنعت بیمه( نارضایتی نسبت استفاده شان از رنگ ارغوانی لوگوی خود را اعالم 
کرد. این نکته ش��اید در نگاه نخست دارای اهمیت چندانی نباشد، به هر حال یک 
برند نس��بت به اس��تفاده برندی دیگر از المان انحص��اری اش اعالم نارضایتی کرده 
اس��ت. نکته مهم در این میان ماهیت المان موردنظر اس��ت. اگر یک برند از لوگو، 
شعار یا محصوالت یک برند دیگر بدون اجازه رسمی استفاده کند، پیگیری قانونی 
اقدامش منطقی خواهد بود. نکته مهم درباره ش��کایت برند T-Mobile اشاره به 

رنگ ارغوانی لوگوی شان است. 
مدی��ران T-Mobile در دفاع از ادعای ش��ان توجیه جالبی دارند. آنها عالقه ای 
به س��ردرگمی مشتریان در بازارهای مختلف میان شباهت های رنگ لوگوی اصلی 
برندشان با استارت آپ لموناده ندارند. برهمین اساس در صورت بی توجهی مسئوالن 

لموناده به زودی شکایت رسمی از آنها صورت می گیرد. 
تالش برای حفاظت از رنگ های اصلی برند در دنیای کسب و کار سابقه به نسبت 
طوالنی دارد. ش��رکت تیفانی یکی از حساس ترین بنگاه های کاری درباره رنگ آبی 
و قهوه ای لوگوی برندش اس��ت. این امر گاهی اوقات موجب درگیری های ش��دید 
تیم مدیریتی این برند با دیگر ش��رکت ها شده اس��ت. با توجه به این نکات، هدف 
اصلی مقاله کنونی بررس��ی امکان ادعای حفاظت از رنگ برند از سوی شرکت های 
مختلف است. ما به منظور پاسخگویی به این مسئله به سراغ برخی از کارشناس ها 
و کارآفرینان متخصص در این زمینه رفته ایم. در ادامه نظرات برخی از آنها در قالب 

بخش هایی مجزا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
کلی میلر؛ مسئول بخش خالقیت و همکار تجاری موسسه 

And/Or
اس��تفاده یک برند از رنگی مش��ابه رقیبش برای من بیشتر یک مسئله اخالقی 
اس��ت. به راستی چرا یک برند باید رنگی مشابه رقیبش برای طراحی لوگو یا سایر 
بخش های کسب و کارش انتخاب کند؟ ادعای بسیاری از کارشناسان تالش برندها 
در راستای ایجاد حالت سردرگمی برای مخاطب هدف و ربودن مشتریان رقباست. 
ب��دون تردید این فرآیند هیچ توجیه حرفه ای و اخالقی ندارد. اصول رقابت در بازار 
کس��ب و کار مبتنی بر تالش برای تولید محصوالت باکیفیت و تعامل س��ازنده با 
مش��تریان اس��ت. حال اگر یک برند در تالش برای کس��ب موفقیت به شیوه های 
دیگر باش��د، باید با دیده تردید به آن نگریس��ت. این امر به معنای مخالفت من با 

هرگونه نوآوری نیس��ت. نوآوری در حوزه کسب و کار با تالش در راستای استفاده 
از تکنیک ه��ای غیرحرفه ای تفاوت دارد، بنابراین از نقطه نظر من تمام برندها حق 

محافظت از رنگ اختصاصی برندشان را خواهند داشت. 
اسکات السکو: مدیر بخش تولید برند لویال کسپر

پاسخ من از نقطه نظر فنی به پرسش درباره امکان محافظت از رنگ لوگو یا هر 
المان انحصاری برندهای مثبت است. امروزه رنگ های اصلی در جلوه های بصری هر 
برند جزئی از DNA و هویت آن محس��وب می شود، بنابراین استفاده از رنگ های 
مش��ابه در راس��تای جلب نظر مشتریان آن برند نوعی س��رقت هویت خواهد بود. 
بدون تردید در چنین ش��رایطی حفاظ��ت از المان های برند منطقی و قابل توجیه 

خواهد بود. 
من بحث درباره اس��تفاده از رنگ های مخصوص دیگر برندها را در دو قالب کلی 
مدنظر قرار می دهم. در حالت نخس��ت، مانند بند فوق، استفاده از رنگ یا مجموعه 
رنگ ها از سوی رقیب مستقیم یک شرکت روی می دهد. در چنین وضعیتی عمل 
یک برند برای استفاده از رنگ های انحصاری رقیبش مصداق نقض حقوق انحصاری 
آن برند خواهد بود. حالت دوم مبتنی بر استفاده از رنگ های مخصوص یک برند در 
حوزه ای کامال متفاوت با کسب و کارش است. من در این مورد منع فنی یا اخالقی 
مش��اهده نمی کنم، بنابراین تحت شرایطی خاص امکان اس��تفاده از ترکیب رنگ 

مخصوص یک برند وجود خواهد داشت. 
Reed Words اورالت وود؛ بازاریاب ارشد در موسسه تبلیغاتی

رنگ یکی از المان های مهم در کس��ب و کار هر برندی محسوب می شود. امروزه 
اغلب مردم برند کوکاکوال را با رنگ قرمز لوگویش می شناسند، بنابراین اگر یک برند 
دیگر در زمینه نوش��ابه های گازدار اقدام به اس��تفاده از ترکیب رنگ این برند کند، 
کوکاکوال باید حق شکایت از برند موردنظر را داشته باشد. این استدالل در طول یک 
دهه اخیر بخش قابل توجهی از نظرات درباره هویت برندها را تش��کیل داده است. 
من نیز در طول مدت زمانی درازی به این ایده باور داشته ام. نکته مهم در این بخش 
نقش رنگ در هویت بخشی به یک برند است. بدون تردید رنگ قرمز در کسب و کار 
کوکاکوال تاثیر بس��یار زیادی دارد، با این حال اگر این رنگ را کنار بگذاریم، بازهم 
کوکاکوال توانایی باالیی برای جلب نظر مشتریان دارد، بنابراین حتی اگر یک رقیب 
مس��تقیم نیز از رنگ قرمز کوکاکوال استفاده کند، بازهم اخالل چندانی در فرآیند 

جلب نظر مخاطب برای این غول دنیای نوشیدنی ایجاد نخواهد شد. 
بدون تردید اغلب برندها در صورت مواجهه با تالش یک برند دیگر برای استفاده 
از رنگ انحصاری شان واکنش شدیدی نشان خواهند داد. ایده من در اینجا ارزیابی 
هویت یک برند براس��اس مجموعه المان های بصری، شعارهای مرکزی و تعهداتش 

نس��بت به مشتریان اس��ت. اگر یک رقیب تازه اقدام به کپی برداری دقیق از بخش 
عم��ده ای از المان های ما کرد، آنگاه پیگیری حقوقی اقدام وی منطقی خواهد بود. 
ام��روزه هر برندی باید هویتش را در بخش های متنوعی بازنمایی کند. اگر ما فقط 
ی��ک بخ��ش را مدنظر قرار دهیم، به زودی دچار مش��کالت عمده ای در جلب نظر 

مخاطب و به ویژه تبدیل آنها به مشتریان وفادار برندمان خواهیم شد. 
Ragged Edge مکس اوتیگُنن؛ موسس برند

برندها باید رنگ های خاصی برای خود داشته باشند. خوشبختانه امروزه در عمل 
اغلب برندها دارای مجموعه رنگ های انحصاری برای خود هستند. آنچه مجموعه ای 
از رنگ ه��ا را ویژه یک برند می کند، مش��اهده مداوم آن رنگ ها از س��وی مخاطب 
اس��ت، بنابراین به مرور زمان مخاطب رنگ های موردنظر را مترادف با یک یا چند 
برند مش��خص درک می کند. به عنوان مثال، وقتی از رنگ قرمز صحبت می کنیم، 
برندهای مک دونالد و کوکاکوال به سرعت در ذهن نقش می بندند. این امر ناشی از 

تداوم مشاهده این دو برند با چنین رنگی است. 
بح��ث هوی��ت بصری یک برند اغلب ب��ا تمرکز بر روی لوگو جری��ان دارد. نکته 
مهم در این میان عدم وابس��تگی تام هویت بصری برندمان به لوگو است، بنابراین 
ما باید نس��بت به س��ایر بخش ها و المان های بصری برندمان نیز حساسیت داشته 
باشیم. وقتی ما در یک خرده فروشی مشغول قدم زنی در قفسه های مختلف هستیم، 
نخستین عامل محرک سیستم عصبی مان طیف های مختلف رنگی است، بنابراین 

رنگ های مورد استفاده یک برند حتی از لوگو نیز اهمیت بیشتری دارد. 
بدون تردید رنگ ها اهمیت روانش��ناختی بس��یار زیادی دارند. امروزه بسیاری از 
کارش��ناس های حوزه روانشناسی بر اهمیت رنگ ها در جلب توجه مخاطب تاکید 
دارند. به عنوان مثال، در صنعت فس��ت فود استفاده از رنگ های گرم و به طور ویژه 
طیف قرمز موجب جلب توجه بیشتر مخاطب می شود. این دامنه رنگی اشتهای افراد 
را بیش از پیش تقویت می کند، بنابراین مشاهده فست فودهای بزرگ با دامنه رنگ 
قرمز در لوگوی شان جای تعجب نخواهد داشت. این امر همیشه در ارتباط با تالش 
برای س��رقت هویت رقبا نیست. یک برند بزرگ هیچ وقت نگران سرقت هویتش از 
س��وی دیگر رقبا نیس��ت. این امر از نقطه نظر حرفه ای بیشتر برند مقابل را ضعیف 
خواهد کرد. امروزه مش��تریان ابزارهای اطالعاتی بسیار گسترده ای در اختیار دارند، 
بنابراین به خوبی تفاوت میان برندسازی اصولی و تالش برای سرقت هویت دیگران 
را درک خواهند کرد. توصیه من در این بخش توجه به اهمیت رنگ بر ساختار کلی 
برندمان و اقدام در برابر سرقت هویت بصری مان فقط در موارد بسیار حاد است. این 

امر اعتبار و هویت برندمان را متفاوت از دیگر رقبا به تصویر خواهد کشید. 
campaignlive :منبع

رقیب دیجی کاال با ترکیب سرمایه گذار ایرانی 
و خارجی آماده ورود به بازار ایران است

شنیده ها حکایت از آن دارد که در آینده ای نزدیک، دیجی کاال دیگر تنها 
فروشگاه اینترنتی بزرگ ایران نخواهد بود و یک تیم با ترکیب سرمایه گذار 
ایران��ی و خارج��ی ک��ه آخرین مراح��ل کار خود را پیش می ب��رد، در حال 
آماده س��ازی خود برای ورود به بازار ایران است. این بازیگر جدید که »بامن 
ش��اپ« نام دارد، احتماالً قرار اس��ت مدلی ش��بیه به »eBay« را در ایران 
ارائه دهد تا کاربران هم در کنار فروش��ندگان، به ش��کلی امن قابلیت خرید 

و فروش داشته باشند.
به گزارش دیجیاتو، ابتدای اس��فند 97، بامیلو از رقابت با دیجی کاال کنار 
رف��ت و پس از چند ماه، حتی دامنه این فروش��گاه نی��ز بازدیدکنندگان را 
به س��مت »اس��نپ مارکت« هدایت کرد، اما براساس شنیده ها، قرار نیست 
دیج��ی کاال ب��ه عن��وان تنها فروش��گاه اینترنتی ب��زرگ در ح��وزه تجارت 

الکترونیکی ایران باقی بماند.
از سوی دیگر شنیده می شود که »آپ« در فروشگاه جدید سرمایه گذاری 
کرده است. روابط عمومی آپ در پاسخ به درخواست دیجیاتو مبنی بر تایید 
یا تکذیب این خبر، اعالم کرد که »عده ای از سهامداران آپ در این فروشگاه 
س��رمایه گذاری کرده اند نه خود شرکت آپ«. بررس��ی های بیشتر دیجیاتو 
نشان می دهد که پای یک سرمایه گذار ترک هم در میان است، با این حال 
مش��خص نیست به جز »سهامداران آپ«، سرمایه گذار ایرانی دیگری نیز در 

این پروژه مشارکت دارد یا خیر.
زمان دقیق آغاز به کار بامن ش��اپ، هنوز اعالم نش��ده اس��ت اما دیجیاتو 
می تواند تایید کند که چند شخص باتجربه در حوزه تجارت الکترونیکی، از 
جمله چند مهره  کلیدی که قباًل در بامیلو فعال بوده اند، در فروشگاه جدید 

حاضر خواهند بود.
البته این مس��ئله به معنای آن نیست که فروشگاه جدید قرار است صرفاً 
سیاس��ت های بامیلو را ادامه دهد، بلکه ش��نیده می ش��ود که پلتفرم جدید 
قرار اس��ت ترکیبی از چند ایده برای حل برخی مشکالت موجود در فضای 
تجارت الکترونیکی ایران باشد. در نتیجه این احتمال وجود دارد که سیستم 
کاری فروش��گاه جدید، اجازه فروش محصوالت )یا خدمات( از طریق کاربر 
به کاربر، مانند دیوار یا شیپور را هم ارائه دهد. به نظر می رسد این فروشگاه 
ب��ر کلیدواژه »امنی��ت« در خرید و فروش تاکید بس��یاری دارد؛ چیزی که 

برخالف دیوار و شیپور، در »eBay« بیشتر قابل مشاهده است.
اما بامن ش��اپ چگونه قرار اس��ت با دیجی کاال که بازدید میلیونی دارد و 
می ت��وان 1.7 میلیون تنوع محص��ول در آن یافت، رقابت کند؟ این احتمال 
وجود دارد که فروش��نده ها در ابتدای فعالیت این پلتفرم، کمیس��یونی صفر 
درصدی یا بسیار پایین پرداخت کنند. دیجی کاال در سه سال اخیر 30 هزار 
فروش��نده را در مارکت پلیس خود جذب کرده است و پرداخت کمیسیون 
پایین تر مش��خصاً برای فروش��ندگان جذاب خواهد ب��ود. نکته دیگر، تعداد 
کاربران آپ است که احتماال می تواند در رشد این پلتفرم تاثیرگذار باشد. در 
حالی که آپ اکنون در کافه بازار 11 میلیون نصب فعال دارد، دی ماه سال 
گذش��ته مدیرانش در یک نشست خبری با رسانه ها گفته بودند که »تعداد 

مشتریان آپ از مرز 35 میلیون کاربر گذشته است.«

به بچه ها دست یاری بدهید
اس��کناس های جدید س��وئیس به کودکان معلول و بدون دس��ت، دست 

یاری می دهد.
»به کودکان دس��ت یاری بده«، نام یک موسسه خیریه در سوئیس است 
که امکان دسترس��ی کودکان با معلولیت های جسمی را به پروتزهای مدرن 
دس��ت به وجود می آورد. این موسس��ه خیریه در نظر دارد تا در حد امکان 
تعداد بچه های آس��یب دیده تحت حمایت خ��ود را افزایش دهد. در نتیجه 
ل��زوم راه اندازی یک کمپین اهدایی تاثیرگذار احس��اس ش��د. متناس��ب با 
بافت فرهنگ راه حل این مش��کل معرفی یک سری اسکناس های جدید در 

سوئیس در سال 2019 برای نخستین بار در 20 سال گذشته بود.
در کش��وری که گوشه گوش��ه آن بانک های مختلف به چشم می خورند، 
عرضه اسکناس های جدید همواره مورد توجه بسیاری از افراد قرار می گیرد. 
این بار ش��رایط خاص است: برای نخس��تین بار در تاریخ بانکداری سوئیس، 
اس��کناس دیگر ش��خصیت های معروف را به تصویر نمی کش��ند. در عوض 

ویژگی بصری ممتاز آن دست انسان است.
از این حرکت خالقانه برای تبلیغات اس��تفاده ش��د. پول اهداکنندگان به 
دس��ت جدید بچه ها تبدیل می ش��ود و امکان انجام هم��ه کارهایی را برای 
آنه��ا فراه��م می کند که در غی��ر این صورت ق��ادر به انجام آنها نیس��تند: 
دوچرخه سواری، با اعتماد به نفس دست خود را در مدرسه باال بردن و ... .

یک نقش ویژه جداگانه برای هر اسکناس با ارزش پولی متفاوت اختصاص 
داده ش��د، بنابراین همه انواع مختل��ف اهداکنندگان، از اهداکنندگان مبالغ 

کوچک گرفته تا اهداکنندگان اصلی مورد خطاب قرار گرفتند.

پست، داستان تولد مسیح را تغییر می دهد
آگهی تبلیغاتی شرکت خدمات پستی نروژ با افشای نقش احتمالی 
یک پیک نامه بر در داستان تولد مسیح، در اقدامی طنزآمیز بر روی 

هویت و مفهوم »مریم مقدس« سایه تردید می اندازد.
به گفته ش��رکت خدمات پس��تی نروژ )Posten Norge(، در 
ترجمه نروژی انجیل در س��ال 1930 میالدی چنین آمده است که 
یک حکم از سوی امپراتور »آگوستوس«، نخستین امپراتور روم، به 
همه مردم دس��تور می داد تا در زادگاه خود نام ش��ان را ثبت کنند. 
این حکم به وس��یله پیک یا همان پستچی به دست تک تک اهالی 

شهرها می رسید.
در نتیج��ه، این آگه��ی بازرگانی، محصول آژان��س تبلیغاتی پل 
اس��لو، نگاهی به نقش این پیک در داستان تولد مسیح می اندازد. او 
طومارهایی خطاب به مریم و همسر آینده اش، یوسف نجار )ازدواج 
آنها پس از تولد مس��یح اتفاق افتاد( را به دس��ت آنها می دهد. با باز 
ش��دن در، مریم ظاهرا دلباخته این پی��ک نروژی با موهای طالیی 
می ش��ود و 9 ماه بعد فرزندش با موهای طالیی به دنیا می آید )این 
آگه��ی تبلیغاتی نظر اندک مس��یحیانی را به تصویر می کش��د که 

روایت انجیل از داستان تولد مسیح را تایید نمی کنند.(
ب��ه گفته رئیس بازاریابی ش��رکت خدمات پس��تی ن��روژ، مونیکا 
س��ولبرگ، بدون ش��ک این آگهی تبلیغاتی، حداقل ممکن اس��ت 
برخ��ی افراد را تحریک و عصبانی کند اما هدف از برگزاری کمپین 
کریس��مس فوق، آگاهی دادن درباره شرکت به شیوه ای خنده دار و 

شگفت انگیز است.
mbanews :منبع
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۱.یک گوشه بازار را انتخاب کنید
به عنوان یک نویس��نده مس��تقل می توانید مباحث��ی را که در مورد 
آنها می نویس��ید به صورت تخصصی انتخاب کنید، با این حال به جای 
اینکه ش��بکه خود را گسترده بکشید و در مورد هر چیزی که در فضای 
میز ش��ما قرار دارد بنویس��ید، غواصی را در یک موضوع خاص عمیق تر 

انجام دهید.
آلی دکر، نویس��نده تیم س��تون HubSpot و یک نویسنده مستقل 
موف��ق، می گوید: »ش��ما نمی توانی��د در همه چیز متخصص باش��ید – 
مطمئناً اصطالح» Master of None «را ش��نیده اید. نوشتن در یک 

حوزه تخصصی نیز موفقیت در اتمام پروژه ها را به دنبال خواهد شد.«
به عنوان مثال، اگر عالقه مند به نوش��تن برای ش��رکت های بازاریابی 
هس��تید، می توانید در زمینه نوش��تن برای مش��اغل کوچک متخصص 
ش��وید. این امر وقتی برای مش��اغل کوچک تکرار شود این مزیت را به 
شما می دهد که نوشتن مطالب را آسان تر می کند زیرا چندین بار برای 

مخاطبان مشابه می نویسید.
۲. با مشتریان خود ارتباط برقرار کنید

آجا فراس��ت، استراتژیست هاب اسپات و یک نویسنده مستقل موفق، 
می گوید: »زود و به موقع با مراجعان خود ارتباط برقرار کنید. اگر  غرق 
در کار ش��وید و نفهمید که یک فرصت خوب وجود دارد، مهلت خود را 
از دس��ت می دهید، ساکت نش��وید. – به مشتری بگویید که چه اتفاقی 
می افتد و ارتباط مس��تمر داشته باشید. اگر شما از شهر خارج می شوید 
و چن��د هفته کار نخواهید کرد، روز قبل ب��ه آنها نگویید، بگذارید چند 

ماه از آنها مطلع شوید.«
ای��ن نوع ارتباطات کار ش��ما را آس��ان تر می کند و می تواند به ش��ما 
در برقراری ارتباط با مش��تری خود کم��ک کند تا در آینده کاری روی 
ش��ما حس��اب کنند. عالوه بر این، ارتباط روشن بهترین کاری است که 

می توانید برای شهرت و برند خود انجام دهید.
۳. شبکه با نویسندگان دیگر

دککر می گوید: »ارتباطات برای پیشرفت حرفه ای و شخصی شما نیاز 
اس��ت. من در مورد فریلنسینگ و کپی رایتینگ از دوستان رقیب بیشتر 

مطالب مفید آموختم تا کار در پروژه ها.«
ب��ا ارتب��اط با نویس��ندگان دیگر، می توانی��د در جدیدتری��ن اخبار و 

گرایش های صنعت خود به روز باشید. به عالوه، شما می توانید اطالعاتی 
در مورد چگونگی موفقیت به عنوان یک نویسنده مستقل را به اشتراک 
بگذارید و یاد بگیرید. بهترین ش��خص برای درخواس��ت مشاوره، کسی 

است که مسیری را که می خواهید قدم بزنید قدم گذاشته است.
4- به صورت آنالین فعال باشید

برای برندینگ، ش��ما باید فعال و آنالین باش��ید. به عنوان مثال، شما 
باید یک وب سایت پرتفوی با توصیفات داشته باشید، وبالگ خود را در 
س��ایت خود بنویس��ید، پست مهمان در سایر نش��ریات قرار دهید و در 

رسانه های اجتماعی فعال و مشغول باشید.
پ��س از انتخاب طاقچه و ش��روع به ارس��ال آنالین، مردم ش��روع به 
ش��ناخت نام ش��ما خواهن��د کرد. عالوه ب��ر این، این م��وارد همچنین 
می تواند SEO ش��ما را بهبود بخش��د و به شما اعتبار بیشتری ببخشد، 
بنابراین وقتی شرکت ها به جست وجوی جمله »نویسندگان آزاد مشاغل 

کوچک« می پردازند، نام شما ظاهر می شود.
5- نوشتن جمالت قصار

ب��رای پیدا ک��ردن ش��رکت ها، می توانید به صفحه ه��ای کاری مانند 
Contena ، Blogging Pros ی��ا Mediabistro ن��گاه کنی��د، به 

گروه های Facebook یا شبکه در LinkedIn بپیوندید.
پ��س از یافتن ش��رکتی برای گش��ودن، باید یک پروپ��وزال خوب را 
بنویس��ید که به ش��ما بفروش��د و برای انتشار مناسب باش��د. این کار 
س��اده ای نیس��ت، بنابراین برای تبدیل شدن به یک نویسنده مستقل و 
موفق، باید یاد بگیرید که چه پیشنهادی را ایجاد می کنید و با جمالت 

قصار متفاوت باشید.
6- مذاکره و قرارداد

بزرگ ترین اشتباه تقریباً هر نویسنده مستقل در ابتدای کار خود این 
اس��ت که آنها قراردادی را تنظیم نمی کنن��د و ارزش آنها را نمی دانند، 

بنابراین آنها کمتر از حد الزم کار می کنند.
اکن��ون این توصیه ها را انجام دهید و حتماً در مورد چگونگی مذاکره 
در مورد دس��تمزدهای آزاد تحقیق کنید. میانگین نرخ ساعت، نرخ هر 
کلم��ه یا نرخ در هر پروژه را جس��ت وجو کنی��د. جوانب مثبت و منفی 
س��اختار قیمت گذاری را ذکر کنید و تصمی��م بگیرید که چه چیزی را 

می خواهید شارژ کنید.

7- یاد بگیرید که چگونه ویرایش کنید
به عنوان یک نویس��نده مستقل، شما یک ویرایشگر ندارید که به هر 

قطعه ای که می نویسید، نگاه کند.
به عنوان مثال، روند نوشتن و ویرایش من اینجاست:

ب��دون قض��اوت بنویس��ید: وقتی قطعات خ��ود را می نویس��ید، کاله 
ویرایشگر را بردارید و فقط بنویسید.

ویرایش برای امال، دس��تور زبان و ساختار جمله: پس از اتمام قطعه، 
آن را برای چند ساعت یا یک روز یا اگر می توانید کنار بگذارید. سپس 
در اولی��ن ویرایش خود، فقط به دنبال خطاهای امالیی و دس��تور زبان 
باش��ید. ع��الوه بر این، اطمین��ان حاصل کنید که جمالت به درس��تی 

ساختار یافته اند.
ویرایش برای سبک: مشتری شما ممکن است به یک راهنمای سبک 
خاص رعایت ش��ود. در صورت انجام این کار، می خواهید مطمئن شوید 
که این قطعه به س��بک درس��ت نوشته شده اس��ت. آیا نام ها، عناوین، 
زمان ها، نقل قول ها و منابع تصویر به درس��تی انجام می ش��ود؟ بروید و 

بررسی کنید.
ویرای��ش برای قالب بندی: در آخر، بروید و مطمئن ش��وید که قطعه 

کاماًل قالب بندی شده است.
به طور کلی، می خواهید از »حالت نوشتن« به »حالت ویرایش« تغییر 
دهید. هنگام ویرایش، به دنبال دقت، وضوح و قالب بندی کلی هستید.

۸- مهارت های مکمل خود را تقویت کنید
به عنوان یک نویس��نده مستقل، ش��ما فقط نمی توانید یک نویسنده 
خوب باشید. شما همچنین باید مهارت های مکمل مانند SEO ، تجزیه 

و تحلیل، بازاریابی یا تبلیغات را داشته باشید.
ی��ک راه عال��ی برای مان��دن در صدر بازی خود، گذران��دن دوره ها و 
خواندن مقاله های مربوط به این مهارت ها اس��ت. این مهارت ها ش��ما را 
از س��ایر نویسندگان مس��تقل که فقط می دانند چگونه می نویسند جدا 

نمی کنند و نمی توانند مقاالت را برای نتایج بهینه کنند.
عالوه بر این، اگر آنها نکاتی را برای بهبود نوشتار خود ارائه می دهند، باید 
از مش��تری نیز مشاوره بگیرید. این توصیه می تواند به تقویت مهارت های 

شما کمک کند و شما را به یک فریلنسر حرفه ای تبدیل کند.
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مردم بیش��تر از گذش��ته با اس��تفاده از اینترنت در فضای آنالین 
وق��ت می گذرانند و بین کانال ها و دس��تگاه های مختلف در گردش 
هس��تند. ممکن اس��ت ایمیل ها را در لپ تاپ خوان��د و برای گوش 
دادن پادکست یا موزیک از تلفن همراه استفاده کرد. این امر سبب 

پیدایش مفهوم MultiChannel-Advertising می شود.
در عصر دیجیتال، مردم بیشتر از گذشته با استفاده از اینترنت در 
فضای آنالین وقت می گذرانند و بین کانال ها و دستگاه های مختلف 
در گردش هس��تند. افراد ممکن اس��ت روز خ��ود را با چک کردن 
ایمیل ها در لپ تاپ ش��روع کنند. سپس برای گوش دادن پادکست 
یا موزیک از تلفن همراه یا رادیو استفاده کنند. در ادامه روز کارهای 
خود را با کامپیوتر دس��کتاپ اداره انجام دهند و در راه برگش��ت به 

خانه با موبایل شبکه های اجتماعی را چک کنند.
در خانه به هنگام صرف شام تلویزیون ببینند و در حین تماشای 
تلویزی��ون، مجل��ه بخوانند، با موبایل بازی کنند و دوباره س��ری به 
اینستاگرام و تلگرام بزنند. مخاطبان هدف نیز همین کارها را انجام 
می دهن��د. به همین  دلیل، بازاریاب ها، برندها و ش��رکت ها ش��انس 
بیش��تری برای دیده ش��دن تبلیغات توس��ط مخاطب��ان هدف در 

رسانه های مختلف دارند.
در صنع��ت تبلیغات، تبلیغ کنن��دگان از چندین روش برای تبلیغ 
محص��والت خود از جمل��ه موتورهای جس��ت وجو، تبلیغات بنری، 
تبلیغ در ش��بکه های اجتماعی، تبلیغات موبایلی، تبلیغات ویدئویی، 
بیلب��ورد و . . . اس��تفاده می کنند. اکثر برنده��ا دو یا چند روش را 
ب��ا هم ادغام می کنن��د تا طیف گس��ترده تری از مخاطبان هدف را 

پوشش دهند.

همچنی��ن می توان تبلیغات دیجیت��ال و تبلیغات آفالین را با هم 
همسو کرد و مخاطب را در چند کانال یا رسانه مختلف، درگیر برند 
کرد. در واقع، مخاطبان هدف در هر جایی می توانند حضور داش��ته 
باش��ند و شما نیز باید در همان رسانه ها باش��ید. به همین منظور، 
 Multi-Channel مفهومی در بازاریابی ش��کل گرف��ت که به آن

Marketing یا Cross-Channel Marketing می گویند.
Multi-Channelمزایای اجرای کمپین های تبلیغاتی

اجرای کمپین ه��ای تبلیغاتی Multi-Channel مزایای زیاد و 
قابل توجهی دارند که شامل:

1. جلب توجه، افزایش آگاهی و درگیری بیشتر مخاطبان با برند
2. پیام رسانی و اطالع رسانی یکپارچه

3. دسترسی به مخاطبان در کانال یا رسانه  های مورد عالقه آنها
4. جمع آوری داده های مفید از مخاطبان در کانال های مختلف

تبلیغات Multi-Channel هرچند س��اده ب��ه نظر می آیند اما 
نیازمند یک استراتژی قوی و استفاده مناسب از داده )Data( است 
و زمانی به موفقیت می رس��د که بتوان��د تجربه یکپارچه و خوبی را 

برای مخاطب ایجاد کند.
چگون��ه می توان یک اس��تراتژی موفق برای اج��رای کمپین های 

تبلیغاتی Multi-Channel داشت؟
Multi- در کنار تمام مزیت هایی که برای کمپین های تبلیغاتی

Channel گفته شد، اجرای این کمپین های تبلیغاتی چالش هایی 
را نیز به دنبال دارد:

• سخت شدن حفظ یکپارچگی پیام در کانال های مختلف و رفتار 
متفاوت کاربران در هر کانال

گاهی برخی برندها یا ش��رکت ها، یک کانال مشخص برای فروش 
Multi- محص��والت خود دارند و با اجرای کمپین ه��ای تبلیغاتی

Channel ممک��ن اس��ت کنترل خ��ود برای هدایت مش��تری به 
انتهای قیف فروش از طریق آن کانال مشخص را از دست دهند. در 
برخی موارد نیز شرکت ها مخاطبان هدف را در یک کانال تبلیغاتی 
پی��دا می کنند و اگ��ر از روش Multi-Channel اس��تفاده کنند 

عمال تارگت کردن مخاطبان برای آنها سخت می شود.
• پیچیدگی بیشتر کمپین و نیاز به نیرو و منابع بیشتر

هرچه تعداد تاچ پوینت ها و داده های به دست آمده از کمپین های 
تبلیغاتیMulti-channel بیشتر شود، پیچیدگی و نیاز به نیروی 
انس��انی، زمان و منابع موردنیاز نیز افزایش می یابد. درنتیجه، گاهی 
شرکت ها با کمبود وقت و نیروی انسانی در اجرای این کمپین های 
تبلیغات��ی مواجه می ش��وند. در ای��ن چالش پلتف��رم  مدیریت داده 

)DMP( می تواند به افراد کمک کند.
 Multi-Channel بنابراین، ش��روع ی��ک کمپی��ن تبلیغات��ی
نیازمن��د یک تیم دقیق و حرفه ای اس��ت که نه تنها تنوع رس��انه و 
تبلیغات آنها زیاد اس��ت، بلکه توانایی تعریف استراتژی های کارآمد 
دارن��د تا بتوانند در حفظ یکپارچگی پیام برند و رفع پیچیدگی های 

کمپین ها افراد را یاری کنند.
آژان��س تبلیغ��ات دیجیتال دیما، با س��ابقه زیاد خ��ود در زمینه 
تبلیغ��ات Multi-channel و ب��ا به عهده گرفت��ن مدیریت این 
کمپین ها، شما را از آزمون و خطا در فضای دیجیتال حفظ می کند 

تا کمپین به درستی اجرا و پیام دقیقا به مخاطب موردنظر برسد.
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چگونه پیام های یکنواختی را به مخاطبین کمپین منتقل کنیم

کمپین های تبلیغاتی Multi-Channel در دیجیتال مارکتینگ

واقعیت های تعجب برانگیز درباره ارتباط 
فرآیندهای ذهنی مشتریان با قیمت محصوالت

هر فروشنده ای به خوبی می داند که »قیمت« یکی از فاکتورهای 
مهم در میزان فروش یک محصول اس��ت. معم��والً دو روش عمده 

برای قیمت گذاری وجود دارد.
در ش��یوه اول: س��عی می کنند قیمت یک کاال را پایین تر تعیین 
کنن��د. در این اس��تراتژی، قیمت پایین در اکث��ر مواقع موجب باال 
رفتن میزان فروش می ش��ود. در ش��یوه دوم: قیم��ت یک محصول 
را باال تعیین می کنند. کاماًل مش��خص است که میزان فروش برای 
محصولی که قیمت آن باالتر تعیین ش��ده بس��یار پایین اس��ت، اما 
معادله ارتباط فروش با قیمت کاال به همین س��ادگی نیس��ت. یک 

میانجی بسیار مهم به نام ذهن انسان ها در این معادله وجود دارد.
ذهن هر انس��انی ب��ه راحتی می توان��د واقعی��ت را تغییر دهد و 
مطابق با ادراکات خود، واقعیت را درک کند. از آنجایی که انسان ها 
توسط کارکردهای مغزی ش��ان تبدیل به موجودی پیچیده شده اند 
بنابراین، روند تصمیم گیری و کارهایی که انجام می دهند نیز هرگز 
مانند ماش��ین ها و سیستم های طراحی شده توس��ط انسان نیست. 
بلکه پیچیدگی های خاصی توس��ط مغزش��ان در آن ایجاد می شود. 
خریدکردن نیز یکی از شرایطی است که ذهنیت انسان تأثیر زیادی 

بر آن می گذارد.
چرا محصولی در بازار با اس��تقبال بسیار زیادی مواجه می شود و 
محصولی دیگر با چنین واکنش��ی مواجه نمی شود؟ چرا محصولی با 
قیم��ت پایین باز هم فروش خوبی ندارد ولی محصولی با قیمت باال 
همچنان ف��روش خوبی در بازار دارد؟ زمانی که محصولی وارد بازار 
می ش��ود با انسان هایی هوشمند مواجه می شود که عوامل زیادی در 
تصمیم های آنها اثرگذار اس��ت. یک��ی از این عوامل، قیمت محصول 
است. قیمت یک محصول در ذهن مشتریان تجزیه و تحلیل می شود 
و در نهایت با توجه به نتیجه ای که به دست آورد، ارزشیابی شده و 
تصمیم برای خرید یا عدم خرید گرفته می شود. حال به شرح ادراک 

ذهن انسان ها از قیمت های مختلف می پردازیم.
۱- محصوالت با قیمت باال

زمان��ی که قیمت محصولی باالس��ت، اولین چی��زی که در ذهن 
انس��ان ها به وجود می آید این اس��ت که کیفیت این محصول باالتر 
است؛ چراکه قیمت هر کاالیی نشان دهنده میزان کیفیت آن است. 
حتی اگر ش��ما محصولی با کیفیت پایین یا متوسط نیز تولید کنید 
ولی قیمت باال برای آن تعیین کنید مش��تریان چنین فکر خواهند 
کرد که کیفیت این کاال باالس��ت چراکه قیمت آن بیش��تر اس��ت. 
چیزی که عجیب تر اس��ت این اس��ت که در این گونه مواقع معموالً 
مشتریان بر سر قیمت محصول چانه نمی زنند یا کمتر چانه می زنند.

براس��اس تجربیات مش��اوره بازاریابی، آنها فکر می کنند کاالیی با 
این کیفیت را نمی توان انتظار داش��ت با قیمت پایین تر بفروش��ند، 
بنابراین در زمان تصمیم گیری برای خرید آن س��عی می کنند کمتر 
چان��ه بزنند ی��ا اصاًل چانه نزنند. همچنی��ن خرید این محصول یک 
ارتباط دوطرفه با اعتماد به نفس مشتری دارد. معموالً مشتری هایی 
که اعتماد به نف��س باالیی دارند محص��والت گران قیمت می خرند 
چراکه آن را مناس��ب خودش��ان می  دانند. از طرفی، فردی که این 
محصول را خریده در هنگام اس��تفاده از آن اعتماد به نفس باالتری 
دارد. به همین دلیل اس��ت که افرادی با توانایی مالی باال به س��راغ 
محصوالت گران قیمت می روند تا محصولی متناس��ب با شخصیت و 

اعتماد به نفس خود خریداری کنند.
۲- محصوالت با قیمت پایین

محصوالت��ی که قیمت آنها پایین تر اس��ت، اولی��ن چیزی که به 
ذهن مشتریان می رسد این است که کیفیت این محصول نمی تواند 
چن��دان ب��اال باش��د. دقیقاً برعک��س آن چیزی ک��ه در محصوالت 
گران قیم��ت اتفاق می افتد. همچنین از آنجایی که ذهن مش��تریان 
ارزش ای��ن محصول و کیفیت آن را کمت��ر ارزیابی می کند معموالً 
درخواس��ت تخفیف و کاهش قیمت برای این محصوالت نیز بیشتر 

است.
شاید شما به عنوان یک فروشنده تعجب کنید که هر چقدر قیمت 
یک کاال را پایین تر تعیین می کنید باز هم مشتریان از شما تخفیف 
بیشتری می خواهند، اما واقعیت این است که آنها با توجه به قیمت 
تعیین شده، ارزش آن را پایین تر درک می کنند و حدس می زنند که 
بتوانند با قیمت پایین تر نیز خریداری کنند، یا اینکه تصور کنند این 
محصول کمتر از قیمتی که برای آن تعیین کرده اند ارزش و کیفیت 
دارد. به همین س��ادگی مش��اهده می کنیم ک��ه فرآیندهای ذهنی 
انس��ان همچون درک ارزش یک محصول و در نهایت تصمیم گیری، 

نقش مهمی در فروش کاال با قیمت های متفاوت دارد.
بنابرای��ن، قیمت محصوالت یک فاکتور پیچیده و مهم اس��ت که 

مستقیم با ذهن و ادراک افراد نسبت به آن ارتباط دارد.
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توسعه کسب و کار با 6 ایده ساده

        
راه اندازی کس��ب و کار کوچک همیش��ه کار دش��واری محسوب می شود. 
امروزه بس��یاری از کس��ب و کارهای کوچک در سراسر دنیا مشغول فعالیت 
هس��تند. نکته مهم درخصوص اغلب این کس��ب و کارها توقف شان در یک 
س��طح مش��خص از رشد و توسعه اس��ت. به این ترتیب آنها هیچ گاه بدل به 
برندهای بزرگ با دامنه گس��ترده ای از مش��تریان نمی شوند. کارشناس های 
مختلف درباره تکنیک های توس��عه کس��ب و کار نظ��رات گوناگونی دارند. 
اس��تفاده از ایده ه��ای خالقانه و تالش برای نوآوری در کس��ب و کار بخش 
قاب��ل توجه��ی از توصیه های مطرح در حوزه کس��ب و کاره��ای کوچک را 
تش��کیل می دهد. بدون تردید صرف تاکید بر ضرورت نوآوری در کس��ب و 
کار برای توسعه برندهای کوچک کافی نیست، بنابراین در مقاله کنونی نگاه 

دقیق تری به این موضوع خواهیم انداخت. 
۱. افزایش تاثیرگذاری کمپین های بازاریابی

امروزه ابزارهای بس��یار زیادی در اختیار برندها برای توس��عه کسب و کار 
قرار دارد. وقتی کس��ب و کار ما در مقیاسی محلی با بودجه محدود فعالیت 
دارد، باید به طور کامال هوشمندانه بر روی الگوهای بازاریابی سرمایه گذاری 
کند. ش��اید یک برند بزرگ پس از س��رمایه گذاری عظی��م در یک بخش با 
مش��کالت مالی چندانی مواجه نش��ود، اما وضعیت کسب و کارهای کوچک 
ب��ه طور کلی متفاوت اس��ت. توصیه م��ن در این بخش توج��ه به ایده های 
بازاریابی کم هزینه است. ما در ابتدای مسیر کسب و کار باید به جای صرف 
هزینه های گزاف به س��راغ ایده های مناسب با وضعیت مان باشیم. نکته مهم 
در اینجا ایجاد تمایز می��ان مفهوم بازاریابی کم هزینه و عدم دریافت نتیجه 
دلخواه اس��ت. اگر به مرور کمپین های بازاریابی موفق در طول تاریخ عالقه 
داش��ته باشید، بسیاری از آنها با بودجه های بسیار اندک ساماندهی شده اند، 
بنابراین خالقیت و جلب نظر مش��تریان رابطه تغییرناپذیری با سطح بودجه 
برنده��ا ندارد. امروزه برندهای کوچک نیز توانایی کس��ب موفقیت در حوزه 

بازاریابی با سرمایه گذاری بر روی ایده های کم هزینه را خواهند داشت. 
۲. مشاهده دقیق ترندها

کسب و کارهای کوچک برای حضور مداوم در عرصه رقابت کاری باید نگاه 
دقیقی به ترندهای برتر داشته باشند. وقتی از مفهوم ترند صحبت می کنیم، 
بس��یاری از افراد به س��راغ حوزه بازاریابی می روند. ب��دون تردید ترندهای 
بازاریابی برای توس��عه کس��ب و کار اهمیت زیادی دارند، اما این مفهوم در 
سایر بخش ها نیز کاربردی است. ترندهای برتر شامل هرگونه سبک مدیریت 
یا اداره کس��ب و کار اس��ت. به طور معمول ترندهای تازه ش��امل سبک ها و 
الگوهای تازه مدیریت کس��ب و کار هس��تند. ما به عنوان صاحب یک کسب 
و کار کوچک با مشاهده عملکرد برندهای بزرگ و ترندهای مطرح در حوزه 

تخصصی مان امکان بهبود وضعیت برندمان را خواهیم داشت. 
۳. یادگیری از رقبا

رقابت در عرصه کسب و کار همیشه به معنای تصور دیگر برندها به مثابه 
دشمن مان نیست. امروزه بسیاری از برندهای بزرگ و رقیب از یکدیگر نکات 
مختلف��ی یاد می گیرند. به هر حال رقبای ما اهداف و برنامه های منحصر به 
فردی برای جلب نظر مشتریان دارند. نکته مهم در این میان اشتراک دامنه 
مش��تریان مدنظر ما و آنهاس��ت. این امر امکان یادگی��ری نکات مختلف از 

یکدیگر را به شدت افزایش می دهد. 
یادگیری از رقبا همیش��ه به معنای تقلید نکات مثبت آنها نیس��ت. بدون 
شک رقبای ما نیز دچار اشتباه می شوند، بنابراین یادگیری از اشتباهات آنها 
باید در دس��تور کار ما قرار گیرد. این امر ما را به طور رایگان از تجربه های 

ناموفق رقبا بهره مند می سازد. 
4. توجه به نظرات مشتریان

اغلب مشتریان امروزی پس از خرید یک محصول یا تعامل با برند اقدام به 
بیان نظارت شان می کنند. این امر به شیوه های مختلفی روی می دهد. اکنون 
با توجه به توسعه شدید فناوری های دیجیتال بخش قابل مالحظه ای تعامل 
افراد با برندها در دنیای آنالین صورت می گیرد، بنابراین اگر ما در پی بهبود 
وضعیت کس��ب و کارمان هستیم، باید به نظرات مشتریان بها دهیم. در غیر 

این صورت هیچ گاه برندمان توسعه مناسب نخواهد یافت. 
مش��کل اصلی بس��یاری از کس��ب و کارهای کوچک صرف ش��عار درباره 
توجه به نظرات مش��تریان اس��ت. این امر اگرچه همراه با جمع آوری نظرات 
مشتریان است، اما هیچ گاه اثربخشی الزم بر روی تصمیم گیری های شرکت 
را ندارد. نتیجه این بحث ضرورت تغییر نگرش ما به حوزه کس��ب و کار در 

صورت تمایل به توسعه مداوم برندمان است. 
5. اهمیت بازاریابی به مثابه عامل افزایش شهرت برند

کس��ب و کارهای کوچک همیش��ه به دنبال افزایش شهرت شان هستند. 
یک��ی از ابزارهای مناس��ب در ای��ن زمینه بازاریابی اس��ت. نکته مدنظر من 
در ای��ن بخش ضرورت هم��کاری با افراد حرفه ای در ح��وزه بازاریابی برای 
نتیجه بخش��ی فعالیت های برندمان است. بدون شک افراد ماهر در هر حوزه 
گرایش به س��وی همکاری با برنده��ای بزرگ دارند، بنابرای��ن کار ما برای 
جلب نظر آنها بس��یار دش��وار خواهد ب��ود. در این بخ��ش دو راهکار اصلی 
پیش روی ما قرار خواهد داش��ت. نخست تالش برای ترغیب افراد حرفه ای 
با تاکید بر نقش منحصر به فردشان در شرکت و دوم استفاده از نیروی کار 
ج��وان. پیرامون نکته دوم، باید برگزاری دوره های آموزش عالی بازاریابی در 
دانشگاه های معتبر جهان را مدنظر داشت. استفاده از فارغ التحصیالن چنین 
دانشگاه هایی برای بهبود وضعیت بازاریابی برندمان ایده ای جذاب و در عین 

حال کم هزینه خواهد بود. 
6. سرمایه گذاری بر روی فرمت ویدئو

محتوای بصری تاثیرگذاری به مراتب بیش��تری بر روی مخاطب دارد. این 
امر ناشی از تغییر سلیقه کاربران در فضای آنالین و همچنین توسعه فناوری 
اینترنت است. شاید تا همین یک دهه پیش مشاهده آنالین یک کلیپ کوتاه 
به صورت آنالین با مشکالت زیادی همراه بود، اما امروزه پلتفرم های پخش 
فیلم و س��ریال آنالین نیز در سراسر دنیا مشغول به فعالیت هستند. این امر 
نیاز به س��رمایه گذاری بر روی فرمت ویدئو را افزایش می دهد. فرمت ویدئو 
فقط در حوزه بازاریابی و تبلیغات تاثیرگذار نیست. بسیاری از کسب و کارها 
در فرآیند برندس��ازی نیز از محتوای ویدئویی در راس��تای انتقال ارزش های 

مرکزی شان استفاده می کنند. 
بدون تردید تالش برای توسعه کسب و کار کوچک همراه با دشواری های 
بس��یار زیادی است. توجه به نکات مورد بحث در این مقاله گام مناسبی در 
راس��تای ش��روع فرآیند رشد و توسعه کس��ب و کارمان خواهد بود. همیشه 
ام��کان بهب��ود توصیه ه��ای مرتبط با حوزه توس��عه کس��ب و کار از طریق 
شخصی سازی آنها وجود دارد، بنابراین شما نیز با شخصی سازی توصیه های 
مورد بحث در این مقاله امکان کسب موفقیت های بیشتر را خواهید داشت. 
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»ف��روش صندلی های اتوب��وس در تهران«؛ این خبری بود که در ش��بکه های 
اجتماعی منفجر و باعث نگرانی عده زیادی از افرادی شد که با اتوبوس در تهران 
تردد می کنند. به س��رعت فروش صندلی ها، که از س��وی مدیرعامل اتوبوسرانی 
مطرح شده بود، توس��ط شهردار و معاون حمل ونقل ترافیک تهران تکذیب شد، 
اما در این میان ظهور یک استارت آپ در حوزه حمل ونقل همگانی تکذیب نشد؛ 
اس��تارت آپی که تمرکزش بر توس��عه خدمات هم پیمایی ق��رار گرفته و خطوط 

مبتنی بر تقاضا DRT را توسعه می دهد.
این اس��تارت آپ قرار اس��ت از انتهای آذرماه ش��روع به کار کن��د، اما نه برای 
اتوبوس های ش��هری، بلکه  ب��رای اتوبوس های دربس��تی، مینی بوس هایی که در 
حال اضافه ش��دن به ناوگان بخش خصوصی هستند و شاید هم در آینده، ون ها. 
اس��تارت آپ »به  همراه« که خود را یک اس��تارت ْآپ مس��تقل و کاماًل خصوصی 
معرفی می کند، قرار اس��ت چنین ایده ای را در تهران پیاده س��ازی کند و اکنون، 

آماده  شروع به کار است.
»احمد تابنده«، مدیرعامل »به همراه«، در گفت وگو با دیجیاتو، اش��اره می کند 
که قرار بود این اس��تارت آپ در 26 آذرماه به ش��کل رسمی و طی مراسمی کار 
خ��ود را آغاز کند، اما انعکاس اش��تباه خبر فعالیت در روز گذش��ته و ایجاد یک 
سوءتفاهم بزرگ، باعث شده تا این تیم تصمیم بگیرد زودتر حقیقت را رسانه ای 
کن��د. او می گوید ه��دف اصلی این طرح ارائه نوعی جدی��د از حمل و نقل برای 
ترغیب ش��هروندان به مدل هم پیمایی اس��ت و عمده مخاطبین این استارت آپ، 

مسافرین خودروهای شخصی هستند.
استفاده از اتوبوس های شهری یک سوءتفاهم است

تابنده در مورد نحوه کارکرد این استارت آپ می گوید که از ناوگان اتوبوس های 
 DRT دربس��تی یا مینی بوس های جدید برای این  کار اس��تفاده خواهد ش��د و
هیچ ارتباطی به اتوبوس های ش��هری ندارد. او همچنی��ن تاکید می کند که این 
اس��تارت آپ، قرار نیس��ت وارد بحث ناوگان داری ش��ود، با این حال او در پاسخ 
ب��ه این س��وال که اتوب��وس و مینی بوس ها چگونه و از کجا تامین می ش��وند، به 

دیجیاتو می گوید:
»بی��ن 600 ت��ا 700 اتوب��وس دربس��تی در ته��ران وجود دارد که مش��غول 
خدمت دهی به اداره ها و س��ازمان ها در س��اعت های خاصی هستند و ساعت های 
زیادی بدون فعالیت هس��تند. از طرفی به دلیل قیمت باال و حدود 1.5 میلیارد 
تومانی هر اتوبوس، تعدادی مینی بوس هم در حال اضافه ش��دن به ناوگان است. 
اگر طرح ما موفق باش��د، در گام بعدی، می توان از وسیله های نقلیه ون استفاده 
کرد. پس بحث فقط پیرامون اتوبوس نیس��ت و به هیچ وجه قرار نبوده این طرح 
ارتباطی با اتوبوس های ش��هری داش��ته باش��د. هیچ کس به هیچ وجه نمی تواند 
اتوبوس ها را از خط اصلی خارج کرده و در مسیرهای دیگری از آنها استفاده کند 

یا صندلی آنها را بفروشد. چنین کاری امکان پذیر نیست.«
»به همراه« درواقع قرار اس��ت با ش��رکت های خصوصی حمل ونقل که زیر نظر 
ش��هرداری فعالیت دارند، همکاری کنند و ناوگانش به این صورت تکمیل شود، 
اما آیا آنقدر اتوبوس و مینی بوس خصوصی وجود دارد تا بتواند پاس��خگوی نیاز 

جامعه در اجرای چنین طرحی باشد؟ مدیرعامل به همراه، در پاسخ می گوید:
»تمرک��ز اصلی م��ا روی 600 ت��ا 700 اتوبوس دربس��تی، زمان های خالی و 
نیم راه ه��ای خالی آنها اس��ت. ای��ن اتوبوس ها اکث��راً س��رویس هایی دارند و به 
س��ازمان های بزرگ خدمات رس��انی می کنند. بخش دیگر، ناوگان جدیدی است 
که شرکت های حمل ونقلی خریداری می کنند. ما با سه شرکت خصوصی قرارداد 

داریم و به سایرین هم اعالم کرده ایم تا اگر عالقه دارند، با ما همکاری کنند.«
او پیش بینی می کند که در فاز اول، شرکت هایی که با این استارت آپ قرارداد 
بسته اند، می توانند حدود 50 مینی بوس جدید را تامین کنند: »طرح کاماًل مدلی 
اقتصادی دارد. در آینده هم اگر همین ش��رکت ها ببینند که کاربران واقعاً از این 
خدمات اس��تفاده می کنند، آمادگی و توان مال��ی خرید مینی بوس های جدید را 
نیز دارند. تعهد ما هم این اس��ت که فقط با ش��رکت های مورد تایید ش��هرداری 
تهران همکاری کنیم. در نتیجه به هیچ وجه با ماشین هایی که خود مالک هستند 
هم��کاری نمی کنیم. حت��ی اگر تقاضا کنن��د، ما آنها را به یکی از ش��رکت های 
حمل ونقلی معرفی می کنیم تا نهایتاً با استانداردهایی که شهرداری تعریف کرده 

است، کار کنند؛ استانداردهایی از جنس معاینه فنی تا بحث های ایمنی.«
تابنده در پاس��خ به این سوال که آیا خودروهای عادی هم در آینده می توانند 
در این طرح مش��ارکت کنند یا خیر، می گوید ای��ن ایده برای آینده وجود دارد، 
اما نه برای خودروهای ش��خصی، بلکه برای خودروهایی که زیر نظر شهرداری و 
تاکسیرانی هستند: »اصاًل نگاه ما این نیست که خودروهای شخصی را از خیابان 
جمع کرده و وارد ناوگان کنیم. کاربری که می خواهد از چنین سرویسی استفاده 
کن��د دغدغه س��طح کیفیت دارد. از س��وی دیگر به دالیل��ی مانند حفظ امنیت 

مسافران، ما صرفاً با ناوگان های موردتایید شهرداری کار می کنیم.«
آغاز کار با ۱۸ مسیر و حذف ایستگاه های میانی

مدیرعام��ل به همراه خب��ر می دهد که در انتهای آذرماه، ن��اوگان زیر نظر این 
استارت آپ با 18 مسیر کار خود را آغاز می کند. او همچنین می گوید که مطالعات 
گسترده ای برای شناسایی مسیرها در تهران انجام شده است: »مطالعات را برای 
کل تهران انجام داده ایم و 600 مس��یر که احتم��ال می دهیم برای کاربر جذاب 
باش��ند را شناسایی کرده ایم که فاصله زمینی آنها بیشتر از هفت کیلومتر است. 
آمادگ��ی اش را داریم که آنها را اضافه کنیم. البته نظر ش��هرداری این بود که با 

محدوده هایی مثل ونک و آرژانتین به شکل آزمایشی شروع کنیم.«
او در رابطه با انتخاب این مس��یرها توضیح می دهد: »سعی کرده ایم بیشتر 
برای مس��یرهای باالی 10 کیلومتر و یا مس��یرهایی که دسترس��ی بد دارند، 
س��رویس ارائه کنیم. کاربر در این مس��یرها یا از حمل ونقل شخصی استفاده 
می کند یا به سراغ تاکسی های اینترنتی می رود و یا اگر بخواهد از حمل ونقل 
عمومی بهره بگیرد، نیاز به ترانس��فر دارد. حذف ترانسفر یکی از اساسی ترین 
برنامه ه��ای م��ا در این پروژه اس��ت. برای مث��ال 50درصد مس��افرانی که از 
میدان ونک به میدان آزادی می روند، قرار اس��ت در ادامه به اسالمشهر، شهر 
قدس یا تهرانس��ر بروند. کاری که ما می کنیم ارائه س��رویس از ونک به شکل 
مس��تقیم به ش��هر قدس یا هر کدام از این مقصدها اس��ت. در نتیجه الگوی 

مس��یرها، برمبنای داده ه��ای آماری اس��ت. همچنین در اپلیکیش��ن، امکان 
خوداظهاری وجود دارد. کارب��ر می تواند بگوید از چه نقطه ای به چه نقطه ای 
م��ی رود و زمانی که تعداد این درخواس��ت ها افزایش پی��دا کند، ما برای این 

مس��یر هم س��رویس در نظر می گیریم.«
در واقع، به همراه با روش مبدا به مقصد، ایس��تگاه های میان راه را حذف کرده 
است چراکه براساس تحقیقات این اس��تارت آپ، 70درصد مسافران در ایستگاه 
نهایی پیاده می ش��وند و هر چقدر مسیر کوتاه تر باش��د، این درصد افزایش پیدا 

می کند.
او می گوید زمانی که کاربر مسیرش را انتخاب می کند، لیستی از برنامه حرکت 
را می بین��د و با انتخاب و خرید، یک ک��د QR دریافت می کند و می تواند زمان 
سوارشدن از آن استفاده کند: »ما تحقیق میدانی انجام داده ایم و متوجه شده ایم 
در میدان ونک گاهی اوقات شخص مجبور است 27 دقیقه انتظار بکشد تا صرفاً 

سوار تاکسی شود. پس ما با این کار، زمان سفر را هم کاهش می دهیم.«
مدل قیمت گذاری: غیریارانه ای

تابنده در پاس��خ به این س��وال که قیمت گذاری در این سیس��تم به چه شکل 
خواه��د بود، می گوی��د: »قیمت گذاری ما مبتنی بر م��دل قیمت گذاری اتوبوس 
دربستی است. عددهای نهایی اما در محدوده نرخ کرایه تاکسی است. برای مثال 
کارب��ر می تواند از ونک به کرج با حدود 10 هزار تومان برود. کرایه تاکس��ی هم 
تقریباً همین اس��ت، اما اینجا کاربر از قب��ل رزرو می کند و می رود روی صندلی 

خودش می نشیند.«
مدیرعامل به همراه اشاره می کند که الگوی این استارت آپ، بدون یارانه و فقط 
بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی است و قرار نیست شهرداری یارانه ای 
به مسافرها بدهد: »در بحث کرایه، مدل اقتصادی است. هزینه خودرو، نگهداری، 
راننده و... محاس��به می ش��ود و ب��ه ازای هر کیلومتر پیمایش، نرخی مش��خص 
می شود. این نرخ تقسیم بر ضریبی از پر شدن صندلی ها می شود. ما فعاًل ضریب 
را 80درصد در نظر گرفته ایم. اگر در آینده ضریب 100درصد باش��د، نرخ کرایه 
ه��م تغییر می کند، اما نهایتاً نرخ ما، حتما متغیر خواهد بود. مانند تاکس��ی های 
اینترنتی که در اوج ترافیک، که ناوگان کم و درخواس��ت زیاد اس��ت، نرخ باالتر 

است و در زمان هایی که ناوگان آزاد بیشتر است، این نرخ تعدیل می شود.«
تابنده همچنین در پاس��خ به این س��وال که وقتی قرار بر اس��تفاده از ناوگان 
اتوبوسرانی نبوده، چرا مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران روز گذشته اظهارنظر 
خبرساز خود را رسانه ای کرده است، اظهار بی اطالعی می کند و می گوید فعالیت 
این اس��تارت آپ، ارتباط مس��تقیمی با اتوبوس��رانی ندارد بلکه این استارت آپ با 
هماهنگی ش��هرداری و شرکت اتوبوسرانی، از ظرفیت های خالی ناوگان دربستی 
ش��رکت های تحت نظارت ش��هرداری بهره می گیرد: »اطالع رس��انی روز گذشته 
ناق��ص بود. ما خصوصی و مس��تقل هس��تیم، تصمیم��ی هم برای اس��تفاده از 
اتوبوس های ش��هری نداریم. اطالع رس��انی های ما نیز از این جهت بود که تعامل 

بهتری با بازیگران این حوزه داشته باشیم.«
digiato :منبع

 گفت وگو با استارت آپی که قرار است
صندلی اتوبوس  و مینی بوس های دربستی را بفروشد noobpreneur.com به قلم: ایوان ویدجایا کارشناس کسب و کار و صاحب سایت
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اخبار

همــدان - خبرنگار فرصــت امروز: رئیــس اتــاق بازرگانی، 
صنایع،معادن و کشــاورزی اســتان همدان با توجــه به  بازدیدی که 
از نمایشــگاه بین المللی صنایع کوچک در اســتان داشت گفت: علی 
رغم همه فشــارهایی که در بخش تولید وجود دارد صنایع کوچک در 
اســتان همدان رشد خوبی داشته اند و این نشان میدهد که استان در 
این زمینه اســتعداد خوبی دارد.   علی اصغر زبردست بیان کرد: تنوع 
و کیفیت کاالی  ارائه شــده در نمایشــگاه چه در زمینه مواد غذایی، 
پوشــاک، کیف، کفش و ... بســیار خوب است و قابلیت خوبی را برای 
ارائه بازار بیرون دارند. وی در حمایت اتاق بازرگانی اســتان از صنایع 
کوچک گفت: اتــاق بازرگانی  باید فضا را بــرای صادرات محصوالت 
صنایع کوچک را به 2 دلیل آماده کند. اوال اینکه آنها تجربه کافی در 
زمینه تجارت در خارج از کشــور را ندارند. دوما با توجه به اینکه اکثر 
تولیدکننده ها  درگیر تولید هســتند شــاید فرصتی برای پیدا کردن 
بازار بیرون نداشته باشند. پس باید در این راستا یک شرکت بازرگانی 
برای فروش تولیدات آنها در خارج از کشور ایجاد شود. زبردست بیان 

کــرد: امروز تولیدکنندگان اســتان باید بــاالی 50 درصد از اجناس 
تولیدیشــان را صادر کنند چرا که امروز بازار کشــورهای آفریقایی و 
عربی نیازمند تولیدات ایرانی هســتند و فروش در این کشورها آسانتر 
است. وی بیان کرد: خوشبختانه صنایع کوچک استان از لحاظ تامین 
مواد اولیه به خارج وابستگی ندارد و مواد اولیه خیلی از آنها در داخل 
استان قابل تامین اســت و تنها مشکل آنها در زمینه مدیریت مالی و 

کاری باعث ضرر و زیان آنها شــده که اگر این مشــکل حل شود سود 
بهتری به دســت خواهند آورد. رئیس اتــاق بازرگانی، صنایع،معادن 
و کشــاورزی استان همدان درباره تفکر اشــتباه دولتمردان در اوایل 
انقــالب گفت:  در ابتــدای انقالب دیدگاه مدیــران حاکمیتی بر این 
اســاس بود که اقتصاد کشور باید دولتی باشــد و تمام موانعی که در 
اجــرای این تصمیم حاکمیتی بود را برداشــتند و به بخش خصوصی 
بهایی داده نشــد، در حالی که در تمــام دنیا این بخش خصوصی بود 
که دولت را تشــکیل میــداد و مدیریت میکــرد. وی در ادامه افزود: 
اگرچه امروز عملکــرد مدیران در حمایت از بخش خصوصی با کندی 
پیش میرود ولی خوشــبختانه این تفکر تغییر کرده اســت تا این حد 
کــه مقام معظم رهبری فعاالن اقتصــادی را جداگانه دعوت میکند و 
آنهــا را فرماندهان جنگ اقتصادی مینامد. علی اصغر زبردســت بیان 
کرد: با توجه به موقعیت کنونی اقتصادی کشــور هر فردی که بتواند 
حتی یک اشتغال در کشور ایجاد کند و به صورت مستقل درآمدزایی 

داشته باشد قابل احترام هستند.

تشکیل شرکت بازرگانی در حمایت از صنایع کوچک استان همدان

قم - خبرنگار فرصت امروز: جلســه شورای آموزش و پرورش 
استان با حضور استاندار قم، معاون سیاسی امنیتی استاندار و مدیران 

دستگاه های مختلف در سالن جلسات استانداری قم برگزار شد.
بهرام سرمست استاندار قم به مسئله تأمین بنزین سرویس های 
مدارس نیز اشــاره و ابراز کرد: ســازمان تاکسیرانی شهرداری قم 
بعد از تغییر قیمت بنزین تدابیر الزم را اندیشــیده و هیچ مشکلی 
در تأمین بنزین ســرویس های مدارس نخواهیم داشــت. وی در 
این جلســه با توجه به اهمیت پژوهش در اخذ تصمیمات علمی 
و کاربردی، اظهار داشــت: باید مباحث پژوهشی در همه حوزه ها 
به ویــژه آموزش و پرورش کاربردی شــده و نیازها ســرلوحه این 
پژوهش ها قرار گیرد. وی افزایش مســئولیت پذیری دانش آموزان 
را یکی از نیازهای جامعه امروز دانســت و افــزود: امروز نیازمند 
مشارکت حداکثری افراد جامعه به عنوان پشتوانه امنیت ملی کشور 
بوده  و باید به این مســئله به صورت جدی پرداخته شود. استاندار 
قم با تأکید بر اصل بی طرفــی در حفظ اقتدار ملی، تصریح کرد: 
یکی از آســیب های جامعه امروز که آمــوزش و پرورش را درگیر 
کرده مسئله اعتیاد اســت که باید جامعه و مردم در سایه امنیت 
ملی به ســمت کاهش و حل این مسئله حرکت کنند. سرمست 

تحقیق و پژوهش باهدف کاهش آسیب های اجتماعی و اعتیاد را 
یکی دیگر از نیازهای آموزش پرورش عنوان و خاطرنشــان کرد: 
آموزش و پرورش باید سمت وســوی سیاست های خود را به سوی 
مســئله محوری و کاربردی کردن نتایج تحقیقات پیش برد تا به 
نتایج مطلوب در کاهش آسیب های اجتماعی  دست پیدا کند. وی 
یکی از راه های کاهش اعتیاد را افزایش روحیه مســئولیت پذیری 
خوانــد و ادامه داد: آموزش و پــرورش در اجرای برنامه های خود 
باید خانواده های کم برخوردار را در نظر گرفته تا این خانواده ها از 
برنامه های آموزشی و تربیتی مدارس جدا نشوند. استاندار قم کمبود 
فضاهای آموزشی را در قم موردتوجه قرارداد و گفت: باوجود فضای 

کم آموزشی در استان قم شاهد ورود تعداد قابل توجه ای از دانش 
آموزان به مراکز آموزش عالی کشــور هستیم که این نشان دهنده 
مســئولیت پذیری معلمان استان قم است. سرمست با درخواست 
از ورود خیران مدرسه ساز برای جبران فضاهای آموزش، بیان کرد: 
با آخرین مصوبه شــورای برنامه ریزی استان ۹ محل جدید برای 
ساخت مدرسه پیش بینی شده که جانمایی ۶ قطعه زمین آن نهایی 
شده و تا پایان هفته ۳ مورد دیگر نیز قطعی می شود. استاندار قم در 
پایان به مسئله انتخابات و مشارکت پرشکوه مردم نیز اشاره و تأکید 
کرد: باید برای آماده کردن فضای استان برای دو انتخابات پیش رو 
تالش کنیم تا شاهد مشارکت حداکثری مردم در این دو انتخابات 
باشیم. مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری 
قم نیز گفت: در سال تحصیلی جاری، هفت هزار سرویس مدرسه، 
بیش از 25 هزار دانش آموز استان را جابه جا می کنند.  مدیرعامل 
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم دراین جلسه 
با اشاره به فعالیت هفت هزار سرویس مدرسه اظهار داشت: شرایط 
سرویس مدارس در شهر قم مطلوب بوده و 25 هزار دانش آموز از 
خدمات آن بهره می برند. مرتضی عزتی بیان کرد: سرویس مدارس 

استان از نظر کیفی وضعیت مطلوبی در سطح کشور دارد.

تبریز - ماهان فالح: رئیس بهره برداری مرکز اســتان از طریق تریبون 
نماز عبادی، سیاســی جمعه 15 آذر ســال جاری گفت: شرکت گاز استان 
آذربایجان شــرقی یکی از 4 شرکت بزرگ صنعت گاز کشور بوده که عماًل  
از ســال 7۹ در گستره آذربایجان شرقی ارائه خدمات کرده که ماحصل این 
زحمات بهره مندی 100 درصد تمامی شــهرها و ۳5/۹5 درصد روستاهای 
اســتان از نعمت گاز می باشد  که با اجرای 21 هزار و 4۶7 کیلومتر شبکه 
گازرسانی در اقطار مختلف و نصب ۶۶2 هزار و ۳82 انشعاب شهری و 20۳7 

انشعاب روستایی محقق گردیده است.
وی توضیــح داد: عالوه بر تأمین گاز متقاضیان خانگی، این شــرکت در 
راستای بهبود زیرساخت های اقتصادی و رونق چرخه تولید استان تا کنون 
52 شهرک و محور صنعتی،2070 واحد صنعتی عمده، ۶171 واحد صنعتی 
جزء  و 1۶7 جایگاه CNG را به مدار مصرف گاز طبیعی متصل نموده است.

آریان پور به مصوبه شورای اقتصاد در تأمین گاز بخش های صنعتی اشاره 
و تصریح کرد: این شــرکت با نزدیک رسانی گاز به ۶00 واحد صنعتی، ۹0 

درصد تعهدات خود را درخصوص این مصوبه تحقق بخشــیده و با این اقدام 
55 میلیون لیتر در مصرف سوخت مایع  صرفه جویی نموده است.  وی در 
بیان خدمات الکترونیکی شرکت گاز اظهار داشت: در راستای اجرای سیاست 
های حذف قبوض کاغذی و توســعه قبــوض الکترونیکی در جهت نیل به 

اهداف دولت الکترونیک، حفظ محیط زیســت و همچنین اطالع رسانی در 
زمان قطعی گاز احتمالی، از ابتدای آذرماه ۹8 طرح صدور قبوض الکترونیکی 

اجراء می گردد.
رئیس بهره برداری گاز مرکز استان با نگاهی به آمار حوادث ناشی از سهل 
انگاری مشــترکین در بکارگیری گاز طبیعی گفت: متأسفانه امسال 22 نفر 
در اثر بی احتیاطی جان خود را از دســت داده و47 نفر مصدوم شــده اند و 
12۳ حادثه ناگوار داشته ایم که هیچکدام از این حوادث ناشی از تأسیسات 
گازرســانی شــرکت نبوده و صرفاً در منازل مشترکین و عمدتاً بدلیل عدم 
رعایت اســتاندارد دودکش ها، نشت گاز از شیلنگ بدون بست و استفاده از 
وسایل گازسوز غیراستاندارد بوقوع پیوسته که از این طریق از همه شنوندگان 
خواهشمند است با شروع فصول سرد سال، حتماً وسایل گازسوز، اتصاالت و 
مسیر دودکش ها را بازبینی نمایند و در صورت بروز هرگونه سؤال و یا نیاز به 
خدمات امدادی با شماره 1۹4 پست امداد مکانیزه که بصورت شبانه روزی 

آماده ارائه خدمات می باشد، تماس حاصل نمایند.

رشت- مهناز نوبری:  معاون خدمات مشترکین و درآمد این شرکت از 
ممیزی انشعابات آب و فاضالب شهرهای رشت، الهیجان، لنگرود و رودسر 
با هدف اصالح نرخ و کاربری انشعابات خبر داد.رضا سبحانی معاون خدمات 
مشــترکین و درآمد آبفای گیالن با اعــالم این خبر افزود: به منظور اصالح 
و بروزرسانی اطالعات پرونده های مشــترکین بر اساس گزارشات بازرسی 

وصول شده در خصوص انشعابات شهرهای رشت، الهیجان، لنگرود و رودسر 
طی سالجاری از طریق بخش خصوصی اقدام به ممیزی انشعابات مشترکین 
شــد.وی از اثرات اجرای این طرح اصالح نرخ و کاربری انشعابات، شناسایی 
استفاده های غیرمجاز، کاهش میزان برداشتهای غیرمجاز از شبکه و فراهم 
سازی مدیریت بهینه منابع و توزیع مناسب آب در سطح شهرها را برشمرد.

معاون خدمات مشــترکین و درآمد آبفای گیالن خاطرنشــان کرد: بررسی 
وضعیــت انشــعابات در قالب برنامه زمانبندی در دســتور کار ادارات آب و 
فاضالب شهرهای رشت، الهیجان، لنگرود و رودسر قرار دارد که با همکاری 
و مشــارکت مشترکین و کنترل و ارزیابی کارشناسان در محل انشعاب اجرا 

و خدمات مورد نیاز به همشهریان ارائه می شود 

با تدبیر سازمان تاکسیرانی شهرداری قم مشکلی در تأمین بنزین سرویس های مدارس نخواهیم داشت
هفت هزار سرویس مدرسه در قم فعال است

از تریبون نماز جمعه؛ 
اطالع رسانی و شفاف سازی عملکرد شرکت گاز آذربایجان شرقی

با هدف اصالح نرخ و کاربری انشعابات توسط آبفای گیالن انجام شد: ممیزی انشعابات آب و فاضالب شهرهای رشت، الهیجان، لنگرود و رودسر 

تبریــز – ماهان فالح: روابــط عمومی شــرکت آب و فاضالب 
اســتان آذربایجان شرقی موفق به کســب رتبه برتر در بخش بروشور 
در جشــنواره دوســاالنه انتخاب محصوالت فرهنگی در صنعت آب و 

فاضالب کشورشد.
در نخستین جشنواره دوســاالنه انتخاب محصوالت فرهنگی روابط 
عمومی های آب و فاضالب شــهری و روســتایی که توســط شرکت 
مهندســی آب و فاضالب کشور برگزار شد روابط عمومی شرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شرقی برابر آرای هیئت داوران نخستین جشنواره 
دوساالنه انتخاب محصوالت فرهنگی روابط عمومی ها موفق شد مقام 
قابل تقدیر در بخش بروشــور جشــنواره را از آن خــود نموده و لوح 

سپاس جشنواره را دریافت کند.
مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شــرقی در این خصوص اظهار کرد: در بین ۶4 شرکت آبفا 
شــهري و روستایي که در این جشنواره شــرکت داشتند دفتر روابط 

عمومي آبفاي استان آذربایجان شرقی توانست در بخش بروشور رتبه 
برتر را به خود اختصاص دهد.

مهندس باقرزاده اضافه کرد: نخســتین جشنواره دوساالنه انتخاب 
محصوالت فرهنگي روابط عمومي شــرکت هاي آب وفاضالب شهري 
و روســتایي کشــور در۹ بخش فیلم کوتاه، بلند، ســریال، نماهنگ، 

فتوشــاپ، فتوکلیپ، تیزر، برنامه هاي ترکیبي، انیمیشــن، موشــن 
گرافــي، عکس، پوســتر، اینفوگرافي، بروشــور، کتاب، ویــژه نامه و 

نشریات دوره اي برگزار شد. 
در قسمتی از این لوح دریافتی آمده است :

"شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
بر اســاس رای هیئت داوران نخستین جشــنواره دوساالنه انتخاب 
محصوالت فرهنگی روابط عمومی شــرکت های آب و فاضالب شهری 
و روســتایی آن شرکت موفق به کسب یک مقام قابل تقدیر در بخش 
بروشور شــده است . بدینوســیله از تالش های تحسین برانگیز دفتر 
روابط عمومی ان شــرکت در راستای بهینه ســازی مصرف و ارتقائ 
ســطح  آگاهی جامعه تقدیر و تشکر می شــود. توفیق روزافزونتان را 

در این عرصه مهم و خطیر از خداوند ســبحان مسئلت می نمایم.
حمیدرضا جانباز - رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور"

  جشنواره دوساالنه انتخاب محصوالت فرهنگی صنعت آب و فاضالب

روابط عمومی آب و فاضالب آذربایجان شرقی رتبه برتر را کسب کرد

اصفهان - قاسم اســد: دکتر جابر جعفری مدیر خرید خارجی 
ذوب آهن اصفهان در حاشــیه بازدید از شــانزدهمین نمایشگاه ایران 
متافــو به خبرنگار ما گفت : در ســالیان اخیر با توجه به وجود تحریم 
هــای بین المللی علیه ایران و به ویژه بعــد از خروج دولت آمریکا از 
برجام،مســیرهای باز شده جهت تعامالت بین المللی،متاسفانه مجددا 

بســته شد و خریدهای خارجی با چالش های زیادی همراه گردید.
وی افزود : بر اســاس تجربیات موفق ســالیان گذشته و با خرد و 
تدبیر جمعی و رهنمودهای مدیریت عالی شــرکت توانســتیم چالش 
های ایجاد شــده را برطرف نموده و آینده روشنی را در این خصوص 
برای ذوب آهن اصفهان ترســیم نماییم. مدیر خرید خارجی شــرکت  
تصریح کرد : در نمایشــگاه امروز تعامالت بسیار خوبی با شرکت های 
داخلی و خارجی در زمینه تامین مواد اولیه خط تولید و بومی ســازی 

قطعات و تجهیزات صورت گرفت که پس از پیگیری در نشســت های 
آتی نتایج آن اطالع رسانی می شود.

استراتژی ذوب آهن اصفهان تامین از داخل کشور است
این مقام مسئول خاطر نشــان کرد : استراتژی ذوب آهن اصفهان 

همواره تامین مواد اولیه و قطعات و تجهیزات از داخل کشــور است و 
در جایی که این امکان به لحاظ کمی و کیفی میســر نباشد به ناچار 

برای تامین از خارج از کشور برنامه ریزیمی شود.
 مسئولین برای حفظ تولید و ارتقاء آن با راهبردهای 

اثربخش از خام فروشی جلوگیری کنند
دکتــر جعفری گفــت:  ذوب آهن اصفهان که بنیان آن بر اســاس 
معادن گذاشــته شــد و مدیریت آنها را نیز بر عهده داشت هم  اکنون 
بــه دلیل کمبود اولیه داخلی  به ویژه ســنگ آهن با نیمی از  ظرفیت 
تولید دارد و متاســفانه صادرات این ماده اولیه اســتراتژیک را شــاهد 
هســتیم. مســولین در جهت حفظ تولید و ارتقاء آن نیاز  است حامی 
تولید کنندگان باشــند و با اتخاذ راهبردهای اثربخش از خام فروشــی 

اولیه جلوگیری نمایند. مواد 

مدیر خرید خارجی ذوب آهن اصفهان عنوان کرد :

 مسئولین برای حفظ تولید و ارتقاء آن با راهبردهای اثربخش از خام فروشی جلوگیری کنند

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :
از واگذاری کارت سوخت به غیر جدا خودداری کنید

ســاری – دهقان : مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت : غفلت و 
عدم آگاهی برخی از مالکات خودرو از مقررات واگذاری کارت ســوخت به غیر مشکالتی را به دنبال 
خواهد داشــت . سبحان رجب پور مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری بیان 
کرد : با عنایت به اجرای سهمیه بندی بنزین و اختصاص سهمیه ویژه و قابل توجه برای خودروهای 
عمومی از جمله خودروهای خطی ، تاکســی ، آژانس هــا و ... برخی از رانندگان این نوع خودروها 
در اثر غفلت و عدم آشــنایی از مقررات جاری ، کارت ســوخت خویش را در اختیار افراد غیر قرار 
می دهند که این عمل طبق مقررات کشــور تخلف محسوب می شود . سبحان رجب پور ادامه داد : 
بازرســان پس از شناســایی این افراد و توقیف کارتهای سوخت با آنها برخورد قانونی کرده و این افراد مجبور به پرداخت جریمه های 
نقــدی خواهند شــد . رجب پور مبالغ جریمه این گونه تخلفات را برشــمرد و توضیح داد : در صورتی کــه  تخلف برای ماموران این 
شــرکت و نهادهای نظارتی محرز شود اعمال قانون از قبیل  انســداد کارت سوخت و به میزان لیتراژ تخلف انجام شده یک برابر نرخ 
بین المللی ) فوب خلیج فارس ( غرامت تعیین می گردد . مدیر منطقه ساری شهروندان را به مراقبت از کارتهای سوخت خود دعوت 
نمود و تاکید کرد : شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ســاری و اداره تعزیرات حکومتی با قاطعیت وحساســیت کامل با 
پدیده شوم کارت فروشی مقابله کرده و با متخلفین برخورد قانونی خواهند کرد . وی تاکید کرد : به منظور جلوگیری از سوء استفاده 
، مالکان خودروها  کارتهای ســوخت خود را رمز گذاری نمایند تا در صورت مفقودی و جا گذاشــتن در جایگاهها دچار مشکل نشوند 
.مدیر منطقه ســاری از شــهروندان خواست تا در صورت مشــاهده این گونه تخلفات و یا شکایات با شماره تلفن های ۳۳2701۳8 و 

۳۳270140 منطقه ســاری و شماره 0۹۶27 شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تماس گرفته تا رسیدگی شود .

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر و دانشگاه خلیج فارس 
تفاهمنامه همکاری امضاء کردند

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز:  اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر و دانشگاه خلیج 
فــارس در زمینه علمی ، تحقیقاتی و آموزشــی تفاهم نامه همــکاری امضا کردند. به گزارش روابط 
عمومی، سیاوش ارجمندزاده مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در اینباره گفت: منظور بهره 
گیری از ظرفیت های علمی و پژوهشــی و در راســتای توسعه و گسترش امور پژوهشی و تحقیقاتی 
در زمینه های حمل ونقل دریایی، بندری و زمینه ســازی مناســب بــرای ایجاد ارتباط موثر حوزه 
صنعــت با مراکز فن اور ، تفاهم نامه همکاری در زمینه علمی ، تحقیقاتی و آموزشــی با دانشــگاه 
خلیج فارس به امضاء رسید.  گفتنی است، دانشگاه خلیج فارس با حدود هفت هزار دانشجو در 2۹ 
رشــته کارشناســی، 48 رشته کارشناسی ارشد و 1۳ رشــته دکترا، جهت گیری خود را در حوزه کار آفرینی قرار داده و این دانشگاه 

از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان پایلوت دانشــگاه کار آفرین انتخاب شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین :
راه اندازی نمایشگاه تولیدات قزوین در کنیا ضروری است

قزوین –خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی قزوین گفت: برای توسعه 
مبادالت تجاری و افزایش صادرات بین قزوین و کنیا با توجه به عالقه بخش خصوصی استان، ایجاد نمایشگاه 
تولیدات قزوین در این کشور آفریقایی رو به توسعه ضروری است.  به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي 
صنعتي اســتان قزوین، "حمیدرضا خانپور"در حاشیه دیدار جعفر برمکی سفیر جمهوری اسالمی در کنیا 
با فعاالن اقتصادی اســتان قزوین در اتاق بازرگانی ، به خبرنگار ایرنا گفت: طی نشســت های قبلی با فعاالن 
تجاری کشور کنیا قرار بود که بخشی از ساختمان سابق سفارت خانه ایران در کنیا به عنوان نمایشگاه دایمی 
محصوالت قزوین اســتفاده شود. وی همچنین اظهار داشــت: نمایش تولیدات صنایع، کشاورزی و خدمات 
مهندســی در کشــور کنیا سبب می شود تا زمینه همکاری و مبادالت تجاری بین 2 کشور ایران و کنیا افزایش یابد. خانپور با بیان اینکه امکان 
صادرات و تولید محصوالت صنایع ساختمان و کشاورزی قزوین به کنیا فراهم است، اظهار داشت: در حال حاضر این شرایط فراهم است که انواع 
محصوالت کاشی، سرامیک، خانه های پیش ساخته، بتنی، محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی مانند بیسکوییت به کشور کنیا صادر شده و یا 
در آن کشور تولید شود. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین، وجود شرکت های قطعه ساز در شهرک های صنعتی استان را یکی دیگر از 
ظرفیت های مهم در مبادالت تجاری با کنیا عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 150 قطعه ساز خودرو در استان قزوین وجود دارد و 700 تا 800 
قطعه الزم برای ساخت یک خودرو را تولید می کنند. خانپور یادآور شد: هم اکنون بیشتر واحدهای صنعتی قزوین که توسط سرمایه گذاران خارجی 
احداث شده اند در حال طرح توسعه دوم و سوم هستند و ما می توانیم از حضور سرمایه گذاران کنیایی نیز در این راستا بهره مند شده و شرایط 
ویژه و خاصی را برای آنها در نظر بگیریم. قابل ذکر است درپایان این نشست سفیر جمهوری اسالمی در کنیا  از نمایشگاه دائمی دستاوردهای صنایع 
کوچک و شهرکهای صنعتی در شهرک صنعتي کاسپین در راستای  شناسایی توانمندیها و ظرفیتهای تولیدی واحدهای صنعتی استان بازدید کرد.

آغاز طرح ساماندهي امورحمل ونقلي وتوزیع عادالنه بار دربنادر استان هرمزگان
بندرعباس – خبرنگار فرصت امروز: مهندس یوســف عابدیني سرپرســت اداره کل راهداري وحمل 
ونقل جاده اي استان هرمزگان از آغاز طرح ساماندهي امورحمل ونقل وتوزیع عادالنه بار در بنادر استان خبر 
داد . به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان ، فرامرز مداح عضو هئیت 
عامل و دغاغله مدیرکل دفتر کاالي سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي کشور با تفاق هئیت همراه جهت 
پگیري طرح ساماندهي امور حمل ونقلي وتوزیع عادالنه بار به استان هرمزگان سفر کردند . سرپرست اداره کل 
راهداري وحمل ونقل جاده اي استان هرمزگان دراین راستا گفت : دو جلسه هم اندیشي وتبادل نظر پیرامون 
طرح فوق االشاره دراداره کل بنادر و دریانوردي و اداره کل راهداري وحمل ونقل جاده اي هرمزگان با حضور 
این مهندس مداح ودکتر دغاغله ارسازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي کشور ، عفیفي پور مدیرکل بنادر ودریانوردي ، جهانبخش معاون حمل 
ونقل این اداره کل وسایر مدیران ومعاونین دستگاههاي مرتبط با امر تشکیل گردید . یوسف عابدیني با اشاره به اینکه قراراست این طرح از 20آذرماه 
۹8 در استان اجرایي گردد گفت : دراین جلسات موارد چگونگي اجراي طرح یادشده مورد بررسي قرارگرفت وتصمیمات وراهکارهاي الزم دراین 
خصوص اتخاذ گردید . سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان درادامه افزود : گام نخست این طرح ساماندهي امورحمل 

ونقلي وتبادل اطالعات ناوگان اتصال سامانه هاي هوشمند و همچنین حذف نقش افراد غیرمرتبط درفرآیند حمل ونقل جاده اي کاال میباشد .

مدیر مخابرات منطقه گلستان:
 استفاده از محصوالت مخابرات تجربه خوشایند مشتریان را به همراه دارد

گرگان – خبرنگار فرصت امروز: در راستای اجرای طرحهای نگهداری وتوسعه مخابرات منطقه گلستان 
اقدامات فراوانی در حال اجرا می باشد.به گفته مهندس شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان این طرحها 
که شــامل بازسازی ، اجرا ، نگهداری و توسعه تجهیزات مخابراتی است موجب اصالح فرآیندها و تسریع در 
ارائه خدمات به مشتریان خواهد شد و همیشه مدنظر بوده است تا اقدامات الزم در این زمینه صورت گیرد.
وی افزود: در  جهت این امر مهم ، بازدیدهای دوره ای توســط مدیران مخابرات و روســای ادارات شهرستان 
صورت گرفته و از نزدیک کمبودها و مشــکالت بررسی و درجهت رفع آنها برنامه ریزی شده است.مهندس 
غالمعلی شهمرادی ، اصالح کابل کشی مرکز سیجوال برای افزایش سرشماره و دایری تلفن ثابت ، نصب پست 
جدیددرمناطقی ازبندرترکمن ، ترمیم وبازســازی کافوهای مسی سرقت شده ، مذاکره درجهت اجرای طرح زمینی کردن کابل مسیرچناران به 
روستای قره قل تپه ، کابل کشی روستای چاقلی جهت ایجاد امکانات دایری تلفن ثابت ، بازسازی حفاظ دکلهای همراه اول ، رفع خرابی روستای 
قره قاشــلی و بسیاری اقدام دیگر را تنها نمونه کوچکی ازتالشهای شبانه روزی مخابرات منطقه گلستان دربازه زمانی چندروزه اخیر دانست که 
بصورت مستمر در جای جای استان در حال اجراست.وی ابراز امیدواری کرد : مشتریان با استفاده از محصوالت مخابرات تجربه خوشایندی  خواهند 
داشت و تاکید نمود : محصوالت ، خدمات و سرویسهای مخابراتی برای تمامی اقشار مشتریان بسته های مناسبی دارد و  نیاز و خواسته مشتریان 

برایمان در اولویت میباشد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان
بهره برداری از قطعه دوم خط هاشمی- غدیر 

اهواز – شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه 
قطعه دوم خط 1۳2 کیلو ولت هاشمی – غدیر با ارزش سرمایه گذاری 255 میلیارد 
ریال به پایان رســید، افزود: تقویت ولتاژ شهرســتان مالثانی و رامین و ایجاد ظرفیت 
جهت منازل تازه تاســیس مسکن مهر در شهر جدید رامین از مهم ترین اهداف بهره 
برداری این پروژه اســت. محمود دشت بزرگ طول این خط را ۳2 کیلومتر مدار اعالم 
کرد. وی امکان بارگیری کامل از ظرفیت منصوبه در پست شهید هاشمی، ایجاد امکان 
مانور بین پست های شهید هاشمی و شمال غرب اهواز، کاهش بارگیری از پست 400 
کیلو ولت شمال غرب اهواز و امکان برق صنایع و کارگاه های جاده اهواز به شوشتر و اهواز به مسجد سلیمان را از 
دیگر اهداف بهره برداری از این پروژه اعالم کرد. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان افزود: از ابتدای سال 
جاری تاکنون 84 کیلومتر مدار خط و ۳۶ کیلومتر مدار هادی پرظرفیت به بخش انتقال و فوق توزیع شبکه تحت 

نظارت این شرکت در استان های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد اضافه شده است.

سه شنبه
19 آذر 1398

سه شنبهشماره 1445
19 آذر 1398

شماره 1448



کسب و کـار نویــن تلفن مستقیم: ۱486073290 www.forsatnet.ir

رهبران موفق افرادی هس��تند ک��ه نه تنها برای گروه کاری  خ��ود، بلکه برای 
خودش��ان وقت کافی صرف می کنند. رهبر بودن فقط این نیست که از جلسه ای 
به جلس��ه دیگر بروید و به وظایف روزانه خود برس��ید. مهم این اس��ت که برای 
کنترل ش��رایط و گرفتن تصمیمات راهبردی روبه جلو زمان صرف کنید. در این 
مقاله به ش��ما خواهیم گفت که چطور می توانید به عنوان یک رهبر،  در س��ه گام 

ساده عملکرد استراتژیک تری داشته باشید.
ه��ر هفته زمانی را ب��ه خودتان اختص��اص دهید. در این فرصت به بررس��ی 
گام ه��ای قبلی، دوری از کارهای بی حاصل و داش��تن فکرهای راهبردی تر برای 
کارت��ان بپردازید. این  کار را می توان »بازنگری ش��خصی« نامید. در واقع، ش��ما 

زمانی را به بررسی موارد زیر اختصاص می دهید:
• هفته ای که گذشت؛

• اشتیاق برای جلسات هفته پیش  ِرو؛
• داش��تن برنام��ه ای راهبردی برای کارهایی که باید انج��ام دهید، با توجه به 

زمانی که در اختیار دارید.
به شما پیشنهاد می کنیم که یک ساعت از ایام هفته مثال هر جمعه بعدازظهر 
را در تقویم مش��خص کنید تا مطمئن شوید که خودتان و هفته پیش ِرو را برای 
موفقیت تان آماده و تنظیم می کنید. در ادامه به سه گام اساسی اشاره شده است 
برای اینکه در مدیریت، اس��تراتژیک تر )راهبردی تر( عم��ل کنید. این توصیه ها 

می تواند به شما در کارتان کمک کند.
۱. بررسی هفته ای که گذشت

ب��ه تقویم، لیس��ت کاری و اهداف ت��ان نگاه کنید. ببینید چ��ه کارهایی انجام 
داده اید، چه چیزهایی را فراموش کرده اید، چه کاری را خوب انجام داده اید و به 

چه چیزی افتخار می کنید. این مرحله به ش��ما کمک می کند نقاط ضعف تان را 
بشناسید و موفقیت های تان را جشن بگیرید.

ای��ن مرحل��ه را می توانید به  صورت یادداش��ت های ش��خصی با اس��تفاده از 
نرم افزاره��ای ویژه این کار انج��ام دهید. عالوه  بر این، می توانید افکارتان را روی 

کاغذ بنویسید و به نحوی با این کار آنها را سازماندهی کنید.
۲. برنامه ریزی برای هفته پیش رو

در تقویم تان به هفته آینده نگاه کنید. دنبال چه چیزی هستید؟ چه کارهای 
مهم��ی را باید انجام دهید؟ پروژه بزرگ و اقدامات کوچکی که تا آخر هفته باید 
انجام دهید چیست؟ فهرستی از مجموعه کارهایی که باید در هفته آینده انجام 

دهید تهیه کنید.
فهرست تان را در جایی قرار دهید که هر روز آن را ببینید و یادآور فعالیت های 
شما باشد. ابزارهای زیادی هستند که می توانند در این کار به شما کمک کنند. 
بررس��ی کنید که کدام یک برای ش��ما بهتر اس��ت. مثال می توانید یک فهرست 
ساده در نرم افزار ورد )Microsoft Word( بسازید. یا از Google Note یا 

ابزارهای یادداشت تلفن همراه استفاده کنید.
اگر زمان کافی برای انجام تمام کارهای داخل فهرس��ت را ندارید، گام س��وم 

را بخوانید.
۳. »نه گفتن«، تفویض اختیار یا به تأخیر انداختن کار

ش��ما مدیر پرمش��غله ای هستید. براساس جلس��ات هفتگی موجود در تقویم، 
ارتباطات ش��خصی و خانوادگی و پروژه هایی که بای��د در هفته های آینده پیش 
ببری��د، این احتمال وجود دارد که کارهایی که برای ش��ان برنامه ریزی می کنید 
بیش��تر از مدت زمانی باشد که در اختیار دارید. ش��اید به خودتان بگویید که از 

پس تمام آنها برمی آیم، اما بهتر اس��ت واقع بین باشید و راهبردی تر عمل کنید. 
برای مشخص کردن این موضوع که چه کاری را می توانید در هفته پیش ِرو انجام 
دهی��د و چ��ه کاری را می توانید به دیگری تفویض کنید یا به تأخیر بیندازید، از 

چهار پرسش زیر استفاده کنید.
الف. چه کاری در اولویت است؟

این پرس��ش یعنی به وظایف، جلسات و پروژه هایی که بیشترین اهمیت را در 
رس��یدن به اهداف کوتاه مدت و اهداف بلندمدت ش��ما دارند، دوباره دقت کنید. 
آنگاه ابتدا کارهای س��اده تر یا کارهایی را که مش��خص تر هستند در اولویت قرار 
دهید؛ س��پس کارهای س��خت را که به فکر بیش��تری نیاز دارند به مرحله بعد 

موکول کنید. مهم ترین وظایف و کارها را در مرحله اول قرار ندهید.
ب. به چه چیزهایی باید »نه« بگویید؟

برای بس��یاری از افراد »نه گفتن« کار س��ختی اس��ت. زمانی که به جلسه یا 
پ��روژه ای »بله« می گویید، ناخواس��ته به چیزهای دیگر »ن��ه« گفته اید. به جای 
اینک��ه درباره کارهایی که قبال قول ش��ان را داده اید کوتاه��ی کنید، یاد بگیرید 

چطور از راهبرد »نه گفتن« استفاده کنید.
ج. چه کارهایی را می توانید به شخص دیگری تفویض کنید؟

وظایف زیادی هس��تند که به عنوان رهبر، نیاز نیست خودتان آنها را 
انجام دهید. اینها مواردی هس��تند که باید از فهرست تان خارج کنید و 
به اعضای گروه تان بسپارید. به این راهبرد »تفویض اختیار« می گویند. 
ش��اید س��پردن برخی کارها به دیگران در ابتدای ام��ر، زمان زیادی از 
ش��ما بگیرد، اما در درازمدت این بار از دوش شما برداشته خواهد شد. 
هنگام��ی  که اعضای گروه خودش��ان در آن کارها خبره ش��وند و دیگر 

وقت ش��ما را نگیرند، شما در زمان تان صرفه جویی می کنید و از میزان 
اس��ترس و فشار روی شما کم می ش��ود. البته این بدان معنا نیست که 
ش��ما می توانید تمام وظایف تان را به کارمندان بسپارید. برخی کارهای 

اساسی مدیریتی فقط وفقط وظایف شما هستند.
د. چه چیزی را می توانید به تأخیر بیندازید؟

گفتی��م ک��ه بعضی از پروژه ها و وظایف را الزم اس��ت ش��خصا انج��ام دهید، 
بااین حال برخی کارها هس��تند که الزم نیست که همه آنها در روز، هفته، ماه یا 
حتی س��ه ماهه بعدی انجام شود. اگر چیزی آنقدر ضروری نیست و انجام سریع 
آن تأثی��ر خاصی بر کار ش��ما نمی گ��ذارد، آن را در زمان دیگ��ری انجام دهید. 
فقط یادتان باش��د که در تقویم یادداش��ت کنید تا بعدا زمانی را برای انجام آن 

در نظر بگیرید.
زمانی  که براس��اس این پرسش ها کار می کنید، برنامه مشخص و واضح تری از 
جلس��ات، پروژه ها و وظایف خواهید داش��ت. بدین ترتیب، خود را برای موفقیت 

در هفته بعد آماده کرده اید.
اگ��ر امروز کمی وق��ت بگذارید و هر کدام از این موارد را در تقویم مش��خص 
کنی��د، نگران مواجهه ب��ا کارمندان تان نخواهید بود. ش��ما زمانی را برای گوش 
دادن ب��ه آنها، درخواس��ت ک��ردن و حمایت از آنها به ص��ورت هفتگی، ماهانه و 
س��االنه در نظر گرفته اید. اگر ش��یوه مدیریت تان را برنامه ریزی کنید، کاری که 
انجام می دهید و چیزی که دیگران به عنوان رهبر از ش��ما انتظار دارند، رابطه ای 
منطقی خواهد داش��ت. همچنین می توانید نظم و ترتیب بیشتری ایجاد کنید و 

بر خودتان و کارمندان تان تمرکز بیشتری داشته باشید.
forbes/chet :منبع

با گس��ترش دسترسی به اینترنت و فراگیر شدن مشاغل دورکاری، امکان 
اس��تخدام کارمندانی که در ش��رکت نباشند فراهم شده اس��ت، اما چگونه 

می توانیم در این مسیر موفق شویم؟ 
وقتی کسب وکارتان به پیشرفت رسیده باشد و بخواهید کارمندان بیشتری 
اس��تخدام کنید، باید گستره  جغرافیایی بیش��تری را در نظر بگیرید. امروزه 
دورکاری رواج زیادی پیدا کرده و این مسئله تا حد زیادی به دلیل پیشرفت 
تکنولوژی است که کار کردن از هر جایی را امکان پذیر می کند. وقتی اولین 
کارمند دورکاری را استخدام می کنید، الزم است برنامه ای تدوین کنید تا از 

کارایی آن فرد و نحوه ارتباطش با دیگر اعضای تیم مطمئن شوید.
در این مقاله قصد داریم با شش نکته از تجربیات کارآفرینانی که دورکاری 
را بخشی از تیم حرفه ای خود قلمداد کرده اند، آشنا شوید. با استفاده از این 
تجربیات، گام هایی را که باید در این فرآیند طی کنید، بشناسید تا روند کار 

برای شما و کارمندان دورکارتان آسان تر شود.
۱. مسیر ارتباط را باز نگه دارید

یکی از رایج ترین مسائلی که مدیران کسب و کار بیان می کنند این است 
ک��ه به ارتباط باز با کارمندان دورکار خود اهمیت دهید. برقراری ارتباط در 
تمام مس��یر با کارمند جدید مس��ئله ای است که شان اوگل، مدیر وب سایت 
تخصصی کس��ب وکار از راه دور )Location Rebel( به آن اشاره می کند. 

شان اوگل، رمز موفقیت در کسب وکار را برقراری ارتباط خوب و باز می داند:
 نباید تنها هدف تان این باشد که وظایف آنها را یادآوری کنید، بلکه برای 
صحبت در مورد همه چیز و پاس��خ دادن برای شفاف س��ازی مسائل، توفان 
فکری برای کس��ب ایده های جدید و دریافت گ��زارش کار پروژه نیز باید با 

آنها در ارتباط باشید.
 ۲. آنها را نادیده نگیرید

اگر تاکنون کارمند دورکار نداشته اید، احتماالً تمام تجربه تان از کار کردن 
با دیگران به رفتن به دفتر کار و س��ر زدن به میز کار آنها خالصه می ش��ود. 
در حالی که این ارتباط ممکن اس��ت در مقابل کارمند دورکار نادیده گرفته 
 ،Ipseity Media ش��ود. سینتیا جانسون، یکی از مدیران آژانس بازاریابی

می گوید:
 وقتی مش��غله  کاری زیادی دارید، احتماالً کارمندانی که جلوی چشم تان 
نیستند را فراموش می کنید. کارمندان دورکار نیاز به شناخته شدن و ارزش 
گذاش��ته ش��دن دارند. پس هر روز با آنها در ارتباط باش��ید و حداقل یک 

مکالمه کوتاه روزانه را در برنامه کاری خود قرار دهید.
 ۳. موفقیت خود را با معیارهای ثابت بسنجید

اگ��ر نمی توانید به صورت حضوری یا مکالمه تصوی��ری، با کارمند جدید 
ارتباط برقرار کنید، مجبور هستید راه هایی برای اندازه گیری میزان پیشرفت 

و عملکرد او بیابید. جان رود، رئیس و بنیان گذار س��رویس آموزش��ی آنالین 
Next Step Test Preparation، می گوید:

 اعتم��اد کردن به کارمندان دورکار بس��یار اهمی��ت دارد. باید از عملکرد 
درست و فعال بودن کارمند جدید خود مطلع شوید و توانایی او برای انجام 
پروژه موردنظر را بس��نجید. اهداف کوتاه مدت تعیین کنید، مثاًل بگویید من 

می خواهم این کار را تا پایان امروز/ این هفته/ این ماه به انجام برسانم.
 4. از ابزارهای مدیریت پروژه استفاده کنید

پیش��رفت تکنول��وژی، برق��راری ارتب��اط ب��ا کارمن��دان دورکار و به روز 
نگه داش��تن مدی��ر از عملکرد آنه��ا را بیش از هر زمان دیگری آس��ان کرده 
است. فیراس کیتانه، مدیر ارشد اجرایی و از موسسان برند تجارت الکترونی 
Amerisleep، استفاده از ابزارهای مدرن برای سنجش پیشرفت کارمندان 

را پیشنهاد می دهد. او معتقد است:
 در محی��ط اداری، ارتباط با کارمندان و گرفتن بازخورد س��ریع از آنها و 
سنجش پیشرفت شان آسان است، اما کارمندان دورکار ممکن است همیشه 
در دسترس نباشند. برای اینکه به اطالعات جدید از نتایج کارها مطلع شوید 

از ابزارهای مدیریت پروژه چون آسانا یا ترلو استفاده کنید.
 5. به جای تمرکز روی ساعت کار، روی کارایی متمرکز شوید

اعتماد به کارمندان دورکار براساس ساعت کاری فعالیت شان بسیار دشوار 

اس��ت. کایل گوگن، بنیان گذار و مدیر اجرایی فروش��گاه ملزومات حیوانات 
Pawstruck، می گوید مدیران کس��ب وکار نباید خیلی به ساعت کاری که 

اعضای تیم روی پروژه ها صرف می کنند، توجه داشته باشند. او می گوید:
 برای سنجش رفتارها و عملکرد کارمندان دورکار خود زمان زیادی صرف 
نکنید. انتظارات خود را درباره اهداف و برنامه های کاری به طور روشن بیان 
کنید. اگر کارمندان تان اهداف موردنظر ش��ما را تأمین نمی کنند، بهتر است 

خیلی دقیق به بررسی مشکالت کارمندان خود بپردازید.
 6. کارمندان دورکار را با فرهنگ سازمان خود آشنا کنید

ب��ه همان اندازه که برای کارمندان دورکار مهم اس��ت با ش��ما در ارتباط 
باشند، برای شما هم اهمیت دارد با آنها ارتباط خوبی برقرار کنید. برای این 
منظور الزم است آنها را با فرهنگ شرکت خود آشنا کنید و از حضورشان در 
مکالمات س��ازمانی اطمینان یابید. میشل سپنوزا، مدیرعامل شرکت توسعه 

وب Unleashed Technologies، می گوید:
 سعی کنید تا جای ممکن کارمندان دورکار خود را با دیگر همکاران شان 
ارتب��اط دهید. این کار به آنها کمک می کند فرهنگ ش��رکت را بهتر درک 
کنند و از س��طح انتظارات کیفی، حرفه ای و کارایی کس��ب وکار شما مطلع 

شوند.
inc/ucan :منبع  
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۳ قدم برای اینکه رهبر استراتژیک تری باشید

سه شنبه
19 آذر 1398

شماره 1448



۱5کسب و کار نوین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

با پیش��رفت تکنولوژی، روش های کسب درآمد متفاوت شده است. امروزه هر 
کس��ی از راه های مختلف س��عی می کند به درآمد بیشتری برسد. یک نفر سراغ 
کارمن��دی می رود، دیگری فروش��گاه می زند، برخی دیگر اس��تارت آپ جدیدی 
راه ان��دازی می کنن��د و عده ای ه��م برای گ��ذران زندگ��ی دورکاری را انتخاب 
می کنند. اگر ش��ما هم دوس��ت دارید به عنوان یک فریلنسر فعالیت کنید با ما 

همراه باشید تا در این باره بیشتر بدانید.
بین تمام راهکارهایی که برای کس��ب درآمد وجود دارد، فریلنس��ر شدن که 
برخی آن را دورکاری یا آزادکاری می نامند بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته 
است و هر روز هم به تعداد کسانی که با این روش کسب درآمد می کنند افزوده 

می شود.
به چه کسی فریلنسر یا آزادکار گفته می شود؟

فریلنسر )Freelancer( کسی است که به هیچ شرکت یا کسب و کاری تعهد 
ندارد، فعالیت تخصصی اش را برای فرد درخواست دهنده انجام می دهد و با توجه 
به مهارت و دانش خود، کارفرمایش را عوض می کند. فریلنسر با دورکاری تفاوت 
دارد و برطبق آن، فرد بدون هیچ تعهدی قول انجام کاری مش��خص را در قبال 

کارمزدی تعیین شده به یک فرد درخواست دهنده خدمات می دهد.
فریلنس��ری یا آزادکاری می تواند زندگی تان را متحول کند و شما را به کسب 

درآمد بیشتر، رئیس خود بودن و برنامه زمانی و مکانی دلخواه برساند.
آزادکاری و موفقیت

نتیجه تحقیقی در س��ال 2011 میالدی در مجله  Financial Times چاپ 
ش��ده که اعالم می کند تعداد فریلنس��رها در بریتانیا از س��ال 2008 تا 2011 
میالدی، با رشد 12درصدی همراه شده است. رشد فریلنسرها در سال های اخیر 
بیش��تر ش��ده و اکنون در آمریکا 35درصد نیروی کار )بیش از 53 میلیون نفر( 
را آزادکارها یا فریلنس��رها تشکیل داده اند. جالب اس��ت بدانید، اکثر فریلنسرها 
از زندگی کاری و ش��خصی خود احس��اس رضایت می کنند و معتقدند مشکالت 

اقتصادی هیچ تاثیری روی کسب و کار آنها ندارد.
رضایتمندی فریلنسرها از شغل خود

- فریلنس��رها رئیس خودش��ان هس��تند. آنها با مش��تریان ح��وزه  تخصصی 
خود س��روکار دارند و چون تعهدی با س��ازمان خاصی ندارند احس��اس آزادی و 
رضایتمندی بیش��تری می کنند. قبل از اینکه مش��تری بگوید دنبال چه چیزی 
اس��ت، فریلنس��رها به  طور ش��خصی اصولی تعیی��ن می کنند تا با مش��کالت و 

چالش های کمتری مواجه شوند.
- در ح��وزه  آزادکاری، بدشانس��ی و ش��رایط س��خت اقتص��ادی، کمت��ر از 
کس��ب و کارهای دیگر نمود پی��دا می کند و هر کس براس��اس دانش و تخصص 

خود کسب درآمد می کند.
- برخی افراد با وجود مهارت و توانایی های فراوان، مش��کالتی دارند که امکان 
کار تمام وقت را از آنها س��لب می کند. بعضی دچار بیماری های روحی هستند یا 
معلولیتی دارند که کار به  صورت معمول را برای ش��ان غیرممکن می کند. حتی 

ممکن اس��ت بعضی ها دوست نداشته باشند تمام روزهای هفته را هشت ساعت 
برای یک س��ازمان کار کنند. بعضی هم با اینکه ش��غل تمام وقت دارند به دنبال 
آن هس��تند درآمدش��ان را باال ببرند و س��راغ آزادکاری می روند. با این اوصاف، 

فریلنسینگ راهکار خوبی برای کسب درآمد است.
در چه کسب وکارهایی به سراغ فریلنسینگ برویم؟

اکن��ون قصد داریم چند کس��ب و کار را که برای انجام آنه��ا نیاز به تخصص و 
مهارت دارید، به شما معرفی کنیم.

مترجم زبان خارجه
مترجم��ی از بهترین کارهایی اس��ت ک��ه آزادکارها انتخ��اب می کنند. اگر به 
دو یا چند زبان خارجی تس��لط دارید، به س��راغ فریلنسرش��دن بروید و کس��ب 

درآمد کنید. البته گاهی ممکن اس��ت 
به مدرک معتب��ر برای این زبان ها نیاز 

داشته باشید.
مشاور امالک

خیلی از مشاوران امالک، بعد از اخذ 
مجوز، کس��ب و کار خود را برای فروش 
امالک مسکونی و تجاری آغاز می کنند. 
این شغل درآمدی براساس کمیسیون 
دارد، پس هر چقدر بیش��تر بفروش��ید 
درآمد باالتری کس��ب خواهید کرد. با 
این حس��اب، می توانید در س��ایت های 
فراوان ثبت آگهی چون ش��یپور، دیوار 
و... به صورت آنالین ملک ها را انتش��ار 

دهید تا مشتریان بیشتری پیدا کنید.
تدریس خصوصی

ب��رای اینکه به یادگیری دیگ��ران کمک کنید، نیاز به مجوز آموزش و پرورش 
ندارید. اگر در ریاضی، زبان، موسیقی و... مهارت دارید، به افراد جویا کمک کنید 

و معلم خصوصی آنها باشید یا دوره هایی را به  طور آنالین برگزار کنید.
خدمات زیبایی

اغل��ب افراد در زمینه زیبایی )طراح ناخن، ط��راح مو و...( آزادکاری می کنند. 
یک آرایش��گر و متخصص ام��ور زیبایی می تواند در یک س��الن غرفه ای بگیرد، 
ساعات کاری خود را انتخاب کند و مشتریان خود را مدیریت کند. عالوه بر آن، 

موقعیت فریلنسینگ برای این افراد در فیلم، تئاتر و تبلیغات هم وجود دارد.
کپی رایترها

کپی رایترها )Copy Writer( مس��تقل از بازاریاب ها و نویس��ندگان محتوا 
هس��تند. این افراد تخصص زیادی در زمینه نوش��تن محت��وا و توضیحات برای 
محصوالت و خدمات شرکت ها در سایت های اینترنتی دارند. کپی رایترها درآمد 

خوبی دارند، البته میزان درآمد آنها به تجربه و مهارت شان وابسته است.

مربی آنالین
مردم به مش��اوره و گرفتن اطالعات در زمینه های مختلف عالقه دارند. مربی 
آنالین ش��دن به ش��ما فرصت می دهد به دیگران کمک کنید و به آنها راهنمایی 

برسانید.
مشاور

آیا تجربه  راه اندازی استارت آپ دارید؟ در زمینه مدیریت شبکه های اجتماعی 
مه��ارت دارید؟ حس��ابداری بلدید؟ مهارت خدمات IT داری��د؟ با ارائه خدمات 
مشاوره، می توانید تمام مهارت ها و تجربیات قابل اعتماد خود را به کسب و کارتان 
تبدیل کنید و درآمد به دس��ت آورید. هر چقدر دانش تخصصی ش��ما بیش��تر 
باش��د، موفقیت و درآمد باالتری کسب خواهید کرد. مش��اوران حوزه مدیریت، 
کسب و کار و فناوری می توانند هر ساله 

درآمد خوبی به دست آورند.
نویسنده وبالگ

اگ��ر در زمینه نویس��ندگی مهارت 
داری��د، می توانی��د ب��رای س��ایت های 
مختلف بنویس��ید یا وبالگ ش��خصی 
راه اندازی کنید. در بیش��تر سایت هایی 
ک��ه ب��رای آزادکاری طراحی ش��ده اند 
ب��رای  زی��ادی  ش��غلی  فرصت ه��ای 

نویسندگان وجود دارد.
مربی خصوصی

بدون ش��ک برای تبدیل ش��دن به 
معلم بدنس��ازی، نیاز به مجوز دارید اما 
برای افرادی که عاشق ورزش هستند، 
این مس��یر ش��غلی فوق العاده است. با 
وجود شبکه های اجتماعی، برای متخصصان بدنسازی، توانایی و سالمت بهترین 
فرصت است تا با مشتریان عالقه مند ارتباط برقرار کنند و به کسب و کار مربیگری 

آنالین بپردازند.
مدیریت شبکه های اجتماعی

اغلب کاربران فضای مجازی می دانند چگونه با توییتر، فیس بوک، اینس��تاگرام 
و... کار کنند. براساس یک پژوهش کسب و کارهای کوچک، تقریبا 25درصد افراد 
از شبکه های اجتماعی اس��تفاده نمی کنند. با این حساب، خیلی از کسب و کارها 
نیاز به فردی دارند که مدیریت شبکه های اجتماعی آنها را به عهده بگیرد. اگر از 
جمله افرادی هس��تید که مدت زیادی در شبکه های اجتماعی وقت می گذرانید، 
می توانید از این طریق به کسب درآمد بپردازید. پس از دانش و مهارت خود در 

شبکه های اجتماعی استفاده کنید تا به درآمد خوبی برسید.
طراح گرافیک

 )UpWork(»طراحی گرافیک یکی از مهارت های پرکاربرد سایت »آپ ورک

اس��ت. طراحی گرافیک ازجمله شغل هایی است که می توانید از طریق آن کسب 
درآم��د کنید، البته داش��تن نمونه کار ضروری اس��ت. در ای��ن حرفه پروژه های 
طراحی ظاهر سایت های اینترنتی، اینفوگرافیک ها یا طراحی های مناسب پرینت 

کردن را اجرا می کنید.
متخصص سئو

متخصص بهینه س��ازی موتور جس��ت وجو ی��ا همان س��ئو )SEO(، از جمله 
ش��غل های آزادکاری پرطرف��دار و محب��وب اس��ت، زی��را هم��ه می خواهن��د 
وب سایت شان در رتبه های باالی گوگل و دیگر موتورهای جست وجو قرار بگیرد. 
با آزادکاری در این شغل به درآمد خوبی خواهید رسید، اما باید نمونه کار زیادی 

داشته باشید تا مشتریان بتوانند به شما اعتماد کنند.
طراح وب سایت

اگر به طراحی و کدنویس��ی س��ایت های اینترنتی مسلط باشید، درآمد زیادی 
در انتظارتان خواهد بود. در دنیای امروز همه به دنبال س��اخت یک وب س��ایت 
ش��خصی یا ش��رکتی هس��تند اما مهارت و زمان کافی برای طراحی وب س��ایت 
موردنظرش��ان را ندارند. پس می توانید به عنوان توس��عه دهنده وب مشغول کار 

شوید و از مهارت خود برای کسب درآمد عالی استفاده کنید.
مشاور بازاریابی

ش��اید در چن��د پروژه از کمپین ه��ای گوگل تا ش��بکه های اجتماعی و تولید 
محت��وا، ش��رکت کرده باش��ید. اگ��ر بتوانید در ای��ن زمینه به مهارت برس��ید، 
حج��م عظیمی از پروژه ه��ا در انتظارتان خواهد بود. به عنوان مش��اور بازاریابی، 

نمونه کارهای قدرتمند برای نمایش کارهای خود آماده کنید.
برنامه نویس اندروید

ش��اید فکر کنید یافتن ش��غل و کس��ب درآمد به  عنوان برنامه نویس اندروید 
مش��کل است اما امروزه اپلیکیشن های موبایلی به  عنوان ابزار موردعالقه کاربران 
برای دریافت و عرضه خدمات ش��ناخته می ش��ود و محبوبیت بیش��تری نسبت 
به وب س��ایت ها دارد، پس این خبر خوبی برای برنامه نویس��ان اندروید است که 

می توانند به صورت آزادکاری به کسب درآمد بپردازند.
یک راه برای کس��ب درآمد از طریق برنامه نویس��ی اندروید این است که 
اپلیکیش��ن خود را بس��ازید و در گوگل پلی یا دیگر فروش��گاه های محلی 
اندروید منتش��ر کنی��د و با ارائه خدمات مج��ازی در قالب پرداخت درون 
برنامه ای ی��ا اضافه کردن بنرهای تبلیغاتی و... درون اپلیکیش��ن به درآمد 
خوبی برس��ید. البته راه دیگری هم وجود دارد که خیلی خوشایند نیست 
و آن هم فروش مس��تقیم اپلیکیشن است تا کاربر در ازای پرداخت مبلغی 
اپلیکیش��ن را روی دستگاه هوشمند خود نصب کند. به عنوان برنامه نویس 
اندروید نمونه کارهای باکیفیتی داش��ته باش��ید تا در صورت درخواس��ت 
کارفرما در اختیار او قرار دهید و کارفرما از این طریق بفهمد الیق ش��غل 

موردنظر هستید.
rd/ucan :منبع

اگر می خواهید به درآمد عالی و بی دردسر برسید، فریلنسر شوید
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چرا ایجاد ارتباط شخصی با مخاطب در روابط عمومی اهمیت دارد؟
ضرورت ارتباط عمیق با مخاطب در حوزه روابط عمومی

کسب و کارها باید در طول زمان رشد و توسعه پیدا کنند. این امر فقط مربوط به توسعه دامنه تولیدات یک شرکت 
نیست. هویت یک شرکت در خالل فعالیت تولیدی و تعامل با مشتریان شکل می گیرد. امروزه المان های بسیار زیادی 
در ش��کل گیری هویت برندها نقش دارد. وقتی از هویت برندها صحبت می کنیم، حوزه روابط عمومی در کانون توجه 
قرار دارد. بسیاری از شرکت ها در سراسر جهان به دلیل بحران های حوزه روابط عمومی در عمل از رشد باز می ایستند. 
بدون تردید حوزه های مختلف کس��ب و کار در طول س��ال های اخیر دس��تخوش تغییرات بس��یار متنوعی شده اند. 
ای��ن امر در مورد بخش روابط عمومی نیز صادق اس��ت. این بخش در طول یک ده��ه اخیر به طور مداوم در تعامل با 
فناوری های دیجیتال قرار داش��ته است. بس��یاری از کارشناس ها با ظهور فناوری های مدرن افول هرچه سریع تر حوزه 
رواب��ط عمومی را پیش بینی کردند. این امر ناش��ی از انتظار کارش��ناس ها برای انجام وظایف روابط عمومی از س��وی 
برندهای دیگر بود. حوزه روابط عمومی مانند س��ایر بخش های کس��ب و کار در طول سال های اخیر تحوالت زیادی را 
پشت سر گذاشته است. این امر نتایج دوسویه ای در پی داشته است. از یک سو نزدیکی بیشتر افراد در دنیای دیجیتال 
موجب افزایش مس��ئولیت برندها در زمینه پاس��خگویی اجتماعی می ش��ود. این امر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار 
است. در گذشته به دلیل فاصله گسترده میان برندها و مشتریان واکنش سریع به نظرات آنها امکان پذیر نبود. یکی از 

مزیت های اصلی عصر دیجیتال امکان ساماندهی امور مختلف مربوط به برندمان در زمانی واحد است. 
گرایش غالب در میان برندهای بزرگ پیگیری امور روابط عمومی با اس��تفاده از فناوری های دیجیتال است. این امر 
تعامل رو در رو میان برندها و مشتریان را به شدت کاهش می دهد. وقتی فاصله حضوری میان برند و مشتری افزایش 
می یابد، تالش تیم روابط عمومی برای کس��ب رضایت مخاطب هدف ش��رکت اهمیت دوچندانی خواهد یافت. مفهوم 
شخصی سازی در طول دو دهه اخیر به ساماندهی و تولید محتوای مختلف هماهنگ با سلیقه شخصی دامنه گسترده 
از مش��تریان اش��اره دارد، بنابراین امروزه فعالیت مناس��ب در حوزه روابط عمومی بستگی به توانایی ما در زمینه ایجاد 

رابطه عمیق با مخاطب و شخصی سازی اقدامات مان برای گروه های مختلف مشتریان دارد. 
۱.رابطه نزدیک و شخصی با مشتریان در عصر دیجیتال

ایجاد ارتباط ش��خصی و نزدیک با مش��تریان در عصر دیجیتال یکی از پیش نیازهای اصلی موفقیت در حوزه کسب 
و کار اس��ت. امروزه بس��یاری از برندها نسبت به تحوالت تازه در عرصه روابط عمومی توجه ندارند. این امر موجب بروز 
دش��واری های گسترده در زمینه فعالیت آن برندها می ش��ود. یکی از خواسته های اساسی مشتریان نسل جدید تالش 
برندها برای شناخت دقیق سلیقه شان است، بنابراین برند ما در تمام حوزه ها باید شناخت مناسبی از مخاطب هدفش 
داش��ته باش��د.  مفهوم مشتریان وفادار در عصر کنونی اشاره به همین موضوع دارد. برندهای بزرگ بخش قابل توجهی 
از درآمدشان را مدیون مشتریان وفادار هستند. این اصطالح به گروه خاصی از مشتریان با تمایل به خرید چندباره از 
یک برند اش��اره دارد. پیش نیاز اساس��ی تبدیل مخاطب هدف به مشتری ثابت برندمان شناخت دقیق سلیقه اش است. 
امروزه بسیاری از فرآیندهای روابط عمومی از طریق ابزارهایی نظیر پلتفرم های اجتماعی، سیستم های ایمیل و سایت 
رس��می برند دنبال می ش��ود. این امر نیاز به جلب نظر مخاطب را کاهش نمی دهد. در حقیقت با افزایش فاصله حقیقی 
ما با مش��تریان وظیفه ما در راس��تای جلب نظرش��ان از طریق تولید محتوای مجازی سنگین تر می شود. بی توجهی به 
این نکته در بس��یاری از موارد مانعی در برابر پیش��رفت الگوی روابط عمومی برندها محس��وب می شود.  فناوری مدرن 
امکان دسترس��ی ما به دامنه وس��یعی از افراد در سراس��ر جهان را فراهم کرده اس��ت. نکته مهم در این میان ناتوانی 
فناوری جدید در کمک به دسترس��ی عاطفی س��ریع ما به دیگران است، بنابراین اگر ما پیام بازاریابی یا روابط عمومی 
برندمان را براساس الگوهای شخصی به دست مخاطب برسانیم، میزان تاثیرگذاری بسیار بیشتری پدید خواهد آمد. 

امروزه بس��یاری از برندها براس��اس میزان ارس��ال پیام به کاربران موفقیت ش��ان در حوزه روابط عمومی را ارزیابی 
می کنند. این امر عمق رابطه ما با دیگران را مورد توجه قرار نمی دهد. بنابراین فرآیند تعامل با مخاطب هدف هیچ گاه 
کارایی مطلوب را نخواهد داش��ت. برندهای بزرگ همیش��ه در تالش برای ایجاد پیوند عمیق میان خود و مش��تریان 
هستند. این امر موجب وفاداری عمیق مشتریان به آنها می شود. همچنین آنها انگیزه زیادی برای کسب اطالعات دقیق 
از افراد و اس��تفاده از آنها برای جلب نظرش��ان به محصوالت مختلف دارند. تمام این فعالیت ها در کنار هم انگیزه کافی 

برای تعامل هرچه بیشتر مشتریان با برندهای مشهور را فراهم می سازد. 
۲.کسب و کار را در اولویت دوم قرار دهید

هدف ما از فعالیت در دنیای کس��ب و کار فروش محصوالت مختلف و کس��ب سود است. این امر گاهی اوقات به صورت 
نامناسب دنبال می شود. بدون تردید اگر ما به مشتریان فقط به عنوان منبع درآمد نگاه کنیم، توان جلب نظر آنها به صورت 
عمیق را نخواهیم داشت. مشکل اصلی در اینجا عدم هماهنگی اهداف ما از فعالیت در حوزه کسب و کار با انتظارات مشتریان 
است. توصیه من در این بخش توجه به کسب و کار به عنوان اولویت دوم است. اولویت نخست ما باید معرفی فناوری های 
تازه، تعامل عمیق با مش��تریان و ایجاد لحظاتی خوش برای مشتریان باشد. وقتی اعتماد مشتریان جلب شد، آنگاه فرصت 
مناسب برای فروش محصوالت و کسب سود فراهم می شود.  امروزه برندهای بزرگ در زمینه روابط عمومی اهداف جذابی را 
دنبال می کنند. یکی از این اهداف توسعه نوع خاصی از سبک زندگی است. برند نایک بهترین نمونه در این زمینه است. هدف 
اصلی این برند توسعه الگوی زندگی همراه با ورزش برای تمام مردم دنیاست. این امر به معنای تبدیل همه ما به ورزشکارهای 

حرفه ای نیست، بلکه انگیزه فعالیت ورزشی و تحرک در هر مقیاسی مدنظر مدیران نایک قرار دارد. 
۳.شناخت مخاطب هدف

پیام  برندها در حوزه روابط عمومی معنای خاصی به همراه دارد. شخصی سازی پیام فقط در صورت ارائه آن به مخاطب 
درست همراه با نتیجه دلخواه خواهد بود. اشتباه بسیاری از برندها ارائه محتوا، هرچند جذاب، به مخاطب نادرست است. به این 
ترتیب تاثیرگذاری موردنظر ما در مخاطب هدف پدید نمی آید.  امروزه یکی از راهکارهای کاربردی برای شناخت بهتر مخاطب 
هدف گفت وگو با آنهاست. بسیاری از افراد به عنوان مشتری تمایل باالیی به گفت وگوی نزدیک با برندهای مورد عالقه شان 
دارند. این امر موجب جهت گیری بهینه پیام های ما در حوزه روابط عمومی می شود. عصر کنونی با توسعه سریع فناوری های 
ارتباطی و توزیع اطالعات موجب تغییر مداوم و بس��یار س��ریع سلیقه مردم شده اس��ت. بدون شک این امر بر روی سلیقه 
مشتریان نیز تاثیر انکارناپذیری دارد، بنابراین ما باید نسبت به ارزیابی تغییرات در جریان و واکنش مطلوب نسبت به آنها اقدام 

کنیم. در غیر این صورت به سرعت از جریان تحوالت حوزه کسب و کار و به ویژه حوزه روابط عمومی کنار خواهیم ماند. 
4.روابط عمومی یعنی روابط شخصی و عمیق

تمام حوزه روابط عمومی در طول چند سال اخیر به الگوی روابط شخصی و عمیق جهت گیری داشته است. این امر 
در راستای ایجاد هویت برندها براساس سلیقه مخاطب هدف دنبال می شود. به هر حال هویت هر برند باید موردپسند 
مشتریان آن نیز قرار داشته باشد. امروزه برندها نه براساس شعارها و ادعاهای شان، بلکه ارزیابی مشتریان مورد داوری 
قرار می گیرند. این امر به خوبی درباره برند اپل صادق اس��ت. این برند س��رمایه گذاری چندان زیادی در حوزه تبلیغات 
ندارد. در عوض بخش روابط عمومی به خوبی جور س��ایر حوزه ها را می کش��د. عالقه افراد متعلق به نسل های گوناگون 
به خرید محصوالت اپل ناش��ی از تجربه مطلوب بس��یاری از مش��تریان قدیمی این برند است. برند اپل یکی از بهترین 
سازماندهی ها در زمینه تعامل شخصی با مشتریان را مدیریت می کند. هر برند دیگری که در دنیای کنونی قصد بهبود 
وضعیت روابط عمومی اش را دارد، باید از تمام ابزارهای دیجیتال در راستای تعامل هرچه نزدیک تر با مشتریان هدفش 

استفاده کند. در غیر این صورت امکان زیادی برای جلب نظر مخاطب نخواهد داشت. 
forbes :منبع
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فرص��ت ام��روز: ش��اید خیل��ی از ش��رکت ها و اف��راد به ش��ما 
پیش��نهادهای مختلف برای کار بدهند. شاید هم شما برای کسب 
درآم��د به این در و آن در می زنید در حالی که یک کارمند خوب 
هس��تید و یا اینکه به کلینیک کس��ب و کار مراجعه می کنید و به 
دنبال فرصت های ش��غلی هستید. ش��اید هم قصد سرمایه گذاری 
دارید؟ اما در هر صورت هر کس��ب و کاری ش��رایط خود را دارد و 
ت��ا زمانی که لیاقت و توانمندی خود را اثبات نکردید از کارمندی 

استعفا نکنید. 
یک کارمند عالی می تواند خیلی بهتر از یک کارآفرین ورشکسته 
باش��د. فراموش نکنید که در شغل کارمندی هم می توانید درآمد 

کسب کنید به شرطی که کارمند عالی شوید. 
لطفا این یادداشت را بخوانید اگر به فکر موفقیت هستید:

کارمند عادی کسی اس��ت که بدون شناسایی، بدون هدف، بدون 
برنامه ریزی، ب��دون آینده نگری، بدون انگیزه، ب��دون در نظر گرفتن 
عالیق و سالیق فردی و بدون تجربه وارد سازمان یا شرکتی می شود و 
نه تنها موجبات پسرفت خود را مهیا می کند بلکه موجب عقب ماندگی 
سازمان می شود، اما در برابر آن کارمند عالی قرار دارد که  با تجربه و 
دانش و عالقه و انگیزه و هدفمندی و برنامه ریزی وارد یک شرکت یا 
س��ازمان می شود و طبق اصول و قواعد منظم خود را در مدار رشد و 
توسعه سازمانی قرار می دهد و موجبات افزایش بهره وری سازمانی را 

به شیوه های مختلف فراهم می کند. 
ی��ک کارمند عال��ی به ان��دازه 10کارمند خ��وب کار می کند و 
اثربخش��ی بیش��تری دارد. هیچ گاه یک مدیر موفق کس��ب و کار 
حاضر نیست یک کارمند عالی را از دست بدهد، اما از دست دادن 
یک کارمند عادی یا حتی کارمند خوب برای او چندان زیان بخش 
نیس��ت. شما اگر عالی باش��ید هیچ گاه مدیر شرکت شما را اخراج 
نمی کند و حتی اگر زمانی بخواهید ترک کار کنید به ش��یوه های 

مختلف رضایت شما را برای ماندن جلب می کند.
مدیران کس��ب و کار در دنیا س��خت ترین کار را انتخاب منابع 

انس��انی می دانند. زیرا ه��ر کارمند دارای تجرب��ه، دانش، اخالق، 
رفتار، دیدگاه، انتظار و هدف هس��تند. تش��خیص کارمند خوب و 
عال��ی از کارمند عادی در ابتدا کار س��ختی اس��ت. مدیریت این 
گروه از افراد با ویژگی های مختلف کار س��خت تری اس��ت. از این 
رو همه مدیران دوس��ت دارند کارمندانی ب��ا هوش، کارآمد، توانا، 
مس��ئولیت پذیر، بااخالق، باادب، متخصص، با پشتکار، متعهد و... 
داشته باشند. اگر ش��ما جزو کارمندان خوب یک شرکت باشید و 
برای عالی ش��دن قدم بردارید بدون ش��ک مدیران برای همکاری 

شما لحظه شماری می کنند. 
تقریبا در تمامی س��ازمان های موف��ق در مقطعی از زمان، یک 
کارمند عالی به کار ملحق ش��ده است. خیلی از مواقع این کارمند 
عال��ی در نگاه اول یک کارمند عادی به نظر می رس��د. ش��اید این 
کارمند عالی یک فارغ التحصیل جوان باش��د؛ ش��اید هم شخصی 
باشد که س��ابقه کاری چندان درخشانی نداشته است ولی هرچه 
باش��د، این کارمند عالی وارد کار می شود و کسب وکار را روبه جلو 
حرک��ت می دهد. یک ضرب المثل قدیمی می گوید: »وقتی به یک 
برک��ه بی جان و قدیمی یک قورباغ��ه جدید هدیه دهید، برکه نیز 

جدید خواهد شد.«
این ضرب المثل دقیقا در مورد کس��ب وکار صادق اس��ت. تقریبا 
هم��ه کارآفرینان موف��ق موفقیت های خود را مدی��ون یک یا دو 
کارمند عالی هس��تند که به خص��وص در اوایل کار به گروه اضافه 
ش��دند. به طوری که عملکرد و کارایی آ نه��ا فرهنگ و برخوردها 
را در ش��رکت تغیی��ر داده و انتظ��ارات را نیز باال برده اس��ت. این 
نوع کارمندان به مدی��ران خود امید و اعتمادبه نفس می دهند. در 
نتیجه مدیر احس��اس می کند که س��نگینی کار فقط روی دوش 

خودش نیست.
جالب اس��ت بدانید طب��ق نتایج تحقیقات، ای��ن نوع کارمندان 
معم��وال کارمندانی بودند که در ابتدا ن��ه درجه های کاری باالیی 

داشتند و نه حقوق باالیی می طلبیدند. 

کارمندی شایسته باشید 
شایس��تگی به معنای توانایی فرد برای انجام درس��ت یک شغل 
و ترکیبی اس��ت از دان��ش، مهارت و رفتاری ک��ه موجب اعتالی 
عملکرد ش��ود. شایس��تگی با افزایش تجربه بیشتر می شود و برای 
آن حد و مرزی جز میزان تمایل ش��ما ب��ه یادگیری وجود ندارد. 
رش��د شخصی به طور پیوس��ته و پایدار، پیش شرط ارائه  حرفه ای 

خدمات است.
کارمند همیشه اخالق مدار باشید

این به معنای عمل کردن مطابق با قواعد و قوانین خاصی اس��ت 
که مورد پذیرش س��ازمان اس��ت. »رفتار کردن برمبنای قوانین« 
بهترین روش��ی اس��ت که یک کارمند می تواند در پیش بگیرد. در 
مواقعی که آیین نامه ها کافی نیس��تند، ب��ه گونه ای رفتار کنید که 
وجدان تان آس��وده باشد. ممکن است این کار در برخی سازمان ها 
حساس��یت برانگیز باش��د اما س��ازمان های اخالق مدار همیشه از 

تصمیم ها و اقدامات اخالقی کارکنان خود حمایت می کنند.
کارمند شریفی باشید 

رفتار ش��رافتمندانه نش��ان دهنده  »اصال��ت روح، جوانمردی و 
مخالفت با کم کاری« اس��ت که از ثبات و صحت ش��خصیت شما 
نش��أت می گیرد. این به معنای »تمامیت و کمال« شخصیت است 
ک��ه در عمل و در نتایج، با برخی ارزش ه��ا، باورها و اصول پایدار 

همراه است. کارمند شریف راهی آسان برای مدیر شدن دارد. 
توجه زیادی به زمان داشته باشید

کارمن��د عالی به هوش��مندی می داند که بای��د در ظرف زمانی 
مش��خصی که کار می کند بازدهی مناس��بی داش��ته باشد. از این 
رو  از تم��ام فرصت های زمانی موجود برای رس��یدن به خواس��ته 
س��ازمانی اس��تفاده می کند. کارمند عالی وقت خ��ود را با گفت و 
گوهای غیرضروری و جلس��ات تکرای از بی��ن نمی برد او حداکثر 
اس��تفاده را از ظرفیت ه��ای زمانی می کن��د و نه تنها به وقت خود 

احترام می گذارد بلکه وقت دیگر کارکنان را نیز از بین نمی برد.

کارمندی؛ از خوب به عالی 
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