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افزایش قیمت ها با بازار طال و سکه چه کرد؟

 ۴ عامل
افزایش قیمت دالر

بازار ارز پس از ماه ها آرامش به تازگی دچار تالطم و افزایش قیمت ش��ده اس��ت؛ مسائلی همانند انتظارات تورمی گرانی بنزین، 
افزایش سفرهای خارجی، تسویه شرکت ها و ناآرامی های عراق ازجمله عوامل اثرگذار بر بازار ارز از نگاه اقتصاددانان هستند. در این 
میان، افزایش نوسان قیمتی در بازار ارز موجب شده تا قیمت طال و سکه نیز رکوردهای جدیدی را در چند روز و هفته گذشته به 
ثبت برسانند؛ نوسانی که به گفته رئیس اتحادیه طال و جواهر، آزاردهنده شده است و هر لحظه قیمت ها تغییر می کند. به گزارش 
ایرنا، ثبات بازار ارز در روزهای اخیر دچار نوس��ان ش��ده و قیمت ها روندی صعودی یافته است به طوری که نرخ دالر در روز دوشنبه 

این هفته حدود ۶۰۰ تومان باال رفت. بهای دالر از حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان در حدود سه هفته پیش، به رقم ۱۳ هزار و...

 وزیر اقتصاد در نودویکمین نشست
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی:

فساد را افشا کنید و جایزه بگیرید
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آنچه بر ایران و گروه ویژه اقدام مالی در 3 سال اخیر گذشت

سه گانه FATF، پولشویی و تحریم بانکی در فوتبال ایران

بررسی قابلیت جدید توییتر
Airbnb تجربه آشپزی در فرهنگ های مختلف با

روابط عمومی و بحران عدم اعتماد مشتریان
تولید محتوای خوب چگونه اتفاق می افتد؟

5 آیتم ضروری که باید در طرح کسب و کار خود بگنجانید
اگر به شغل رویایی خود دست نیافتید، باید چکار کنید؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

جف بزوس از وابستگی شدید 
ارتش آمریکا به شرکت های 

بزرگ تکنولوژی می گوید

5

در چهارمیـن روز هفته و نوزدهمین روز آذرماه، شـاخص کل 
بازده نقـدی و قیمتی بورس اوراق بهـادار تهران 3642 واحد 
رشد کرد و به رقم 33۹ هزار و 434 رسید. این رکوردی جدید 

در تاریخ بورس تهران اسـت. شـاخص بورس ابتدای 
هفته را هم با رشد 5 هزار واحدی آغاز کرده...

رشد شاخص بورس تهران تا کی ادامه دارد؟

بورس بازهم رکورد شکست

یادداشت
چرا اقتصاددانان تنها راه حل 

قیمتی پیشنهاد می دهند؟

یک��ی از مس��ائلی ک��ه ذهن 
برخی از عالقه مندان به رش��ته 
اقتص��اد را درگیر ک��رده، بحث 
عالق��ه اقتصاددانان به خصوص 
اقتصاددانان نسل جوان به ارائه 
راه حل های قیمتی است، یعنی 
عنصر قیم��ت را عامل بس��یار 
تعیین کننده دانسته و حل تمام 
مش��کالت را در گ��رو عملکرد 
نظام قیمت ها می دانند. در واقع، 
اقتص��اد امروزی هرچه بیش��تر 
دلبسته ریاضیات، اقتصادسنجی 
و نمودارها شده است و در عوض 
تا آنجا که توانسته از علوم انسانی 

بودن خود فاصله گرفته است.
اقتصاددان امروز کش��ور ما به 
دلیل اهمیت یافت��ن ریاضیات 
و اقتصادس��نجی در امتحان��ات 
و مق��االت خ��ود خواس��ته ی��ا 
ناخواسته راه پیشرفت علمی را 
در فراگیری ص��رف این دروس 
قرار داده و تا آنجا که توانس��ته 
انس��انی مانن��د  از رش��ته های 
جامعه شناس��ی و روانشناس��ی 
فاصل��ه گرفته و ه��ر روز فاصله 
اقتصاد با دیگر رش��ته های علوم 
انس��انی بیش��تر می ش��ود. این 
فراموش��ی علوم انس��انی سبب 
ش��ده تا اقتصاددانان کش��ور در 

خود،  راه حل های  ارائه 
3انسان را در معادالت...
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فرصت امروز: دو غول اقتصاد جهانی بیش��تر از یک سال است که درگیر جنگ تجاری هستند و در 
این مدت، یا آمریکا روی کاالهای چینی تعرفه بسته و یا چین تعرفه کاالهای آمریکایی را افزایش داده 
است. کشاکش این دو قدرت برتر اقتصادی گویا پایانی ندارد و چشم انداز ادامه مذاکرات تجاری نیز تا 

حدودی تیره و تار به نظر می رسد.
در همین زمینه، فارن پالسی در گزارشی جامع به قلم هانتر مارستون، مشاور گروه گلوبال وونکز، به 
چشم انداز مذاکرات تجاری چین و آمریکا پرداخته و نوشته است که تقابل چین و آمریکا در قرن بیست 
و یکم شباهتی به جنگ سرد ندارد، زیرا پای قدرت های میانی هم وسط آمده است؛ قدرت های میانی در 
واقع، کشورهایی هستند که نفوذ و قدرت متوسطی دارند، اما قابلیت آن را دارند که رقابت بر سر قدرت 

را برای تامین منافع خودشان به شکل موثری پیش ببرند.
به نوش��ته فارن پالس��ی، همین ماه گذش��ته میالدی بود که نیروی دریایی آمریکا با کشتی هایی از 
کشورهای جنوب شرق آسیا، چند تمرین  نظامی در خلیج تایلند و دریای چین جنوبی انجام داد. این 
نشانه ای واضح بود از تجدید توجه واشنگتن به این منطقه برای به چالش کشیدن چین. برخی شرکای 
نزدیک آمریکا از جمله لی هسین لونگ نخست وزیر سنگاپور درباره تنش فزاینده بین دو ابرقدرت چین 
و آمریکا هش��دار داده اند و می گویند هر دو طرف باید خویش��تن دار باشند. از سوی دیگر، واشنگتن در 
حال تعمیق مناسبات امنیتی و دیپلماتیک اش در منطقه است و حتی دشمنان سابق مثل ویتنام را هم 
از این مس��ئله معاف نکرده است؛ ویتنامی که از ماه جوالی گذشته با چین وارد یک بن بست و چالش 

دریایی شده است.
در س��ال های اخیر در رسانه ها بحث درخصوص بروز جنگ سرد دومی بین چین و آمریکا به شدت 
قوت گرفته اس��ت. حتی قبل تر و در سال ۱۹۹۵ هم صحبت هایی در این خصوص می شد، اما واقعیت 
این است که پارادایم جنگ سرد را نمی توان بهترین راه برای فهم فضای استراتژیک امروز قلمداد کرد. 
فضای امنیتی امروز جهان خوش خیم تر از دوران جنگ س��رد اس��ت و قدرت های میانی زیادی هم در 
عرصه حاضرند. اینها کشورهایی هستند که نفوذ و قدرت متوسطی دارند اما قابلیت آن را دارند که رقابت 
بر س��ر قدرت را برای تامین منافع خودشان به شکل موثری پیش ببرند. آسیای جنوب شرقی یکی از 
جالب ترین جاها برای بررسی این وضع است. این منطقه در دوران جنگ سرد به عرصه رقابت شرق و 
غرب بدل ش��ده بود. در آن زمان، مداخالت فاجعه آمیز آمریکا در ویتنام، کامبوج و الئوس را داشتیم و 
بعدا هم به تدریج مسئله نفوذ چین مطرح شد. منطقه آسیای جنوب شرقی حاال به نقطه تالقی نفود 
چین و آمریکا و رقابت بین آنها بدل ش��ده و احتمال وقوع رویارویی نظامی در آن هم وجود دارد، اما 
دینامیک ش��رایط امروزی با گذش��ته کامال فرق دارد. اگر بخواهیم وضع امروز و رقابت این دو قدرت را 
در چارچوب جنگ س��رد بسنجیم، از بار استراتژیک آن کم کرده ایم. بدتر از همه آنکه آمریکا دائم این 
اش��تباه را تکرار می کند که کش��ورهای جنوب شرقی آسیا را به عنوان دومینوهایی ببیند که یا به این 
سمت و یا به آن سمت می افتند. درواقع آمریکا این کشورها را به عنوان شرکای خودمختاری که منافع 

واگرایی دارند تلقی نمی کند.
از س��وی دیگر، فضای امنیتی امروزی خیلی آرام تر از دوران جنگ س��رد است. در جهان بحران های 
خش��ونت آمیز و غیرانسانی زیادی در جریان اس��ت، اما رقابت آمریکا و چین به صورت مشخص هنوز 
خشونت آمیز نشده است و بیشتر در ابعاد اقتصادی و تکنولوژیک شکل گرفته است. این وضع را با دوران 
جنگ سرد مقایسه کنید که آمریکا درگیر یک جنگ نیابتی در افغانستان علیه اتحاد جماهیر شوروی 

بود و نیروهای آمریکایی در سرزمین های دوری مثل ویتنام و کره می جنگیدند.
اخیرا استیون ورتهایم پژوهشگر مطالعات جنگ و صلح انیستیتو سالتزمن در دانشگاه کلمبیا هشدار 
داد که جنگ س��ردی در راه اس��ت که می تواند آمریکا را به جنگ های نیابتی در سراسر جهان بکشاند 
و حتی باعث جنگ های مرگبارتری هم بین ابرقدرت ها شود، اما واقعیت این است که نتیجه این وضع 
نمی تواند شباهتی به دوران جنگ سرد داشته باشد. مثال اینکه در زمان وقوع مداخالت آمریکا در آسیای 
جنوب شرقی در گذشته، سایه استعمار هنوز از این کشورها کنار نرفته بود و بحث استقالل آنها مطرح 
بود، اما در دنیای امروز، حتی ضعیف ترین کشور ها در آسیای جنوب شرقی هم قابلیت های خود برای 
تغییر وفاداری ش��ان به ابرقدرت هایی مثل چین و آمریکا را در زمان های مختلف به نمایش گذاشته اند. 
همچنین مداخالت در امور داخلی کش��ورهای دیگر حاال کمرنگ تر از وضعیتی اس��ت که بر اثر رقابت 
شوروی و آمریکا در دوران جنگ سرد رخ می داد. یک بخش از آن ناشی از تحولی است که تکنولوژی 
دیجیتال و دسترسی به اینترنت در کشورهای مختلف به وجود آورده است. با این وجود، نمی توان گفت 

که در کار قدرت های بزرگ، حسن نیتی مشاهده می شود. در همین ماه های اخیر، دولت ترامپ به وضوح 
از کودتا در ونزوئال صحبت به میان آورد و همچنین از دولتی مثل عربستان سعودی حمایت کرد. از آن 
سو هم چین را داریم که خواهان جلب توجه و دستیابی به نفوذ در کشورهایی مثل کامبوج بوده و در 
عین حال، دسته ای دیگر از کشورها را به خاطر مناسبات شان با تایوان تحت فشار گذاشته است. چین 
در مقابل این فشارها، وعده سرمایه گذاری های گسترده و ارائه وام برای احداث زیرساخت های مختلف 

را به این کشورها داده است.
چند دهه پیش، قدرت های میانه ای مثل هند و پاکس��تان می توانستند آمریکا و اتحاد شوروی را به 
نحوی که به سودشان تمام شود تا حدی در مقابل هم به بازی وادارند. این وضع در کشورهای دیگری 
هم دیده می شد. مثال نورودوم سیهانوک شاهزاده کامبوج در دهه ۶۰ میالدی موفق شده بود تعادلی بین 
نفوذ آمریکا، روسیه و چین در کشورش برقرار کند، اما با وقوع کودتا علیه او در سال ۱۹۷۰ این تعادل 
کامال از بین رفت. امروزه اما قدرت های میانه کامال از نفوذ بیشتری در عرصه بین المللی برخوردار شده اند. 
یک نقل قول معروف این است که ریچارد آرمیتاژ معاون سابق وزیر امور خارجه آمریکا آنها را به جای 
مهره، شوالیه می خواند. مثال تایلند را در نظر بگیرید. بعد از کودتای نظامی تایلند در سال ۲۰۱۴ این 
کشور دچار بحران داخلی سیاسی و تنش های نظامیان با غیرنظامیان شد. دولت اوباما به همین جهت 
مناسبات خود را با ژنرال پرایون چان اوچا که رهبر دولت نظامی تایلند شده بود محدود کرد و کمک های 
امنیتی به تایلند را نیز به حالت تعلیق درآورد. در همین فاصله، بانکوک مناسبات گرم تری با پکن پیدا 
کرد و مثال سه زیردریایی چینی خرید و به شرکت چینی هوآوی هم اجازه داد که تکنولوژی فایو جی 
را در تایلند به راه بیندازد. دولت ترامپ اما برخوردی متفاوت با تایلند داش��ت. در جریان مالقات های 
پرایون چان اوچا با مقامات آمریکایی در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، مناسبات تجاری دو کشور تقویت شد 
و نیروی دریایی دو کشور هم به انجام مانورهای مشترک مشغول شدند. یک نمونه دیگر از کشورهایی 
که اول متحد آمریکا بود اما بعدا بیشتر به سمت چین کشیده شد، فیلیپین است. پکن وعده داده که 
پروژه های چند میلیارد دالری زیرس��اختی را در این کشور به اجرا دربیاورد و در مقابل، احتمال انجام 
عملیات استخراج مشترک نفت توسط چین و فیلیپین در آب های دریای چین جنوبی قوت گرفته است.

درست است که چین در سال های اخیر پروژه جاده ابریشم جدید را دنبال کرده و کشورهای زیادی را 
در آن وارد کرده است، اما هدف کوتاه مدت چین از این پروژه، می تواند رسیدن به برتری منطقه ای باشد، 
نه برتری تجاری. درواقع چین تالش دارد که جلوی حضور آمریکا در آسیا را بگیرد. اما این تالش ها در 
قیاس با آنچه که در زمان جنگ سرد و در جریان رقابت اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا قابل مشاهده 
بود، اهمیت چندانی ندارد. چین در حال حاضر بزرگ ترین هدفش این است که تعادل قدرت را حفظ 

کند و در این راستا، کاهش نفوذ آمریکا در منطقه آسیا اهمیت زیادی دارد.
یکی از استدالل های کنونی که می توان در عرصه رقابت بین چین و آمریکا بررسی اش کرد این است 
که قدرت اقتصادی در عرصه رقابت کامال مهم تر از قدرت نظامی است. در عین حال، قدرت نظامی در 
برقراری تعادل بین چین و آمریکا اهمیت دارد اما جای نفوذ جهانی را نمی گیرد. نفوذ جهانی آن چیزی 
است که چین با پروژه هایی مثل جاده ابریشم جدید به دنبال تحقق شان بوده. چین با استفاده از قدرت 
اقتصادی اش توانسته متحدان سابق آمریکا از جمله فیلیپین و تایلند را از مدار آمریکا خارج کند. چین 
حتی موفق ش��ده متحدان سرس��خت آمریکا مثل استرالیا و کره جنوبی را نیز وادارد که منافع چین را 
نسبت به منافع آمریکا در اولویت قرار دهند. درواقع چین این نکته را پذیرفته که باید برای تحقق اهداف 

استراتژیکش بیشتر از اهداف نظامی اش خرج کند و در این راه جواب هم گرفته است.
با این اوصاف، هزینه های عظیم نظامی که در دوران جنگ سرد صرف رقابت بین شرق و غرب می شد 
حاال اهمیت کمتری دارد. واشنگتن تقریبا دو برابر پکن برای ارتشش هزینه می کند و با این کار، منابع 
استراتژیکی را که باید صرف تقویت قدرت اقتصادی آمریکا می شدند، به جای دیگری هدایت می کند. 
اگر آمریکا قصد داشته باشد که در آینده راهی برای تقویت نفوذ خود در منطقه حساسی مثل جنوب 
ش��رق آس��یا پیدا کند، باید اول از همه یک وعده را عملی کند: به کش��وری آسیب نزند. این در حالی 
است که ترامپ با به هم زدن توافق های تجاری گذشته و به راه انداختن جنگ تجاری، دارد به کشورهای 
مختلفی لطمه می زند. هم زمان، کشورهای جنوب شرق آسیا تشنه توسعه اقتصادی هستند و بنابراین 
در انتخاب بین آمریکا و چین، قاعدتا چین را برمی گزینند. راه دیگری که برای تقویت نفوذ پیش پای 
آمریکا هست، تدوین برنامه اقتصادی برای مناطق مهم مثل جنوب شرق آسیاست که آن هم بعید است 

در دولت ترامپ اتفاق بیفتد.

یک اس��تارت آپ آمریکایی می خواهد تا س��ال ۲۰۲۱ یک سایت کمپوست انس��انی افتتاح کند تا جنازه 
مردگان را به روش سازگارتری با محیط زیست به خاک تبدیل کند.

ب��ه گزارش آی ای، اس��تارت آپ » ریکامپ��وز« )Recompose( واقع در س��یاتل آمریکا اولین س��ایت 
کمپوس��ت انس��انی جهان را در سال ۲۰۲۱ افتتاح خواهد کرد و به مردم این امکان را می دهد که متوفیان 
خود را در فرآیندی سریع و حافظ محیط زیست به خاک تبدیل کنند، چراکه فرآیندهای سنتی به خاک 

سپردن برای محیط زیست مضر است.
فرآیند کمپوس��ت حدود ۳۰ روز طول می کشد و راهی سبزتر و پاک تر از خاکسپاری مرسوم و سوزاندن 

جنازه است.
طبق گفته این شرکت، ساالنه ۲.۷ میلیون نفر در ایاالت متحده جان خود را از دست می دهند، در حالی 
که اکثریت آنها در قبرس��تان ها دفن می ش��وند یا به خاکستر تبدیل می ش��وند که این کار منجر به انتشار 

دی اکسیدکربن و ذرات آالینده در جو می شود.
ناگفته نماند که دفن، زمین ش��هری را مصرف می کند و س��وزاندن مردگان، هوا و خاک را آلوده می کند 
و در تغییر اقلیم نقش دارد، اما این ش��رکت می گوید با تبدیل جس��م انسان به خاک، با به حداقل رساندن 

ضایعات، از آلوده شدن آب های زیرزمینی جلوگیری می کند و مانع انتشار CO۲ می شود.
این ش��رکت در وب س��ایت خود گفته اس��ت: با اجازه دادن ب��ه فرآیندهای ارگانیک ب��رای تبدیل بدن 
عزیزان مان به یک خاک مفید، ضمن غنی س��ازی زمین به تقویت روابط خود با چرخه های طبیعی کمک 

می کنیم.
بنا بر گزارش ها، نخستین سایت کمپوست انسانی این استارت آپ در سیاتل واشنگتن تاسیس خواهد شد 

و می تواند ۷۵ جنازه را به طور همزمان در خود نگه دارد.
ای��ن کار با تصویب یک الیحه در ایالت واش��نگتن که اجازه می دهد تا بدن مردگان، کمپوس��ت ش��ود، 
امکان پذیر شده است. این قانون از بهار سال آینده به مرحله اجرا در خواهد آمد و به برگزارکنندگان مراسم 

تشییع جنازه اجازه می دهد تا کمپوست جنازه انسان را انجام دهند.
این ایده برای شهرهایی که زمین در آنها کم است، بسیار مفید خواهد بود.

این شرکت این فرآیند را اینگونه توضیح داده است: تبدیل ارگانیک داخل یک محفظه اتفاق می افتد که 
ماژوالر و قابل اس��تفاده مجدد اس��ت. جنازه ها با تکه های چوبی پوشیده شده و هوادهی می شوند و محیط 
مناسبی را برای فعالیت میکروب های طبیعی و باکتری های مفید ایجاد می کنند. پس از گذشت حدود ۳۰ 
روز، بدن کاماًل تجزیه شده و تبدیل به خاکی می شود که می تواند برای رشد گیاهان جدید استفاده شود.
این شرکت اظهار کرده که این فرآیند برای هر جنازه کمتر از یک متر مکعب)۰.۷۶( خاک ایجاد می کند 
و دوس��تان و خانواده متوفیان می توانند در انتها مقداری از خاک حاصل از تجزیه بدن عزیز از دس��ت رفته 

خود را برای رشد دادن یک درخت یا گیاه به خانه ببرند.
کمپوست یا پوسال پسماندهای آلی تجزیه شده و نسبتاً پایدار حاصل فرآیند پوسش هستند و پوسش یا 
کمپوست کردن عمل پوساندن و تجزیه بقایای گیاهی، حیوانی یا زباله های شهری همچنین لجن فاضالب 

است که تحت شرایط خاص و روش های گوناگون انجام می گیرد.
ای��ن عمل ش��اید کهن ترین روش بازیافت باش��د. مواد آل��ی موجود در توده مصرفی برای کمپوس��ت از 
ضایعات کش��اورزی، مواد خوراکی و زباله هایی اس��ت که از راه تجزیه هوازی و بی هوازی به خاک س��یاه و 
س��فید غنی تبدیل می ش��وند که به عنوان کود در کشاورزی مصرف می شود. فرآیند کمپوست بسیار ساده 
اس��ت و به دس��ت افراد باتجربه در خانه های خود، کشاورزان در زمین های شان و به شکل صنعتی نیز انجام 
می شود. کمپوس��ت حاصل فعالیت بیولوژیکی میکروارگانیسم هایی است که توانایی شکستن مولکول های 

درشت مواد آلی را دارا هستند.
این کود که از پس��ماندهای کش��اورزی، خانگی و خوراکی تولید می ش��ود یکی از عالی ترین کودها برای 
مصارف کش��اورزی به ش��مار می رود و تولیدکنندگان گل و گیاه نیز امکان بهره گیری از این کود را دارند. 
منیزیم و فسفات موجود در این کود سبب آبرفتی شدن خاک های کشاورزی و جذب سریع تر مواد مغذی 
درون خاک می شود. کمپوست، خاک بسیار غنی و مورد استفاده است که در مکان هایی همچون در باغ ها، 

محوطه سازی، باغداری و کشاورزی به عنوان کود به کار می روند.
کمپوس��ت به عنوان یک آفت کش طبیعی برای خاک نیز هس��ت. در خاک پوس��ال اکوسیس��تم ها برای 
کنترل فرس��ایش، زمین و جریان بهس��ازی خاک، ساخت و ساز تاالب، و به عنوان پوشش دفن زباله بسیار 

مفید است.

تقابل چین و آمریکا در قرن بیست و یکم شباهتی به جنگ سرد ندارد

مهره ها چطور به شوالیه تبدیل شدند؟
اولین سایت کمپوست انسانی افتتاح خواهد شد

تبدیل سریع جنازه به خاک

محمد گلشاهی
کارشناس اقتصادی



شاید بس��یاری تصور کنند مشکل حال حاضر فوتبال ایران، پول است، 
اما ش��واهد نش��ان می دهد این FATF اس��ت که دس��ت و پای مدیران 
فوتبال ایران را بسته است. پس از آنکه ارتباط نظام بانکی ایران به واسطه 
تحریم های سرسختانه آمریکا در یکی دو سال گذشته قطع شده، تنها راه 
باقیمانده پیش روی مدیران فوتبالی برای پرداخت دستمزد مربیان خارجی 
خود، حواله پول از طریق صرافی ها و یا انتقال از حساب شخص سوم بوده 
است. این راه در یکی دو مورد توانست مشکل کوتاه مدت دستمزد مربیان 
خارجی را در فوتبال ایران حل کند، اما حاال همین مسیر نیز مسدود شده 
اس��ت و FATF و قوانین مبارزه با پولشویی در اغلب کشورهای اروپایی 
اج��ازه نمی دهد این کورس��وی موقت نیز راه چاره ای ب��رای ادامه فعالیت 

مربیان خارجی حاضر در فوتبال ایران باشد.
شاید فوتبال بهترین پنجره برای افکار عمومی ایران است تا از این دریچه 
به ماجرای FATF و بحث و جدل ها درباره لزوم پیوستن یا نپیوستن ایران 
به گروه ویژه اقدام مالی بیندیشند؛ چنانکه وقایع چند هفته اخیر می تواند 
ملموس ترین تبعات و پیامدهای عدم تصویب FATF را در زمین فوتبال 

و در میدانی که اصوال سیاست از فوتبال جداست، نشان دهد.
پروسه خروج مربیان خارجی از فوتبال ایران

در چند هفته گذشته، س��یکل خروج مربیان خارجی شاغل در فوتبال 
ایران ش��دت گرفته است. ابتدا برانکو مربی سابق پرسپولیس بود که پس 
از سه سال درخش��ان در فوتبال ایران، به خاطر مسائل مالی و دیرکرد در 
دریافت مطالباتش از پرسپولیس جدا شد و سپس شکایتش را به فیفا برد.

مارک ویلموتس دومین نفری بود که در این مس��یر قرار گرفت و بنا به 
گفته های مهدی تاج رئیس فدراس��یون فوتب��ال، حتی تا پیش از بازی با 
عراق در مقدماتی جام جهانی قطر، درخواست فسخ قرارداد خود را مطرح 
کرد. آن همه ش��ور و ش��وق ویلموتس در ابتدای حضور در ایران و سپس 
تصمیم ناگهانی این مرد بلژیکی برای فسخ قراردادش، فوتبال ملی ایران را 
در شوکی بزرگ فرو برد. این درحالی بود که تیم ملی فوتبال با ویلموتس، 
نتایج خوبی هم به دست نیاورده و با دو باخت متوالی به بحرین و عراق در 

خطر حذف از جام جهانی ۲۰۲۲ قرار گرفته است.
پس از ویلموتس نیز این مصطفی دنیزلی بود که البته در نهایت تفاهم با 
مدیران تراکتورسازی، فوتبال ایران را ترک کرد. هرچند شنیده ها حکایت 
از آن دارد که مش��کل دنیزلی پول نبوده اس��ت و او به واسطه تمکن مالی 
مالک تراکتورس��ازی، مطالبات خود را کمال و تمام دریافت کرده اس��ت. 

در واقع، این مس��ائل فوتبالی بود که باعث جدایی دوباره مصطفی پاشا از 
فوتبال ایران شد، چه آنکه او در چند هفته قبل بارها از بی صبری هواداران 
تراکتورس��ازی ش��گوه کرده و آنها را به ش��کیبایی در ادامه راه لیگ برتر 
دع��وت کرده بود. البته تفاوت دنیزلی ب��ا بقیه مربیانی که فوتبال ایران را 
ترک کرده اند، به ارتباط نظام بانکی ترکیه با ایران برمی گردد. فدراس��یون 
فوتبال ایران هم از همین مسیر، قسط اول ویلموتس را پرداخت کرده بود 
و مدیران استقالل نیز به استراماچونی پیشنهاد داده بودند تا برای دریافت 

دستمزدش، یک حساب بانکی در ترکیه باز کند.
اما آنچه مسئله خروج مربیان خارجی شاغل در فوتبال ایران را حسابی 
بغرن��ج کرد و به طور گس��ترده در رس��انه های اروپایی بازت��اب داد، آندره 
اس��تراماچونی، مربی باشگاه آبی پوش پایتخت بود که در ابتدای این هفته 
و به  ناگهان قرارداد خود با اس��تقالل را به  صورت یک طرفه فس��خ کرد و 

چمدانش را بست و به ایتالیا رفت.
به گفته وکالی استراماچونی، واریز دستمزد این مربی از حسابی به غیر 
از حساب ارزی باشگاه استقالل، منجر به مسدودشدن حساب او در ایتالیا 
شده و همین اتفاق استراماچونی را حسابی عصبانی کرده است. رسانه های 
ایتالیایی اعالم کرده اند که وی به دلیل واریز مبالغی از حساب های ناشناس 
 FATF به پولشویی در ایتالیا متهم شده است. از آنجایی که ایتالیا عضو
اس��ت، پرداخت های باشگاه اس��تقالل با منشأ نامشخص به حساب بانکی 
اس��تراماچونی از نگاه بانک های اروپایی، پولشویی تلقی شده و همین امر 

باعث بلوکه شدن حساب بانکی استراماچونی در ایتالیا نیز شد.
البته به نظر می رسد مشکل استراماچونی آنچنان که تصور می شود، پول 
نیس��ت و این مربی خوش پوش ایتالیایی با دست اندازهایی می توانست به 
دس��تمزد خود برسد، اما گمانه زنی ها حکایت از آن دارد که استراماچونی 
از این مس��ئله قصد بهره برداری دارد و می خواهد قرارداد دوس��اله خود با 
باش��گاه استقالل را یک س��اله کند. او به مدیران استقالل نیز تا میانه این 
هفته فرصت داده و به هواداران آبی گفته اگر مش��کالت حل شود همین 

فردا به ایران بازخواهد گشت.
البته این پیش��امد در کمین مدیران باش��گاه پرس��پولیس هم است و 
همچون آتش��ی زیر خاکس��تر می تواند گابریل کالدرون، مربی آرژانتیتی 
ارتش سرخ را همانند همتای آبی خود به تصمیمی مشابه وادارد، کمااینکه 
او تا دی ماه به مدیران پرس��پولیس فرصت داده تا مش��کل دستمزد او را 

حل کنند.
ایران، FATF، فرصت آخر و دیگران

ش��اید در ابت��دا همه این مس��ائل، فوتبالی به نظر بیای��د و پرداختن 
آن در ی��ک روزنامه اقتصادی عجیب بیای��د، اما در زیر لوای این بحران 

فوتبالی، مس��ائل بانکی قرار دارد و FATF و قوانین مبارزه با پولشویی 
و تحریم بانکی، س��د راه فوتبال باشگاهی و ملی ایران شده و به پروسه 
خروج مربیان خارجی ش��اغل در فوتبال ایران انجامیده است. همه اینها 
بار دیگر لزوم پیوس��تن ایران به FATF را گوشزد می کند تا از آخرین 
مهل��ت داده ش��ده به ایران از س��وی این نهاد بین الملل��ی بتوان نهایت 

استفاده را برد. 
حوالی مهرماه بود که گروه ویژه اقدام مالی در آخرین نشس��ت خود در 
پاریس، بار دیگر و برای ششمین بار در سال های گذشته، فرصتی دوباره به 
ایران داد تا با تصویب قوانین مرتبط با کنوانسیون های تامین مالی تروریسم 
و پالرمو، در فهرست سیاه اقدامات متقابل قرار نگیرد. طبق بیانیه گروه ویژه 
اق��دام مالی، اگر ایران تا فوری��ه ۲۰۲۰ یعنی کمتر از دو ماه دیگر، این دو 
قانون را تصویب نکند، FATF به طور کامل تعلیق ایران از اقدامات متقابل 

را منتفی خواهد کرد. 
از س��ال ۲۰۱۶ بود که ماجرای ایران با گروه ویژه اقدام مالی وارد فصل 
تازه ای شد. تا  پیش از این تاریخ، کشورهای ایران و کره شمالی به عنوان 
کشورهای خطرناک در گروه ویژه اقدام مالی شناخته می شدند، اما تصویب 
قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس و تایید آن توسط شورای 
نگهبان، اتفاق مثبتی بود که باعث ش��د اقدامات متقابل علیه ایران برای 
مدت یک س��ال به حالت تعلیق درآید. این روند در چند سال گذشته هم 
ادامه داش��ت و ای��ران در فواصل زمانی مختلف توانس��ت برای خود زمان 
بخرد، تا اینکه امس��ال و در دو گزارش اخیر، هشدارهایی به ایران از سوی  

FATFداده شد.
براس��اس بیانیه ای که گروه ویژه اقدام مالی در آخرین نشس��ت خود در 
پاریس منتش��ر کرد، اگر ایران تا پیش از فوریه ۲۰۲۰، کنوانس��یون های 
پالرمو و تامین مالی تروریس��م را مطابق استانداردهای FATF به قانون 
درنیاورد، کارگروه وی��ژه اقدام مالی، تعلیق ایران از اقدامات متقابل را لغو 
خواهد کرد و به تمامی اعضا و حوزه های حقوقی اش اعالم خواهد کرد که 
اقدامات تقابلی موثر را مطابق توصیه ش��ماره ۱۹ اعمال کنند. در توصیه 
ش��ماره ۱۹، اقدامات متقابل علیه کش��ورهای پرریسک توسط گروه ویژه 
اقدام مالی ش��رح داده شده اس��ت؛ اقداماتی که در صورت اعمال آن، یک 

مانع تجاری و بانکی سخت برای ایران به وجود می آید. 
این ضرب االجل در حالی است که ایران هم اکنون نیز به علت تحریم های 
آمریکا، در تنگناهای شدید مالی به سر می برد و تنگ تر شدن حلقه مالی، 
فرصت همکاری مالی کشورهای دوست با ایران را هم از میان خواهد برد. 
هم اکنون حضور ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی معلق مانده و 

FATF تا دو ماه دیگر در انتظار تصمیم ایران نشسته است.

آنچه بر ایران و گروه ویژه اقدام مالی در 3 سال اخیر گذشت

سه گانه FATF، پولشویی و تحریم بانکی در فوتبال ایران

فرصت امروز:FATF  مس��ئله ای اس��ت که همچنان س��ایه آن بر سر 
اقتصاد ایران سنگینی می کند؛ موضوعی که هر روز که می گذرد، پیچیده تر 
از قبل شده و به مناقشه ای در کشاکش موافقان و منتقدان دولت دوازدهم 

بدل شده است.
گروه ویژه اقدام مالی یا آنچه که به اختصار به آن FATF گفته می شود، 
یک س��ازمان بین دولتی اس��ت که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه »جی۷« 
و با نگرش به سیاس��ت های توس��عه برای مبارزه با پولشویی بنا شد. این 
س��ازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. 
دبیرخانه این سازمان در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس 
مس��تقر است. در س��ال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت های اشاعه ای 
نیز به مأموریت این گروه افزوده ش��د و در همین س��ال، آخرین ویرایش 
توصیه ها ب��رای مقابله با جرایم مالی نظیر تأمین مالی تروریس��م، تأمین 
مالی فعالیت های اش��اعه ای و پولشویی منتشر شد. عنوان این توصیه نامه 
»اس��تانداردهای بین المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 

و اشاعه گری« است.
در آخرین نشست گروه ویژه اقدام مالی که در اواخر مهرماه امسال برگزار 
 FATF ش��د، به ایران تا بهمن ماه فرصت داده ش��د تا درباره پیوستن به
تصمیم بگیرد، وگرنه مجددا در فهرست سیاه قرار خواهد گرفت. گروه ویژه 
اقدام مالی در نشست اکتبر ۲۰۱۹ اعالم کرد ایران تا فوریه ۲۰۲۰ مهلت 
خواهد داش��ت تا اصالحات را تکمیل و نظام مالی خود را با استانداردهای 
جهانی هماهنگ کند. این گ��روه همچنین اعالم کرد که به تداوم تعلیق 
اقدامات متقابل رأی می دهد، با این حال از اینکه بخش عمده برنامه اقدام 
ایران ناتمام باقی مانده اس��ت، دلسرد است و از ایران انتظار دارد تا مسیر 
اصالحی را هرچه سریع تر تکمیل کند، در غیر این صورت، همه اعضا باید 

اقدام��ات متقابل موثر هم راس��تا با توصیه نامه ۱۹ اجرای��ی را درباره ایران 
انجام دهند.

در همین حال، دولت حسن روحانی با اجرایی شدن برجام، چهار الیحه 
برای راه نیافتن به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی تنظیم و به مجلس 
ارائه کرد؛ الیحه اصالح قانون مبارزه با پولش��ویی که شورای نگهبان آن را 
 )CFT(تایید کرده است، الیحه اصالح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
که اولین الیحه تاییدی شورای نگهبان از میان لوایح چهارگانه بود، الیحه 
الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم که مجلس 
ش��ورای اس��المی آن را تصویب کرد، اما ش��ورای نگهبان آن را رد کرد و 
درنهایت، الیحه کنوانس��یون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی )پالرمو( 
که آن هم در مجلس ش��ورای اس��المی تصویب شده اما به دلیل مخالفت 
شورای نگهبان و پافشاری مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع 
شده و هنوز بالتکلیف مانده است. ایران مناقشه ای است که برای گروه ویژه 
اقدام مالی همچنان الینحل باقی مانده اس��ت، به  طوری که نام ایران در 
تمامی بیانیه های عمومی این گروه در پایان هر نشست وجود داشته است. 
البته ایران در این میان تنها نیست و نام کره شمالی نیز همچنان در کنار 

ایران در بیانیه های عمومی FATF باقی مانده است.
در نشس��ت قبلی گروه ویژه اقدام مالی که انتهای خردادماه برگزار شده 
بود، عالوه  بر اینکه تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه تا مهرماه تمدید 
شده بود، یک اقدام مقابله ای نیز فعال شد. این اولین اقدام و  واکنش جدی 
FATF در قبال تعلل تصویب قوانی��ن مربوطه در ایران بود. این بندها از 
توصیه ش��ماره ۱۹ گروه ویژه اقدام مالی می آید که اقدامات متقابل علیه 
کش��ورهای پرریسک را شرح می دهد. در تفسیر این توصیه ۹ نمونه اقدام 
مقابله ای بیان شده است که کشورها می توانند علیه کشورهای پرریسک از 

 I تا A آنها یا اقدامات مشابه دیگر استفاده کنند. در این تفسیر، ۹ اقدام از
نشانه گذاری شده اند. اولین اقدام جدی از تابستان امسال علیه ایران فعال 
ش��د که طبق آن، تشدید نظارت بر شعب و نهادهای وابسته به موسسات 
مالی مستقر در ایران الزم االجرا شده است و این مورد، نمونه H از اقدامات 
تقابلی را نشان می دهد. در بیانیه قبلی هشدار داده شده بود که در صورت 
عدم تصویب دو قانون مربوط به کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم، 
دو اقدام مقابله ای جدید نیز فعال خواهند شد و در بیانیه اخیر، این اتفاق 
افتاد. دو اقدام مقابله ای جدید که از این نشست علیه نظام مالی ایران به کار 
رفت، بندهای B و I از فهرست نه گانه را شامل می شوند. طبق بند B، گروه 
ویژه اقدام مالی به تمامی اعضا و حوزه های قضایی خود اعالم کرده اس��ت 
تا گزارش دهی سیستماتیک یا سازوکارهای گزارش دهی مرتبط با تمامی 
تراکنش ه��ای مالی با ای��ران را ارتقا دهند و طبق بند I نیز رس��یدگی ها 
و نظارت ه��ای خارجی خ��ود روی گروه های مالی و تمام��ی زیرگروه ها و 
شعبه های مستقر در ایران را افزایش دهند. این سه اقدام متقابل که علیه 
ایران فعال شده است، در بیانیه عمومی به طور جداگانه و صریح ذکر شده 
است و در کالم ساده، به معنای ایجاد موانع بیشتر سر هر گونه تبادل مالی 
با ایران اس��ت. در واقع، FATF در بیانیه اش از اعضای خود درخواس��ت 
کرده معامالت با ایران را بررسی دقیق تر کرده و شرکت های تامین سرمایه 
فعال در ایران را مورد حسابرس��ی سخت تر قرار دهند. این در حالی است 
که محدودیت گروه ها و شعبه های کشورهای خارجی در ایران برای انجام 

تبادالت مالی به معنای هزینه باالی همکاری مالی با ایران است.
ب��ا این همه، کمتر از دو ماه دیگر تا ضرب االجل گ��روه ویژه اقدام مالی 
باقی مانده است و باید به انتظار نشست و دید این موضوع سرانجام راه به 

کجا خواهد برد.

از آخرین فرصت گروه ویژه اقدام مالی کمتر از 2 ماه باقی مانده است

FATF همچنان بالتکلیف

نگاه

مقصر سیاست های انبساطی بانک های مرکزی کیست؟
کبوترهای پولی در مقابل بازهای پولی

با توجه به ش��رایط کنونی اقتصاد جهان��ی، بهره گیری متوازن از 
ابزارهای پولی و مالی اهمیت زیادی دارد، اما مجبور شدن بانک های 
مرکزی به اتخاذ سیاست های انبساطی افراطی در سال های گذشته 
این توازن را کاماًل به هم زده اس��ت. »فایننشال تایمز« در گزارشی 
به همین مسئله پرداخته و به این سوال پاسخ داده است که مقصر 
سیاست های انبساطی افراطی بانک های مرکزی در جهان کیست؟

به گفته »فایننشال تایمز« کاهش نرخ رشد اقتصادی کشورهای 
مختل��ف جه��ان، کار سیاس��ت گذاری اقتصادی را ب��رای دولت ها 
س��خت تر از گذش��ته کرده اس��ت. در حالی ک��ه  کبوترهای پولی 
)اقتصاددانان��ی ک��ه پایین نگاه داش��تن ن��رخ بی��کاری را بر پایین 
نگاه داش��تن نرخ تورم مقدم می دانن��د( قویاً بر این باورند که برای 
تقویت نرخ رش��د اقتصادی الزم اس��ت که حمایت های بیشتری از 
افزایش تقاضا صورت گیرد، بازه��ای پولی )اقتصاددانانی که پایین 
نگاه داش��تن تورم را اولویت اصلی اقتصاد می دانند( بر نقش عوامل 

ساختاری در کاهش نرخ رشد اقتصادی تأکید می کنند.
هفته گذش��ته خبره��ای بدی درباره بروز رک��ود در بخش تولید 
جهان منتش��ر ش��د؛ رکودی که می تواند اقتصاد جهانی را از رشد 
ب��از دارد. در آمری��کا، بریتانیا، منطقه یورو و ژاپن، ش��اخص تولید 
پایین تر از یکی یا دو س��ال گذشته است. آمارهای بخش تولید در 
آلمان نیز بس��یار ناامیدکننده بوده و نشان می دهد که اقتصاد این 
کش��ور حتی ممکن اس��ت روزهای بدتری را هم پیش رو داش��ته 
باشد. تقویت تقاضای کل نمی تواند به تنهایی چالش های ساختاری 
و بلندمدت بخش تولید )از جمله سیاس��ت های تجاری خصمانه و 
حرکت کشورها به س��مت تبدیل شدن به اقتصادهای بدون کربن( 

را حل کند.
البت��ه ای��ن امر بدان معنا نیس��ت ک��ه تحریک تقاضا اساس��اً 
غیرضروری اس��ت؛ زیرا تحریک تقاضا حداقل می تواند بخش��ی 
از آسیب های واردش��ده به بخش هایی که مستقیماً درگیر رکود 
هستند، را کاهش داده و از سرایت کردن رکود به بخش خدمات، 
که بخ��ش بزرگتری از اقتصاد را تش��کیل می ده��د، جلوگیری 
می کند، اما پاس��خ به چالش های بلندمدت همانند اختالل دائم 
در تجارت خارجی و یا گذار به اقتصاد س��بز )مثاًل کنار گذاشتن 
موتوره��ای درون س��وز و حرکت به س��مت خودروه��ای برقی( 
مس��تلزم اتخاذ سیاس��ت هایی برای مالیم کردن اثرات تحوالت 

ساختاری است.
ب��رای این منظور، بهره گی��ری از ابزارهای پولی و مالی به  صورت 
ترکیبی اهمیت زیادی دارد. در بس��یاری از اقتصادهای مهم جهان، 
این توازن ش��دیداً به طرف سیاست های پولی به هم خورده است و 
البته به هم خوردن آن پیامدهای تأسفباری نیز داشته است. افراط 
در به کارگیری سیاس��ت های پولی انبس��اطی نه تنها به شکل گیری 
حب��اب در قیم��ت دارایی ه��ا می انجام��د، بلک��ه به ادام��ه حیات 
کس��ب وکارهایی که توجیه اقتصادی ندارند نیز کمک می کند و از 

این طریق باعث کاهش نرخ رشد بهره وری می شود.
از لحاظ سیاس��ی این به هم خوردن توازن باعث افزایش ش��دید 
فش��ار بر بانک ه��ای مرکزی از جان��ب البی های بانک��ی، هواداران 
سرسخت سیاس��ت های پولی و در منطقه یورو از جانب کشورهای 
وام دهنده ش��ده که فکر می کنند پایین آمدن نرخ بهره راهی است 
ب��رای نجات دادن دولت ه��ای بی انضباط. در واق��ع، این بانک های 
مرک��زی نیس��تند که باید به دلیل اتخاذ سیاس��ت های انبس��اطی 

افراطی، سرزنش شوند.
تا زمانی که دولت ها تمایلی به اتخاذ سیاست های مالی انبساطی 
از خود نش��ان نمی دهند، بانک های مرکزی مجبور خواهند بود که 
به طور دائم از سیاس��ت های پولی انبساطی )ولو از نوع افراطی آن( 
استفاده کنند تا شاید از این طریق بخشی از کمبود تقاضای کل را 
جبران نمایند. سیاستمدارانی که از کانال های دموکراتیک انتخاب 
شده اند باید برقراری توازن بین سیاست های پولی و مالی را وظیفه 
خ��ود بدانند. آنها در ش��رایط کنونی حتی باید به این مس��ئله فکر 
کنند که ترکیب سیاس��ت های پولی و مالی را با ش��یب تند به نفع 

سیاست های مالی تغییر دهند.
پایی��ن ب��ودن نرخ به��ره بیش از اینک��ه پاس��خگوی مقتضیات 
دگرگونی ه��ای س��اختاری در س��رمایه گذاری باش��د، ب��ه افزایش 
تقاضا منجر شده اس��ت. در مقابل،  سرمایه گذاری عمومی به دلیل 
حساس��یت بیش از حد دولت ها به  شدت کاهش یافته است. وقتی 
آماده سازی اقتصاد برای مواجهه با چالش های آینده در میان باشد، 
دولت ها حتی باید گاهی از افزایش کس��ری بودجه استقبال کنند. 
البته نش��انه هایی از تغییر رویک��رد دولت ها در این زمینه به تدریج 
در حال نمایان ش��دن اس��ت. اخیراً دولت ژاپن از یک بسته محرک 
اقتص��ادی به ارزش ۱۳.۲ میلیارد ی��ن )۱۲۱.۵ میلیارد دالر( برای 
کمک به تقویت رشد اقتصادی این کشور در سال های آتی رونمایی 

کرد.
یکی از انگیزه های دولت ژاپن برای در نظر گرفتن چنین بس��ته 
محرک بزرگی، خنثی ک��ردن اثر افزایش نرخ مالیات بر مصرف در 
سرزمین آفتاب تابان است. نرخ مالیات بر مصرف در ژاپن، پایین تر 
از اغلب کش��ورهای پیش��رفته و توس��عه یافته جهان است و بسته 
اقتص��ادی جدید، این امکان را برای دولت ژاپ��ن فراهم می کند تا 
بدون کاهش نرخ رش��د اقتصادی این کشور در کوتاه مدت، ساختار 
مالیاتی را اصالح کند. رونمایی از چنین بسته بزرگی البته یک پیام 
آش��کار را برای سایر کشورها ارس��ال می کند؛ در شرایطی که نرخ 
بهره دائماً در سطح پایینی نگاه داشته شده است )در ژاپن این دوره 
طوالنی تر از سایر کشورها بوده است( محدودیت های بودجه دولت 

سست تر از آن چیزی است که قباًل تصور می شد.
اکنون مسئله دولت ها زیاد خرج کردن نیست، بلکه درست خرج 
کردن اس��ت و این امر یک تغییر مهم در ذهنیت سیاس��ت گذارانی 
اس��ت ک��ه از بحران مالی وحش��ت دارن��د. عالوه بر دول��ت ژاپن، 
دولت ه��ای دیگری نیز در جهان به افزایش مخارج خود تمایل پیدا 
کرده اند؛ دولت هلند به دنبال افزایش س��رمایه گذاری های عمومی 
اس��ت و حتی دولت آلمان نیز تعصبات گذشته خود درباره ضرورت 

بودجه متوازن را زیر سؤال برده است.
وقتی دولت ها می توانند با نرخ بهره صفر اس��تقراض کنند، دیگر 
دلی��ل چندانی ب��رای افزایش ندادن س��رمایه گذاری تا آخرین حد 
ممکن وجود ن��دارد. هرچه وزرای اقتصاد زودتر به ش��رایط جدید 

عادت کنند، برای اقتصاد جهانی بهتر خواهد بود.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir

ایمان ولی پور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل
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فرصت امروز: نودویکمین نشس��ت ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
به بررس��ی بند )و( تبص��ره ۵ قانون بودجه ۹۸ و نحوه اج��رای آن با موضوع تهاتر 

بدهی های دولت با بخش خصوصی از طریق اوراق تسویه خزانه اختصاص داشت.
در ابتدای این نشس��ت، وزیر اقتصاد به روز جهانی مبارزه با فس��اد اش��اره کرد و 
فساد را موریانه ای دانست که اساس و پایه را سست و ویران می کند. به باور فرهاد 
دژپس��ند، فساد در بخش های مختلف اقتصاد ایران رسوخ کرده و برخی دالالن در 
این حوزه ها به گس��ترش آن دامن می زنند. او تنها راه مقابله با فس��اد را رس��یدن 
به اقتصاد هوش��مند و شفاف س��ازی اقتصاد دانس��ت و ادامه داد: زمانی که بتوانیم 
محیطی شیش��ه ای و ش��فاف به وجود آوریم به کمک مدیریت درست، زمینه های 
بروز فساد در کشور برچیده خواهد شد. زمانی که انسان ها عاملیت نداشته باشند و 
نیازی به رودررو شدن افراد با هم نباشد، میزان فساد و رفتارهای رانتی هم کاهش 
پیدا می کند. به گفته وی، امسال کلیه اظهارنامه های مالیاتی به صورت الکترونیکی 
تهیه شد که قدم مهمی در راستای الکترونیکی شدن فرآیند مالیاتی کشور است و 

امیدواریم به زودی کل این فرآیند به صورت الکترونیک انجام شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه هر کس فسادی را در حوزه دارایی افشا کند و منجر به 
صدور حکم  ش��ود، از طرف این وزارتخانه جایزه دریافت خواهد کرد، گفت: وزارت 
اقتصاد برای انعکاس فساد، کریدوری را تعریف کرده و می توان با استفاده از آن اقدام 

به افشای فساد کرد. به طور قطع با این افراد برخورد جدی خواهد کرد.
بدهی ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

در ادامه این نشس��ت، اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید درباره بدهی ارزی 
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به عنوان پیش از دستور مورد بررسی قرار 

گرفت و محمد امیرزاده، عضو هیات رئیسه اتاق ایران به تشریح آن پرداخت.
به گفته امیرزاده، کمیته ارزی در تیرماه س��ال ۱۳۹۱ دستور حذف ارز مرجع را 
صادر کرد که بانک مرکزی و وزارت صمت، مسئول اجرای آن شدند؛ این وزارتخانه 
باید به اولویت بندی کاالهای وارداتی می پرداخت و بانک مرکزی نیز بخشنامه ارزی 
را صادر می کرد. بعد از حذف ارز مرجع، تس��هیالت گیرندگان با این اس��تدالل که 

با افزایش قیمت دالر، ارزش دارایی آنها نیز بیش��تر ش��ده و باید تس��هیالت ارزی 
را با نرخ بیش��تری بازگردانند، موظف به پرداخ��ت ارز به نرخ مبادله ای و یا آزاد به 

بانک ها شدند.
او با اشاره به سال ۱۳۹۴ و ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید و آیین نامه اجرایی آن 
برای حل مشکل تسهیالت گیرندگان گفت: باور داشتیم تصویب این ماده قانونی در 
حل مشکالت تولیدکنندگان و حل اختالفات موجود میان بانک ها و واردکنندگان 
راهگشا باشد، اما با وجود آنکه به نظر معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی، اطالق 
لفظ خدمات در ماده ۴۶، قانون را ش��امل واردات و صادرات اعم از خدمات فنی و 
مهندسی نیز می کند، هنوز مش��کالت صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در 
مورد بدهی های ارزی که تا پایان س��ال ۹۱ و قبل از افزایش نرخ ارز، قطعی ش��ده 
است، حل نشده و اختالف فاحش نرخ ارز در زمان دریافت تسهیالت ارزی با زمان 

بازپرداخت، مشکل ساز شده است.
در ادامه این بحث، محمدعلی دهقان معاون وزیر اقتصاد از پیگیری این مس��ئله 
در این وزارتخانه خبر داد و گفت: از آنجا که خدمات فنی و مهندس��ی در ش��رایط 
امروز، جایگاه مهمی در تامین درآمدهای ارزی دارد باید برای آن تسهیالت ویژه ای 
منظور ش��ود، بنابراین پیگیر آن هستیم که این ماده قانونی، صادرات خدمات فنی 

و مهندسی را شامل شود.
سپس دژپسند در همین زمینه پیشنهاد داد تا موضوع در اختیار معاونت حقوقی 
ریاست جمهوری قرار گیرد و در آنجا تصمیم گیری شود، چراکه این معاونت می تواند 
در این مورد تصمیم بگیرد و در صورتی که نظر معاون حقوقی بر اصالح قانون بود، 

آنگاه از مجلس کمک می گیریم تا این مشکل را حل کند.
موضوع تهاتر بدهی های دولت با بخش خصوصی

در ادامه این نشس��ت ب��ه بند )و( تبصره ۵ قانون بودج��ه ۹۸ و نحوه اجرای آن 
ب��ا موضوع تهات��ر بدهی های دولت با بخش خصوصی از طریق اوراق تس��ویه خزانه 
پرداخته شد و جبار کیانی پور، رئیس اتاق یاسوج گفت: ظرفیت  های قانونی این بند 
با هدف تس��ویه بدهی های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از 

طریق تهاتر بدهی آنها با دولت )نوع اول( و تهاتر بدهی اشخاص یادشده با بانک هایی 
که به بانک مرکزی بدهکار هستند )نوع دوم( پیش بینی شده است.

به گفته کیانی پور، با توجه به عدم تعریف و همچنین توجه به متن این تبصره، 
۲۵درصد به بدهی های قطعی دولت باز می گردد و بدین معناس��ت که دولت باید 

۲۵درصد بدهی های خود را به صورت نقد پرداخت کند و نه بخش خصوصی.
او با اش��اره به ظرفیت های اعالمی بانک ها از جمله بانک مس��کن در مورد اسناد 
خزانه نوع دوم و عدم امکان جابه جایی سهمیه این بانک به بانک های دیگر، افزود: با 
توجه به اینکه در بند )و( تبصره ۵ قانون بودجه و ماده ۴ آیین نامه اجرایی آن، امکان 
جابه جایی بدهی اشخاص متقاضی در بازار بین بانکی وجود دارد؛ چون بانک مسکن 
ب��ه بانک هایی نظیر بانک صادرات که بیش��ترین متقاضی را دارد، بدهی نداش��ته، 
بنابراین امکان انتقال و جابه جایی بین بانکی فراهم نیست؛ در نتیجه امکان جذب 

منابع این بانک توسط بخش خصوصی نیز وجود ندارد.
ب��ه اعتقاد وی، به نظر می رس��د این قانون برای حل مش��کالت بانک ها با بانک 
مرکزی تدوین ش��ده و توجهی به پرداخت بدهی های بخش خصوصی ندارد؛ به نام 
بخش خصوصی و به کام دیگران اس��ت. این میزان مغایرت بین آیین نامه اجرایی و 

متن قانون بی معناست.
در ای��ن زمینه، محس��ن چمن آرا، رئیس کمیس��یون اح��داث و خدمات فنی و 
مهندس��ی اتاق ایران، پیش��نهاد داد: دولت می تواند برای پرداخت بدهی های خود 
به بخش خصوصی از س��هام ارزش��مندی که در اختیار دارد اس��تفاده کند و سهام 
ش��رکت هایی مانند پتروش��یمی ها و . . . که ارزشمند هستند را به جای بدهی های 
خود به بخش خصوصی واگذار کند تا هم بدهی های خود را تسویه کند و هم ارزش 

پایه پولی افزایش پیدا نکند.
وزیر اقتصاد در این باره نیز با توجه به اینکه مشکالت قانونی در این رابطه وجود 
دارد، کار را به حمیدرضا فوالدگر، رئیس کمیس��یون ویژه حمایت از تولید مجلس 
س��پرد و گفت: با بررس��ی های مجلس در صورت لزوم بای��د مغایرت های قانونی را 

اصالح کرد.

وزیر اقتصاد در نودویکمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی:

فساد را افشا کنید و جایزه بگیرید
یادداشت

 چرا اقتصاددانان
تنها راه حل قیمتی پیشنهاد می دهند؟

یکی از مس��ائلی که ذهن برخی از عالقه مندان به رش��ته اقتصاد را 
درگی��ر کرده، بحث عالقه اقتصاددانان به خصوص اقتصاددانان نس��ل 
جوان به ارائه راه حل های قیمتی اس��ت، یعن��ی عنصر قیمت را عامل 
بس��یار تعیین کننده دانسته و حل تمام مش��کالت را در گرو عملکرد 
نظام قیمت ها می دانند. در واقع، اقتصاد امروزی هرچه بیشتر دلبسته 
ریاضیات، اقتصادس��نجی و نمودارها شده است و در عوض تا آنجا که 

توانسته از علوم انسانی بودن خود فاصله گرفته است.
اقتص��اددان ام��روز کش��ور ما به دلی��ل اهمیت یافت��ن ریاضیات و 
اقتصادس��نجی در امتحانات و مقاالت خود خواس��ته یا ناخواسته راه 
پیشرفت علمی را در فراگیری صرف این دروس قرار داده و تا آنجا که 
توانسته از رشته های انسانی مانند جامعه شناسی و روانشناسی فاصله 
گرفته و هر روز فاصله اقتصاد با دیگر رش��ته های علوم انس��انی بیشتر 
می شود. این فراموش��ی علوم انسانی سبب شده تا اقتصاددانان کشور 
در ارائه راه حل های خود، انس��ان را در معادالت اقتصادی یک انس��ان 
اقتصادی عادی و بهینه یاب در نظر بگیرند که به سرعت خواسته های 
خود را براس��اس قیمت ها تعدیل می کند و مطلوبیت خود را براساس 
بودجه خود به حداکثر می رس��اند، اما در واق��ع برخی اوقات فراموش 
می کنند که انس��ان در یک جامعه ممکن است تفکر اقتصادی نداشته 
باش��د و به جای تعدیل خواسته ها فریاد بکش��د، اعتراض کند و رفتار 
غیراقتصادی انجام دهد. انسان ها در جامعه امروز کشورمان آنگونه که 
اقتصاددانان »فرض« می کنند رفتار نمی کنند شاید فقط مردم سوییس 
باشند که همانطور رفتار می کنند که اقتصاددانان کشور می خواهند و 
حتی مردم کشوری مانند فرانسه هم نسبت به تغییرات قیمت و مالیات 

و ... حساس هستند.
شاید بتوان گفت ملموس ترین مثال برای ناکارآمدی ارائه راه حل های 
قیمتی همین مسئله بنزین باشد، در حالی که بسیاری از اقتصاددانان 
تنها راه بهینه ش��دن مص��رف، حذف یارانه ثروتمن��دان، جلوگیری از  
قاچاق و ... را گران کردن این کاال و نس��خه آن را یا ش��وک درمانی یا 
افزایش تدریجی قیمت بنزین می دانس��تند، اما شاید برای بسیاری از 
دوستان تعجب آور باشد اگر بگوییم تجربیات قبلی ثابت کرده که این 
امر اش��تباه و غیرواقعی اس��ت و گران کردن چه یکباره و چه تدریجی 
چندان تاثیری بر مصرف داخلی نگذاشت و بهبودی حاصل نکرد و اتفاقا 
عاملی که جلوی افزایش مصرف بنزین را گرفت تنها و تنها همین کارت 
س��وخت به عنوان یک راه حل غیرقیمتی بود که اجرا شد و بیشترین 
تاثیر را در کاهش مصرف بنزین داش��ت. البته سه یا چهار برابر کردن 
قیمت یک کاال بر میزان مصرف آن دخیل است، اما اگر فقط ۱۰درصد 
از مصرف آن کاال کم ش��ود، نش��ان از ضرورت اس��تفاده از آن کاال در 

زندگی روزمره است.
آخرین آمارنامه ش��رکت پاالیش و پخش که مربوط به س��ال ۹۵ 
اس��ت، نش��ان می دهد نه افزایش تدریجی در سال های قبل از طرح 
تثبیت توانست روند رو به رشد مصرف را تغییر دهد و نه طرح تثبیت 
تفاوت معناداری را با گذش��ته در مصرف ایجاد کرد. حتی چند برابر 
ش��دن قیمت بنزین در پی طرح هدفمن��دی یارانه ها نیز در کاهش 
میزان مصرف آن به اندازه س��همیه بندی س��ال ۸۶ موثر نبوده است. 
نکته دوم هم آن اس��ت که در س��ال ۹۴ و با کاهش قیمت نفت در 
بازارهای جهانی و حذف طرح س��همیه ای و یکسان کردن نرخ بنزین 
به هزار تومان، قیمت به قیمت فوب خلیج فارس رسید. اگرچه قیمت 
بنزین در این س��ال ها به قیمت فوب افزایش داش��ت اما عامل اصلی 
اختالف قیمت مربوط به افزایش یکباره قیمت دالر بود که به واسطه 

تحریم آمریکا صورت گرفت.
آیا چون قیم��ت دالر باال رفته و قیمت کاالهای داخلی نس��بت به 
کشورهای همسایه ارزان ش��ده باید قیمت همه کاالها را گران کنیم. 
منط��ق اقتصاد قیمتی پاس��خ مثبت می دهد، اما ای��ن نکته را در نظر 
نمی گیرد که با این قیمت ها بسیاری از خانوارها از خرید مایحتاج خود 
باز می مانند و این فش��ار اقتصادی، انسان اقتصادی را تبدیل به انسان 
معت��رض می کند. اگر بگوییم وقتی صادرات نفت ما به پایین ترین حد 
خود در این س��ال ها رس��یده چه اشکالی دارد که این نفت را  به جای 
محاس��به با قیمت فوب خلیج فارس که امکان فروش به آن قیمت را 
نداریم، به قیمت تمام ش��ده داخلی محاس��به کنیم و در اختیار مردم 

قرار دهیم.
این همه فریاد در رابطه با یارانه پنهان مطمئنا در زمانی اتفاق می افتد 
که ما بتوانیم این نفت یا بنزین را در بازارهای جهانی بفروشیم. ضمن 
آنکه این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که کیفیت بنزین داخلی 

شاید خریدار چندانی در بازارهای بین المللی نداشته باشد.
البته برخی اوقات دوستان اقتصادی فراموش می کنند که انسان در 
جامعه ایرانی اگر میزان مصرفش بیشتر از استانداردهای جهانی است 
نه به خاطر ارزانی بنزین که برخی از آن به خاطر ماشین های پُرمصرفی 

است که در این سال ها در کشور تولید شده و یا وارد شده است.
اگر از بحث قدیمی ماشین های پُرمصرف داخلی بگذریم در واردات 
نیز درس��ت هدف گذاری نکردیم و تا توانس��تیم ماشین های پرمصرف 
خارجی را وارد کردیم. آنقدر که ما ماش��ین های اصطالحا شاسی بلند 
کره ای در تهران می بینیم ش��اید در خود س��ئول نیز مردم کره اینقدر 
ماشین شاسی بلند نداشته باشند و سعی کنند ماشین های جمع و جور 

کوچک استفاده کنند.
گرانی اخیر بنزین آزمونی برای سنجیدن کاربرد روش های قیمتی و 
مدنظ��ر قرار ندادن هزار و یک عامل دیگر بود. این بحث را می توان در 
جاهای بسیار دیگری به کار برد. در حالی که چین با کاهش مصنوعی 
قیمت یوآن توانسته صادرات خود را به تمام دنیا برساند ۹ برابر شدن 
قیمت دالر از س��ال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ در بازار داخلی نتوانس��ته موتور 
صادرات کش��ور را روش��ن کند، چراکه عوامل مهم تری در این زمینه 

نقش دارند.
باید گفت عوامل غیراقتصادی و غیرقیمتی در اقتصاد ایران بیشتر از 
عوامل قیمتی تاثیرگذار هستند، بنابراین باید نگاه اقتصاددانان به سمت 
و س��ویی باش��د که همه جوانب در آن در نظر گرفته شود؛ از وضعیت 
جامعه تا مشکالت اقوام تا تمام مسائل به ظاهر کوچکی که می تواند در 
اجرای کار مهم باش��د. اقتصاد در ورای نمودارها و تعادل ها قرار دارد و 

باید کمی به افراد عادی جامعه و مشکالت آنان نیز توجه کرد.
منبع : ایِبنا
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محمد گلشاهی
کارشناس اقتصادی

فرصت امروز: در بند دوم سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی، دستیابی به رتبه 
اول اقتص��اد دانش بنیان در منطقه و افزایش س��هم تولی��د و صادرات محصوالت و 
خدمات دانش بنیان هدف گذاری ش��ده اس��ت. در چند س��ال گذش��ته، راه اندازی 
ش��رکت های نوپا و دانش بنیان رش��د پرشتابی داش��ته و البته موانع و چالش هایی 
برای توسعه اقتصاد دانش بنیان وجود دارد. در این مسیر، دولت می تواند برای رفع 
موانع توسعه شرکت های نوپا و دانش بنیان به این حوزه ورود کرده و برای دستیابی 

به هدف گذاری انجام شده در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بسترسازی کند.
در همین زمینه، نهاد پژوهشی مجلس در گزارشی به موانع توسعه کسب وکارهای 
نوپا و شرکت های دانش بنیان در ایران پرداخت و از نبود متولی مشخص در زمینه 

صدور مجوز کسب وکارهای نوپا انتقاد کرد.
ب��ه گفته مرکز پژوهش ها، مهم ترین موانع راه اندازی و توس��عه کس��ب وکارهای 
نوپا و دانش بنیان در سطح زیست بوم استارت آپی عبارتند از: ارتباط با بیمه تأمین 
اجتماعی، اعمال ضریب بر قراردادهای پژوهشی تک نفره، برخورد سلیقه ای شعبات 
و عدم اجرای تخفیف های بیمه ای عمومی پیش بینی ش��ده در قوانین، عدم رعایت 
مهلت یک ماهه در رس��یدگی به اعتراضات ش��رکت ها و طوالنی شدن رسیدگی به 
اعتراضات در هیأت های بدوی تش��خیص مطالبات بیمه تأمین اجتماعی و انحصار 
س��ازمان تأمین اجتماعی در پوشش بیمه کارکنان )بازنشستگی به  عالوه درمان( و 
عدم امکان استفاده کارفرمایان از خدمات سایر شرکت ها یا صندوق های بیمه کننده 

در بخش درمان.
برای رفع این مسائل ضروری است سازمان تأمین اجتماعی بر اجرای دقیق قوانین 
مصوب مجلس )نظیر مواد )۳۶( و )۴۲( قانون تأمین اجتماعی مبنی بر رس��یدگی 
یک ماهه به اعتراضات( بدون تفسیر به رأی تمکین کرده و همچنین بر اجرای دقیق 
بخشنامه ها در شعب مختلف نظارت کند. همچنین کمیسیون اجتماعی مجلس نیز 
ضمن نظارت بر اجرای مواد )۴۳( و )۴۴( قانون تأمین اجتماعی، راهکارهای قانونی 
مناس��ب برای اصالح ترکیب هیأت های رسیدگی به اعتراضات را اتخاذ کند و برای 
رفع انحصار س��ازمان تأمین اجتماعی در پوشش بیمه کارکنان و ایجاد امکان بیمه 
کارکنان پاره وقت توس��ط کارفرمایان نسبت به اصالح قوانین و مقررات موضوعه و 

گذار از یک اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش بنیان اقدام کند.

همچنی��ن در بح��ث مالی��ات و گمرک، اص��الح قانون مالیات های مس��تقیم و 
پیش بینی نرخ های متناس��ب مالیاتی برای سال های اولیه فعالیت شرکت های نوپا 
و دانش بنیان با محوریت کمیس��یون اقتصادی و با همکاری کمیس��یون صنایع و 
معادن ضروری به نظر می رسد. سازمان امور مالیاتی نیز بایست نسبت به تدوین و 
نظارت بر اجرای بخش��نامه های موردنیاز برای مالیات شرکت های پلتفرمی، صدور 
صورتحساب الکترونیک و احتساب هزینه های قابل قبول مالیاتی در شرکت های نوپا 
و دانش بنیان، صدور کدهای مؤدی و کارگاهی برای شرکت های مستقر در فضاهای 
کاری مش��ترک، مراکز رشد و ش��تاب دهنده ها، ادغام و انجام هم زمان فرآیندهای 
زمان ب��ر مالیاتی اقدام کرده و به  صورت س��ه ماهه به کمیس��یون اقتصادی مجلس 

گزارش دهد.
کمیسیون اقتصادی مجلس هم باید اصالح مقررات قانون ارزش افزوده و موضوع 
مس��تثنا ش��دن برخی مصرف کنندگان نهایی در زنجیره مالیات بر ارزش افزوده و 
تحمیل هزینه به کس��ب وکارهای نوپا و ش��رکت های دانش بنیان را بررسی کرده و 
پیش بینی مش��وق های مالیاتی مناسب برای س��رمایه گذاری جسورانه در قوانین و 
تعریف اعتبار مالیاتی برای تش��ویق فعالیت های تحقیق و توس��عه در شرکت های 

صنعتی را در دستور کار قرار دهد. 
همچنین در ارتباط با صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی که به پش��توانه 
قوانین موجود ش��کل گرفته و پتانسیل خوبی دارند، دو موضوع الزم االجراست؛ اول، 
اص��الح قانون مالیات بر ارزش افزوده و ش��مول معافیت ارزش افزوده خدمات بانکی 
و اعتباری بانک ها و مؤسس��ات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه 
مج��از به خدمات صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی و دوم، تدوین و نظارت 
بر اجرای بخش��نامه های موردنیاز برای پذیرش ضمانت نامه های صندوق های مزبور 

در گمرکات توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی.
در حوزه تأمین مالی نیز تداوم توجه به تأمین منابع مالی دولتی برای پاسخگویی 
به پتانسیل رو به افزایش شرکت های دانش بنیان در قوانین بودجه سنواتی، تصویب 
ضوابط و مقررات الزم برای ارزش گذاری دارایی های نامشهود توسط وزارت اقتصاد 
از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت. همچنین تدوین قوانین الزم برای موضوع ادغام 
و اکتساب و انحالل و ورشکستگی با هدف توسعه سرمایه گذاری جسورانه شرکتی 

و تدوی��ن و نظارت بر اجرای بخش��نامه های موردنیاز برای تعمیق س��رمایه گذاری 
جس��ورانه در نظام تأمین مالی ضروری اس��ت. درخصوص مس��ائل مرتبط با نظام 
بانکی و ارز نیز با توجه به ش��رایط دشوار اقتصادی کنونی، چابک سازی فرآیندهای 
ظهرنویسی، معامله و تحویل اسناد حمل محموله ای وارداتی توسط بانک های عامل، 
تسهیل برخی شرایط رفع تعهد ارزی برای شرکت های دانش بنیان و افزایش زمان 
رفع تعهدات ارزی ناش��ی از واردات کاال ضروری به نظر می رس��د که باید از طریق 
تدوین بخشنامه های موردنیاز و همکاری نزدیک بانک مرکزی، گمرک و بانک های 

عامل دنبال شود.
تعیین متولی اصلی فرادستگاهی و فراوزارتخانه ای برای صدور مجوز کسب وکارهای 
نوپا و دانش بنیان نیز از مسائل مهمی است که باید توسط نهاد قانون گذار مورد مداقه 
و حل وفصل قرار گیرد. در این  ارتباط هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزها 
کسب وکار )وزارت اقتصاد( نیز باید با توجه به اختیارات قانونی خود وارد عمل شود. 
در ارتباط با مسائل نظارتی و قضایی نیز اهتمام بیشتر به اجرای دقیق قانون جرائم 
رایانه ای)۱۳۸۹( به منظور شفافیت هرچه بیشتر فرآیندهای قضایی، صدور دستورات 
مقتضی و استفاده کامل از ظرفیت دادسراهای جرائم رایانه ای در اجرا ضروری است.

ایجاد بازار و تقاضا برای محصوالت و خدمات شرکت های نوپا و دانش بنیان نیز 
مستلزم فعال تر شدن معاونت اقتصادی وزارت خارجه در جست وجوی بازارهای 
جدید در کشورهای دیگر و ارائه گزارش های منظم به مجلس است. همچنین 
امکان تهاتر مطالبات شرکت های دانش بنیان از سازمان ها و دستگاه های دولتی 
با مالیات بر درآمد شرکت ها در شرایط فعلی که اغلب دستگاه ها با محدودیت 
بودجه ای روبه رو هستند، راهگشاست. به  عالوه الزم است وزارت صنعت، معدن 
و تجارت از طریق هیأت نظارت در قانون حداکثر اس��تفاده از توان تولیدی و 
خدماتی کش��ور و حمایت از کاالی ایرانی، اهتمام جدی به اجرای این قانون 
داش��ته و از واردات محصوالت با مشابه داخلی یا تعیین شروط سخت گیرانه 
و غیرمتعارف توس��ط دستگاه های دولتی برای تولیدات داخل ممانعت کند. 
تسهیل شرایط برای مشارکت شرکت های نوپا و دانش بنیان در مناقصات جهت 
تأمین نیازهای دس��تگاه های دولتی نیز باید توسط معاونت علمی و فناوری 

رئیس جمهور پیگیری شود. 

موانع توسعه کسب وکارهای نوپا و شرکت های دانش بنیان در ایران

متولی صدور مجوز کسب وکارهای نوپا کیست؟

چهار شنبه
20 آذر 1398
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از وقایع فصلی تا ناآرامی های عراق
افزایش نرخ ارز تا کجا ادامه پیدا می کند؟

وقای��ع فصل��ی، ناآرامی های عراق و جو ناش��ی از افزای��ش قیمت بنزین، 
از جمل��ه عوام��ل موثر در تغیی��رات نرخ ارز به ش��مار م��ی رود. در همین 
زمینه، مجید ش��اکری، تحلیلگر مس��ائل اقتصادی، در یادداشتی در صفحه 
ش��خصی خود در فضای مجازی نوشت: برای افزایش رخ داده در بازار ارز از 
نظرگاه های مختلف می توان تبیین های متفاوتی را قائل شد، اما مجموعا در 
رویکرد تعیین نرخ ارز براس��اس تغییرات هزینه مبادله سه دلیل اصلی برای 

افزایش نرخ قابل ارائه است:
۱- وقایع فصلی به معنای ورود به ماه دس��امبر و تحت فشار رفتن سمت 
تقاضا به دلیل بستن حساب های دالری و یورویی در انتهای سال میالدی.

۲- ناآرامی های عراق با این توضیح که بخش مهمی از دسترسی به دوبی 
از طریق سلیمانیه حاصل می شود. مرحله تبدیل ریال به دینار بدون مشکل 
جدی انجام می ش��ود ولی در تبدیل دینار به درهم به دلیل به هم خوردن 
انتظارات طرف عراقی از باب ناآرامی های رخ داده در بغداد عمال عرضه درهم 
کاهش یافته است که اثر واسط بسیار جدی بر فرآیند تبدیل ریال به درهم 
دارد. در این راس��تا باید تاکید کرد که جهت پایان ناآرامی ها به نفع یا ضرر 
مناف��ع ملی ایران اهمیت چندانی در این مس��ئله ن��دارد و صرفا خود پایان 
یافتن مشکل انتقاالت را حل می کند. همچنین بانک مرکزی برای هر دوی 
این وقایع هم آمادگی و هم راه داش��ت؛ چنانک��ه در دور قبلی ناآرامی های 
عراق مداخله جدا موفقی را در روز شنبه قبل از تصمیم بنزینی انجام داد.

۳- مس��ئله بنزین: اجرای طرح بنزینی و تبعات آن فارغ از درست و غلط  
اصل طرح، اثرات فوری روی انتظارات داخلی و مهمتر از آن خارجی داشته 
اس��ت. در داخل بعد از یک دوره پیوس��ته کاهش شدید تورم نقطه به نقطه 
)به عنوان نزدیک ترین سنجه ای که به تورم انتظاری در اختیار داریم( شاهد 
افزای��ش جدی در انتظارات تورمی بعد از مس��ئله بنزی��ن بودیم. همچنین 
کیفیت اجرای طرح اساسا انتظارات عمومی نسبت به اقتصاد را بعد از ثبات 
نسبی و طوالنی از بهار امسال دستخوش تغییرات کرد. بخش مهمتر مسئله 
اما به تغییر روند انتظارات خارجی نس��بت به ایران و تنگ تر ش��دن بعضی 
کانال ها با تصور ضعیف شدن ایران برمی گردد که جنس متفاوتی از واکنش 

بانک مرکزی را طلب می کند.
در واقع علی رغم وجود دو ریسک اول در صورت عدم اجرای طرح بنزینی 
احتماال هرگز ش��اهد اعداد امروز نبودیم و آرامش آغازش��ده در بهار به رغم 

تحوالت  فصلی و عراق ادامه می یافت.
این حقایق البته حکم نمی کند که روند افزایش��ی نرخ لزوما پایدار باشد. 
دو نی��روی مهم رو به پایین در این میانه قابل توجه اس��ت. اول روند فصل 
و خروج از مش��کالت تقویمی با گذر زمان )به خصوص که مکانیسم تسویه 
یوآن برای س��ال چینی در سال جاری حتی نسبت به سال قبل هم قوی تر 
به نظر می آید( و دوم و مهم تر نتایج س��فر رئیس کل به عمان که به مراتب 
از پیش بینی های قبل از س��فر مفیدتر و عملگرایانه تر بوده اس��ت و پاس��خ 
مس��تقیمی به مشکل تنگ تر ش��دن کانال های خارجی است. به نحوی که 
حتی احتمال گشایش یکباره کانال های غیرمترقبه مالی )شبیه به زمستان 

۹۵ اما با منشأ متفاوت( در عمان هم ابدا کم نیست.
از زاوی��ه رویک��رد پولی به ن��رخ ارز هم ی��ک ترمز جدی ب��رای افزایش 
بلندمدت نرخ وجود دارد. علی رغم افزایش رش��د پایه پولی عمال مسیر رشد 
نقدینگی  چندان با رش��د پایه پولی همنوا نیست. این موضوع خودش را از 
کانال کاهش شدید نسبت وام به سپرده در بانک ها علی رغم تقریبا دو برابر 
ش��دن نسبت دخایر مازاد به سپرده و کاهش ش��دید نرخ بین بانکی نشان 
می ده��د. اگرچه این خبر از لحاظ  نیاز به تامین مالی خبر مثبتی نیس��ت 
ول��ی به لحاظ ارزی اثر ج��دی در به تاخیر انداختن تبع��ات تغییر ترکیب 

پایه پولی دارد.

از امروز بیستم آذرماه
تراکنش های غیرحضوری به روزانه 100 

میلیون تومان محدود می شود
بان��ک مرک��زی اعالم کرد تراکنش ه��ای تمامی س��امانه های بین بانکی، 
از امروز بیس��تم آذر ۹۸( به ازای هر ش��خص در ۲۴ س��اعت از درگاه های 

غیرحضوری به یک میلیارد ریال محدود می شود.
ب��ه گفته بانک مرک��زی، در ادامه اج��رای الزامات مبارزه با پولش��ویی و 
مدیری��ت جری��ان وجوه در کش��ور، از بیس��تم آذرم��اه، تراکنش های کلیه 
س��امانه های بین بانک��ی به ازای هر ش��خص در ۲۴ س��اعت از درگاه های 

غیرحضوری به یک میلیارد ریال محدود می شود.
کلی��ه بانک ها و موسس��ات اعتباری نیز موظفند ای��ن محدودیت را برای 
تراکنش ه��ای درون بانک��ی در درگاه های غیرحضوری خ��ود اعمال کنند. 
روابط عمومی بانک مرکزی در این اطالعیه تاکید کرد که مشتریان بانک ها 
می توانن��د ب��رای انجام تراکنش ه��ای باالتر از این مبلغ کماکان به ش��عب 

بانک ها مراجعه کنند.

خرید انبوه طال توسط بانک های مرکزی
تالش برای دالرزدایی از معامالت جهانی

قیمت طال در بازارهای جهانی در س��ال آینده به ۱.۶۰۰ دالر در هر انس 
می رس��د. به گزارش راش��اتودی به نقل از گلدمن س��اکس، سهم بانک های 

مرکزی جهان از خرید طالی عرضه شده یک پنجم است.
ج��ف کی��وری، از مدیران گلدمن س��اکس به بلومبرگ گف��ت: »از دوره 
نیکس��ون به بعد، ای��ن بزرگترین تقاضای بانک های مرکزی سراس��ر جهان 
برای طالست. این تقاضا اکنون ۲۰درصد از میزان فروش را می بلعد چراکه 

همه به دنبال دالرزدایی از معامالت جهانی اند.«
تحلیلگران می گویند رش��د تقاضای جهانی برای طال  وابسته به تحوالت 
رشد اقتصاد جهانی است. احتمال بروز و تشدید رکود آمریکا می تواند زمینه 
کاهش رش��د اقتصادی را فراهم کند. پیش بینی ما این اس��ت که تا س��ال 
۲۰۲۱ ه��ر انس ط��الی جهانی ۱.۶۰۰ دالر معامله ش��ود. در معامالت روز 

سه شنبه هر انس طالی جهانی در بازارها ۱۴۶۳.۳۰ دالر فروخته شد.
حرکت بانک های مرکزی روس��یه، چین، ترکیه و کش��ورهای دیگر مثل 

لهستان بر افزایش تقاضای جهانی برای طال اثر گذاشته است.
در سال گذشته، روسیه برنامه دالرزدایی از اقتصاد این کشور را کلید زد. 
روس��یه و چین همچنین تالش می کنند از کانال هایی غیر از سوئیفت برای 
تبادالت مالی و ثبت نقل و انتقال پول اس��تفاده کنند. پس از این روس��یه 
ت��الش کرده مبادالت مالی اش را با کش��ورهایی مثل چی��ن، ترکیه و ایران 
که روابط پرتنش��ی با ایاالت متحده آمریکا دارند، محکم تر کند. تحلیلگران 

پیش بینی کردند که این اقدام روس ها به افزایش ارزش روبل منجر شود.

نگاه

ب��ازار ارز پ��س از ماه ها آرامش به تازگی دچ��ار تالطم و افزایش قیمت 
شده است؛ مسائلی همانند انتظارات تورمی گرانی بنزین، افزایش سفرهای 
خارجی، تسویه شرکت ها و ناآرامی های عراق ازجمله عوامل اثرگذار بر بازار 
ارز از نگاه اقتصاددانان هستند. در این میان، افزایش نوسان قیمتی در بازار 
ارز موجب شده تا قیمت طال و سکه نیز رکوردهای جدیدی را در چند روز 
و هفته گذشته به ثبت برسانند؛ نوسانی که به گفته رئیس اتحادیه طال و 

جواهر، آزاردهنده شده است و هر لحظه قیمت ها تغییر می کند.
به گ��زارش ایرنا، ثبات بازار ارز در روزهای اخیر دچار نوس��ان ش��ده و 
قیمت ها روندی صعودی یافته اس��ت به طوری که نرخ دالر در روز دوشنبه 
ای��ن هفت��ه حدود ۶۰۰ تومان ب��اال رفت. بهای دالر از ح��دود ۱۱ هزار و 
۲۰۰ تومان در حدود س��ه هفته پیش، به رقم ۱۳ هزار و ۵۵۰ تومان در 
صرافی های بانکی رسیده و بهای یورو نیز ۱۴ هزار و ۸۵۰ تومان شده است.

 درباره چرایی این افزایش قیمت، دالیل مختلفی بیان می شود که برخی 
از آنها عوامل داخلی و ش��ماری دیگر عوامل بیرونی به شمار می روند. جدا 
از عوامل تأثیرگذار در افزایش قیمت دالر و سایر ارزها، آنچه اهمیت دارد 
این است که حجم تقاضا برای ارزهای عمده در بازار تا حد زیادی باال رفته 
است. همچنین انتظارات تورمی نیز شکل گرفته و فعاالن این بازار این گونه 

اعالم می کنند که قیمت ها همچنان رشد خواهد کرد.
انتظارات تورمی بنزین، اولین عامل رشد قیمت دالر

 اگرچه غیرمنطقی است اما در ایران همه چیز به نرخ بنزین ارتباط پیدا 
می کند، از گوجه فرنگی و س��یب زمینی گرفته تا خودرو و دالر. در همین 
زمینه، وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی درباره عوامل اثرگذار بر 
نوسان نرخ ارز در روزهای اخیر، گفت: چهار عامل باعث افزایش قیمت دالر 

و سایر ارزها در کشور شده اند.
این کارشناس بازار ارز با بیان اینکه عامل نخست، انتظارات تورمی پس 
از افزایش قیمت بنزین اس��ت، گفت: معموالً هر افزایش قیمتی در بنزین 

انتظار افزایش قیمت ها در س��ایر کاالها را به دنبال دارد که دالر نیز یکی 
از آنهاس��ت. به گفت��ه وی، البته تأثیر افزایش قیم��ت بنزین بر نرخ دالر، 

کوتاه مدت بوده و نمی تواند بلندمدت باشد.
همچنین به  طور سنتی در روزهای پایانی سال میالدی و نزدیک تعطیالت 
نوروز میزان سفرهای خارجی افزایش می یابد که معموالً متقاضیان از ماه ها 
جلوت��ر اقدام به خرید ارزهای مورد نیاز می کنند. این موضوع عامل دومی 
اس��ت که موجب افزایش قیمت ارز در بازار شده است، در این باره شقاقی 
شهری گفته است: عامل دومی که افزایش نرخ دالر را موجب شده، رشد 
تقاضا برای س��فرهای خارجی اس��ت. با توجه به نزدیک شدن به سفرهای 
پایان سال میالدی و سپس پایان سال خورشیدی، میزان تقاضا برای دالر 

و سایر ارزها باال می رود.
نزدیک شدن به زمان تسویه بانک ها و شرکت ها

همچنین ماه های پایان سال زمان تراز کردن صورت های مالی و تسویه 
بدهی ها و صاف کردن حساب های بانک ها و شرکت هاست به همین دلیل 
تقاض��ا برای دالر و س��ایر ارزها باال می رود. به گفته ای��ن اقتصاددان، این 
موضوع س��ومین عامل رش��د قیمت دالر است و نزدیک ش��دن به زمان 
تسویه حس��اب های بانک و شرکت هاس��ت که تقاضا برای دالر و ارز را باال 

برده و به تبع آن، قیمت ها رشد می کند.
به گفته این کارش��ناس اقتصادی، چهارمین و مهم ترین عامل افزایش 
قیمت دالر، ناآرامی های اخیر در کش��ور عراق به عنوان مهم ترین ش��ریک 
تجاری ایران اس��ت. شقاقی با اش��اره به حجم باالی همکاری اقتصادی و 
تجاری ایران با عراق گفت: تا پیش از ناآرامی های اخیر در عراق، بیش��تر 
بازرگان��ان عراقی حاضر بودن��د از ریال در مبادالت تج��اری خود با ایران 
اس��تفاده کنند، اما پس از تش��دید درگیری ها در عراق تقاضای آنها برای 

دالر، درهم و دینار باال رفته است.
به گفته وی، مبلغ باالی مبادالت تجاری بین دو کشور باعث افزایش زیاد 

تقاضا برای دالر و سایر ارزها شده است.
این کارش��ناس اقتصادی یادآور شد: در ماه های اخیر به علت همراهی 
ام��ارات با بازرگان��ان و صرافان ایرانی، ش��رایط برای مب��ادالت تجاری و 

نقل وانتقال ارز بهتر شده و آرامش در بازار برقرار بود.
وی درباره چشم انداز بازار ارز گفت: در صورت کاهش ناآرامی ها در عراق، 
میزان تقاضای دالر و س��ایر ارزها در بازار کاهش یافته و بازار ارز به ثبات 

می رسد.
اثرات افزایش قیمت در بازار طال و سکه

اما تشدید نوسان قیمتی در بازار طال و ارز موجب شده تا قیمت طال و 
س��که رکوردهای جدیدی را به ثبت برسانند؛ رئیس اتحادیه طال و جواهر 
در این باره می گوید: نوس��ان در بازار آزاردهنده شده و هر لحظه قیمت ها 
تغییر می کند. آیت محمدولی درخصوص وضعیت بازار طال و سکه گفت: 
هر زمان نوسان در بازار تشدید می شود، تصمیم گیری برای خرید و فروش 
طال و سکه نیز سخت می شود. فروشندگان نمی دانند که اگر االن سکه را 
فرضاً با قیمت ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بفروش��ند یکی دو ساعت بعد 
می توانند با قیمت ۴ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان بازهم خرید داشته باشند.
او با تأکید بر اینکه سکه در بازار هست و خرید و فروش انجام می شود، 
افزود: ۸۰درصد سکه فروش ها خرید و فروش سکه را انجام می دهند و شاید 
تعدادی به دلیل تشدید نوسان قیمتی، فعاًل خرید و فروش نداشته باشند.
رئیس اتحادیه طال و جواهر ضمن اش��اره به اینکه نوس��ان در بازار زیاد 
و آزاردهنده ش��ده است، تصریح کرد: باتوجه به افزایش قیمت ها در بازار، 
خرید و فروش ها خیلی راحت انجام نمی شود، اما امیدواریم بانک مرکزی 

بازهم آرامش را به بازار برگرداند.
به گفت��ه محمدولی، از آنجایی که قیمت طال هم افزایش یافته، قیمت 
س��که االن حباب ندارد، ولی تقاضا برای خرید سکه بعد از تشدید نوسان 

قیمتی کمی بیشتر از هفته های قبل شده است.

افزایش قیمت ها با بازار طال و سکه چه کرد؟

۴ عامل افزایش قیمت دالر

با افزایش میزان سوءاس��تفاده  از کارت های بانکی، مشتریان می توانند با اقدامات 
امنیتی، از احتمال قربانی  شدن در این حمالت بکاهند.

به گزارش ایس��نا، سوءاستفاده از حساب های بانکی یکی از چالش هایی است که 
نظام بانکداری کش��ور این روزها بیش از هر موقع دیگری با آن دس��ت و پنجه نرم 
می کند و راهکارهای موجود برای کاهش این سوءاس��تفاده ها را مورد بررس��ی قرار 

می دهد.
در این میان، بس��یاری از کارشناسان حوزه فناوری اطالعات بانکی بر این باورند 
که نقش مردم در کاهش میزان سوءاس��تفاده های بانکی بس��یار مهم است و افراد 
می توانن��د با رعایت مس��ائل امنیتی، از ب��روز چنین مش��کالتی جلوگیری کنند. 
الزامی ش��دن اس��تفاده از رمز دوم پویا یا یک بار مصرف از ابتدای دی  امس��ال یکی 
از طرح هایی اس��ت که بانک مرکزی با اجرای آن به دنبال کاهش سوءاستفاده ها از 

حساب های بانکی افراد و کاهش حمالت فیشینگ است.
* تلفن همراه خود را تنظیم کنید: برای استفاده از رمز دوم پویا دو راه پیامک و 
اپلیکیشن های بانکی وجود دارد، اما با توجه به امنیت بیشتر اپ های بانکی، پیشنهاد 
می ش��ود تا جایی که ممکن اس��ت، از سیستم پیامک این سرویس استفاده نکنید. 
عالوه بر این موضوع الزم است گوشی خود را به صورتی تنظیم کنید که محتوای 

پیامک و سایر اعالن ها در حالت قفل صفحه نمایش، قابل رؤیت نباشد.
* کارت تراکنش ه��ای اینترنتی را از س��ایر کارت ها جدا کنید: عالوه 
بر این به مش��تریان بانک ها توصیه می ش��ود که کارت بانکی خریدهای 
اینترنت��ی خ��ود را از س��ایر کارت ه��ا جدا ک��رده و مبال��غ کمتری در 
کارت های بانکی که از آن برای خرید اینترنتی استفاده می کنند، داشته 
باش��ند. در واقع مشتریان بانکی بهتر است یکی از کارت های خود را به 
تراکنش های بدون حضور کارت اختصاص داده و میزان مبلغی که برای 

این تراکنش ها نیاز دارند را به این کارت واریز کنند.
* از اصال��ت درگاه ه��ای پرداخت اطمینان حاصل کنید: بس��یاری از افراد برای 
پرداخت های اینترنتی خود به آدرس و نشانه های درگاه پرداخت خود دقت نمی کنند 
و سودجویان از این طریق با ایجاد درگاه های جعلی اقدام به سرقت اطالعات کاربر 
می کنند. به همین دلیل الزم اس��ت که افراد برای اس��تفاده از درگاه های پرداخت 

اینترنتی به آدرس دقیق این درگاه ها و نشانه های اصل بودن آن دقت کنند.
* از کیبورد هوشمند اس��تفاده کنید: کیبوردهای هوشمندی که در درگاه های 
پرداخ��ت اینترنتی ایجاد ش��ده، نقش موثری در کاهش احتمال س��رقت اطالعات 
بانکی افراد را ایفا می کنند، بنابراین به مش��تریان بانکی که قصد پرداخت از طریق 

درگاه های اینترنتی را دارند، توصیه می شود که در زمان استفاده از این درگاه ها از 
کیبورد هوشمند استفاده کنند.

* اطالع��ات خ��ود را در اختیار س��ایرین ق��رار ندهید: برخی افراد ب��رای انجام 
تراکنش های بدون حضور کارت، اطالعات کارت بانکی و رمزهای خود را در اختیار 
افراد دیگر قرار می دهند تا آنها این تراکنش را برای شان انجام دهند. با توجه به اینکه 
این گونه تراکنش ها، نیازی به در اختیار داش��تن کارت ندارد، سودجویان می توانند 

فقط با در اختیار داشتن اطالعات کارت، اقدام به سوءاستفاده از آنها کنند.
* گرفتار پیامک های جعلی نش��وید: هیچ یک از بانک ها و بانک مرکزی به هیچ 
عنوان نیازی به اطالعات حس��اب بانکی شما ندارند، بنابراین هیچ گاه بانکی از شما 
درخواست ارسال اطالعات حس��اب بانکی را نمی کند. در صورت دریافت تماس یا 
پیامک هایی با این مضمون عالوه بر در جریان قرار دادن پلیس فتا، از ارسال هرگونه 

اطالعات بانکی خود به این افراد خودداری کنید.
* رم��ز کارت را خودتان وارد کنید: برای اس��تفاده از دس��تگاه های کارت خوان 
موجود در فروش��گاه ها، طبق قانون بانک مرک��زی ورود رمز کارت بانکی الزاما باید 
توس��ط مشتری انجام شود، بنابراین اگر فروش��نده ای از شما تقاضای رمز کارت را 
کرد، از او بخواهید که دستگاه ها را در اختیار شما قرار داده تا رمزتان را وارد کنید.

به دنبال جدی ش��دن حذف معافیت مالیاتی در چن��د حوزه بیمه ای، مدیران 
عامل در صنعت بیمه طی نامه ای به رئیس جمهور ضمن یادآوری تبعات تصویب 
این موضوع، از وی خواستار ادامه معافیت مالیاتی در بیمه عمر، زندگی و شخص 
ثالث شدند. به گزارش ایس��نا، در پیش نویس الیحه اصالح مالیات های مستقیم 
موضوع اخذ مالیات از برخی بخش های بیمه ای از جمله بیمه های عمر و زندگی 
نی��ز مطرح ش��ده که البته هنوز نهایی و اجرایی نش��ده ول��ی صنعت بیمه با آن 
مخالف است و طی مدت اخیر بارها در این  باره موضع خود را اعالم کرده است.

در همی��ن رابطه اخیرا مدی��ران عامل بیمه طی نامه ای ب��ه رئیس جمهوری 
درخواست خود برای حذف نشدن معافیت های مالیاتی در صنعت بیمه را مطرح 
کردن��د. در این نامه، مدی��ران بیمه از رئیس جمهوری خواس��ته اند که معافیت 
»بیمه ه��ای درمان تکمیلی« و »بیمه های زندگ��ی« از پرداخت مالیات بر ارزش 
اف��زوده )به دلیل ماهیت این بیمه نامه ها( مطابق گذش��ته ادامه داش��ته باش��د. 
مدی��ران بیمه در مکاتبه  خود با روحانی موض��وع پایین بودن ضریب نفوذ بیمه 
در کش��ور و فاصله آن تا حد مطلوب را مورد اش��اره ق��رار داده و اعالم کرده اند 

که افزایش هزینه بیمه در ص��ورت دریافت مالیات، با هدف گذاری برای افزایش 
ضریب نفوذ بیمه فاصله دارد.

البت��ه بیمه گران به وع��ده  مدیران دولتی و اقداماتی که ق��رار بود در رابطه با 
معافیت مالیاتی صنعت بیمه وجود داش��ته نیز در نامه خود به رئیس جمهوری 
اش��اره کرده و گفته اند که پیش از این مدیران دولتی با درک ش��رایط اقداماتی 
در دس��تور کار داشتند، از جمله اینکه وزیر س��ابق اقتصاد )علی طیب نیا( وعده 

معافیت خدمات بیمه ای از پرداخت مالیات ارزش افزوده را داده بود.

از کیبورد هوشمند تا پیامک های جعلی و اصالت درگاه های پرداخت

7 توصیه برای افزایش امنیت کارت های بانکی

»طیب نیا« وعده معافیت مالیاتی داده بود

نامه بیمه گران به رئیس جمهور

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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لزوم عرضه کل زنجیره تولید در بورس کاال
توسعه اقتصادی در گرو شفافیت

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس 
ش��ورای اسالمی معتقد است پیاده سازی تاکتیک های اصولی برای اقتصاد تنها 
در بستری شفاف میسر است و اگر می خواهیم نرخ های واقعی و براساس منطق 
بازار در اقتصادمان کش��ف ش��ود، باید زمینه ورود کلیه کاالها در زنجیره های 
تولید به ب��ورس کاال را فراهم کنیم و آن زمان اجازه دهیم قیمت ها به صورت 

واقعی کشف شوند.
عل��ی ابراهیمی در گفت وگو با خبرگزاری می��زان، درخصوص لزوم توجه به 
مکانیسم بازار و احترام به نظام عرضه و تقاضا در اقتصاد اظهار کرد: در اقتصاد 
واقعی و اصولی، بازار تعیین کننده قیمت اس��ت و با حذف قیمت های دستوری 
که در کنترل و نظارت بر قیمت ها تاثیری ندارد، شاهد شکل گیری رقابت سالم 

در تولیدات داخلی و محصوالت وارداتی خواهیم بود.
وی تصریح ک��رد: در اصول اقتصاد و تجارت، عرضه و تقاضا مهم ترین عامل 
تعیین کننده قیمت هستند، اما آنچه در کشور تحت عنوان نوسانات قیمتی مردم 
را س��ردرگم کرده، این است که مسئوالن با هدف حمایت از مردم سعی دارند 
ت��ا اقتصاد را به هر نحوی کنترل کنند؛ به طوری که با تخصیص یارانه و بعضا 
سیاست های سرکوب قیمتی سعی می کنند تا قیمت ها را پایین نگه دارند، اما 
همواره شاهد هستیم که بازارها مسیر واقعی خود را می روند و این سیاست های 

سرکوب قیمتی تنها مانند یک تسکین دهنده موقتی عمل می کنند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس 
ادام��ه داد: همه فعاالن بازارها، به خوبی می دانند که رانت، ماحصل دو قیمتی 
ش��دن قیمت یک کاال اس��ت. به طوری که همواره در کنار نرخ های واقعی که 
خود خریداران و فروش��ندگان بر سر آن به توافق رسیده اند، یک نرخ دستوری 
هم قرار می دهیم و توقع داریم تاثیر مثبت آن قیمت دس��توری در بازار نمایان 
شود که هیچ گاه این اتفاق نمی افتد و کاال با این قیمت به دست مردم به عنوان 

مصرف کننده نهایی نمی رسد.
ب��ه گفته ابراهیمی، تعیین قیمت های دس��توری و دادن امتیازهای مقطعی 
و حمایت های��ی در قالب تخصیص یارانه، اثرات مقطعی و کوتاه مدت داش��ته و 
از س��وی دیگر عمده س��ود آن به جیب واسطه ها می رود که در این صورت هم 

تولیدکننده و هم مصرف کننده متضرر می شوند.
نماینده مردم در مجلس دهم رقابتی شدن بازارها را اساسی ترین و مهمترین 
اقدام برای ریش��ه کن کردن مشکالت فعلی دانس��ت و با تاکید بر لزوم توسعه 
ش��فافیت در معامالت گفت: در س��ایه شفافیت اس��ت که می توان بخش قابل 
توجهی از رانت هایی را که طی چند سال اخیر در اقتصاد کشور با آن رو به رو 

بوده ایم، از بین برد.
ابراهیمی با بیان اینکه هر چقدر به س��مت ش��فافیت بیش��تر حرکت کنیم 
اس��تفاده از ابزاره��ای نوین مالی هم توجیه پذیرتر اس��ت، گفت: پیاده س��ازی 
تاکتیک های اصولی برای اقتصاد تنها در بس��تری شفاف میسر است؛ به طوری 
که اگر می خواهیم نرخ های واقعی و براس��اس منطق بازار در اقتصادمان شکل 
بگیرد، باید زمینه ورود کلیه کاالها در زنجیره های تولید به بورس کاال را فراهم 

کنیم و آن زمان اجازه دهیم قیمت ها به صورت واقعی کشف شوند.

نماگربازارسهام

در چهارمین روز هفته و نوزدهمین روز آذرماه، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی 
بورس اوراق بهادار تهران ۳۶۴۲ واحد رش��د کرد و به رقم ۳۳۹ هزار و ۴۳۴ رسید. 
این رکوردی جدید در تاریخ بورس تهران است. شاخص بورس ابتدای هفته را هم 
با رشد ۵ هزار واحدی آغاز کرده بود. به گفته بسیاری از کارشناسان، روند صعودی 
شاخص بورس تا پایان سال ادامه خواهد داشت و سیگنال های جهانی قیمت نفت 
و فلزات اساسی و همچنین تغییرات نرخ ارز از محرک های اصلی افزایش تقاضا در 

بورس تهران و فرابورس به شمار می روند.
نمادهای پربیننده بورس تهران در روز گذشته

به گزارش ایس��نا، معامالت بورس تهران در روز سه شنبه همچنان با صعود این 
بازار به پایان رسید و معامله گران ۶۰۴ هزار معامله به ارزش ۲۷۰۸ میلیارد تومان 
انجام دادند که نسبت به روز دوشنبه افزایش یافته است. در این میان شاخص کل 
هم وزن نیز هم جهت با ش��اخص کل با ۹۴۳ واحد رش��د، رقم ۱۰۵ هزار و ۱۲۲ را 

تجربه کرد.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین، گسترش نفت و گاز پارسیان، سرمایه گذاری 
غدی��ر، صنای��ع پتروش��یمی خلیج فارس، پتروش��یمی پ��ارس و مخاب��رات ایران 
ش��رکت هایی بودند که نس��بت به دیگر نمادها بیش��ترین تاثیر مثب��ت را در بازار 
گذاشتند و در مقابل، گروه مپنا بیشترین تاثیر منفی را در شاخص بورس داشت. در 
این روز نمادهای پربیننده در بورس ش��امل بانک های تجارت، ملت و اقتصاد نوین، 

فوالد مبارکه اصفهان، سایپا، پاالیش نفت اصفهان و ملی صنایع مس ایران بود.
روند فرابورس نیز در کنار بورس صعودی بود و شاخص کل این بازار با ۴۰ واحد 
رش��د در رقم ۴۳۹۱ ایس��تاد. معامله گران در فرابورس ۳۳۲ هزار معامله به ارزش 

۱۵۳۵ میلیارد تومان به ثبت رساندند.
در این بین، پتروشیمی مارون، سهامی ذوب آهن اصفهان، سنگ آهن گهرزمین، 
بیمه کوثر نس��بت به سایر شرکت ها بیش��ترین تاثیر مثبت را بر شاخص فرابورس 
گذاش��تند و در مقابل، شرکت توس��عه مولد نیروگاهی جهرم و گروه صنایع کاغذ 
پارس نس��بت به س��ایر نمادها باالترین تاثیر منفی را در بازار داشتند. گروه صنایع 
کاغذ پارس، سهامی ذوب آهن اصفهان، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی، کشت 
و صنعت ش��هداب ناب خراسان، بانک دی، س��رمایه گذاری توسعه گوهران امید و 
س��رمایه گذاری مس سرچشمه ازجمله نمادهای پربیننده فرابورس در روز گذشته 

بودند.
رشد شاخص بورس تا پایان سال ادامه دارد؟

درباره رشد خیره کننده شاخص بورس در روز سه شنبه، نوید قدوسی کارشناس 
بازار س��رمایه به عامل رشد شاخص بورس در چند روز اخیر اشاره کرد و گفت: دو 

عامل به عنوان محرک اصلی رشد بازار محسوب می شوند، نخستین عامل افزایش 
قیمت دالر است که شاهد تاثیر آن بر روی سهام های بزرگ هستیم.

او س��یگنال هایی که بازار س��هام از بورس کاال می گیرد را دیگر عامل رشد بازار 
س��رمایه دانس��ت و گفت: زمان��ی که حجم ف��روش باعث افزای��ش قیمت فروش 
محصوالتی مانند فوالد مبارکه و ملی مس در بورس کاال می ش��ود بر روی س��هام 
مربوطه تاثیرگذار خواهد بود که این موضوع باعث ایجاد چشم انداز سودآوری بهتر، 

عامل تقویت تقاضا و رشد قیمت سهام در بازار شده است.
قدوسی در گفت وگو با ایرنا، نرخ دالر را عامل قالب بر رشد قیمت سهم های بزرگ 
اعالم کرد و گفت: در کنار نرخ دالر ممکن است عامل دیگری بر رشد بازار تاثیرگذار 

باشد اما از اهمیت چندانی مانند دالر برخوردار نیست.
این کارشناس بازار سرمایه به نوسان موجود در قیمت سهم های کوچک بازار به 
دلیل بحث افزایش سرمایه، ارزش جایگزینی و جریان نقدینگی تاکید کرد و گفت: 
انتظارات تورمی که بعد از افزایش قیمت بنزین و دالر ایجاد ش��ده عامل محرک و 

مهمی برای افزایش قیمت سهام شرکت های کوچک شده است.
وی با بیان اینکه سهام شرکت های کوچک از چند وقت گذشته مورد اهمیت قرار 
گرفته بود، افزود: بعد از ایجاد موج تورمی و تقویت انتظارات تورمی در بازار سرمایه 

شاهد ایجاد جریان سفته بازی در بازار و رشد سهام این شرکت ها بودیم.
قدوسی به احتمال اصالح شاخص بورس اشاره و بیان کرد: شاخص بورس سقف 
قبلی را شکسته است، به طور معمول بعد از شکسته شدن سقف ها و نقاط مقاومتی 

مهم شاهد ایجاد اصالحی در کلیت بازار خواهیم بود.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه دالر در روند کنونی از اهمیت قابل 
توجهی برخوردار است، گفت: با توجه به تاثیرگذاری سهم های بزرگ بر شاخص کل 
و تاثیر مستقیم اینگونه سهم ها از نرخ دالر اگر قیمت دالر به هر دلیلی کاهش پیدا 

کند شاهد افت شاخص بورس در بازار خواهیم بود.
به گفته وی، در وضعیت کنونی اقبال بازار بیش��تر به سمت گروه بیمه، خودرو، 

بانک ها است و شاهد تقاضای زیاد و ورود نقدینگی برای این گروه ها هستیم.
قدوسی با بیان اینکه در کوتاه مدت شرکت های بزرگ بازار مانند گروه 
پتروش��یمی که از رش��د بازار جا ماندند، به دلیل افزایش نرخ خوراک و 
قیمت دالر رش��د خواهند کرد، گفت: عواملی که مانع رشد این گروه ها 
بودند اکنون کنار رفتند که این موضوع باعث توجه اینگونه س��هم ها در 
بازار شده است. به واسطه سیگنال های مثبت در الیحه بودجه مبنی بر 
افزایش قیمت دالر، گروه پاالیش��ی در کنار پتروشیمی مورد توجه قرار 

گرفته و تقاضای مثبتی برای این سهم ها ایجاد شده است.

انتظار رشد بازار در 3 ماه پایانی سال
همچنین مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران گفت که در چند ماه باقی مانده 
تا قبل از اسفندماه، بازار سرمایه از چند محل می تواند در مسیر رشد قرار گیرد که 

یکی از آنها، افزایش قیمت ارز است.
محمود مه��دی رباطی در گفت وگو با س��نا، درخصوص رون��د حرکتی بازار در 
ماه های پایانی سال گفت: به طور سنتی بازار ما چند سالی است که با نزدیک شدن 
به پایان سال مخصوصا در ماه اسفند، یک وضعیت پرعرضه را پیدا می کند و در چند 
ماه باقی مانده تا قبل از اسفندماه، از چند محل می تواند در مسیر رشد قرار گیرد که 

یکی از آنها افزایش قیمت ارز است.
به گفته وی، اخبار افزایش س��رمایه از محل تجدی��د ارزیابی دارایی و همچنین 
افزایش نرخ های جهانی، موضوعاتی است که می توان یک انتظار رشد را در ماه های 
پایانی س��ال داشت. تمهیدات دولت که در بودجه مشخص شده و تمایل به تامین 
مال��ی این نهاد از طریق ف��روش اوراق و واگذاری دارایی ه��ای مالی، در کنار اصرار 
دولت به ادامه سیاس��ت تخفیف ارز ۴۲۰۰ به برخی از گروه های غذایی و دارویی، 
س��بب خواهد شد تا در س��ه ماهه انتهای سال، یک روند پرفراز و نشیب را در بازار 

سرمایه شاهد باشیم.
مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران به نقش بازار سرمایه در بودجه اشاره کرد 
و گفت: بودجه مهم ترین سند مالی و اقتصاد هر کشور است. در ایران دولت ها نقش 
پررنگ��ی را در اقتصاد ایفا می کنند و هر نوع افزایش عوارض، مالیات، فروش اوراق، 
افزایش نرخ خوراک پتروشیمی و مسائلی از این دست که سبب شود فشار مالی به 
بنگاه های تولیدی کشور وارد شود، به طور قطع و یقین تاثیر مستقیم بر بازار سرمایه 
خواهد داشت و در کنار آن هر نوع سیاست تسهیلی که اتخاذ شود، می تواند تاثیر 

مثبت بر بازار سرمایه داشته باشد.
به اعتقاد وی، از جهت توس��عه ای هم اگر دولت در بودجه، برنامه واگذاری سهام 
شرکت ها را داشته باشد و بخواهد از محل فروش آنها درآمد کسب کند، بازار سرمایه 

محل مناسبی برای تامین مالی آنها است.

رشد شاخص بورس تهران تا کی ادامه دارد؟

بورس بازهم رکورد شکست
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خبری از اصالح نرخ خرید تضمینی گندم نیست
کاهش سطح زیرکشت در تمامی استان ها مشهود 

است
رئی��س بنیاد ملی گندمکاران کش��ور گفت با وج��ود پیگیری های مکرر 

تغییری در نرخ خرید تضمینی گندم تاکنون حاصل نشده است.
عطاءاهلل هاشمی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از این 
مسئله که تاکنون نرخ خرید تضمینی گندم اصالح نشده است، اظهار کرد: 
ب��ا وجود پیگیری های مکرر تغیی��ری در نرخ خرید تضمینی گندم تاکنون 

حاصل نشده و همچنان اوضاع طبق روال قبل است.
وی افزود: در جلس��ه اخیر شورای مرکزی بنیاد ملی گندمکاران کماکان 
مس��ئوالن بر اصالح قیمت تضمینی گندم به ۲ ه��زار و ۵۰۰ تومان اصرار 
دارند که امیدواریم هرچه س��ریع تر مسئوالن امر تمهیداتی در این ارتباط 
بیندیشند. هاشمی با اشاره به اینکه کاهش سطح زیرکشت گندم در تمامی 
اس��تان ها مشهود اس��ت، بیان کرد: با توجه به نبود تطابق میان هزینه های 
تولید با نرخ خرید تضمینی گندم، سطح زیرکشت گندم حداقل ۲۰درصد 

نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه کشت گندم در استان های جنوبی در 
حال انجام است، گفت: با توجه به کاهش ۲۰ تا ۲۵درصدی سطح زیرکشت 
در استان های شمال غرب امیدواریم تغییری در نرخ خرید تضمینی گندم 
برای سال زراعی آینده ایجاد شود تا کاهش سطح زیرکشت در این استان ها 
جبران شود. رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه تا پایان فصل کشت 
گندم زمان زیادی باقی نمانده اس��ت، افزود: برآورد ها حاکی از آن بود که 
با وج��ود پیگیری های صورت گرفته نرخ خرید تضمین��ی گندم تا ۲۰ آذر 
اصالح ش��ود تا کش��اورزان بتوانند در مدت زمان باقی مانده اقدام به کشت 
محصول کنند، اما تاکنون خبری از اصالح نرخ خرید تضمینی نیست. وی 
ادامه داد: پیش بینی وزارت جهاد کشاورزی برای سطح زیرکشت گندم در 
سال زراعی جدید ۶ میلیون هکتار است که اگر نرخ خرید تضمینی اصالح 
نشود، س��طح زیرکش��ت حداکثر به حدود ۵ میلیون هکتار خواهد رسید. 
هاش��می از افت ۲۰درصدی تولید گندم در س��ال زراعی جدید خبر داد و 
گفت: برآورد ها حاکی از آن اس��ت که در صورت اصالح نش��دن نرخ خرید 
تضمینی، تولید گندم به ۱۱.۵ تا ۱۲ میلیون تن برسد، هرچند میزان دقیق 

تولید به بارش و پراکنش آن بستگی دارد.
انتقاد کشاورزان از حذف بودجه حمایتی خودکفایی گندم در سال ۹۹ 

وی با انتقاد از حذف بودجه حمایتی خودکفایی گندم در سال ۹۹ بیان 
کرد: س��ازمان برنامه و بودجه، بودجه حمایتی خودکفایی گندم در س��ال 
۹۹ را حذف کرده اس��ت در حالی که طی س��ال های گذشته اعتبارات این 
بودجه صرف آموزش و مسائل ترویجی کشاورزان در زمینه کاشت، داشت، 
برداش��ت، مکانیزاسیون، بذر و ... می شد که در پایداری تولید تاثیر بسزایی 
داش��ت و حال با حذف این بودجه معلوم نیس��ت چه بالیی سر خودکفایی 
گندم و پایداری تولید آید. رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور ادامه داد: از 
س��ازمان برنامه و بودجه تقاضا داریم که تمهیداتی برای اصالح نرخ خرید 
تضمینی گندم در س��ال زراعی آینده بیندیشد، چراکه در غیر این صورت 
شاهد کاهش ۲۰درصدی سطح زیرکشت و ۲۵درصدی تولید خواهیم بود 
ک��ه بدین ترتی��ب امنیت غذایی در ارتباط ب��ا خودکفایی گندم که پس از 

سال ها مشقت به دست آمده از بین می رود.

عراق واردات 17 محصول زراعی و باغی ایران را 
ممنوع کرد

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی گفت عراق واردات 
۱۷ محص��ول زراعی و باغ��ی از ایران را به دلی��ل خودکفایی ممنوع کرده 
اس��ت.  به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، شاهرخ شجری  در نامه ای به 
عباس کشاورز، سرپرس��ت این وزارتخانه و علی اکبر مهرفرد معاون توسعه 
بازرگانی و صنایع کش��اورزی و محمدعلی طهماس��بی معاون امور باغبانی 
وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: عراق واردات ۱۷ محصول زراعی و باغی 
ش��امل گوجه فرنگی، خیار، سیب زمینی، بادمجان، هویج، کنار، کاهو، ذرت، 
خرم��ا، هندوانه، خربزه، س��یر، پی��از، کدو، گل کلم، انار و کل��م از ایران را 
ب��ه دلیل خودکفایی ممنوع کرده اس��ت. در متن این نامه آمده اس��ت: با 
عنایت به نامه ش��ماره ۳۰۷۶۶/۲۴۰/۹۸ م��ورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴دفتر عربی 
و آفریقایی سازمان توس��عه تجارت ایران )نامه پیوست( در خصوص اخبار 
تجاری واصله از دفتر رایزن محترم جمهوری اسالمی ایران در بغداد- عراق 
در نیمه دوم آبان ماه به استحضار می رساند با توجه به بند ۴ جدول مرتبط 
و اعالم وزارت کش��اورزی کش��ور عراق این کش��ور در تولید ۱۷ محصول 
زراعی و باغی )ش��امل: گوجه فرنگی، خیار، سیب زمینی، بادمجان، هویج، 
کن��ار، کاهو، ذرت، خرما، هندوانه، خربزه، س��یر، پیاز، کدو، گل کلم، انار و 
کلم( به خودکفایی رس��یده اس��ت و برای حمای��ت از تولید داخل واردات 
این محصوالت را به داخل کش��ور ممنوع کرده است؛ لذا خواهشمند است 
دس��تور فرمایید جهت جلوگیری از خس��ارات احتمالی به کش��اورزان در 

برنامه ریزی الگوی کشت و تولید بازنگری الزم صورت پذیرد.

3 تا 4 نشان تجاری ملی در کالس جهانی ثبت 
خواهد شد

مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت 
تا س��ال ۱۴۰۴ حداکثر ۳ تا ۴ نشان تجاری ملی برای تولید و صادرات در 

سطح بین المللی ثبت خواهد شد.
عباس هاش��می در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، گفت: گردش 
مال��ی تولیدات لوازم خانگی س��الیانه حدود ۵.۵ ت��ا ۶ میلیارد دالر برآورد 
می ش��ود. صنعت ل��وازم خانگی را می توان جزو یک��ی از مهم ترین صنایع 

دانست.
او با اشاره به روند بومی سازی در صنعت لوازم خانگی، اظهار کرد: صنعت 
لوازم خانگی در کش��ور های در حال توس��عه از مرحله اول که تولید تحت 
لیسانس است شروع و به مهندسی معکوس، اصالح و طراحی پایه و نوآوری 
ختم می شود. هاشمی گفت: هم اکنون با توجه به این فرآیند می توان گفت 
صنعت لوازم خانگی ایران در بخش اصالح و طراحی قرار دارد تا به طراحی 
پایه و نوآوری برسد. وزارت صمت استراتژی کلی را در صنعت لوازم خانگی 

پیش گرفته است.
مدی��رکل صنایع فل��زی و لوازم خانگی وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
تصریح ک��رد: یکی از مهم ترین محور های توس��عه در صنعت لوازم خانگی  
بحث تولید در مقیاس اقتصادی اس��ت که به تبع آن این محصوالت نشان 
تجاری س��ازی خواهد ش��د. خوش��بختانه اقدامات زیادی در زمینه نش��ان 

تجاری سازی محصوالت ایرانی انجام شده است.

اخبـــار

معاونت امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران گفت با توجه به قرار گرفتن 
ایران در چهارراه جهان انتظار است تعامالت دو کشور ایران و چین بیش 

از سطح فعلی باشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا کرباسی در نشست اتاق 
بازرگانی ایران با سفیر چین در تهران و هیأت همراه، اظهار کرد: ۲ کشور 
ای��ران و چین همواره تعامل خوبی با ه��م دارند و ایران عالوه بر نفت در 
حوزه صادرات سنگ آهن به چین فعالیت دارد و سالیانه ۳۰۰ هزار خودرو 

چینی در ایران معامله می شود.
وی ادام��ه داد: ض��رورت دارد با توجه به حجم روابط تس��هیل در روند 
صدور روادید برای بازرگانان ایرانی و انجام پروژه های مشترک در دستور 

دو کشور باشد.
معاونت امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: ایران به بازار ۴۵۰ 
میلیونی منطقه خاورمیانه و به ویژه منطقه اکو دسترس��ی دارد از این رو 
این فرصت برای همه کشورها از جمله چین وجود دارد و ایران به عنوان 
یکی از کشورهای موثر در جاده ابریشم آماده و عالقه مند همکاری است.

کرباسی گفت: موقعیت منحصر به فرد ژئوپلیتیک ایران که در چهارراه 
جهان اس��ت موقعیت خوبی اس��ت تا چین با امنیت کاالهای خود را به 

ترکیه و عراق صادر کند.
این مقام مسئول گفت: حجم معامالت دو کشور کاهش پیدا کرده است 
و از مجموع ۱۹ میلیارد دالر مبادالت صورت گرفته سهم ایران ۱۱ میلیارد 

و س��هم چین ۸ میلیارد است از این رو ضروری است سطح همکاری دو 
کش��ور به درج��ه باالیی ارتقا پیدا کند که در ای��ن جهت صادرات غذای 

حالل یکی از موارد مهم در بستر همکاری با کشور چین است.
معاونت امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: با توجه به اینکه 
منطقه چابهار معاف از تحریم هاس��ت تجار چین می توانند از این منطقه 
برای س��رمایه گذاری استفاده کنند و انتظار است مقامات چینی موانع را 
برطرف کنند از این رو اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی از 
اهمیت بسیاری برخوردار است و آمادگی همکاری متقابل با کشور چین 
را دارد و امیدوارم با توجه به آغاز به کار س��فیر جدید چین شاهد توسعه 

هرچه بیشتر روابط دو کشور ایران و چین باشیم.

ایران؛ دروازه بزرگی برای صادرات کاالهای چینی به جهان است

مدی��رکل دفتر امور محصوالت علوفه ای و جالیزی وزارت جهاد کش��اورزی با 
بیان اینکه اوج برداش��ت محصول گوجه فرنگی در فصول سرد سال در بهمن ماه 
اس��ت، گفت از نیم��ه دوم آذر تا ۱۵ دی ماه به تدریج ش��اهد افزایش تولید این 
محصول و کاهش قیمت آن خواهیم بود، البته همه این موارد منوط به ش��رایط 

آب و هوایی مساعد است.
حس��ین اصغ��ری در گفت وگو با ایس��نا، درب��اره دالیل گرانی ش��دید قیمت 
گوجه فرنگ��ی در هفته های اخیر و وضعی��ت قیمت این محصول در آینده، اظهار 
کرد: س��بزی و صیفی در کش��ور به صورت چهار فصل تولید می ش��ود اما  تولید 

چهار فصل به معنای آن نیست که تولیدات در پاییز به اندازه تابستان است.
وی ادامه داد: ش��رایط اقلیمی برای تولید گوجه فرنگی در فصل پاییز خصوصا 
در آبان و آذر، در س��خت ترین شرایط  خود قرار می گیرد و به همین علت سطح 
زیرکش��ت این محصول در کش��ور در این دو ماه نسبت به ماه های دیگر، کمتر و 

به تبع آن تولید هم کمتر می شود.
مدی��رکل دفتر امور محصوالت علوف��ه ای و جالیزی وزارت جهاد کش��اورزی 
افزود: تولید گوجه فرنگی در پاییز در چهار اس��تان بوشهر، خوزستان، سیستان و 
بلوچستان و هرمزگان در سطح ۳۲۵۰ هکتار با تولید ۱۳۵ هزار تن برنامه ریزی 

ش��ده که مطابق برنامه نیز عمل شده است. به عبارت دیگر امکان تولید بیش از 
این مقدار هم وجود ندارد، زیرا سرما به ما اجازه کشت و کار نمی دهد. از طرفی 

تولید زمستانه نیز از چند روز آینده شروع خواهد شد.
وی خاطرنش��ان کرد: در فصل زمس��تان در استان های بوشهر، جنوب کرمان، 
سیس��تان و بلوچس��تان، فارس و هرمزگان در سطح ۲۱ هزار و ۷۰۰ هکتار، یک 
میلیون و ۲۰ هزار تن گوجه فرنگی تولید خواهد ش��د و این در حالی اس��ت که 
متوس��ط ۱۸۰ هزار تن مصرف ماهیانه تازه خوری آن وجود دارد، اما یک میلیون 
تن گوجه فرنگی در این س��ه ماه تولید خواهد شد که در حد قابل توجهی بیشتر 

از مصرف آن است.
کاهش ۱۲.۵درصدی قیمت گوجه فرنگی

اصغ��ری ب��ا تاکید ب��ر اینکه ب��ا افزایش تولید در زمس��تان ب��ا کاهش قیمت 
گوجه فرنگی مواجه خواهیم ش��د، گفت: روز دوش��نبه ۱۸ آذرماه نس��بت به روز 
یکش��نبه، گوجه فرنگی س��ر زمین ۸درصد و در میدان میوه و تره بار ۱۲.۵درصد 
کاهش قیمت داش��ته اس��ت. باید در نظر داش��ت چون افزایش قیمت به تدریج 
اتفاق افتاده اس��ت، کاهش قیمت نیز به تدریج رخ می دهد. البته مبنای صحبت 
ما میدان میوه وتره بار مرکزی تهران و غرفه های تحت نظارت ش��هرداری اس��ت؛ 

زیرا آنها از قیمت محصوالت از جمله گوجه فرنگی گزارش رسمی می دهند.
مدی��رکل دفتر امور محصوالت علوف��ه ای و جالیزی وزارت جهاد کش��اورزی 
ادام��ه داد: موض��وع حائز اهمیت بع��دی درخصوص ب��ازار گوجه فرنگی، تفاوت 
قیمت س��ر زمین و خرده فروشی ها است که مسئولیت قیمت گذاری آنها زیر نظر 
صنف های مربوط به خود و وزارت بازرگانی است. روز دوشنبه ۱۸ آذرماه قیمت 
گوجه فرنگی س��ر زمین در استان های فارس، خوزستان و بوشهر، متوسط ۶۰۰۰ 
تومان بوده است که ۷.۷درصد نسبت به روز یکشنبه ۱۷ آذر ارزان تر شده است. 
همچنین گوجه فرنگی در میدان میوه و تره بار مرکزی تهران متوس��ط به قیمت 
۷۰۰۰ تومان فروخته می ش��ود. در میدان قزل قلعه و میادین ش��هرداری هم این 
محصول ۸۰۰۰ تومان قیمت گذاری ش��ده اس��ت. این تفاوت قیمت سر زمین و 

آن چیزی که به دست مصرف کننده می رسد، گاهی بیش از ۲.۵ برابر است.
 وی در پایان با بیان اینکه براساس متوسط مصرف کشور، صادرات محصوالت 
و مص��رف صنایع تبدیلی رب و س��س و درصدی از ضایعات؛ س��الیانه ۶میلیون 
تن گوجه فرنگی در کش��ور تولید می ش��ود، خاطرنش��ان ک��رد: ۱۴۰۰ هکتار از 
گوجه فرنگی آماده عرضه در اس��تان بوش��هر را هفته گذشته تگرگ از بین برد و 
مدت زمانی طول خواهد کشید تا آن زمین های کشاورزی دوباره محصول دهند.

سازمان ملی استاندارد اعالم کرد که محموله های کاغذ به دلیل تعیین نشدن 
ن��وع کاربرد، احراز نش��دن کد تعرف��ه صحیح و تعیین نش��دن حقوق و عوارض 
گمرکی در گمرکات دپو ش��ده اند و این موضوع به کیفیت کاغذ و مطابقت آن با 

استانداردها مرتبط نمی شود.
هفته گذش��ته مصاحبه ای با عنوان »رس��وب هزاران ت��ن کاغذ در گمرکات« 
در ایس��نا منتشر ش��د که در آن یک فعال اقتصادی گفته بود »تعیین و گزارش 
ماهیت کاال توس��ط سازمان ملی اس��تاندارد انجام می گیرد. این موضوع از سال 
۹۷ درخصوص کاغذ و مقوای گالس��ه تغییر رویه ای داشته است؛ به این صورت 
که کاربرد کاغذ و مقوای گالس��ه دیگر توس��ط سازمان استاندارد اعالم نمی شود 
و به نظر می رس��د همین موضوع علت رس��وب کاال )کاغذ و مقوای گالس��ه( در 

گمرک شده است.«
در پی انتش��ار این مصاحبه، س��ازمان ملی اس��تاندارد جوابیه ای ارسال کرده 

ک��ه در ادامه آمده اس��ت: »با توجه ب��ه نامه گمرک درخصوص رس��وب مقادیر 
معتنابهی کاغذ وارداتی در گمرکات اجرایی کش��ور، به منظور جلوگیری از بروز 
هرگون��ه خس��ارت احتمالی و تعیی��ن تکلیف چگونگی ترخی��ص کاالی مذکور 
جلس��ه ای به دعوت آقای مدرس خیابانی، قائم مقام محترم وزیر صمت در امور 
بازرگانی با حضور نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران، وزارت صمت، گمرک 
ایران، وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی و س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان و انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا در تاریخ شانزدهم آذر برگزار 
ش��د. همانگونه که در س��نوات گذشته سازمان ملی اس��تاندارد ایران به گمرک 
اعالم داش��ته به دلیل کاربردهای چند منظوره برخی از کاالهای وارداتی و عدم 
امکان ردیابی نوع مصرف محموله ها پس از ترخیص، امکان اعالم نظر درخصوص 
نوع کاربرد کاال برای ادارات کل اس��تاندارد در اس��تان ها و آزمایشگاه های همکار 

وجود ندارد.

از آنجای��ی که دپ��وی کاغذهای واردات��ی در گمرکات در رس��انه ها از جمله 
خبرگزاری دانش��جویان ایران )ایسنا( منتشر ش��ده است، مباحث طرح شده در 
جلس��ه مذکور طی صورتجلسه ای به دستگاه های ذی ربط و زیرمجموعه های آنها 
ابالغ و مقرر ش��ده اس��ت در چارچوب مصوبات جلسه یادش��ده و صورتجلسات 

سنوات گذشته اقدام الزم به عمل آید.
شایان ذکر است محموله های کاغذ که به دلیل تعیین نشدن نوع کاربرد، احراز 
نشدن کد تعرفه صحیح و تعیین نشدن حقوق و عوارض گمرکی در گمرکات دپو 

شده اند، به موضوع کیفیت کاغذ و مطابقت آن با استانداردها مرتبط نمی شود.
یادآور می شود، تعیین ماهیت کاغذ گالسه در خبر ایسنا طی توافق فی مابین 
اس��تاندارد و گمرک در خرداد س��ال ۱۳۹۷ به صورت مصوبه ای ابالغ ش��ده بود 
ک��ه کماکان به قوت خود باقی اس��ت و دس��تگاه های همجوار بای��د از مفاد آن 

پیروی کنند.«

وعده کاهش قیمت گوجه فرنگی در روزهای آینده

دپوی کاغذ در گمرکات به کیفیت آنها ربطی ندارد

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

سامانه مدیریت مجوزها و گزارشات 
پیش فروش خودرو معرفی شد

  نشس��ت »معرفی س��امانه مدیری��ت مجوزها و گزارش��ات پیش فروش 
خودرو« با هدف معرفی امکانات س��امانه مدیری��ت مجوزها و آموزش نحوه 

عملکرد این سامانه برای خودروسازان برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی، بهنام امیری، 
سرپرس��ت معاونت تس��هیل تج��اری و توس��عه کاربردها در ابت��دا به ارائه 
توضیح های��ی درباره فعالیت های انجام ش��ده برای راه اندازی س��امانه و ابعاد 
مختل��ف آن پرداخت و اعالم کرد که هم اکنون س��امانه آم��اده بهره برداری 

است.
در ادام��ه عس��کری، مدیر پروژه س��امانه »مدیریت مجوزها و گزارش��ات 
پیش فروش خودرو« تاریخچه ایجاد سامانه و امکانات و اقدامات مورد انجام 
خودرو س��ازها را مطرح کرد که از جمله آنها می توان به توضیح فرآیندهای 
طراحی ش��ده در س��امانه برای درخواس��ت و اخذ مجوز پیش فروش، نحوه 
ارسال اطالعات پیش فروش های انجام شده و همچنین ثبت اطالعات آماری 

عملکرد تولید و پیش فروش اشاره کرد.
ب��ه گفته عس��کری از مزایای اس��تفاده از س��امانه »مدیری��ت مجوزها و 
گزارش��ات پیش فروش خودرو«، می توان تس��هیل و تس��ریع در درخواست 
سیس��تمی مجوز پیش فروش خودرو به انضمام مستندهای مرتبط، دریافت 
سیس��تمی مجوزه��ای پیش فروش خ��ودرو، ارائ��ه آم��ار پیش فروش های 

انجام شده و امکان گزارش گیری های متنوع نام برد.
در این جلسه همچنین مهم ترین اهداف راه اندازی سامانه را نام بردند که 
شامل امکان درخواست و صدور سیستمی مجوز پیش فروش، امکان دریافت 
گزارش های سیس��تمی متنوع، تس��هیل در فرآیندها و کاهش زمان در اخذ 
مجوز، امکان ارسال اطالعات پیش فروش های انجام شده به صورت سیستمی 

)وب سرویس( است.
در ادام��ه ای��ن نشس��ت همچنین کارشناس��ان س��امانه جام��ع تجارت 
توضیحاتی پیرامون نحوه ثبت نام و اخذ شناسه کاال در سامانه جامع تجارت 
به عنوان گام نخس��ت برای ورود و بهره برداری از سامانه »مدیریت مجوزها 

و گزارشات پیش فروش خودرو« به نمایندگان خودروسازها ارائه کردند.

خودروهاي ناقص کف کارخانه در سایپا به 
صفر رسید

با توجه به تالش برای اجراي سیاس��ت تولید عبور مس��تقیم، از این پس 
تحویل محصوالت س��ایپا به مش��تریان، منطبق با میزان تولید خواهد بود و 
هرچه ش��رایط برای تولید خودروهاي کامل بیش��تري فراهم باش��د، عرضه 

خودرو و تحویل به مشتریان هم با شتاب بیشتري دنبال خواهد شد.
به گ��زارش پایگاه خبری انتخاب، مدیرعامل گروه خودروس��ازي س��ایپا 
گفت: تمام ۸۰هزار خودروی ناقص کف کارخانه س��ایپا که از ابتداي س��ال 
۹۸ تولید ش��ده  بودند، تکمیل و تحویل مشتریان شد و از این به بعد عرضه 

و تحویل محصوالت سایپا، منطبق با میزان تولید خواهد بود.
به گزارش سایپانیوز، سیدجواد سلیماني افزود: خودروهایي که در انتهای 
س��ال ۹۷ و ابتدای س��ال ۹۸ و تا پیش از اجراي طرح تولید عبور مستقیم 
در تیرماه، با کس��ري قطعات تولید ش��ده و به ص��ورت ناقص به پارکینگ ها 
منتقل شده بودند، با برنامه ریزی، کوشش و همت مضاعف مدیران و پرسنل 

پرتالش سایپا، تکمیل شده  و به اتمام رسید.
وي ب��ا بی��ان اینکه در ح��ال حاضر تع��داد خودروهاي تولیدش��ده قبلی 
س��ایپا که داراي کسري قطعه بودند به صفر رسیده است، ادامه داد: تمامي 
پارکینگ هایی که خودروهاي ناقص کف کارخانه سایپا در آنها پارک بودند، 
تخلیه ش��ده و در حال حاضر هیچ خودروي ناقصی از گذشته در سایپا باقی 

نمانده است.
مدیرعامل گروه خودروس��ازي س��ایپا تأکید کرد: با توجه به تالش برای 
اجراي سیاس��ت تولید عبور مس��تقیم، از این پس تحویل محصوالت سایپا 
به مش��تریان، منطبق با میزان تولید خواهد بود و هرچه شرایط برای تولید 
خودروهاي کامل بیش��تري فراهم باشد، عرضه خودرو و تحویل به مشتریان 

هم با شتاب بیشتري دنبال خواهد شد.
س��لیماني افزود: در ابتداي س��ه ماهه دوم س��ال جاري، تع��داد ۸۰ هزار 
دستگاه خودرو داراي کسري قطعه در سایپا وجود داشت که با اجراي طرح 
ملي بومي س��ازي قطعات و حداکثر اس��تفاده از توان داخلي، تأمین قطعات 
موردنی��از و تکمیل این خودروها در دس��تور کار قرار گرفت و این خودروها 

به دست مشتریان رسید.
مدیرعامل گروه سایپا در پایان افزود: این توفیق با استفاده از ظرفیت هاي 
داخلي و با تکیه بر توانایي هاي موجود در کشور و علی رغم وجود تحریم های 
س��خت و ظالمانه و عدم همکاری بس��یاری از شرکای خارجی، افزایش نرخ 

ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید صورت گرفته است.

افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت خودرو 
شده است

نایب رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خ��ودرو اعالم کرد 
هم اکن��ون تولید خ��ودرو و عرضه و نیز نظارت بر ب��ازار خودرو در وضعیت 
مطلوب��ی قرار دارد و تنها دلیل افزای��ش قیمت خودرو در روزهای اخیر جو 

روانی ناشی از افزایش نرخ ارز است.
نعمت اهلل کاشانی نس��ب در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: 
در روزهای اخیر قیمت ها در بازار خودرو به دلیل افزایش نرخ دالر صعودی 

شده است.
نائب رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو گفت: هم اکنون 
تولی��د خودرو و عرضه و نیز نظارت بر بازار خودرو در وضعیت مطلوبی قرار 
دارد و تنها دلیل افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر جو روانی ناش��ی از 

افزایش نرخ ارز است.
کاشانی نسب تصریح کرد: در حال حاضر کارخانجات خودروساز حداکثر 
تولی��د را دارند و عرضه نیز تقریبا خوب اس��ت و تنه��ا دلیل افزایش قیمت 

خودرو مساله افزایش نرخ دالر و ارز است.
نایب رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خ��ودرو گفت: این 
افزایش قیمت ها در بازار خودرو مقطعی است و درصورتی که که نرخ دالر به 

نرخ واقعی خود بازگردد قیمت خودرو نیز کاهش می یابد.
کاشانی نس��ب گفت: هم اکنون مصرف کننده واقعی در بازار وجود ندارد و 

برخی افراد به منظور حفظ سرمایه اقدام به خرید خودرو می کنند.
وی تصری��ح ک��رد: همچنان رکود در ب��ازار خودرو به خص��وص در بازار 
خودروهای خارجی وجود دارد اما خودروهای ایرانی به دلیل قیمت مناسب 

خرید و فروش می شوند.

در آخری��ن تغییرات طرح س��اماندهی خ��ودرو، بند مربوط به واگ��ذاری کامل 
باقی مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا )مطابق نظر شورای نگهبان( اصالح 
ش��د. به گزارش پدال نیوز، در آخرین تغییرات طرح ساماندهی خودرو، بند مربوط 
ب��ه واگذاری کامل باقی مانده س��هام دول��ت در ایران خودرو و س��ایپا )مطابق نظر 
ش��ورای نگهبان( اصالح شد تا خصوصی س��ازی صنعت خودرو عمال رنگ قانون را 
به خود نبیند. در نسخه اولیه طرح ساماندهی خودرو که برخی نمایندگان مجلس 
ش��ورای اس��المی آن را تهیه و ارائه کردند، دولت ملزم شد باقی مانده سهام خود را 
در خودروس��ازی، به بخش خصوصی واگذار کند، اما ش��ورای نگهبان آن را رد و در 
نهایت کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به نوعی از آن صرف نظر کرد. در واقع 
قرار بود خصوصی س��ازی صنعت خودرو به  صورت قانون دربیاید، اما مصوبه جدید 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس که ریشه در مخالفت شورای نگهبان دارد، راه را 

برای تصویب این قانون بست.
طبق مصوبه این کمیسیون، دولت دیگر الزامی به واگذاری باقی مانده سهام خود 
در ایران خودرو و سایپا ندارد و تنها باید مقدمات رقابت پذیری در صنعت خودرو را 
فراهم کند. کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی همچنین بند ۴ طرح 
ساماندهی خودرو را نیز که به واردات و تولید خودروهای برقی و هیبریدی مربوط 

می شود، اصالح کرده است. بر این اساس، واردات خودروهای برقی و هیبریدی که 
پیش تر تعرفه صفر درصدی برای آنها )در طرح س��اماندهی خودرو( در نظر گرفته 
ش��ده بود، با معافیت ۵۰درصدی تعرفه، امکان پذیر است. در نهایت اما کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ماده ۷ طرح ساماندهی خودرو را کال حذف 
کرده است. طبق این ماده، مجلسی ها به دنبال این بودند که شرکت های خودروساز 
را مکلف به پذیرش مسئولیت مدنی خود در قبال خسارات ناشی از تصادفات کنند.

طرح ساماندهی خودرو چه بود و چه شد؟
 س��ال ۹۶ بود که پس از ممنوع ش��دن ثبت س��فارش خودرو، برخی نمایندگان 
مجلس ش��ورای اسالمی به فکر تهیه طرحی در راستای لغو این ممنوعیت افتادند. 
آنها معتقد بودند ممنوع شدن ثبت سفارش و واردات خودرو، مانع ایجاد رقابت در 
خودروسازی کشور است و بنابراین باید ملغی شود. این طرح اما در ادامه پرشاخ و 
برگ تر ش��د و نمایندگان مجلس موارد دیگری را نیز به آن اضافه کردند، از جمله 
الزام دولت به واگذاری کامل س��هام خود در خودروسازی و همچنین مکلف کردن 
خودروسازان به پذیرش مس��ئولیت مدنی در قبال سوانح رانندگی. طرح موردنظر 
ابتدا »س��اماندهی بازار خودرو« نام داش��ت، اما پس از اضافه شدن موارد جدید، به 
»س��اماندهی صنعت خودرو« تغییر کرد و ب��رای تصویب، به صحن علنی مجلس 

رفت. خردادماه امسال، مجلسی ها طرح ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند، 
طرحی که س��ه ماده آن حاشیه س��از ش��د. در این بین، ماده ۷ که بر الزام دولت به 
واگذاری کامل س��هامش در خودروسازی تاکید داش��ت، بیش از سایر موارد محل 
حاشیه شد، آن هم در حالی که همزمان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد 

باقی مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا واگذار می شود.
 دیگر ماده حاشیه س��از طرح س��اماندهی خودرو )ماده ۲(، به واردات محصوالت 
برقی و هیبریدی مربوط می شد و نمایندگان تصویب کردند خودروهای موردنظر با 
تعرفه صفر وارد کشور شوند. طبق این ماده البته مقرر شد دولت در یک بازه زمانی 
پنج ساله مقدمات تولید خودروهای هیبریدی و برقی را فراهم کند. طرح ساماندهی 
خودرو اما ماده حاشیه س��ازی دیگری )ماده ۷( را نیز در خود جای داده بود که به 
مسئولیت های مدنی خودروسازان در قبال تصادفات رانندگی مربوط می شد. طبق 
این طرح، در صورت وقوع تصادف در دوره تضمین )گارانتی( و ارجاع به کارشناسی، 
کارشناس��ان رس��می موظفند میزان عیب و نقص ناش��ی از تولید خودرو در ایجاد 
تصادف و عامل حادثه را ذکر کنند. بنابراین، شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی 
شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش 

ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسئولیت مدنی هستند.

خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا لغو شد 

طرح ساماندهی خودرو چه بود و چه شد؟

س��ازمان جهاد دانشگاهی تهران با فرآوری مواد ویژه فلزی توانسته در شرایط 
تحریم به صنعت خودرو کمک کند.

ب��ه گزارش ایرن��ا، مرکز تحقیقات و فناوری فرآوری مواد ویژه فلزی س��ازمان 
جهاد دانش��گاهی تهران در سال ۱۳۶۶ با تمرکز بر سه حوزه پژوهش، تحقیقات 
مهندس��ی و ساخت و تولید فعالیت خود را آغاز کرده و در سال های اخیر موفق 
ب��ه انجام پروژه های مختلف برای رفع نیازهای کش��ور به ویژه در بخش صنعت 

خودرو شده است.
در این باره رئیس مرکز تحقیقات و فناوری مواد ویژه فلزی جهاد دانش��گاهی 
تهران در تش��ریح فعالیت این مرکز به خبرنگار ایرنا، گفت: با تالش مهندس��ان 
موفق ش��دیم در زمینه تولید نیمه صنعتی برخی مواد فلزی که در کشور کاربرد 

زیادی دارد به خودکفایی برسیم.
س��ید محمد طباطبایی اظهار داش��ت: با توجه به کمبود برخی مواد پرکاربرد 
س��ه سالی است که در زمینه تولید مواد فوالد آلیاژی تمرکز کرده ایم و در زمان 
حاض��ر در زمینه تولید این محصوالت به خودکفایی رس��یدیم و می توانیم برای 
تولی��د انبوه این قطعات را به کارخانج��ات فوالدی و خودرویی و همچنین ریلی 

عرضه کنیم.
وی با بیان اینکه درخواس��ت برای در اختیار گذاش��تن این قطعات از س��وی 

کارخانجات خودروس��ازی ارائه ش��ده اس��ت، افزود: هدف ما تولید انبوه نیست 
چراک��ه ما دانش فنی تولید این قطعات را در اختیار کارخانجات قرار می دهیم و 

آنها می توانند این قطعات را به تولید انبوه برسانند.
به گفته طباطبایی، اکنون ش��رایط کش��ور خاص اس��ت و برخی از کش��ورها 
نمی خواهن��د س��اخت قطعات را به ما واگذار کنند که ب��رای تامین این قطعات، 
جهاد دانش��گاهی تهران با تجهیز مرکز تحقیق��ات و فناوری مواد ویژه فلزی در 

برخی از زمینه ها به خودکفایی رسیده است.
به گفته وی، این مرکز موفق شده نسبت به طراحی و ساخت دستگاه تصفیه 
الکتریکی فلزات اقدام کند که این دس��تگاه ب��رای افزایش کیفیت آلیاژ فلزی و 

حذف عناصر نامطلوب کاربرد دارد.
طباطبایی یادآور ش��د: در ش��انزدهمین نمایش��گاه بین الملل��ی مواد فوالدی 
و صنعت��ی کش��ور که هفته گذش��ته در نمایش��گاه بین المللی تهران برپا ش��د، 

دستاوردهای فوالدی و صنعتی جهاد دانشگاهی تهران به نمایش درآمد.
جهاد دانشگاهی در صنعت ریلی و فوالدی به موفقیت رسیده است

رئیس س��ازمان جهاد دانشگاهی تهران نیز در این باره به خبرنگار ایرنا، گفت: 
ب��رای مقابله ب��ا توطئه ها و تحریم های دش��منان و به منظور دس��تیابی به علم 
فرآوری م��واد ویژه فلزی در زمینه صنعت ریلی؛ فوالدی و قطعات آلیاژی جهاد 

دانشگاهی تهران به موفقیت هایی دست یافته است.
سید علی طباطبایی بیان کرد: در سال های اخیر برنامه ریزی کردیم در زمینه 
دستیابی به فناوری ساخت مواد ویژه فلزی اقداماتی انجام دهیم و با ایجاد مرکز 
تحقیقات و فناوری مواد ویژه فلزی سازمان جهاد دانشگاهی تهران موفق شدیم 

فرآیند نمونه سازی تا تولید صنعتی مواد ویژه فلزی را تکمیل کنیم.
طباطبایی ادامه داد: اکنون با فعالیت های مرکز تحقیقات و فناوری مواد ویژه 
فل��زی در دو کارگاه تولی��دی در تهران امکان نمونه س��ازی و تولید قطعات ویژه 

فوالدی، آلیاژی و غیرفوالدی فراهم شده است.
وی خاطرنش��ان کرد: به دلیل وجود تحریم ها تامین مواد اولیه ضروری اس��ت 
و جهاد دانش��گاهی تهران در زمینه ساخت قطعاتی در زمینه خودرو و همچنین 
تولید قطعات آلیاژی که در زمینه صنایع ویژه و همچنین در کارخانجات صنعتی 

کاربرد دارد، اقدام کرده است.
رئیس سازمان جهاد دانش��گاهی تهران یادآور شد: مرکز تحقیقات و فناوری، 
فرآوری مواد ویژه فلزی این س��ازمان با تمرکز بر تولید و ایجاد دانش فنی نیمه 
صنعت��ی انواع آلیاژهای فل��زی و همچنین تولید و ایج��اد دانش فنی قطعات و 
تجهیزات صنعتی و ارائه خدمات مهندس��ی به موفقیت های چش��مگیری دست 

یافته است.

شهردار تهران با اشاره به اینکه امروز سه شنبه های بدون خودرو یک ساله شده 
است، گفت تالش می کنیم حمل و نقل عمومی توسعه یابد.

به گزارش فارس، پیروز حناچی ش��هردار تهران در حاش��یه افتتاح ۴۸ پروژه 
مدیریت ش��هری در منطقه ۲۱ پایتخت در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: یکی 
از پروژه هایی که امروز افتتاح شد پروژه دوگاز نام دارد که درواقع اتصال بزرگراه 
فت��ح به اتوبان کرج اس��ت و س��بب حذف چ��راغ خطر و تقاطع مه��م در جاده 

مخصوص شده است.

وی افزود: فاز اول این پروژه امروز افتتاح شد و با مشارکت بخش خصوصی فاز 
دوم این پروژه نیز اجرایی خواهد شد.

شهردار تهران گفت:  پروژه سه راهی باغستان نیز بزرگراه فتح را                            به جاده کرج 
وصل می کند و س��بب حذف یک تقاطع خطرناک ش��ده است و این پروژه ها در 

شرایط سخت اقتصادی به نتیجه رسیده است.
حناچی ادامه داد: توجه به این پروژه ها در دستور شورای شهر و شهرداری قرار 
دارد و ای��ن روزها که آلودگی هوا در آذر و دی آزاردهنده اس��ت هیچ راهی جز 

کاهش آالینده ها نداریم و ما این موضوعات را                            مورد توجه قرار داده ایم.
وی با بیان اینکه سه ش��نبه های بدون خودرو امروز یک ساله شده است، گفت: 
م��ا تالش می کنیم حم��ل و نقل عمومی توس��عه یابد و س��هم دوچرخه هم از 
زی��ر یک درصد به ۴ تا ۵درصد برس��د. ش��هردار تهران اف��زود:  حدود ۳۶درصد 
مس��احت منطقه ۲۱ مربوط به فضاهای صنعتی اس��ت که بخشی از این صنایع 
فعال و بخش��ی تعطیل ش��ده اند که با برنامه ریزی برای بخش غیرفعال می تواند 

فرصت هایی را                            برای منطقه ایجاد کرد.

جهاد دانشگاهی تهران پیشگام در فرآوری مواد فلزی صنعت خودرو

سه شنبه های بدون خودرو یک ساله شد

 افزایش سهم دوچرخه در حمل و نقل عمومی
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ی��ک عضو کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس ب��ا تاکید بر لزوم حمایت 
از ش��رکت های دانش بنیان به خصوص در زم��ان تحریم گفت: اعتقاد دولت به 
شرکت های دانش بنیان بسیار کم است مجلس نیز باید با قوانین مصوب  از این 

شرکت ها حمایت کند.
به گ��زارش ایس��نا، اس��فندیار اختی��اری در 
جلسه روز سه ش��نبه مجلس و در جریان بررسی 
دس��تاوردها و مشکالت حوزه اقتصاد شرکت های 
دانش بنیان و نوآورانه گفت: بیش از دو دهه است 
که در ایران درباره  ش��رکت های دانش بنیان کار 
ش��ده در ابتدا آنها در پارک ه��ای علم و فناوری 
مس��تقر بودن��د و تنها م��اده قانون��ی مربوط به 
فعالیت ش��ان م��اده ۴۷ برنام��ه چهارم توس��عه 
بود. براس��اس آن ش��رکت های دانش بنیان شکل 
گرفتن��د، بعد این قان��ون در س��ال ۸۲ با قانون 

حمایت از شرکت های دانش بنیان دائمی شد.
ش��رکت های  مش��کالت  توضی��ح  در  وی 

دانش بنیان گفت: س��وال این اس��ت که چق��در دولت اعتقاد به ش��رکت های 
دانش بنیان دارد که این اعتقاد بس��یار کم اس��ت. در بسیاری از مواقع گردش 
مالی دولت متعلق به این شرکت ها به کمتر از ۱۰درصد می رسد. آیا دستگاه ها 

و وزارتخانه ها نمی توانن��د خریدهای خارجی خود را تبدیل به خرید داخلی از 
این شرکت ها کنند. این کار بزرگ ترین حمایت از شرکت های دانش بنیان است 
به خصوص در شرایط تحریمی که می توانیم کاالهای آنها را خریداری کنیم که 

بزرگترین حمایت است.
این نماینده مجلس در پیشنهادی گفت: 
روس��ای دس��تگاه ها و وزارتخانه ها ۳۰ تا 
۴۰درصد بودجه خود را برای شرکت های 
دانش بنی��ان بگذارن��د تا کااله��ای آنها را 
خریداری کنند. این کار س��ختی نیس��ت. 
ما برای بچه ه��ای نخبه و فارغ التحصیالن 
و آینده س��ازان باید کاری ایجاد کنیم که 
دولت بلد نیس��ت این اقدام را انجام دهد. 
حال ک��ه کار ایجاد نمی کنیم اجازه دهیم 

خودشان کارآفرینی کنند.
به گفته  اختیاری طب��ق آمارها رتبه  ما 
ب��رای ایجاد یک کار برای یک جوان ۱۰۰  
اس��ت، چرا اینقدر س��نگ جلوی پای جوانان می گذاری��م و برای آنها 
موانع ایجاد می کنیم. البته که زحمت های بس��یاری کشیده شده ولی 

هنوز ابتدای مسیر هم نیستیم.

مدیرعام��ل صن��دوق کارآفرینی امید اس��تارت آپ ها را نم��اد واقعی اقتصاد 
خالق دانس��ت و از تش��کیل کمیته ای مشترک به منظور اس��تفاده از ظرفیت 

استارت آپ های خالق برای توسعه روستاها خبر داد.
به گزارش ایسنا، اصغر نوراله زاده در نشست 
هم اندیشی،  شناس��ایی و به کارگیری ظرفیت 
اکوسیس��تم اس��تارت آپی در ح��وزه کس��ب و 
کارهای روس��تایی، گفت: برای آنکه بتوانیم از 
ظرفیت اقتصاد خالق در اقتصاد روستا استفاده 
کنیم باید ارزش افزوده بیش��تری از خالقیت و 

ذهن افراد به دست آوریم.
با استارت آپ های  تشکیل کمیته مش��ترک 

خالق روستایی
وی ادام��ه داد: ام��روز فناوری ه��ای نوین و 
استارت آپ ها نماد واقعی اقتصاد خالق هستند 
و ما در گام نخست می خواهیم کمیته مشترکی 
را با همکاری اس��تارت آپ هایی روستایی ایجاد 

کنیم و به عنوان کارگزار معاونت توس��عه روس��تایی ریاست جمهوری، وزارت 
ارتباطات و استارت آپ ها ایجاد کنیم تا نشست های مشترکی داشته باشیم و از 

ظرفیت اقتصاد خالق برای توسعه روستاها بهره مند شویم.

نوراله زاده  افزود: برای اس��تفاده از فناوری های نوین در محیط های روستایی 
نیازمند فرهنگ س��ازی و توس��عه و ترویج این فرهنگ هس��تیم و برای تحقق 
این امر از ظرفیت حوزه روس��تایی جهاد و معاونت روستایی ریاست جمهوری 
استفاده می کنیم و استارت آپ های روستایی 
ه��م باید در بح��ث فرهنگ س��ازی به کمک 

بیایند و مستندات خود را ارائه دهند.
اس��تفاده از ظرفی��ت اس��تارت آ پ ها برای 

بازارسازی محصوالت روستایی 
مدیرعامل صن��دوق کارآفرینی امید گفت: 
به منظور بهره مندی از ظرفیت استارت آپ ها 
برای بازارس��ازی،  برندسازی و فروش نیازمند 
بس��ته بندی و لجس��تیک هس��تیم. م��ا باید 
فن��اوری ایج��اد کنی��م و عرض��ه محصوالت 
روستایی را در دستور کار قرار دهیم ولی این 
کار ب��ه یک پلتفرم نی��از دارد که برای عرضه 

و برندینگ و بسته بندی محصول فکر کند.
وی تاکی��د ک��رد: در صورت��ی که کار نیازمن��د حمایت مالی باش��د باید در 
نشس��ت های مش��ترکی که برگزار خواهیم کرد به طور شفاف اعالم شود تا آن 

را پیگیری کنیم.

استفاده از استارت آپ های خالق برای توسعه اقتصاد روستااختیاری: اعتقاد دولت به شرکت های دانش بنیان بسیار کم است

شاید به تازگی متوجه شده باشید که نتایج خوبی از تالش تیم خود برای افزایش فروش 
محصوالت به دست نمی آورید. آیا سایت شما مشکلی دارد؟ محصوالت شما کیفیت خود را 
از دست داده؟ شاید هم استراتژی فروش شما کمی قدیمی شده باشد. این دسته از سواالت 

ذهن شما را به عنوان مدیر درگیر می کند.
راهکارهای یک مدیر برای افزایش فروش محصوالت به صورت اینترنتی

دالیل زیادی وجود دارد که نش��ان می دهد تیم یا س��ایت شما به خوبی گذشته عمل 
نمی کند. برای شما چند مثال داریم:

• آنها شغل خود را دوست ندارند و اصال برای این شغل زاده نشده اند!
• رقبا قیمت و خدمات بهتری ارائه می دهند.

• آنها احساس می کنند پشت شان خالی است و هیچ مربی و راهنمایی ندارند
• آموزش های صحیحی از برنامه فروش در اختیارشان قرار نگرفته است

• آنه��ا دید واضحی به آین��ده تیم فروش ندارند )بی اطالع��ی از برنامه های فروش این 
دردسر را ایجاد می کند(

• آنها درک صحیحی از خدمات یا محصول شرکت شما ندارند
و …

داشتن یک حامی و رهبر خوب برای همه تیم ها یک برگ همیشه برنده است. اگر تیم 
فروش و دیجیتال مارکتینگ و سایت توسط یک مدیر حمایت کننده رهبری شود، افزایش 

فروش محصوالت از رویا به یک اتفاق دست یافتنی تبدیل می شود.
در ادامه راهکارهایی مؤثر برای مدیریت فروش می گوییم تا تیم خود را در مسیر صحیح 

قرار دهید.
استراتژی های برتر مدیریت فروش برای تیم فروش

مربیگری یک به یک
واضح اس��ت که هر مدیر فروش به اندازه کافی دغدغه کاری دارد، با این راهکار حتی 
ممکن اس��ت خللی هم در کارهای خودتان ایجاد ش��ود و یکسری از آنها از تاریخ اجرا جا 

بمانند، اما این مرحله برای کمک به تیم فروش و رسیدن به نقطه اوج الزم است.
در حقیق��ت، ش��رکت هایی که مربیگری کامل��ی را به تیم خود ارائه می دهند، رش��د 

۱۶.۷درصدی در درآمد ساالنه خود را شاهد می شوند.
اگر تیم فروش شما به درستی با انواع مشتریان تعامل کنند، برای آسان کردن شرایط 
دش��وار آماده خواهند شد. نتیجه این چالش این اس��ت که می توانند قراردادهای فروش 

بیشتری برای شرکت ببندند.
عالوه بر این مربیگری یک به یک به شما امکان می دهد تا اعتماد شما نسبت به رویکرد 

فروش بیشتر شود، زیرا این افراد از طریق یک متخصص )شما( رهبری می شوند.
برای یادگیری بیشتر، تیم خود را تشویق کنید

یک مطالعه توس��ط Harvard Business Review نشان داد ۸۷درصد از آنچه که 
مردم در یک آموزش زنده فرامی گیرند بعد از ۳۰ روز فراموش می ش��ود. مهم است که به 

طور منظم به تیم خود آموزش دهید تا اطالعات تازه در ذهن آنها باقی بماند.
یک اس��تراتژی عالی برای کمک به مدیریت فروش و یک برنامه آموزش��ی استراتژیک 
برای سال آینده ایجاد کنید و مطمئن شوید که تیم شما به آن پایبند است. این آموزش 
باید دروس آموخته شده قبلی را تقویت کند، ضمن اینکه استراتژی های جدیدی را برای 

افزایش مهارت به آنها معرفی می کند.
عالوه بر این، تیم خود را تش��ویق کنید تا به تنهایی برای کس��ب راهکارهای بیش��تر 
جهت افزایش فروش تحقیقاتی داش��ته باشند. با این کار یک حس رقابت سالم هم برای 

تیم ایجاد می کنید.
از فناوری های جدید دیجیتال مارکتینگ استفاده کنید

به لطف بهبود مداوم فناوری، بس��یاری از بخش های فرآیند فروش به صورت خودکار 
تبدیل می شوند، بنابراین راه رسیدن به هدف را سریع تر و آسان تر می کند.

نمونه آن CRM است. یک CRM خوب همکاری را بسیار آسان تر می کند و مشکالتی 
مانند پیگیری تماس و اعتراضات مشتری را کاهش می دهد.

ابزارهایی مانند تبلت و هدست به شما امکان می دهد تا جلسات و تماس های مشتری 

را به صورت کامل بدون اینکه تمرکزتان از روی موضوع برداش��ته ش��ود، مدیریت کنید. 
هدف اصلی ورود فناوری برای بهبود برنامه تیم فروش شما اطمینان از عملکرد یکپارچه با 

برنامه ها و روال هایی است که تیم شما بر آن تمرکز کرده است.
نکته مهم این است که همیشه مراقب آخرین تحوالت باشید؛ اطمینان حاصل کنید که 

استراتژی تیم شما به حد ممکن کارآمد باشد.
حتی می توانید با س��وال هایی از تیم، اطالعات خود را بیش��تر کنید. ش��اید ابزارها و 

فناوری های بهتری برای افزایش فروش محصوالت باشد که شما از آن بی خبرید.
ایجاد یک برنامه فروش

برنامه فروش ش��ما نقشه راه شماست. اهداف تیم فروش، روند فروش و استراتژی های 
فروش را تعیین و نحوه موفقیت ش��ما را اندازه گیری می کند. بسیاری از مشاغل کوچک 
برنامه فروش ندارند و نمی توانند عناصر کلیدی را که برنامه فروش را موثرتر می کند، مورد 

بررسی قرار دهند. درواقع اندازه گیری و بهبود عملکرد کلی فروش برای آنها دشوار است.
در حقیقت بدون راهنما یا نقشه در نهایت گم می شویم. این موضوع برای برنامه فروش 
شما نیز صادق است. برنامه فروش شما مجموعه ای از دستورالعمل های شماست و داشتن 

یک برنامه کارآمد به تیم شما کمک می کند تا اهداف فروش خود را تحقق بخشند.
یک برنامه فروش موفق ش��امل اهداف فروش، اس��تراتژی ها و تاکتیک های شما برای 
افزایش درآمد فروش از مشتریان فعلی و جدید است؛ موضوعی که برای این برنامه ضروری 

می شود، تعریف چگونگی اندازه گیری عملکرد و پیشرفت فروش است.
از معیارها و متریک های فروش استفاده کنید

معیاره��ای فروش )ک��ه گاهی به آن تجزیه و تحلیل فروش گفته می ش��ود( داده های 
الزم را برای اندازه گیری کلیه جنبه های عملکرد فروش خود در اختیارتان قرار می دهد تا 
بتوانید در زمینه های مناسب برای بهبود شناسایی کنید. به عنوان رهبر تیم فروش، وظیفه 
شما تعیین معیارهایی است که به تیم شما کمک می کند تا بهترین عملکرد خود را بهبود 

ببخشید و به اهداف آن نزدیک شوید.
جلسات تیم فروش منظم را برگزار کنید

بیش��تر مش��اغل کوچک جلس��ات فروش هفتگی دارند، اما از موثر بودن آن مطمئن 
نیس��تند. این جلس��ات باید برای جمع کردن تیم فروش ش��ما و فراهم آوردن اطالعات، 

پاسخگویی و تشویق الزم برای رسیدن به اهداف فروش متمرکز شود.
بر مشتری متمرکز شوید

مشاغلی که روی مشتریان خود متمرکز باشد، برای درک بیشتر نیازهای مشتری انرژی 
می گ��ذارد. آنها راه هایی را که با تجارت می توانند به نیازهای مش��تریان خود ارائه دهند، 

شناسایی می کنند.
واقعیت این است که همه مشتری ها یکسان نیستند؛ مشاغلی که درک صحیحی از نیاز 
مشتری به دست می آورند برگ برنده خود را تمرکز بر روی مشتری می دانند. آنها راه هایی 
را که می تواند باعث ایجاد ارزش افزوده توسط مشتری برای شرکت باشد را پیدا می کنند.
اگر صاحب مش��اغل کوچک هس��تید، یکی از مهمترین جنبه های نقش شما رهبری 
س��ودآور در تجارت شماست. اگر عملکرد فروش شما با رهبری درست به صورت کارآمد 
باشد، نه تنها سود بیشتری را کسب می کند بلکه رشد و آینده ای مطمئن را برای تجارت 
ش��ما رقم خواهد زد. در این مس��یر شاید گاهی اوقات احساس کنید که هدایت تیم شما 
موفقیت آمیز نیس��ت. بهتر اس��ت زمان و فرصت را هم در نظر بگیرید و منتظر نتایج آن 
باشید. با صرف وقت در برنامه ریزی و اجرای استراتژی های مدیریت فروش که در باال ذکر 

شد، باید پیشرفت قابل توجهی را در تیم فروش خود مشاهده کنید.
آیا تمام استراتژیهای فوق را امتحان کرده اید، اما هنوز شاهد بهبود عملکرد تیم و افزایش 

فروش محصوالت خود نیستید؟
این را به خاطر داشته باشید که یک تیم فروش قوی با استخدام فروشندگان مناسب 
ش��روع می ش��ود. حتی اگر تیم فروش شما از افراد کم تجربه تش��کیل شده باشد، با یک 
برنامه ریزی صحیح و پیاده سازی استراتژی حساب شده برای یافتن موفقیت در طول زمان 

به اهداف موردنظر خواهید رسید.
blogad :منبع

اگـر تاکنون تصـور می کردید که آمـازون هم دنبالـه روی گـوگل از قراردادهای نظامی 
صرف نظر می کند، سـخت در اشـتباهید. جف بزوس گفته است در صورتی که شرکت های 
بزرگ تکنولوژی با دولت آمریکا قراردادهای نظامی امضا نکنند، آمریکا با مشکالت بزرگی 

دست و پنجه نرم خواهند کرد.
به گزارش دیجیاتو، او تاکید می کند که آمریکا به دلیل همکاری با شرکت های تکنولوژی 
اسـت که تاکنون برتری های خود در صنایع هوایی را حفظ کرده و اگر این اتفاق در آینده 
نیـز نیفتـد، دولت های دیگر مانند چین، به سـرعت خود را به ما می رسـانند. او همچنین 
خاطرنشـان کرده که با وجود شکسـت در قرارداد JEDI که پنتاگون مایکروسـافت را به 

آمازون ترجیح داد، همچنان به دنبال بسـتن قراردادهای نظامی بیشتری است. او در این 
باره می گوید: ما همچنان به پشتیبانی از وزارت دفاع ادامه می دهیم، زیرا این کشور برای 

ما بسیار مهم است.
البته این پیشـگام تکنولوژی چندان هـم با تصمیمات وزارت دفاع موافق نیسـت. این 
کمپانی عقیده دارد وزارت دفاع به دلیل طرفداری بی دلیل ترامپ از مایکروسافت و عالقه 
نداشتن به آمازون باعث شده تا قرارداد JEDI را به این کمپانی واگذار نکنند، با این حال 
بزوس وارد عرصه تجارت عمومی شـده و پروژه هایی دارد که شـامل تکنولوژی تشخیص 
چهره هم می شود. همچنین قرار اسـت بلواوریجین )Blue Origin( پرتاب های موشکی 

راهکارها و روش های افزایش فروش اینترنتی

جف بزوس از وابستگی شدید ارتش آمریکا به شرکت های بزرگ تکنولوژی می گوید

دریچــه

معاون��ت حمایت و ترویج علم و فناوری ب��ه تازگی کار خود را در صندوق حمایت از 
پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری آغاز کرده است تا ترویج علم و فناوری و 

انجام فعالیت های نوآورانه در مراکز علمی کشور با سرعت بیشتری انجام شود.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، در این راستا این معاونت در حال 
حاضر با دانشگاه  شیراز، دانشگاه تبریز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه صنعتی شیراز 
تفاهم نامه همکاری امضا کرده است و به زودی نیز تفاهم نامه های دیگری با سایر مراکز 

علمی کشور امضا می کند.
همکاری در راستای برگزاری جشنواره های علمی و پژوهشی دانشجویی مانند تزهای 
س��ه دقیقه ای، نوآوری های آموزشی و روش های انتقال مفاهیم مبتنی بر سرگرم آموزی 

در این تفاهم نامه ها دنبال می شود.

ترویج نوآوری میان دانشجویان 
سرعت گرفت

چهار شنبه
20 آذر 1398
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دولت چین روند حذف نرم افزارها و سخت افزارهای خارجی از مراکز دولتی این 
کشور را آغاز کرده است.

به گ��زارش زومیت، مقامات دولت چین به مراکز دولتی و عمومی این کش��ور 
اعالم کرده ان��د برای جایگزین ک��ردن نرم افزارها و 
س��خت افزارهای غیرچین��ی با نمونه ه��ای چینی 
 ،zdent س��ه سال فرصت دارند. براس��اس گزارش
دس��تورالعمل آغ��از این طرح بهار س��ال جاری به 
مراکز دولتی و عمومی چین ارسال شده است. این 
بخش��نامه با الهام از درصد سهم حزب کمونیست 
چین در مراکز دولتی این کش��ور به بخشنامه  »۲-

۵-۳« مشهور است.
در سال ۲۰۲۰، یعنی سال اول اعمال دستورهای 
این بخش��نامه، مراکز دولتی چین باید ۳۰درصد از 
نرم افزارها و سخت افزارهای غیرچینی کاربردی خود 
را با نمونه های چینی جایگزین کرده باش��ند. این 
هدف گ��ذاری برای س��ال ۲۰۲۱، ۵۰درصد و برای 

سال ۲۰۲۲، ۲۰درصد است.
 Financial Times این بخشنامه تا هفته  گذشته محرمانه بود، ولی خبرگزاری
اخیرا به این بخشنامه دست پیدا کرده است. کارمندان یکی از شرکت های امنیت 

شبکه  خصوصی چینی که بعد از صحبت با مشتریان دولتی خود از وجود چنین 
بخشنامه ای آگاه شده اند، گزارش این خبرگزاری را تأیید کرده اند.

 Dell و HP انتظار می رود بخش��نامه  جدید دولت چین ش��رکت هایی مث��ل
و مایکروس��افت را تحت تأثی��ر ق��رار ده��د ک��ه 
تأمین کنندگان عمده  س��خت افزار و نرم افزارهای 

مراکز دولتی چین هستند.
بخش��نامه یادشده دس��توری به شرکت های 
خصوص��ی ن��داده اس��ت و انتظار م��ی رود این 
ش��رکت ها همچنان ب��ه اس��تفاده از نرم افزارها 
و س��خت افزارهای غیرچین��ی ادام��ه دهن��د. 
خ��ود  گ��زارش  در   Financial Times
اع��الم کرده اس��ت جایگزین ک��ردن نرم افزارها 
ب��رای  زی��ادی  هزینه ه��ای  س��خت افزارها،  و 

شرکت های چینی خواهد داشت.
براس��اس گزارش وب سایت zdnet، بخشنامه 
۲-۵-۳ تقریبا هم زمان با دس��تور دولت چین به 
ارتش این کشور برای تهیه  سیستم عامل ویژه و جایگزینی آن با ویندوز منتشر شده 
است. این دستور به  دلیل ترس دولت چین از دسترسی آمریکا به شبکه های مرتبط 

با ارتش این کشور صادر شده است.

سخنگوی هیات رئیس��ه مجلس با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان 
ظرفیت ایجاد ۳ تا ۴میلیون ش��غل را دارند، گفت تنها راه نجات اقتصاد 
کش��ور از درآمد نفت، اقتصاد دانش بنیان اس��ت و مجلس عزم جدی در 

حمایت از این مش��اغل نوپا، نوآور و نوآفرین 
دارد.

به گزارش ایرنا، »اس��داهلل عباس��ی«  در 
جمع خبرنگاران درباره دس��تور جلسه روز 
گذشته مجلس ش��ورای اسالمی با موضوع 
»بررس��ی موانع راهکارهای ایجاد کس��ب و 
کارهای نوپا، نوآفرین، نوآور و ش��رکت های 
دانش بنی��ان« پرداخت و گفت: مقرر ش��ده 
بود تا جلس��ه ام��روز به ص��ورت غیرعلنی 
برگزار ش��ود، اما تصمیم تغییر کرد و شاهد 
برگزاری علنی این جلس��ه بودید. در نتیجه 
برخی س��خنانی که قرار بود غیرعلنی بیان 
ش��ود، علنی مطرح ش��د و برخ��ی دیگر از 

سخنان نیز در این جلسه مطرح نشد.
وی با اش��اره به حضور معاون فناوری رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر 
علوم، رئیس سازمان ثبت، برخی فعالین سازمان های مردم نهاد و همچنین 

فعالین کس��ب و کارهای نوآور و نوآفرین، افزود: امروز در کش��ور ۴۷۰۰ 
شرکت نوپا و نوآور و دانش بنیان داریم که ۹۰ هزار میلیارد تومان گردش 
مالی این ش��رکت ها است و ۶۰۰ هزار نفر هم به صورت مستقیم در این 
کس��ب و کارها فعال هستند. این شرکت ها 

ظرفیت ایجاد ۳ تا ۴ میلیون اشتغال دارند.
عباسی با اشاره به موانع سر راه فعالیت 
کس��ب و کارهای نوپا و نوآور، خاطرنشان 
کرد: برخی مش��کالت کالن هستند که از 
جمل��ه آنها می توان به نب��ود راهبرد برای 
توس��عه این نوع از کس��ب و کارها، ضعف 
آموزش و پ��رورش در پرورش مهارت های 
کارآفرین��ی، چندنرخی ب��ودن ارز، فقدان 
برنامه ه��ای بلندمدت برای ب��ازار داخلی 

اشاره کرد.
سخنگوی هیات رئیسه اظهار داشت: برخی 
موانع نیز به سطح زیست بوم برمی گردد که 
از آن موارد می توان از مشکالت بیمه تامین اجتماعی، عدم تعریف نظام 
مالی برای این مش��اغل نوپا، خأل قانونی توس��عه سرمایه گذاری و فقدان 

صندوق های حمایتی نام برد.

شرکت های دانش بنیان ظرفیت ایجاد بیش از 3 تا 4 میلیون شغل دارنددولت چین تا 3 سال آینده نرم افزارها و سخت افزارهای خارجی را کنار می گذارد

وزی��ر امور اقتصادی و دارایی گف��ت آیین نامه ای برای تنظیم 
رابطه شرکت های دانش بنیان با دولت تهیه و هسته اندیشه ورزی 
اقتصاد هوشمند تشکیل شده است، اکنون نیز سند راهبردی و 
نقشه راه اقتصاد هوش��مند در آستانه نهایی شدن است و جایگاه 

ویژه ای برای شرکت های دانش بنیان قائل شده ایم.
به گزارش ایرنا، فرهاد دژپس��ند در ادامه بررسی دستاوردها و 
مشکالت ش��رکت های دانش بنیان در جلسه علنی روز سه شنبه 
مجلس شورای اسالمی گفت: سال گذشته در برنامه خود جهت 
تصدی وزارت اقتصاد، شکل گیری اقتصاد هوشمند را مورد توجه 
قرار دادم، زیرا رفع مش��کالت امروز کش��ور از این طریق ممکن 
است و بعد دیگر اقتصاد هوشمند را فعالیت دانش بنیان می دانیم. 
یکی از لوازم اجتناب ناپذیر اقتصاد هوشمند شکل گیری جامعه و 
اقتصاد دانش بنیان است و نقش کلیدی این حوزه را شرکت های 

دانش بنیان و استارت آپ ها برعهده دارند.
وی اف��زود: در ی��ک س��ال گذش��ته ب��رای رفع مش��کل این 
حوزه جلس��اتی را با ش��رکت های ن��وآور و دانش بنی��ان برگزار 
کرده ای��م، آیین نامه ای ب��رای تنظیم رابطه آنها ب��ا دولت تهیه 
و هس��ته اندیش��ه ورزی اقتصاد هوشمند تش��کیل شده است و 
نیازمندی های آنها به عنوان مبنای اجرا، تدوین می ش��ود. سند 
بانک��داری دیجیتال را برای اجرا تهیه کرده ایم اکنون نیز س��ند 

راهبردی و نقشه راه اقتصاد هوشمند در آستانه نهایی شدن است 
و جایگاه ویژه ای برای شرکت های دانش بنیان قائل شده ایم.

دژپس��ند ادامه داد: مش��کالتی در حوزه مالیاتی شرکت های 
دانش بنیان وجود دارد، از نظر قوانین و مقررات مش��کلی وجود 
ندارد اما در حوزه اجرا هنگام مواجهه شرکت های دانش بنیان با 
سازمان امور مالیاتی و گمرک مشکالت ایجاد می شود. جلسات 
مستقیمی بین ش��رکت های دانش بنیان، وزارت کشور، سازمان 
امور مالیاتی و گمرک انجام ش��ده است و همه موارد مابین این 
بخش ها را بررسی کرده ایم و کمیته های فرعی نیز تشکیل شده 
تا مش��کالت موجود رفع ش��ود. وزیر امور اقتص��ادی و دارایی با 
بیان اینکه مش��کالت میان ش��رکت های دانش بنیان با سازمان 
امور مالیاتی و گمرک را در قالب بخش��نامه رفع کرده ایم، گفت: 
برخی مش��کالت باقی مانده دیگر نی��از به مقررات زدایی دارد که 
آنها نیز در حال پیگیری است، در شورای بازنگری قانون مالیات 
مستقیم سه نماینده مجلس نیز حضور دارند که می توانند موارد 
الزم را یادآوری کنند. برخی مش��کالت شرکت های دانش بنیان 
در حوزه مالیات نیازمند اصالح قانون مالیات مس��تقیم است که 
وزارت اقتصاد این قانون را مورد بررس��ی قرار داده و تامین نیاز 
شرکت های دانش بنیان، نوپا و نوآور مورد توجه قرار گرفته است 

تا با سرعت بیشتر و بدون مشکل به مسیرشان ادامه دهند.

رئیس دانش��گاه علمی-کاربردی مش��کات والیت استان البرز 
گف��ت مهارت افزای��ی و کارآفرین��ی در جامع��ه رویک��رد اصلی 
دانش��گاه های نسل سوم بوده و به این دلیل توجه بخش صنعت 

بیشتر از دیگر بخش ها شده است.
دکتر عباس محمدی عصر دوشنبه در نمایشگاه هفته پژوهش 
و فن بازار اس��تان البرز در جمع خبرنگاران افزود: دانش��گاه های 
علمی-کاربردی برمبنای نس��ل سوم دانشگاه ها که دانشگاه های 
کارآفرین هس��تند، پایه گذاری ش��ده اند و یک��ی از راهبردهای 
استراتژیک در حوزه آموزش این دانشگاه ها مهارت آموزی است.

وی اظهار داش��ت: سرمایه گذاری در حوزه علوم انسانی و نگاه 
استراتژیک به این حوزه را در دانشگاه های مشکات والیت داریم 
به این لحاظ رویکرد اصلی این دانشگاه در حوزه قرآنی فرهنگی 

است.
 اس��تفاده از مبانی ارزش��ی و اصول اولیه انسانی بر پایه قرآن 
کریم که یک انس��ان م��ی تواند در زندگی خود ب��ه کار ببرد تا 
به س��عادت برس��د، از راهبردها و اهداف اصلی دانشگاه مشکات 

والیت است.
رئیس دانشگاه علمی-کاربردی مشکات والیت گفت: در حوزه 
دانش بش��ری، فناوری ش��ناخته شده اس��ت و در نتیجه آینده 

فناوری با هنر و فرهنگ اس��ت و این دو از هم جدا نیس��تند و 
علمی پس��ندیده است که هماهنگ با فرهنگ و مطابق با الگو و 

سبک اسالمی و ایرانی باشد.
مرکز آموزش علمی-کاربردی مش��کات والیت اس��تان البرز با 
هدف آموزش و پرورش اس��تعدادها و تربیت نیروی متخصص و 
کارآمد در زمینه های علوم قرآنی و مددکاری اجتماعی از س��ال 

۱۳۹۱ تاسیس شد.
رش��ته های تحصیلی این دانشگاه عبارتند از کاردانی حرفه ای 
تربیت مربی قرآن کریم، کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی- 
مددکاری خانواده، کاردانی حرفه ای امور فرهنگی،  کارشناس��ی 
حرفه ای م��ددکاری اجتماعی- مددکاری خانواده، کارشناس��ی 
حرف��ه ای مدیری��ت برنامه ری��زی و  ام��ور فرهنگ��ی- مدیریت 
فعالیت های قرآنی و مذهبی و کارشناس��ی حرفه ای تربیت مبلغ 
قرآن کریم، تربیت مروج و اندیش��ه اسالمی و... کاردانی مدیحه 
و مرثیه س��رایی،  خبرنگاری قرآنی و کارشناس��ی تالوت و قرائت 

قرآن کریم.
هم اکنون در نخستین ترم تحصیلی این دانشگاه ۵۰۰ دانشجو 
مش��غول به تحصیل هستند که در ترم آینده این تعداد به هزار 

نفر افزایش خواهد یافت.

آمازون ترجیح داد، همچنان به دنبال بسـتن قراردادهای نظامی بیشتری است. او در این 
باره می گوید: ما همچنان به پشتیبانی از وزارت دفاع ادامه می دهیم، زیرا این کشور برای 

ما بسیار مهم است.
البته این پیشـگام تکنولوژی چندان هـم با تصمیمات وزارت دفاع موافق نیسـت. این 
کمپانی عقیده دارد وزارت دفاع به دلیل طرفداری بی دلیل ترامپ از مایکروسافت و عالقه 
نداشتن به آمازون باعث شده تا قرارداد JEDI را به این کمپانی واگذار نکنند، با این حال 
بزوس وارد عرصه تجارت عمومی شـده و پروژه هایی دارد که شـامل تکنولوژی تشخیص 
چهره هم می شود. همچنین قرار اسـت بلواوریجین )Blue Origin( پرتاب های موشکی 

نظامی آمریکا را برعهده داشته باشد.
لحـن جف بزوس اما تفـاوت چندانی با مایکروسـافت ندارد. دیگر کمپانی سـیاتلی نیز 
چنـدی پیش گفتـه بود که نسـبت به قراردادهـای نظامی خـود تعهد کامـل دارد. البته 
کارمندان این شـرکت از استفاده از تکنولوژی خود در رابطه با استفاده های نظامی مشکل 

داشتند، اما این کمپانی همچنان بر سر تصمیم خود ایستاده است.
این پدیده نشان می دهد که ابراز هم دردی نسبت به انتقادات در شرکت های بزرگ وجود 
ندارد. زیرا مدیران این شـرکت ها برنامه هایی دارند که باید فارغ از نگرانی ها، حتما به آنها 

عمل کنند. آمازون هم از این قاعده مستثنی نیست.

 وزیر اقتصاد:
سند راهبردی و نقشه راه اقتصاد هوشمند نهایی می شود

 مهارت افزایی و کارآفرینی
رویکرد دانشگاه های نسل سوم

جف بزوس از وابستگی شدید ارتش آمریکا به شرکت های بزرگ تکنولوژی می گوید

یادداشـت

با تس��هیالت مضاربه بانک ملی ایران می توانید کس��ب و کار و تجارت خود را رونق 
دهید. در چارچوب تسهیالت مضاربه، سرمایه موردنیاز اشخاص حقیقی و حقوقی برای 
انج��ام فعالیت های تج��اری و بازرگانی به منظور خرید و فروش کاال در داخل کش��ور 
)بازرگانی داخلی( و خرید و صدور کاال به خارج از کشور )صادرات( از سوی بانک تامین 
می ش��ود. بر این اس��اس در قالب این قرارداد، بانک نیز از س��ود حاصل از فعالیت های 

مذکور مطابق سهم پیش بینی شده، منتفع می شود.
بانک ملی ایران در راس��تای همس��ویی با اهداف کالن دول��ت جهت حمایت از بازار 
اش��تغال، تعداد ۶۶ هزار و ۵۱۰ فقره تس��هیالت مضاربه در هش��ت ماه ابتدای امسال 
ب��ه بنگاه ها و فع��االن اقتصادی پرداخت کرده که ارزش ریال��ی آن به ۴۸ هزار و ۱۷۱ 

میلیارد ریال می رسد.

بانک ملی ایران، از کسب و کارها 
حمایت می کند



فرا رسیدن مناسبت های مهم برای بسیاری از برندها به معنای انتخاب 
و اعطای هدیه های مختلف به مش��تریان و کارمندان اس��ت. این امر با 
ه��دف ایجاد رابطه ای صمیمی، قدردانی یا تقوی��ت انگیزه افراد صورت 
می گی��رد. هدف از خرید هدیه برای افراد دارای ارتباط با برندمان نوعی 
قدردانی از حمایت  شان در طول یک سال یا دوره زمانی مشخص است. 
نکت��ه مهم در انتخ��اب و اعطای هدیه رفتار برندهاس��ت. ما باید هدیه 
موردنظ��ر را در کمال احترام به مخاطب اعطا کنیم. در غیر این صورت 

اقدام ما موجب ایجاد کج فهمی و مشکالت عمده بعدی خواهد شد. 
بدون شک اعطای هدیه به افراد مرتبط با برندمان ایده بسیار مطلوبی 
است. کیفیت باالی یک ایده همیشه به معنای اجرای درست  آن نیست، 
بنابراین هدف اصلی ما در این مقاله بررس��ی ش��یوه های درست اجرای 
ایده فوق است. امروزه بسیاری از برندها دارای ایده های جذابی هستند، 
اما در مرحله اجرا تم��ام کیفیت ایده مذکور از بین می رود. اجرای یک 

ایده به اندازه فرآیند طراحی اش دارای اهمیت است. 
نکات مهم در اعطای هدیه به افراد مرتبط با برندمان

انتخاب هوشمندانه بودجه
هر اقدامی در حوزه کسب و کار نیازمند اختصاص بودجه است. اشتباه 
بسیاری از برندها در این مرحله برنامه ریزی بدون توجه به مقدار بودجه 
موردنی��از برای تحقق آن اس��ت. نتیجه این فرآین��د مواجهه با کمبود 
شدید مالی در میانه راه است. چنین وضعیتی در بسیاری از بخش های 
دیگر ماند بازاریابی و تبلیغات نیز قابل مش��اهد اس��ت، بنابراین توصیه 
نخست مقاله کنونی اختصاص بودجه پیش از اجرای ایده های مان است. 

این امر به فعالیت ما نظم و انسجام خاصی خواهد داد. 
بی شک میان اعطای هدیه به مشتریان و کارمندان تفاوت های زیادی 
وج��ود دارد. می��زان روابط صمیمی ما با کارمندان همیش��ه بیش��تر از 
مشتریان اس��ت، بنابراین امکان استفاده از شوخی های مختلف و حتی 
انتخ��اب هدیه ه��ای خنده دار وج��ود دارد. بدون تردید اگر ش��وخی ما 
نامناس��ب یا پیچیده باش��د، از سوی مش��تریان به عنوان نوعی توهین 
قلمداد خواهد ش��د. بنابراین باید میان روند انتخاب هدیه و برنامه ریزی 

برای آن میان مشتریان و کارمندان تفاوت قائل شد. 
نقش افراد را فراموش نکنید

آیا ش��ما توانایی تهیه هدیه ب��رای تیم کارمندان تان را نیز دارید؟ اگر 
ش��ما قصد اعطای هدیه به کارمن��دان را دارید، باید تمام آنها را مدنظر 
ق��رار دهید. اعط��ای هدیه به صورت گزینش��ی یا انتخ��اب یک بخش 
مش��خص هرگز ایده مناسبی محسوب نمی ش��ود. همه ما عالقه مند به 
دریافت هدیه و قدردانی از زحمات مان هس��تیم، بنابراین این امر نباید 
ب��ه صورت نابرابر در مورد ما ص��ورت گیرد. تاثیر روانی چنین فرآیندی 
تا مدت ها در ذهن کارمندان باقی خواهد ماند. ماجرا در مورد مشتریان 
نیز همینطور است. اگر ما به هر بهانه ای شماری از مشتریان را فراموش 

کنیم، آنها دیگر از برند ما خرید نخواهند کرد. 
ام��روزه بس��یاری از برندها در قال��ب همکاری میان س��رمایه دارها یا 
ش��رکت های بین المللی مشغول به فعالیت هستند. هلدینگ های بزرگ 
در س��طح جهان مدیری��ت برندهای مختلفی را برعه��ده دارند. این امر 

مس��ئولیت هلدینگ های موردنظر درباره برندها را دوچندان می کند. ما 
باید نوع هدیه به مشتریان و کارمندان همه برندها را براساس معیارهای 
واحد انتخاب کنیم. اگر هم انتخاب های ما متفاوت اس��ت، باید توانایی 

دفاع از آن را داشته باشیم. 
ضرورت شخصی سازی هدیه ها

در بخش پیش  محور بحث رعایت برابری در اعطای هدیه بود. بی شک 
این امر به معنای خرید هدیه های یکسان برای همه نیست. اگر برند ما 
چنین اقدامی انجام دهد، به احتمال زیاد با واکنش منفی مش��تریان و 
از همه مهم تر تیم کارمندان مواجه خواهد ش��د. خوشبختانه در زمینه 
اعطای هدیه امکان شخصی س��ازی نوع هدیه و ش��یوه اعطای آن وجود 
دارد، بنابرای��ن ب��ا توجه به س��لیقه منحصر به ف��رد گروه های مختلف 
مش��تریان و کارمندان اقدام به خرید هدیه های مناسب کنید. همچنین 
ذکر نام هر کارمند یا مش��تری بر روی برگه تقدیم هدیه ضروری است. 

این امر تاثیر روحی عمیقی بر روی طرف مقابل خواهد داشت. 
انتخاب هدیه های کاربردی

هم��ه ما تجربه دریافت هدیه های عجیب و غریب در طول زندگی مان 
را داش��ته ایم. سرنوش��ت اغلب این هدیه ها خاک خ��وردن در انباری یا 
فروش به عنوان وسیله دست دوم است. وقتی یک برند اقدام به اعطای 
هدیه ب��ه دیگران می کند، هدف اصلی اش بهب��ود رابطه با طرف مقابل 
است، بنابراین باید هدیه ای جذاب و کاربردی انتخاب شود. در غیر این 

صورت مخاطب شاید از دریافت آن ناراحت نیز بشود. 
اعطای هدیه کاربردی به افراد کار بسیار دشواری است. این امر بدون 
ایجاد رابطه ای نزدیک با آنها امکان پذیر نیست، بنابراین ما باید رابطه ای 
نزدی��ک با کارمندان و مش��تریان مان برقرار کنی��م. در مورد کارمندان 
این امر بس��یار س��اده تر خواهد بود. به هر حال اغلب آنها در طول روز 
حضور فعالی در دفتر ش��رکت دارند. مس��ئله مش��تریان ش��اید اندکی 
پیچیده تر باش��د. بهترین ایده در این زمینه راه اندازی باشگاه مشتریان 
اس��ت. بسیاری از برندها در سراس��ر جهان با تحلیل اطالعات مشتریان 
حاضر در باشگاه ش��ان اقدام به بازاریاب��ی تاثیرگذارتر و خرید هدیه های 

هیجان انگیز برای آنها می کنند. 
توجه به عنصر طنز

اندک��ی تفریح و خنده در روزهای منتهی به مناس��بت های مهم هیچ 
ضرری ندارد. بسیاری از افراد عاشق کارهای کمدی و خنده دار هستند، 
بنابراین فرآیند اعطای هدیه ما نیز باید همراه با اندکی حس شوخ طبعی 
باش��د. نکته مهم در اینجا درک مرز میان شوخ طبعی و دست انداختن 
مخاطب اس��ت. اگر ما این مرز را به خوب��ی درک کنیم، دیگر نیازی به 
نگرانی نخواهد بود. متاس��فانه بس��یاری از برنده��ا در عمل این مرز را 
م��ورد بی توجهی قرار می دهند. بنابراین دچار مش��کل در زمینه تحقق 

اهداف شان از اعطای هدیه به مشتریان می شوند. 
همه مردم یک مناسبت خاص را جشن نمی گیرند

ام��روزه جوام��ع مختل��ف ش��اهد حض��ور و نقش آفرین��ی مردمی با 
فرهنگ های گوناگون هس��تند. این امر توجه به مناسبت های گوناگون 
در فرهنگ ه��ا را ضروری می س��ازد. به عنوان مثال، س��ال نو را در نظر 
بگیرید. اکنون ما در روزهای پایانی س��ال نو میالدی هستیم. این زمان 
ش��اید برای بسیاری از مردم مناسبت مهمی باشد، اما سایر افراد متعلق 
به فرهنگ های دیگر بدان توجه خاصی ندارند. سال نو در فرهنگ چین 

به طور کامل متفاوت از زمان کریسمس است. نکته مهم در اینجا توجه 
به مناس��بت های مختلف و تنوع فرهنگی مخاطب برندمان اس��ت. فقط 
در ای��ن صورت ما امکان موفقیت در زمینه بازاریابی و اعطای هدیه های 

جذاب به مشتریان و کارمندان را خواهیم داشت. 
تحقیق درباره هدیه ها

انتخاب هدیه مناس��ب هیچ گاه کار ساده ای نیست. هر مدیری در این 
زمین��ه ایده متفاوت��ی دارد. توصیه من در این بخش هم اندیش��ی برای 
انتخاب هدیه ای مناس��ب اس��ت. همچنین در فرآیند انتخاب هدیه باید 
تحقیق گس��ترده ای انجام دهیم. یک��ی از ویژگی های بازار مدرن امکان 
یافتن محصوالت یکس��ان با دامنه قیمت های متفاوت است، بنابراین ما 
باید به دنبال ارزان ترین نمونه از محصوالت باش��یم. در غیر این صورت 

بودجه زیادی از برندمان خرج خواهد شد. 
عدم نیاز به انتخاب هدیه های گران قیمت

برخ��ی از برنده��ا قیمت یک هدی��ه را عامل اساس��ی در جلب نظر 
مخاط��ب قلمداد می کنند. ایده من در این بخش کامال متفاوت اس��ت. 
ام��روزه حتی برندهای ب��زرگ نیز هدیه های به نس��بت ارزان قیمتی به 
مش��تریان و کارمندان شان می دهند، بنابراین نکته اساسی در این میان 
نه قیمت هدیه ها، بلکه زمان و ش��یوه اعطای ش��ان اس��ت. رعایت آداب 
حرف��ه ای در اعطای هدیه و بی��ان حمالت احساس��ی در قالب نامه ای 
برای فرد موردنظر اهمیت بس��یار زیادی دارد. همچنین اس��تفاده از نام 
ی��ا لوگوی برندمان ب��ر روی هدیه موردنظر باید مدنظ��ر قرار گیرد. در 
غیر این صورت ش��اید مخاطب هدیه ما را برای سال ها نگه دارد، اما نام 

برندمان را فراموش کند. 
ایجاد محدودیت در کارت های هدیه

برخی از برندها به جای خرید هدیه ای مش��خص اقدام به اعطای کارت 
هدیه به کارمندان یا مش��تریان می کنند. این کارت ها در مورد مش��تریان 
به طور معمول عملکردی مانند بن تخفیف دارد، بنابراین مشتریان امکان 
خرید محصوالت مختلف با بن موردنظر را خواهند داشت. این نکته درباره 
کارمندان اندکی متفاوت تر است. ارائه بن تخفیف محصوالت شرکت برای 
کارمندان جذابیت چندانی ن��دارد، بنابراین ما باید کارت اعتباری هدیه را 
مدنظر قرار دهیم. تعیین س��قف منصفانه به گونه ای متعادل میان بودجه 
و انتظارات کارمن��دان برندمان ضروری خواهد بود. منطق اصلی نهفته در 
اعطای کارت اعتباری هدیه جلوگیری از فروش هدیه های برندمان از سوی 
کارمندان اس��ت. بدون تردید فروش محصولی هم��راه با لوگوی یک برند 
خدشه بزرگی به اعتبار آن وارد خواهد کرد، بنابراین اعطای کارت اعتباری 

راهکاری مناسب برای پرهیز از چنین رخدادی است. 
بیان تشکر نهایی

آیا شما تا به حال از تیم کارمندان یا سرمایه گذارهای شرکت هدیه ای 
دریافت کرده اید؟ در چنین مواقعی بیان تش��کر نهایی از دریافت چنین 
هدیه هایی اهمیت دارد. کارمندان یک ش��رکت وقتی هدیه ای دریافت 
می کنند، عالقه مند به بیان تش��کر به صورت مستقیم هستند، بنابراین 
مدیران ش��رکت باید همیش��ه در دسترس باش��ند. این امر امکان بیان 
تش��کر به صورت حضوری را فراهم می س��ازد. اگر این نکته مورد توجه 
قرار نگیرد، ش��اید مخاطب احس��اس اعطای هدیه از سر اجبار کند. در 

نتیجه تمام زحمات ما بر باد خواهد رفت. 
smallbiztrends :منبع

بررسی قابلیت جدید توییتر

یکی از مش��کالت بزرگ تمامی شبکه های اجتماعی، عدم 
امکان مدیریت درست افرادی است که آنها را دنبال کرده اید. 
درواقع این امر بسیار طبیعی است که در توییتر، افراد زیادی 
را در اصط��الح فال��و کنید، با این حال آی��ا تمامی این افراد 
مخاطبان مناسب و سودمندی برای شما محسوب می شوند؟ 
بدون ش��ک پاس��خ به این س��وال منفی بوده و در بس��یاری 
از ش��رایط ش��ما تنها پیگیر صفحات مختل��ف خواهید بود و 
هیچ واکنش��ی از جانب آنها وجود ندارد. این امر خصوصا در 
درازمدت باعث خواهد ش��د تا با لیستی بزرگ مواجه شوید 
که حتی مش��اهده پس��ت های آنها نیز به کاری بسیار دشوار 
تبدیل می ش��ود. برای رفع این موضوع اگرچه اپلیکیشن های 
متفرق��ه برای ش��بکه هایی نظیر اینس��تاگرام وجود دارد که 
بتوانید حساب های کاربری را براساس میزان فعالیت آنها در 
صفحه خود ترتیب بندی کرده و افرادی را که ش��ما را دنبال 
نمی کنند، شناسایی و اقدام به عدم دنبال کردن آنها کنید، با 
این حال هنوز هم وجود این امکان در درون خود برنامه ها به 
ش��دت احساس می شود که در این رابطه توییتر گامی بزرگ 
را برداش��ته است. درواقع قرار است تا در نسخه جدید آن به 
صورت آزمایش��ی با پیشنهاد آنفالو کردن برخی از حساب ها 
مواجه ش��وید. این امر باعث می شود تا ش��ما همواره بدانید 
که چه صفحاتی عمال واکنش��ی را نس��بت به ش��ما نداشته 
و هیچ رابط��ه دوطرفه ای وجود ندارد، ب��ا این حال امکانات 
جدید این برنامه تنها به این موضوع محدود نشده و صفحات 
پیش��نهادی ممکن اس��ت به خاطر فعالیت کم و بازدیدهای 
بسیار اندک آنها باشد. درواقع توییتر به شما پیشنهاد می کند 
که زمان خود را صرف چنی��ن کاربرانی نکنید. این امر خود 
عاملی برای تشویق افراد به فعالیت بیشتر خواهد بود. با این 
حال اگرچه قرار است که این قابلیت در نسخه جدید توییتر 
اضافه ش��ود، با این حال وجود یک مشکل بزرگ، تا به امروز 
آن را ب��ه تاخیر انداخته اس��ت. درواقع ای��ن امکان می تواند 
برای میکروبالگرهای این ش��بکه اجتماعی، دردس��رهایی را 
ایج��اد کند. علت ای��ن امر به این خاطر اس��ت که این افراد 
از دنبال کنندگان زیادی برخوردار هس��تند که طبیعی است 
که با تمامی آنها تعامل الزم ش��کل نگیرد. تحت این شرایط 
این قابلیت می تواند برای آنها کامال آزاردهنده به نظر برسد. 
فراموش نکنید که توییتر به تازگی حذف کامل حساب هایی 
ک��ه از آخرین فعالیت آنه��ا مدت زمان زی��ادی می گذرد را 
نیز در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت که با مخالفت هایی 
خصوصا از س��وی افراد پرکاربر مواجه شده است. درواقع این 
افراد بر این باور هس��تند که اقدام توییتر باعث کاهش تعداد 
دنبال کنندگانی خواهد ش��د که برای جذب آنها تالش هایی 
صورت گرفته است و کاهش شدید تعداد دنبال کنندگان آنها 
اصال مسئله ای جالب نخواهد بود. به همین خاطر پیش بینی 
می ش��ود که برای عدم بروز یک نارضایتی دیگر، توییتر تیک 
فعال ش��دن این قابلی��ت را ایجاد کند تا اف��رادی که تمایل 
ندارند، با پیش��نهادات مواجه نش��ده و به مانند سابق به کار 

خود ادامه دهند. 
business2community :منبع

تجربه آشپزی در فرهنگ های مختلف با 
Airbnb

غذا در مسافرت نقش مهمی را ایفا می کند. از طریق غذاها 
می ت��وان با فرهنگ، س��نت و ارزش های یک کش��ور ارتباط 
برقرار کرد. در ش��رایط کنون��ی، Airbnb با دادن گزینه ای 
به مس��افران برای آش��پزی با جوامع مختلف، شرایط خاصی 
را برای کسب معتبرترین تجربه پخت و پز به وجود می آورد.
امکان کس��ب این تجربه در بیش از ۷۵ کشور جهان فراهم 
ش��ده است و به مشتاقان سفر فرصت آشنایی با یک فرهنگ 
خاص به وس��یله غذا را می دهد. این پلتفرم تضمین می کند 
که غذاهای محلی، دس��تورالعمل ها و سنت ها با احترام حفظ 
شوند. اقدام فوق از طریق مشارکت با یک سازمان مردمی به 
نام »Slow Food« رخ می دهد. این س��ازمان بر جلوگیری 
از ح��ذف غذاها و س��نت های محلی از س��فره ها کار می کند. 
هر گزینه رزرو خانه توس��ط Slow Food بررس��ی می شود 
تا اطمینان حاصل ش��ود ک��ه دس��تورالعمل ها واقعا نمایانگر 

فرهنگ خاص یک منطقه باشند.
این طرح طیف گسترده ای از ۱۹۰۰ تجربه آشپزی و ۳۰۰۰ 
دس��تورالعمل پخت و پ��ز منحصر به فرد از »پاس��تا رولی با 
دس��تورالعمل یک مادربزرگ ایتالیایی« گرفته تا »یک غذای 
پرتغالی با الهام از دس��تورالعمل قدیمی« را دربر می گیرد. در 
ادامه همچنین گاهی اوقات جلس��اتی با حضور افراد مشهور 

محلی برگزار می شوند.
این س��فرهای غذایی از یک س��ری رهنمودهای درجه یک 
در م��ورد پایداری م��واد غذایی و محافظت از تنوع زیس��تی 
موج��ود پیروی می کنند. تعهد و تدری��س متقاضیان، قیمت 
کرای��ه خانه ها را برای ش��ان پایین م��ی آورد. این افراد ممکن 

است سرآشپزهای محلی یا حرفه ای باشند.
به گفته برایان چس��کی، مدیرعامل و یک��ی از بنیانگذاران 
Airbnb، افزودن گزینه »تجارب آش��پزی در سفر« با امید 
کمک به گشایش فرهنگ ها و شکل گیری روابط از راه سفر و 

غذا انجام خواهد شد.
چسکی خاطرنشان کرد که سنت افرادی که برای آشپزی و 
تشریک غذاها گردهم می آیند به حمایت از دستورالعمل های 
منحص��ر به فردی که از طریق آش��پزخانه های خانوادگی در 
سرتاس��ر جهان به اشتراک گذاش��ته می شوند، کمک خواهد 

کرد.
mbanews :منبع
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ام��روزه م��ا در دنیای »اخبار جعلی« زندگی می کنیم. ه��ر روز خیل عظیمی از 
اخبار به صورت های مختل به دس��ت افراد می رسد. متاسفانه توسعه فضای آنالین 
موجب سهولت در زمینه توسعه سریع اخبار جعلی شده است. در چنین شرایطی 
وظیفه بخش روابط عمومی برندها بسیار حساس خواهد بود. دنیای کسب و کار در 
طول چند دهه اخیر با موج بی اعتمادی فزاینده مشتریان مواجه شده است. این امر 
باورپذیری اغلب ادعاهی برندها را دش��وار می کند، بنابراین با هزینه های هنگفت بر 
روی بخش های مختلف برندمان نیز امکان دستیابی به اهداف بازاریابی و تبلیغاتی 
را نخواهیم داش��ت. امروزه عنصر اعتماد در هر کس��ب و کار اهمیت مرکزی دارد. 
تعام��ل با مخاطب هدف ب��دون توانایی در زمینه ایجاد اعتماد در وی غیرممکن به 
نظر می رس��د. همین نکته حوزه روابط عمومی را به شدت چالش برانگیز می سازد. 
شاید تا همین دو دهه پیش حوزه روابط عمومی یک برنامه و دستور کار مشخص 
داشت، اما اکنون با دامنه وسیعی از وظایف و مسئولیت ها دست و پنجه نرم می کند. 
مهم ترین چالش پیش روی برندها و تیم های روابط عمومی جلب اعتماد مشتریان 
اس��ت. همانطور که پیش از این نیز اش��اره شد، کس��ب اعتماد مخاطب هدف کار 
دشواری است. بحث کاهش اعتماد در حوزه اجتماعی نیز مطرح است، بنابراین یکی 
از دغدغه های اصلی جامعه شناس ها بررسی الگوهای مختلف بی اعتمادی اجتماعی 
اس��ت. این امر در کنار ش��عارهای توخالی برخی از برندها موجب تشدید بدبینی و 
بی اعتمادی افراد نسبت به کس��ب و کارهای مدرن شده است. من در طول دوران 
فعالیت به عنوان کارش��ناس روابط عمومی و مدیر تیم های روابط عمومی مختلف 
تجربه بسیار زیادی از تعامل با شرایط دشوار به دست آورده ام. در ادامه راهکارهای 
غلب��ه بر م��وج بی اعتمادی در حوزه کس��ب و کار با تمرکز بر روی کس��ب اعتماد 

مشتریان، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
1. ضرورت عبور از چالش ها

ماهیت دنیای کس��ب و کار همیشه همراه با چالش است. فرض امکان موفقیت 
بدون مواجهه با مش��کالت گسترده فقط در حد یک رویای سینمایی است. دنیای 
کسب و کار کنونی پیوند عمیقی با چالش در انواع مختلف و ضرورت مدیریت بهینه 
آنها پیدا کرده است. نکته مهم در این میان ضرورت عبور از مشکالت و بحران های 
پیش رو برای موفقیت در دنیای کسب و کار است. بخش روابط عمومی به طور ویژه 
وظیفه بیان درس��ت اطالعات اخبار را دارد. همچنین رد شایعات پیرامون برندمان 
و تالش برای تعامل سازنده با مخاطب نیز در دامنه وظایف این برند قرار می گیرد. 
اشتباه بسیاری از برندها در این شرایط عقب نشینی زودهنگام است. مشکالت حوزه 
کسب و کار مانند موانع مسابقه دو و میدانی است. ما به جای توقف در برابر موانع 
باید از آنها عبور کنیم. در غیر این صورت روند توسعه برندمان با خطر جدی مواجه 

خواهد شد. 
خوش��بختانه امروزه در حوزه روابط عمومی ابزارهای بس��یار زیادی در اختیار ما 
قرار دارد. این امر فرآیند مدیریت اوضاع را ساده تر خواهد کرد. نکته مهم در اینجا 
ش��ناخت درس��ت از ابزارهای کمکی در حوزه روابط عمومی و اس��تفاده مناسب از 
آنهاست. به این ترتیب امکان عبور از مشکالت و چالش های حوزه روابط عمومی به 

ساده ترین شکل ممکن فراهم خواهد شد. 
2. کمک به دیگران یعنی کمک به برندمان

وقتی قصد بررس��ی دالیل بی اعتمادی مش��تریان به برندها و فعالیت های شان را 
داریم، باید با خود روراست باشیم. امروزه بی اعتمادی مردم به برندها و جریان های 
رسانه ای ناشی از عملکرد نامناسب آنها در طول زمان است، بنابراین تالش برای رفع 

آن در کوتاه مدت هیچ نتیجه مناسبی برای ما در پی نخواهد داشت. 
متاسفانه پیش فرض اغلب مردم نسبت به ماهیت نه چندان مطمئن فعالیت های 
روابط عمومی برندها موجب پیش داوری درباره این مسائل می شود. توصیه محوری 

من در این بخش تالش برای نمایش حس��ن نیت مان است. به عبارت دیگر ما باید 
در عمل به مش��تریان کمک کنیم. این امر با ارائه اطالعات درس��ت و کاربردی در 
حوزه روابط عمومی انجام می ش��ود. یکی از اشتباهات رایج تیم های روابط عمومی 
بیان پیام های دارای ابهام است. به این ترتیب مخاطب به سختی متوجه معنای پیام 
ما خواهد شد. وقتی ما واضح صحبت نکنیم، امکان سوء برداشت از آن وجود خواهد 
داش��ت، بنابراین هدف اصلی در این بخش افزایش دقت و کیفیت پیام های روابط 

عمومی برندمان است. 
3. اهمیت شخصی سازی محتوا

انج��ام پژوهش در حوزه روابط عمومی اهمیت بس��یار زیادی دارد. این امر تمام 
فعالیت ها و روندهای اطالع رسانی یک برند را هدفمند می سازد. متاسفانه بسیاری 
از برندها بدون توجه به این نکته اقدام به س��اماندهی فعالیت شان در زمینه روابط 
عمومی می کنند. بی تردید این امر نتیجه مناسبی برای برندها در پی ندارد، بنابراین 

مواجهه با مشکالت عمده برندها در زمینه روابط عمومی جای تعجب ندارد. 
امروزه ایجاد رابطه ش��خصی با مخاطب هدف امری ضروری در تمام بخش های 
یک ش��رکت محسوب می ش��ود. برندهای بزرگ برای موفقیت در بازارهای محلی 
گوناگون اقدام به ترکیب پیام های بازاریابی، تبلیغاتی و روابط عمومی شان با اطالعات 
مرتبط با سلیقه و فرهنگ بومی مخاطب می کنند. نتیجه این امر تاثیرگذاری هرچه 
بیشتر بر روی مخاطب هدف است. بدون شک مشتریان یک برند گروهی یکدست 
محس��وب نمی شود. به همین خاطر باید نس��بت به تفاوت های آنها توجه کافی را 
داشته باشیم. استفاده از تازه ترین فناوری های حوزه روابط عمومی به بهبود کیفیت 
عملک��رد ما کمک خواهد کرد، بنابراین همیش��ه نیم نگاهی به آخرین تحوالت در 
عرصه روابط عمومی داشته باشید. شناخت سلیقه مخاطب با استفاده از فناوری های 
جدید کار چندان دش��واری نیست. نکته مهم استفاده از چنین اطالعاتی در عمل 

است. 
استفاده از هوش مصنوعی و روبات های خودکار در زمینه پاسخگویی به مخاطب 
یکی از ترندهای پرطرفدار میان برندها محس��وب می شود. بدون تردید استفاده از 
فن��اوری هوش مصنوعی و به طور ویژه روبات ه��ای چت کار جاری تیم های روابط 
عمومی را به شدت کاهش می دهد. نقد اساسی به این شیوه مدیریت روابط عمومی 
فقدان احس��اس تعامل انسانی است. کاربران به س��رعت ماهیت پاسخگویی افراد 
واقعی و روبات ها را تشخیص می دهند. این امر موجب کاهش جذابیت برند ما برای 
مخاطب در صورت اس��تفاده صرف از روبات های چت می ش��ود. توصیه من در این 
بخش اس��تفاده همزمان از روبات های چت و کارشناس های حرفه ای است. به این 

ترتیب هزینه های برندها به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت. 
4. افزایش انتظار مخاطب از برندمان

ایجاد انتظار در مخاطب ایده عجیبی به نظر می رسد. امروزه اغلب کسب و کارها 
در تالش برای کاهش فشار مشتریان بر روی دوش شان هستند. وقتی فشار کمتری 
بر روی ما وارد ش��ود، امکان فعالیت بهینه فراهم خواهد شد. این استدالل در نگاه 
نخست بسیار استاندارد و توجیه پذیر به نظر می رسد. نظر شخصی من در قبال این 
استدالل ضرورت ایجاد انتظارات مشخص در مشتریان برای جلب نظرشان از طریق 
تحقق آنهاس��ت. وقتی هیچ کس انتظاری از ما نداش��ته باش��د، ایجاد تفاوت دشوار 
خواهد شد. گاهی اوقات حتی اجرای چندباره یک تعهد نسبت به مشتریان کاربردی 
خواهد بود. نکته مهم در این بخش افزایش س��طح کلی عملکرد برندمان در حوزه 
روابط عمومی اس��ت. در بدبینانه ترین وضعیت ممکن تعهدات برندها هرگز تحقق 
پیدا نمی کند. این امر یکی از دالیل اصلی بی اعتمادی مش��تریان نسبت به فعالیت 
برندها در حوزه روابط عمومی است. اگر برند ما تجربه موفقی از اجرای تعهداتش را 

به نمایش بگذارد، ادراک مشتریان از ما به طور کلی تغییر خواهد کرد. 
امروزه برندهای بزرگ شعارهای جذابی در بخش روابط عمومی انتخاب می کنند. 
این امر همیش��ه همراه با تحقق عینی ش��عارهای موردنظر است. درست به همین 
خاطر ش��هرت برنده��ای بزرگ روز به روز افزایش پی��دا می کند. برندهای کوچک 

در نقطه مقابل توانایی انتخاب ش��عارها و تعهدات جذاب را ندارند. این امر ناشی از 
تالش آنها در راس��تای کاهش فشار انتظارات مشتریان است، بنابراین تا زمانی که 
ما انگیزه ای برای خطرپذیری و افزایش س��طح انتظارات مش��تریان نداشته باشیم، 

موفقیت در حوزه روابط عمومی غیرممکن خواهد بود. 
5. پیش بینی نیازها و خواسته های مخاطب

آی��ا تا ب��ه حال رفتار گربه ه��ای خانگی را مورد بررس��ی ق��رار داده اید؟ گربه ها 
وقتی گرس��نه می شوند، به سراغ انس��ان ها می آیند. این امر بیانگر درخواست آنها 
برای خوراکی بیش��تر است. اگر ظرف غذای گربه ها همیش��ه پر باشد، هیچ گاه به 
س��راغ انسان ها برای غذای بیش��تر نخواهند آمد. نکته مهم این امر در حوزه روابط 
عمومی و به طور کلی کس��ب و کار مربوط به ضرورت رفع نیاز مش��تریان پیش از 
درخواست شان است. چنین کاری موجب افزایش سریع شهرت و محبوبیت برند ما 

نزد مخاطب خواهد شد. 
امروز مش��تریان عالقه چندانی به بیان خواسته های اصلی شان به برندها ندارند، 
بنابراین هر برند با چالش های اساسی در زمینه رفع نیازهای مشتریان پیش از ظهور 
مواجه اس��ت. این امر نیازمند ش��ناخت دقیق مخاطب و تالش برای به روز رسانی 
مداوم شناخت مان از آنهاست. در غیر این صورت به تدریج توانایی برآورده ساختن 
انتظارات مشتریان را از دست خواهیم داد. برندهای موفق هیچ گاه منتظر دلیل برای 
دست زدن به اقدامی خاص نیستند. آنها از پیش برنامه های دقیقی برای پیش بینی 
روند تغییر مش��تریان در ذهن دارند. همین امر مزیت برندهای بزرگ در مقایسه با 
کس��ب و کارهای کوچک و محلی محسوب می شود. اگر ما در حوزه روابط عمومی 
خواس��تار تاثیرگذاری بیشتر بر روی مشتریان هستیم، باید الگوبرداری از برندهای 
بزرگ را در دس��تور کار قرار دهیم. اگر زمانی مش��تریان برای تحقق یک خواسته 
به س��راغ ما آمدند، باید به ش��دت احس��اس خطر کنیم. این امر به معنای کارکرد 
نامناسب بخش پیش بینی انتظارات مشتریان و احتمال ریزش دامنه وسیعی از آنها 
خواهد بود. وظیف��ه اصلی بخش روابط عمومی در این چالش پیچیده ایجاد رابطه 
عمیق با مشتریان است. فقط در این صورت امکان تعامل نزدیک با مشتریان فراهم 
خواهد شد. در غیر این صورت موفقیت های احتمالی برند ما به طور کامل براساس 

شانس خواهد بود. 
6. درون و بیرون نگری

در تمام کسب و کارها توجه به نکات مهم دارای اهمیت است. موفقیت در کسب 
و کار به طور اصولی حاصل توجه به نکات ریز در عین طراحی نقش��ه راه منس��جم 
و کل��ی برندمان اس��ت. ایجاد هماهنگی میان این دو وجه فق��ط از طریق درون و 
بیرون نگری همزمان امکان پذیر خواهد ش��د. در دنیایی که اعتماد به برندها سخت 
اتفاق می افتد، برند ما باید برنامه ای دقیق برای جلب نظر مخاطب داشته باشد. در 

غیر این صورت امکان کسب موفقیت برای ما فراهم نخواهد شد. 
بی تردید شروع فرآیند درون و بیرون نگری دشواری های بسیار زیادی برای برندها 
به ارمغان می آورد، با این حال پس از گذشت اندک زمانی شرایط عادی خواهد شد. 

به این ترتیب وضعیت برند ما به طور اصولی پیش خواهد رفت. 
7. کار سخت در کنار استراحت مناسب

امروزه بس��یاری از برندها فرهنگ کار س��خت را ترویج می کنن��د. این امر نکته 
مطلوبی در زمینه فعالیت برندها محس��وب می شود. به این ترتیب ما فرصت کافی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و جلو افتادن از رقبا را خواهیم داشت. من 
نیز به عنوان کارشناس حوزه روابط عمومی به اهمیت کار سخت آگاهی دارم. نکته 
مهم در این میان توجه به ضرورت اس��تراحت مناسب در کنار کار سخت است. در 
غی��ر این صورت فرآیند فعالیت برند ما فقط در مقطعی خاص بی نظیر خواهد بود. 
خستگی ناشی از کار عواقب بسیار خطرناکی در پی دارد. به همین خاطر استراتژی 
اصلی برند ما باید ایجاد تعادل میان کار س��خت و استراحت مناسب باشد. این امر 

رمز موفقیت  در تمام حوزه های کاری محسوب می شود. 
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3 نکته کلیدی در تولید محتوا 
تولید محتوای خوب چگونه اتفاق می افتد؟

یکی از بهترین ش��یوه های جذب مخاط��ب در فضای مجازی تولید 
محتوای خوب است، اما آیا همه محتواها دیدنی و خواندنی اند؟خواننده 
چه محتوایی را می بیند یا می خواند؟ آیا هر محتوایی که در وب سایت 
خود می گذارید خوانده یا دیده می شود؟ بدون شک پاسخ منفی است. 

پس چه محتوایی تولید کنیم که خواننده آن را ببیند و یا بخواند ؟
برای اینکه کاربر محتوای شما را بخواند یا ببیند، به سه نکته  توجه 

کنید:
نکته اول: کوتاه بنویسید و فیلم کوتاه بسازید

عصر امروز عصر کوتاه نویسی است. مردم فرصت خواندن مطالب بلند 
را ندارند. محتوایی را خواننده می خواند که شما بتوانید در چند جمله 
اول پیام را انتقال داده باشید. شما باید پیام اصلی را در همان بند اول 
بگویید. چون اگر بخواهید حاشیه بروید مخاطب از صفحه شما می رود. 
حت��ی اگر فیلم هم تولید می کنید بای��د در ۱۰ تا ۱۵ ثانیه اول پیام 

خود را بیان کنید.
برخی از ویدئوهای کوتاه آنقدر خس��ته کننده  است که بیننده حاضر 
نیس��ت حتی چند ثانیه بیش��تر آن را ببیند. جمالتی نظیر:  »س��الم 
دوستان. من فالن فالنی نویسنده و تولیدکننده محتوا هستم. می خواهم 
امروز درباره یکی از گزینه های مهم در زمینه تولید محتوا با شما صحبت 
کن��م. همانطور که می دانید... « اگر جمله ش��ما در ی��ک ویدئو کوتاه 
این گونه آغاز شود، مخاطب کمی دارد. باید بگویید: »سالم. سه راه برای 

تولید محتوای خوب وجود دارد.«
شما اگر تولیدکننده یا فروشنده کفش های طبی هستید  باید در یک 
ویدئوی کوتاه بگویید: »سالم. این کفش ها، سالمتی قلب شما را تضمین 
می کند. یک الیه طبی دارد. این الیه طبی باعث می شود عرق و... «کل 

مطلب در یک دقیقه بیان شود.
شما برای اینکه خواننده را به ادامه خواندن وادار کنید فرصت کوتاهی 
دارید. در ی��ک پاراگراف کوتاه حرف و پیام تان را منتقل کنید. در این 
صورت مخاطب به ادامه حرف های ش��ما توجه می کن��د. در پاراگراف 
بع��دی یا ادامه ویدئو حرف های کلی نزنید. وقتی در جمله اول گفتید: 
»چگونه ل��ک جوهر را از روی فرش پاک کنی��م؟« در جمالت بعدی 
راه های پاک کردن جوهر از روی فرش را خالصه بگویید. مثال: »ش��ما 
مقدار کمی س��رکه را روی پارچه س��فید آغشته کنید و روی آن پودر 
لباسشویی بریزید سپس...« تا اینجا، مخاطب نوشته شما را می خواند یا 

حرف های شما را می شنود. 
در نوش��تن حتما از جمالت کوتاه استفاده کنید. جمالتی بیش از ۷ 
تا ۸ کلمه برای خواننده آزاردهنده اس��ت. برخی از نویس��ندگان، فعل 
جمله را پس از نوشتن ۳۰ تا ۴۰کلمه می آورند. جمالت بلند و طوالنی 
خسته کننده است. هر چقدر جمله کوتاه تر باشد خواننده بیشتری دارد. 
مثال جمله: » شما هر روز کتاب بخوانید.« زیباتر و خواندنی تر است یا 
جمله: » هر روز  از صبح تا شب، در خانه، محل کار، داخل اتوبوس، مترو 

و یا در پارک ها لحظاتی کتاب بخوانید.«؟
 ب��دون تردید جمله اول، پیام را زودتر منتقل می کند. از تکرار فعل 
نترسید. برخی از افراد می گویند: نباید فعل را زیاد تکرار کرد اما گاهی 
تکرار موجب زیبایی است. من کتاب می خوانم. تو کتاب می خوانی. ما 
کتاب می خوانیم. پس خانواده کتابخوانی هستیم. این جمالت زیباست. 

کوتاه است. پیام را تکرار می کند و خواننده لذت می برد. 
عصر درازگویی گذشته است. پیام ما در وب سایت ها باید کوتاه باشد. 
خواندنی باشد. زیبا باشد و پیام سریع به ذهن خواننده منتقل شود. شما 
اگر نویسنده هستید اول از همه بدانید چه پیامی را می خواهید انتقال 

دهید. بعد آن پیام را با کمترین کلمات بنویسید.
نکته دوم : از داستان برای تولید محتوا استفاده کنید

همه ما آدم ها داس��تان را دوست داریم. داستان انگیزه را برای دیدن 
یا خواندن باال می برد. بنابراین گاهی می توانید برای جلب نظر خواننده 
داستان بگویید. داستان های کوتاه بگویید و یا با فیلم های کوتاه، داستان 
تولید کاال را روایت کنید. مردم داس��تان را دوست دارند. داستان شما 
باید کوتاه باش��د. قصه امیرارس��الن نامدار ننویسید. خیلی کوتاه یک 
روایت زیبا از کاال یا خدمت خود بیان کنید. داس��تان های ادامه دار هم 
ننویس��ید. حداکثر در ۷۰۰ تا ۸۰۰ کلمه داس��تان کاالی خود را بیان 
کنید. البته می توانید درباره کاالی خود داستانی بنویسید و زیرپوستی 
به کاالی خود اشاره کنید. فیلم های داستانی شما نیز باید کوتاه باشد. 
ش��خصیت اصلی داستان نباید زیاد حرف بزند. در زمان کوتاه حداکثر 

یک تا دو دقیقه پیام را انتقال دهید.
نکته سوم: محتوای شما چه نفعی برای کاربر دارد؟

هیچ گاه در تولید محتوا مناف��ع خواننده را فراموش نکنید. برخی از 
نویسندگان فقط به فکر منافع کارفرما هستند. اگرمی خواهید مدیرعامل 
نوشته شما را بخواند و لبخند بزند، لطفا فقط برای او بنویسید. مطالبی 
برای مردم خواندنی اس��ت که منفعتی برای آنها دارد. اگر تولیدکننده 
کفش هستید الزم نیست درباره تاریخچه تولید کفش در جهان مطلبی 
بنویسید. این دسته از مطالب را افراد کمی می خوانند، اما حتما مطلبی 
درب��اره زیره یا پاش��نه کفش و رابطه آن با س��المتی افراد بنویس��ید. 
همچنین می توانید با تصویر، نشان دهید که یک کفش خوب می تواند 

به سالمت قلب نیز کمک کند.
یا اگر در وب س��ایت خود مبل می فروشید، الزم نیست درباره فرآیند 
ساخت مبل توضیح دهید. مردم دوست دارند چیزی را بخوانند و ببینند 
که برای آنها فایده داشته باشد. مثال درباره فواید نشستن روی مبل برای 
کاهش درد زانو یا کمر بنویس��ید. در میانه یا انتهای مطلب می توانید 
لینک بدهید تا به فروشگاه شما بیایند. خواننده با خواندن این مطلب به 

فروشگاه شما سر می زند. 
یک��ی از بانک ه��ا برای تولید محتوا، مطلب��ی بالغ بر ۵۰۰۰ کلمه 
درباره تاریخچه بانک و بانکداری در ایران نوش��ته است. این مطلب 
را کس��ی نمی خواند. من چ��را باید درباره تاریخچ��ه راه اندازی این 
بان��ک بدانم؟ اما ای��ن مطلب را می خوانم: »بدون س��پرده گذاری تا 
۱۰۰میلی��ون توم��ان وام بگیری��د.« خواندن این مطل��ب برای من 

منفعتی دارد.
 جمع بندی

در این نوشته سه نکته درباره تولید محتوای متنی و تصویری گفته 
شد: یک: عصر امروز عصر کوتاه نویسی و کوتاه گویی است. دو: داستان 
عنصر مهمی در محتوای متنی و تصویری است. سه: محتوا باید منفعتی 

برای کاربر داشته باشد.

ایستگاهبازاریابی ضرورت جلب اعتماد دوباره مشتریان در حوزه روابط عمومی

روابط عمومی و بحران عدم اعتماد مشتریان
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اگر به شغل رویایی خود دست نیافتید، باید 
چکار کنید؟

گاهی در یک س��ازمان بزرگ و گاهی در یک شرکت کوچک، به 
دنبال شغل رویایی خود می گردید. برای تصدی آن شغل درخواست 
می دهید، اما با درخواس��ت تان موافقت نمی ش��ود. طبیعی است که 
احس��اس ناخوش��ایندی را تجربه کنید و مدتی طول بکش��د تا اثر 
این احس��اس از بین برود، اما واقعیت این اس��ت که نباید تس��لیم 
شوید. خودتان را با شرایط جدید تطبیق دهید و تا رسیدن به شغل 

رویایی تان دست از تالش برندارید.
در ادامه مطلب چهار اس��تراتژی معرفی می شود که به شما کمک 
می کند بر ناامیدی حاصل از نرسیدن به شغل رویایی تان غلبه کنید:

1.عدم پذیرش در شغل رویایی تان،  پایان راه نیست
با عدم موافقت درخواس��ت شغلی تان، ممکن است با خودتان فکر 
کنید فرصت بس��یار بزرگی را از دس��ت دادید و شاید هرگز نتوانید 
اهداف زندگی خود را محقق کنید، اما این تصورات کمکی به ش��ما 
نخواهد کرد. در عوض با نگاهی به گذشته، به تالش های ناکام خود 
بنگرید و بیندیش��ید که این اش��تباهات و ناکامی ها چگونه توانسته 
مسیرها را برای ش��ما هموار و درهای بیشتری به روی تان باز کند. 
گاهی از دس��ت دادن یک شغل باعث می ش��ود خودتان را از لحاظ 

حرفه ای مجهزتر کنید.
2.ناامیدی خود را طوری هدایت کنید که به انگیزه تبدیل 

شود
اگر شما به خاطر فقدان تجربه یا مهارت های خاصی مورد پذیرش 
قرار نگرفتید، اکنون فرصتی فراهم ش��ده تا خشم خود را تبدیل به 
محرکی برای ادامه  کارتان کنید. یادگرفتن یک زبان برنامه نویس��ی 
جدید یا دریافت یک گواهینامه معتبر، ممکن اس��ت دش��وار باشد، 
ولی به ش��ما اعتماد به نفس و احس��اس قدرت بیشتری می دهد. تا 
آنجا که با خودتان می گویید: »دیگر هیچ کس به خاطر نداشتن فالن 

گواهینامه یا مهارت نمی تواند درخواست مرا رد کند.«
3.ابزارهای جایگزین برای رسیدن به هدف تان را پیدا کنید

برای هر هدفی که دارید احتماال مس��یرهای جایگزینی هم وجود 
دارند. از خودتان بپرسید:

۱.آیا ش��رکت رقیبی وج��ود دارد که برای موقعیت های مش��ابه 
استخدام کند؟ )مثال ش��رکتی با درخواست شما برای استخدام در 
واحد بازاریابی موافقت نمی کند، ولی شرکت دیگری حاضر به انجام 

این کار هست(.
۲.آی��ا نقش های مج��اوری هم وجود دارند که همچنان مناس��ب 
باشند؟ )مثال شما با یک نقش در بخش فروش راحت هستید یا در 

بخش ارتباطات یا در بخش روابط توزیع کننده؟(.
۳.آی��ا فروش��ندگان، عرضه کنندگان یا کس��ب و کارهای مرتبطی 
وجود دارند که بتوانید برای آنها کار کنید؟ )ممکن است بتوانید در 
یک آژانس تبلیغاتی، ش��غلی به دس��ت آورید که خریدهای شرکت 

ایده آل شما را در فضای مجازی اداره می کند(.
۴.آیا نقش های »فیدر« وجود دارن��د که بتوانید برعهده بگیرید؟ 
)پروفای��ل اف��رادی در لینکدین که ش��غل موردنظر ش��ما را دارند، 
بررس��ی کنید. مسیر شغلی آنها چه بوده است؟ ببینید آیا می توانید 

شغلی مانند شغل قبلی آنها داشته باشید؟(
4.روش هایی بیابید تا همواره مورد توجه شرکت ایده آل تان 

باشید
هر کس��ی در هر حیطه ش��غلی که مش��غول به فعالیت می شود، 
ممکن اس��ت به دالیل مختلفی، به میل ش��خصی ی��ا از روی اجبار 

شغل مورد عالقه اش را رها کند.
وقتی با درخواس��ت شغلی  ش��ما موافقت نمی شود، بهتر است به 
خاطر فرصتی که به ش��ما دادند از آنها تشکر و کاری کنید که آنها 
متوجه شوند همچنان به این شرکت و شغل مورد نظر عالقه مندید. 
می توانید به آنها بگویید، هر زمان احساس کردند به شما نیاز دارند، 
با کمال میل حاضرید در س��ایر نقش های موج��ود با آنها همکاری 

کنید.
حتی می توانید رویدادهای آن ش��رکت را به طور دوره ای پیگیری 
کنی��د تا هر وقت فرصتی برای گفت وگو پیش آمد آن را از دس��ت 
ندهید. در این صورت به محض اینکه موقعیت شغلی دیگری پیش 
بیاید )فرقی نمی کند در ش��ش ماه یا س��ه سال بعد(، آن شرکت به 
وضوح ش��ما را به یاد خواهد داشت و شما در اولویت استخدام قرار 

خواهید گرفت.
طبیعی است که هر کسی آرزوی فرصت شغلی عالی و تمام عیاری 
را داش��ته باشد و وقتی نتواند آن را به دست آورد، احساس شکست 
کند، ولی با استفاده از این استراتژی ها، می توانید این عدم پذیرش را 

به فرصت های بهتری برای حرکت رو به جلو تبدیل کنید.
hbr/modirinfo  :منبع

رهبری
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راه اندازی کس��ب و کار مس��اله ای نیست که بتوانیم س��اده از آن عبور کنیم. 
برخی از کارآفرینان بر این عقیده اند که طرح کسب و کار، یک موضوع فرمالیته 
اس��ت که تنها س��خنرانی های پرزرق و برق یا تصاویر و ویدئوهای چش��مگیر، از 
آن حذف ش��ده اند، اما حقیقت این اس��ت که نباید اهمیت حیاتی طرح کسب و 

کار را نادیده گرفت.
با طرح کس��ب و کار می توان چش��م انداز شرکت را به س��رمایه گذاران بالقوه، 
مش��تری ها و کارمن��دان آین��ده معرفی کرد؛ ع��الوه بر این، ی��ک طرح خوب، 

عملکردهای اجرایی و نحوه فعالیت ها در درازمدت را به نمایش می گذارد.
این احتمال وجود دارد که طرح کس��ب و کار خود را پیچیده تر، دش��وارتر و 
طوالنی تر از حد مجاز تهیه کنید، بنابراین ما به ش��ما کمک می کنیم که با پنج 
آیتم ضروری که باید در تمامی طرح های کسب و کار به آنها اشاره شود، بیشتر 

آشنا شوید.
1. محتوا

هدف اصلی طرح کس��ب و کار این اس��ت که یک درک کلی از اهداف شرکت 
و نحوه دس��تیابی به آنها را به خواننده ارائه کنید. معرفی محتوا یکی از بهترین 
فرصت ها برای این کار اس��ت. این بخش از طرح کس��ب و کار به طور معمول به 
س��ه بخش تقسیم می ش��ود: خالصه اجرایی، توضیح مختصری درباره شرکت و 

محصوالت یا خدمات.

خالصه اجرایی در واقع یک معرفی س��ریع اس��ت که درباره مدیر یا بنیانگذار 
کسب و کار و چیزی که عرضه می کند، توضیح می دهد. بخش بعدی که توضیح 
مختصری درباره ش��رکت است، شامل یک بررس��ی و توضیح خالصه از ساختار 
شرکت، کارکنان اصلی، طبیعت کسب و کار و اهداف کوتاه و بلندمدت می شود. 

در نهایت باید محصوالت یا خدمات را معرفی کنید.
2. تجزیه و تحلیل بازار

یک کارآفرین باید نشان دهد که به خوبی می داند پا در چه عرصه ای گذاشته 
و وارد چه ماجرایی می ش��ود. تجزیه و تحلیل ب��ازار باید جزییاتی از خصوصیات 
جمعیتی مخاطبان و یک نگاه کلی به صنعت را دربر داش��ته باش��د. ویژگی های 
رقیبان نیز باید در این بخش گنجانده شود. هر چقدر که ارزیابی های چشم انداز 

را با جزییات تشریح کنید، بیشتر می توانید توجه مخاطبان را جلب کنید.
3. استراتژی

س��رمایه  گذاران می خواهند ک��ه از جزییات بااهمیت ترین بخ��ش برنامه های 
اجرایی ش��رکت و فعالیت ه��ای الزم برای دس��تیابی به موفقیت مطلع ش��وند. 
ب��رای مثال اگر ایده یک اجاق خوراک پزی بدون دود را به س��رمایه گذار معرفی 
می کنید، او باید بداند که چرا این اجاق، بهتر از اجاق های دیگر بوده و چه توجیه 
اقتصادی دارد. چه چیزی این مدل را موثرتر می کند؟ پایداری آن چگونه خواهد 

بود؟ این کسب و کار تا شش ماه تا یک سال آینده به چه صورت خواهد بود؟

4. سازمان
این آیتم به شما اجازه می دهد که جزییات عملکردهای اجرایی شرکت را ارائه 
کنید. بهتر این اس��ت که نشان دهید با دریافت س��رمایه موردنظر یا رسیدن به 
میزان مشخصی از درآمد، به چه شکلی رشد خواهد کرد. اگر بتوانید به همکاری 
با مش��اوران یا منتورها اشاره کنید، به نفع شما خواهد بود. این کار در واقع باور 

به یک پروژه را نشان می دهد.
5. منابع مالی

طرح کس��ب و کار همچنین باید نش��ان دهد که چ��را این ایده، یک 
کس��ب و کار خوب به ش��مار می رود، بنابراین باید تجزیه و تحلیل های 
مال��ی را نی��ز در آن بگنجانید. بخش منابع مالی به ویژه برای کس��ب و 
کاره��ای نوپایی که می خواهند برنامه خود را به س��رمایه گذاران بالقوه 
معرفی کنند، بس��یار مهم است. کارآفرینانی که هیچ منابع مالی ندارند 
و ی��ا هن��وز به هیچ درآم��دی نرس��یده اند، می توانند با توجه به رش��د 
پیش بینی شده، بودجه موردنظر تا پنج سال آینده را نشان دهند. تدوین 
طرح کسب و کار اغلب به کمک حسابدار یا متخصصان مالی نیاز دارد، 
کس��انی که می توانند آمار و ارقام را تضمین کنند و ثابت کنند که همه 

چیز برمبنای خوش بینی و بلندپروازی نبوده است.
entrepreneur/ucan :منبع

1-تیم سازی مناسبی برای استارت آپ تان داشته باشید
تیم مهم ترین دارایی هر مش��ارکت جدید است. اوال مطمئن شوید که بهترین 
افراد با مهارت های مکمل را در اختیار دارید. دوما مطمئن شوید که با تیم خود 
راحت می توانید کار کنید. ش��ما قبل از اینکه این مشارکت را شروع کنید با هم 

همکاری حرفه ای داشتید.
صرفا به این خاطر که شما دوستان خوبی هستید، دلیل نمی شود که شرکای 
خوبی هم در کسب و کار باشید. هر کسی سبک کاری و شخصیت متفاوتی دارد. 
در یک ش��رکت بزرگ با افراد زیادی کار می کنید، ولی در یک اس��تارت آپ در 
تیم ه��ای کوچک و با تعداد کمی از افراد کار خواهید کرد. اگر نمی توانید با آنها 
به  خوبی کار کنید، این امر تاثیر ش��دیدی بر ش��انس موفقیت کس��ب و کارتان 

خواهد گذاشت.
2-بازار و صنعت تان را بشناسید

اگر قبل از راه اندازی ش��رکت تان متوجه ش��دید که بازار و صنعت چگونه کار 
می کند، پس زمان بیش��تری برای تمرکز روی توسعه  محصول و فروش خواهید 

داشت.
3-در اسرع وقت با مشتریان )بالقوه( صحبت کنید

ش��ما باید از محل کارت��ان بیرون بروی��د. صحبت با مش��تریان بالقوه، درک 
مشکالت آنها و تشخیص نیاز بالقوه برای خدمات یا محصوالت بسیار مهم است. 

اصال نباید در این مورد کوتاهی کرد.
4-نقاط  قوت تان را بشناسید و براساس آن روی زمان خود 

سرمایه گذاری کنید
در اس��تارت آپ باید هر کاری را تا حد مش��خصی که مدنظرتان اس��ت، انجام 
دهید تا بتوانید بیش��تر وقت خودتان را برای آنچه که واقعا در آن مهارت دارید، 
صرف کنید. بدین منظور باید به خوبی از نقاط  قوت و ضعف خودتان آگاه باشید 

و براساس آن عمل کنید.
5-زمان زیادی را صرف تکمیل محصول نکنید

با اینکه توس��عه   »سیس��تم کامل X « یا »مجموعه ویژگی ایده آل Y« ممکن 
اس��ت از دیدگاه فنی یا حتی از دیدگاه بعضی س��هامداران قابل درک باشد، ولی 
باز هم فکر کنید که آیا این کار برای اس��تارت آپ ش��ما مناس��ب اس��ت یا خیر. 
اگر مش��تریان واقعا خواس��تار محصول ش��ما هس��تند خواهند توانست از عهده  
محدودیت های خاص برآیند. بهتر است یک خدمت یا محصول نیمه تمام را تهیه 
کنید و س��پس ببینید که آیا واکنشی در بازار مشاهده می کنید یا خیر. شاید در 
پش��ت درهای بسته به تکمیل محصول بپردازید و درنهایت چیزی به  دست آید 

که هیچ خریداری ندارد.
6-اول بودن ممکن است مضر باشد

اگر می خواهید نوآور باش��ید و برای اولین بار از تکنولوژی جدیدی اس��تفاده 
کنی��د. هیچ تضمینی ب��رای موفقی��ت وجود ن��دارد. گاهی اوقات آماده ش��دن 
مش��تریان، کس��ب و کارها یا س��هامداران برای یک ایده، مقداری زمان می برد. 
اس��تراتژی موفق این اس��ت که در عرصه، دومین نفر باشید و از مزایای کارهای 

اساس��ی ای که نفر اول انجام داده است بهره ببرید، به خصوص وقتی  که محصول 
جدید کاملی ایجاد می کنید.

7-فرهنگ بازخورد باز با بنیان گذاران مشترک و تیم تان داشته باشید
در تی��م بنیان گذار، به فرهنگ بازخورد صادقانه نیاز دارید. این امر به خصوص 
وقتی سخت است که بازخورد نه تنها مثبت است، بلکه تیم باید مطمئن شود که 

بازخورد، عملی و مفید است.
8- کاری که موثر نیست را رها کنید

هن��وز هم هر وق��ت متوجه ش��دید کاری موثر نیس��ت، می توانی��د گامی به 
عق��ب برگش��ته و موقعیت را ارزیابی کنی��د. به چه دالیلی بعض��ی چیزها موثر 
واقع نمی ش��وند؟ آیا برای حل مش��کالت، می توان معیارهای واقع بینانه ای را در 
نظر گرفت؟ در غیر این صورت معیارهای جایگزین چه چیزهایی هس��تند؟ اگر 
جایگزینی مناس��ب در طول مسیر پیش بیاید، می توان آن را انتخاب کرد، حتی 

اگر این کار به معنای رها کردن طرح اولیه باشد.
راه اندازی کس��ب و کار، کار آس��انی نیست. گاهی احس��اس شکست خواهید 
کرد و برخی هم آن را تایید خواهند کرد. دیگران ش��ما را به ادامه کار تش��ویق 
خواهند کرد و شما موفقیت های خود در طول مسیر را جشن خواهید گرفت. هر 
اس��تارت آپی منحصر به فرد است، ولی با این حال چالش های ناشی از راه اندازی 
کس��ب و کارتان منحصر به فرد نیس��تند. هیچ نیازی نیست که شما اشتباه های 
قبل��ی دیگران را مرتکب ش��وید. بدین منظور می توانی��د وبالگ ها و کتاب های 

مربوطه را بخوانید، مشورت کنید یا مربی پیدا کنید.
medium/modirinfo :منبع

8 درسی که از هم بنیان گذاری یک استارت آپ آموختم

5 آیتم ضروری که باید در طرح کسب و کار خود بگنجانید
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اخبار

ســاری - دهقان : مراسم تکریم رسول داودی نژاد و معارفه 
مقدم بیگلریان، مدیران ســابق و جدیــد منطقه 9 عملیات 
انتقال گاز با حضور مدیرعامل شــرکت انتقال گاز و جمعی از 

مدیران ارشد صنعت نفت استان های تابعه برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی منطقــه 9 عملیات انتقال گاز، ســعید 
توکلــی بــا تقدیر از خدمات شایســته رســول داودی نــژاد و بیان 
خصوصیات مدیریتی وی اظهــار کرد: داودی نژاد یکی از چهره های 
مدیریتی خوب، اخالق مدار، بســیار صبور  و آرام بود که توانســت با 

این خصوصیات اقدامات شایســته ای در منطقه 9 انجام دهد.
مدیرعامل شــرکت انتقال گاز ایران با اشاره به این که اگر بخواهیم 
در مســیر تعالی موفق باشیم این اتفاق باید بیفتد افزود: درست است 
به عنوان مدیر در جایی منتصب می شــوید ولــی بزرگترین لطف را 
شرکت ملی گاز در حق همه ما می کند که این فرصت را را در اختیار 
مــا می گذارد. وی منطقه 9 عملیات انتقــال گاز را یکی از مهمترین 
و اســتراتژیک ترین مناطق دانســت و تاکید کــرد:  این منطقه نه از 
حیث میزان تجهیزات و تاسیسات بلکه از این حیث که اگر اتفاقی در 
کوچکترین نقاط منطقه حادث شــود کل شــبکه کشور را تحت تاثیر 
قرار می دهد، دارای اهمیت اســت، پس اگر کسی شایستگی نداشته 

باشــد آیا می تواند به صندلی اش شان و منزلت و شایستگی دهد؟
توکلی با بیان اینکه اتفاقات خیلی خوبی از چندین ســال قبل و در 
حال حاضر در شــرکت انتقال گاز افتاده است، افزود: ارزیابی مدیریت 
بررسی عکسی نیست، نیاز به بررسی با رویکرد فرایند و فیلمی  دارد، 
اگــر بگویم در دوران من اتفاقات خوب افتاد ولــی بقیه خواب بودند 

این بی انصافی در نوع قضاوتم اســت، هر کســی در صندلی مدیریت 
قرار گرفته سعی کرده که بهترین خودش باشد.

توکلی به تجربیات بیگلریان در مســؤولیت های مختلف در شرکت 
انتقال گاز و همچنین ریاســت یارد تهران اشــاره کــرد و افزود: وی 
فــردی صاحب ایده و ســبک بــوده و این برای همــکاران منطقه 9 

فرصتی اســت تا با اعتماد از تجربیات وی استفاده کنند.
مدیرعامل شــرکت انتقال گاز ایران در پایان با تشــکر از زحمات 
رسول داودی نژاد خاطرنشــان کرد: امید است که روز به روز شرکت 
انتقال در جهت اهداف شــرکت ملی گاز حرکت کند و تک تک ما نیز 

در این سیستم، ارزش آفرین باشیم.
رسول داودی نژاد نیز در ادامه این مراسم با بیان اینکه اگر حمایت 
های مدیرعامل انتقال گاز نبود نمی توانســتیم روزهای خوشــی در 
مواجه با بحران زمســتان منطقه 9 عملیات انتقال گاز داشته  باشیم، 
افزود: مدیران اســتانی نیز همواره همدل و همیار بودند و جلسات هم 

اندیشــی و همکاری خوبی بین گاز های اســتانی و انتقال گاز وجود 
داشــته اســت. وی با بیان اینکه منطقه در حــال حاضر هم به دنبال 
برنامه پنج ســاله است، بیان کرد:روزهای ســخت و کسب تجربه هم 
داشــتیم که با کمک هم آن را حل کردیم آســیب دیدن خط سپید 
رود و شمع های رودخانه مینودشت باعث شد تا ماموریت سازمانی را 
به نحو احســن انجام دادیم. مقدم بیگلریان نیز در ادامه این مراسم با 
تشــکر از زحمات صادقانه و تالش های ارزشمند داودی نژاد در طول 
چهار ســال مدیریت در منطقه 9 خاطرنشــان کرد:  امیدوارم بتوانم 
همه ویژگی های خوبی که از مدیریت رســول داودی نژاد بروز داشت 
ادامــه بدهیم  و همچنین کارهایی بزرگتری که الیق منطقه هســت 

انجام دهیم و خود را بهتر معرفی کنیم.
وی افــزود: باعث افتخار اســت که بــا حضــور مدیرعاملی خالق 
هوشــمند و پر انرژی که به درستی در جهت هدایت سازمان و ارزش 
گذاری به نیروهای انســانی کار و تالش مــی کنند فعالیت می کنیم، 
امید اســت که تحت مســئولیت مدیرعامل توانمند شرکت انتقال گاز 
ایران در شــمال که موطن بنده نیز هســت، موثر باشم و این قول را 
مــی توانم بدهم که ضمن اینکه کارهایی گذشــته را انجام می دهیم 

افتخــارات دیگری هم از منطقه 9 به منصه ظهور بگذاریم.
بیگلریان در پایان خاطرنشان کرد: دست به دست هم دهیم و قدم 

های موثر برداریم تا جایگاه منطقه نه و برند شــدن آن انجام شود.
در پایان این مراســم با اهدا لوح از ســوی هیات رییسه انتقال گاز 
ایــران و همــکاران منطقه از تالش ها و زحمات رســول داودی نژاد 

تقدیر به عمل آمد.

با حضور مدیرعامل شرکت انتقال گاز  برگزار شد :

آیین تکریم و معارفه مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز ایران 

تبریــز - ماهان فالح: نگهداری بهینــه از کنتورهای آب و لوله 
های روباز از یخ زدگی در فصل زمســتان و انجام اقدامات پیشگیرانه 
بــرای جلوگیری از آســیب های احتمالی به این تاسیســات در فصل 
زمستان توسط مشــترکین ضروری است. با توجه به آغاز فصل سرما 
و بــرودت هوا، احتمــال ترکیدگی لوله های روبــاز و کنتورهای آب 
وجود دارد، لذا از مشــترکین گرامی درخواست می شود با استفاده از 
پوشــش های مناسب از جمله پشــم شیشه، موکت و گونی و ... برای 
عایق بندی کنتورها و لوله های روباز آب اقدام کرده و در صورت بروز 
یخ زدگی مواردی از قبیل ریختن آب جوش روی کنتور آب و روشــن 
نمودن آتش در حوضچه کنتور جدا خودداری کنند .  این گزارش می 

افزاید برای خدمات رســانی مناســب به شهروندان بخصوص در فصل 
زمستان شــرکت آب و فاضالب استان نسبت به برقراری شیفت های 

کاری درکلیــه مناطق اقدام نموده اســت. همچنین کلیه مراکز امداد 
و رفع حوادث آب و فاضالب بصورت شــبانه روزی برای رفع حوادث 
احتمالی درخطوط توزیع آب شــهری درحال آماده باش خواهند بود.

بر اســاس این اعالم؛ مرکــز ارتباطات مردمــی روابط عمومی آب 
وفاضالب اســتان آذربایجان شــرقی با شــماره تماس 122 در کلیه 
روزهای ســال بصورت شبانه روزی پاسخگوی ســواالت و راهنمایی 
همشــهریان می باشــد، لذا از شــهروندان عزیز تقاضای می شود در 
نگهداری و پوشــش کنتور آب نهایت ســعی و تــالش خود را بعمل 
آورند. همچنین از شــهروندان تقاضا می شــود درصــورت بروز و یا 

مشــاهده هرگونه مشکل با این مرکز تماس حاصل نمایند.

اصفهان - قاســم اســد: اتاق بازرگانــی، صنایــع، معادن و 
کشــاورزی اصفهان بــا همکاری بانک ملی جمهوری اســالمی ایران 
اقدام به برگزاری همایش آشــنایی با ســامانه کشــوری کسب و کار 
)ســککوک( نمود.  به گزارش روابط عمومی اتــاق بازرگانی اصفهان 
در این همایش  فردوس باقری، مدیرعامل ســامانه ســککوک هدف 
از برگزاری این سلســله نشســت ها را تکمیل فرایندهای عضویت و 
زنجیره های تامین به ســامانه سککوک بیان کرد و افزود: با توجه به 
تحوالت فضای فناوری و تامین مالی در سطح دنیا ، نفوذ فناوری در 
حوزه تجارت بنگاه های اقتصادی افزایش یافته و الزم اســت فعاالن 
اقتصادی فضای تجاری خود را به ابزارهای تجارت الکترونیک تجهیز 
کنند.  وی تأثیراصلی بکارگیری فناوریها و ابزارهای مدرن در چرخه 
های مختلف هر فعالیت را افزایش بازدهی، اقتصادی ســازی بیشــتر 

فعالیت و مناســب ســازی کیفیت و بهای محصوالت بیان و تصریح 
کرد: همگی این عوامل ضامن بقای مقرون به صرفه شــدن و پایداری 

آن فعالیت می شوند. 
باقری ســککوک را ســامانه ای بــرای کمک به ارتقــاء تولیدات 
داخلی و تولید ناخالص ملی کشــور با مدیریــت بهینه منابع همگام 
با جهان امروز و در راســتای سیاســت های اقتصاد مقاومتی دانست. 
وی بهکارگیــری و ارایه روش هــای مدرن ارتقای بــازار با مدیریت 
زنجیــره تامیــن، بهکارگیری موثر الگوهای گــردش اعتباری و ارایه 
روش های مدرن تامیــن مالی زنجیره تامیــن همچنین بهکارگیری 
و ارایــه روش های مدرن مدیریت لجســتیک را از مزیت های رقابتی 
این ســامانه بیان کرد.  باقری افزود: کســب وکارهای خرد، کوچک 
و متوســط، صنایع، صنــوف، تعاونی ها و بازرگانــان، تامین کنندگان 
کسب وکارها و همچنین، کســب وکارهای خانگی مخاطبان سککوک 

هستند. 

برای جلوگیری از یخ زدگی کنتورهای آب مشترکین در فصل زمستان؛ 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی اطالعیه صادر کرد

در همایش آشنایی با سامانه کشوری کسب و کار عنوان شد:
سککوک، سامانه ای برای کمک به ارتقاء تولیدات داخلی و تولید ناخالص ملی کشور 

تبریز - فالح: مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری آذربایجان 
شرقی بر ضرورت ارتباط مستمر و سازنده مسئوالن حوزه فرهنگی و اجتماعی 
با اقشــار مختلف مردم تاکید کرد و گفت: دستاوردهای انقالب اسالمی در 
تمامی حوزه ها، درخشــان و چشمگیر بوده اما شأن و جایگاه ملت ایران به 
اندازه ای اســت که الزم اســت برای افزایش سطح خدمات و پاسخگویی به 
نیازهای آنان شبانه روزی تالش شود. بدر شکوهی در جلسه کارگروه تخصصی 
اجتماعی، فرهنگی، سالمت، بانوان و خانواده استان، افزود: وجود مشکالت و 
نارسایی ها در همه جوامع طبیعی است و هنر دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی 
این است که این مشــکالت را به موقع حل کرده و اجازه ندهند تا انباشت 
معضالت فرهنگی و اجتماعی، زمینه را برای سوءاســتفاده فرصت طلبان و 
تبدیل این معضالت به مسائل امنیتی فراهم کند. وی، تاسیس و راه اندازی 
دفاتر تسهیل گری در برخی محالت کم برخوردار تبریز را تجربه ای موفق 
در این زمینه قلمداد کرد و گفت: ارزیابی ها و مطالعات صورت گرفته نشان 
می دهد که در کمتر از یک سال که از خدمت رسانی این دفاتر به 80 هزار 
شــهروند تبریزی می گذرد، بر میزان تعامل و هــم افزایی میان اهالی این 

مناطق و دستگاه های اجرایی افزوده شده است. شکوهی تاکید کرد: از طریق 
ســازمان امور اجتماعی کشور طی سال جاری تالش خواهد شد زیرساخت 
های فرهنگی و آموزشــی و ورزشی این محالت با هماهنگی دستگاه های 
اجرایی و خدماتی تقویت شود. وی همچنین بر ضرورت تالش همه دلسوزان، 
گروه های مرجع اجتماعی و صاحب نظران برای افزایش نشــاط اجتماعی و 
مشارکت مردم در انتخابات امسال تاکید کرد و یادآور شد: ادارات و دستگاه 

های اجرایی باید ضمن زمینه سازی برای حضور حداکثری مردم در انتخابات، 
از هرگونه اقدامی که شــائبه جهت گیری سیاسی داشته باشد پرهیز کنند. 
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی نیز از رونمایی سند 
استانی ارتقای اجتماعی زنان در هفته های اخیر خبر داد و گزارشی از اقدامات 
صورت گرفته در راستای حمایت از اشتغال زنان سرپرست خانوار استان ارائه 
کرد. درستی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تبریز 
هم در این جلســه از سیر کاهشی ابتالی اهالی استان به آنفوالنزای فصلی 
طی روزهای اخیر سخن گفت و افزود: داروهای مورد نیاز برای این بیماری 
به اندازه کافی در شــبکه بهداشت استان موجود اســت و تدابیر الزم برای 
ارائه خدمات به کلیه افراد در معرض بیماری اندیشــیده شده است.مدیرکل 
بهزیستی، مدیرعامل جمعیت هالل احمر، معاون کمیته امداد و مدیرکل بیمه 
سالمت استان نیز گزارشی از اقدامات انجام یافته برای جبران خسارت های 

وارد شده به مناطق زلزله زده استان ارائه کردند.
در این جلسه همچنین گزارش گروه کاری مدیریت و سامان دهی پدیده 

زباله گردی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی:

هنر دستگاه های اجرایی مدیریت و حل به موقع مشکالت و نارسایی های اجتماعی است

اهواز - شبنم قجاوند: دومین دوره جایزه محیط زیستی دکتر رادمنش با 
معرفی و تقدیر از منتخبین 11 استان کشور برگزار شد. مراسم اختتامیه دومین 
دوره جایزه محیط زیستی دکتر رادمنش در تهران برگزار شد و از میان بیش از 91 
اثر ارسالی به دبیرخانه جایزه، هیات داوری در نهایت 21 انجمن و فرد را منتخب 
دریافت جایزه معرفی نمود. حضور منتخبینی از یازده استان فارس، لرستان، تهران، 
سیستان، کهگیلویه ، خوزستان، بوشهر، کردستان، مازندران، گلستان و هرمزگان 
در دومین دوره جایزه محیط زیســتی دکتر رادمنش از افزایش ســطح کمی و 
کیفی آن حکایت دارد. دکتر محمد رادمنش در این مراســم با اشاره به موضوع 
تخریب محیط زیســت بیان داشت: محیط زیســت هنوز برای بیشتر مردم یک 
بحث حاشــیه ای است که به گمانشان از شکم ســیری است، برای عده ای نیز 
یک بحث روشنفکری است.  وی افزود: این افراد در نشست های خصوصی شان 
از فلسفه، سیاست و مسائل اجتماعی سخن می گویند و گریزی بی عمل هم به 
مسایل زیست محیطی می زنند. رادمنش با بیان اینکه برای عده اندکی تخریب 
محیط زیست یک تهدید جدی و در حد مرگ و زندگی است تصریح کرد: تخریب 
محیط زیســت برای این عده اندک همان حالتی را دارد که ما در دره ای بسیار 
شیب دار نشسته و سیلی هولناک و یا یک رانش سهمگین در حال خراب شدن 
روی سر ماست. واقعیت تخریب محیط از آن سیل هولناک و یا رانش سهمگین 
هم هولناک تر است. وی عنوان کرد: این همایش برای تقدیر از کسانی برپا شده 
که در این نبرد سهمگین سهیم هستند و امیدوارم این تقدیر و تشکر را هرچند 
اندک از ما بپذیرند و جهاد خودشان را در این راه بیش از گذشته تقویت نمایند. 

محسن خیرالهی دبیر جایزه محیط زیستی دکتر رادمنش نیز خاطرنشان ساخت: 
این جایزه بعنوان فرآیندی مردمی و با مدیریت بخش خصوصی ساز و کاری است 
برای شناسایی، معرفی، تقدیر و حمایت از همه کسانی که بصورت گروهی یا فردی 
برای پاسداشت سرزمین خود داوطلبانه تالش می کنند. وی با بیان این که تقدیر و 
تشکر از اقدامات و فعالیت افراد موجب انگیزه بخشی و تقویت حرکتهای رو به جلو 
می شود افزود: هدف اصلی این جایزه نیز همین بوده و امیدواریم تا ضمن تحرک 
بخشی بیشتر به فعالیتهای داوطلبانه در حوزه محیط زیست، تداوم و گستردگی 
بیشتر اقدامات محیط زیستی را در سطح کشور شاهد باشیم. خیرالهی ضمن ابراز 
امیدواری به مشارکت بیشتر سمن ها و فعالین محیط زیست در دوره های آتی 
جایزه محیط زیســت دکتر رادمنش اظهار داشت: هدف اصلی دکتر رادمنش از 
حمایت و انجام اقدامات متعدد محیط زیستی همگرایی و هم افزایی بیشتر سمن 
ها بوده و ضمن استقبال از هر گونه پیشنهاد و راهکار برای بهبود برنامه، در سالهای 

آتی با گسترش دامنه اطالع رسانی و تشکیل دبیرخانه قوی تر انتظار می رود تا 
ضمن اســتقبال بیشتر افراد و گروههای محیط زیستی، پاسداشت فعالیت های 
صادقانه و داوطلبانه آنان را خواهیم داشــت. گفتنی است دکتر محمد رادمنش 
پزشک متخصص متولد شهرستان بویراحمد و ساکن اهواز بوده که سالهاست در 
کنار فعالیت های تخصصی خود در زمینه پوست و مو به صورت داوطلبانه بخشی 
از وقت و درآمد خود را به ترویج فرهنگ محیط زیستی اختصاص می دهد. نتایج 
داوری دومین دوره جایزه محیط زیســتی دکتر رادمنش به شرح ذیل می باشد: 
رده اول: برندگان برتر جایزه 1-انجمن خزندگان پارس به مدیریت هانیه غفاری 
2-موسسه ایده نو دوستدار هرمزگان به مدیریت مریم اقبالی / رده دوم: برندگان 
ویژه جایزه الف(برندگان حقیقی ملک دینار شجره، حسین داستان نما، علیرضا 
افشون، محمود کشاورز، احمد قالوند، شهرام دهکردی، حسن ناصر ب(برندگان در 
قالب موسسه و انجمن 1-انجمن هواداران کارون زالل شوشتر به مدیریت نسرین 
بوســتانی 2-انجمن سفیران بانگ زمین به مدیریت هدی نیکوراد ۳-کانون سبز 
تمیشه شهرســتان کردکوی به مدیریت معصومه کشاورز ۴-موسسه دوستدارن 
طبیعت جهان نما به مدیریت محمد مخدومی ۵-تشکل یاپراک باران ترکمن به 
مدیریت منیره قلی پوری / رده سوم:برندگان شایسته تقدیر  الف(برندگان حقیقی 
: فرشــاد نژاد کریمی، آریا لطفی، مینا شیروانی، محمد شفیع ربیعی، علی نجات 
روستا  ب(برندگان در قالب انجمن و موسسه 1-انجمن میراث پریشان کازرون به 
مدیریت محمد جواد ســیاح پور 2-انجمن دانه کاران زاگرس به مدیریت فرامرز 

پیروزی ۳-انجمن سبز اندیشان کاکی به مدیریت محمد استاد

تجلیل از 21 انجمن و فعال زیست محیطی کشور

برگزاری دومین جایزه محیط زیستی دکتر رادمنش با حضور منتخبینی از 11 استان

صادرات محصوالت شرکت رازیان به سراسر کشور
همدان – خبرنگار فرصت امروز: دیرعامل شرکت رازیان درباره تاریخچه شرکت گفت: شرکت باتیس آرتا از 20 سال پیش در زمینه تهیه و توزیع نهاده 
های کشاورزی و محصوالت کشاورزی در استان همدان فعالیت داشته است و به دلیل بسته بندی، برند سازی، توزیع 
محصوالت خود در داخل و  برای صادرات در سال 9۵ اقدام به تاسیس شرکت باتیس آرتا ، با برند رازیان نموده است. 
ایرج جعفری درباره زمینه کاری شرکت رازیان بیان کرد: این شرکت در  تولید انواع گیاهان دارویی، روغن های صد 
در صد گیاهی، انواع میوه های خشک، انواع دمنوشهای گیاهی و میوه ایی به صورت تی بک و خشک و چای پاکتی 
و تی بک فعال است.  وی دلیل نداشتن صادرات به صورت مستقیم به خارج از کشور را نداشتن تجربه کافی در این 
زمینه بیان کرد و گفت: شرکت رازیان در حال حاضر صادرات را بصورت غیرمستقیم انجام میدهد و سعی دارد در 
سال آینده شرکت بتواند در این زمینه بصورت  مستقل عمل کند و تمام محصوالت خود را به کشورهایی مانند عراق، 
عمان، آلمان و غیره صادر نماید. خوشبختانه در حال حاضر شرکت رازیان محصوالت خود را به سراسر کشور صادر میکند.  جعفری بیان کرد: در حال حاضر 

20 نفر در شرکت رازیان مشغول بکار هستند که تقریبا همگی آنها بیمه هستند.
 

  رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان تاکید کرد؛
ضرورت نظارت بر فروش سموم و کودهای شیمیایی حوزه کشاورزی

خرم آباد – خبرنگار فرصت امروز: رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بر ضرورت نظارت بر فروش سموم 
و کودهای شــیمیایی حوزه کشــاورزی در این استان تاکید کرد.  به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان لرستان  ، عبدالرضا بازدار در جلسه گرامیداشت هفته پژوهش با بیان اینکه در بخش کشاورزی ما روی دو 
بخش باید تکیه کنیم و مورد توجه قرار دهیم، اظهار داشت: بخش باغبانی استان پتانسیل خیلی خوبی دارد و باید 

روی این بخش کار کنیم. 
 ظرفیت های حوزه گیاهان دارویی لرستان 

وی با اشاره به ظرفیت های حوزه گیاهان دارویی لرستان، عنوان کرد: در این حوزه بخش تحقیقات جهاد کشاورزی 
باید فعالیت های بیشتری داشته باشد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تاکید بر اینکه در بخش باغات استان به لحاظ اثر بخشی و درآمدی، آفات، 
تولیدات و ... باید کارهای بیشتری انجام شود، بیان داشت: شروع حرکت در حوزه گیاهان دارویی خوبی بوده اما کافی نیست.  بازدار با اشاره به اینکه در لرستان 
می توانیم خیلی بهتر از این روی حوزه گیاهان دارویی کار کنیم، گفت: مهم ترین موضوع حوزه گیاهان دارویی، بخش تجاری آن است.  وی با  تاکید بر 
توجه به بسته بندی، بازار یابی و ... حوزه گیاهان دارویی لرستان، تصریح کرد: در ایران روی باغات و دام فعالیت هایی انجام شده و لرستان در این دو بخش 

دارای ظرفیت های خیلی خوبی است.
  ضرورت توسعه باغ گیاه شناسی لرستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بیان داشت: مرکز تحقیقات و مجموعه جهاد کشاورزی روی این دو بخش به عنوان قطب باید برنامه ریزی کنند.  
بازدار با تاکید بر اینکه باغ گیاه شناسی لرستان نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد، افزود: برای این باغ گیاه شناسی باید تشکیالتی ایجاد شود.  وی با اشاره 
به اینکه این بخش می تواند خیلی روی توسعه اقتصادی استان تاثیرگذار باشد، افزود: برای این باغ گیاه شناسی باید ساختار تعیین شود و به دستگاههای 
ارشد مانند استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای اخذ اعتبار و توسعه متصل شود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تاکید بر توسعه باغ 
گیاه شناسی لرستان، افزود: برای توسعه باغات در اراضی شیب دار سال 9۶ و 9۷ و 98، بالغ بر 20 میلیارد تومان اعتبار استانی گرفتیم. بازدار، بیان داشت: 

این در حالیست که تا قبل از سال 9۶، یک ریال برای توسعه باغات در اراضی شیب دار و کم بازده نداشتیم.  
 ضرورت نظارت بر فروش سموم و کودهای شیمیایی حوزه کشاورزی

وی با اشاره به اینکه برای اجرای طرح ارتقای امنیت غذایی یک ردیف اعتباری در نظر گرفته شد، عنوان کرد: برخی از بخش های حوزه کشاورزی استان 
برای اخذ اعتبار و ... پیگیری الزم را ندارند.  رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بیان داشت: در حال حاضر مازاد تولید بخش های دام، طیور و آبزیان 
و ... لرستان به استان های هم جوار صادر می شود، اما روی تولید محصول سالم باید توجه بیشتری داشته باشیم و نگرانی ها در بحث مانده کود و سم باید 
برطرف شوند.  بازدار با اشاره به اینکه متاسفانه در حال حاضر سموم و کودها کشاورزی به خصوص در محصوالتی مانند گوجه، سیب زمینی، پیاز به راحتی 

در اختیار کشاورزان قرار می گیرد، افزود: در این زمینه مرکز تحقیقات خیلی می تواند کمک کند.

پیام تبریک استاندار قم بمناسبت قهرمانی و کسب 
سهمیه المپیک 2۰2۰ توسط بسکتبالیست قمی 

در پیام تبریک دکتر سرمست استاندار قم آمده است : درخشش   آقاي "محمد محمد نژاد" قهرمان ارزنده و با 
اخالق استان قم در رقابت هاي  بسکتبال با ویلچر آسیا- اقیانوسیه و کسب عنوان سومي این رقابت ها همراه با سهمیه 

المپیک 2020 ژاپن، مایه غرور و افتخار و شایسته تحسین است. 
اینجانب ضمن تبریک این موفقیت ارزشــمند، ســربلندي و تداوم افتخارآفریني هاي این قهرمان غیور و همه 

ورزشکاران عزیز استان در میادین ملي و بین المللي را ازدرگاه ایزد منان مسالت دارم.

    اولین ایستگاه CGS شرکت گاز استان ایالم با استفاده از انرژی 
خورشیدی روشن شد

 ایالم-هدی منصوری: ایســتگاهCGS  روستاهای بخش چوار )مله سیه( بعنوان اولین ایستگاه CGS  در 
ســطح شرکت گاز استان ایالم با استفاده از انرژی خورشیدی تأمین انرژی گردید. عباس شمس اللهی مدیر عامل 
شــرکت گاز اســتان ایالم، بدلیل بعد مسافت ایستگاه مذکور از شبکه برق سراسری و باال بودن هزینه اجرای آن، با 
همت و تالش همکاران مدیریت مهندسی و اجرای طرح ها در شرکت گاز استان ایالم و مطالعات امکان سنجی و 
نیاز سنجی با استفاده از پنل های خورشیدی فوتوولتاییک برای تأمین انرژی و روشنایی مورد نیاز ایستگاه مذکور 
اقدام نمودند و بعنوان اولین ایســتگاه CGS در شرکت گاز اســتان  مورد بهره برداری قرار گرفت. وی با اشاره به 
اهمیت روشنایی ایستگاهها در تأمین امنیت و حفاظت از آنها، استفاده از پروژکتورهای   smd  با مصرف انرژی کم 
و نور قابل تنظیم، استفاده ار انرژی تجدید پذیر ،حذف هزینه برق مصرفی ماهیانه ،کاهش خطر سرقت کابل برق و ترانس های مسیر ،حفظ محیط زیست 
و منابع طبیعی و کم بودن هزینه استهالک این پروژه را از مزایای اجرای این طرح برشمرد و بر استفاده از این سیستم در سایر ایستگاههای دور افتاده از 

شبکه سراسری برق تأکید کرد.

16 هزار حامی برای ایتام بوشهری جذب می شود
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر گفت: این نهاد در برنامه سال جاری خود 
جذب 1۶ هزار حامی را برای حمایت از فرزندان ایتام و محسنین تحت حمایت در دستور کار دارد. به گزارش سایت 
خبری کمیته امداد، احمد لطفی، مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر، در نشست شورای مدیران این نهاد که با موضوع 
جذب حامی برای فرزندان ایتام تحت حمایت برگزار شــد، اظهار داشــت: در حال حاضر ۶ هزار ۶20 فرزند یتیم و 
محسنین در استان تحت حمایت کمیته امداد هستند که حدود 1۳ هزار حامی از آنها حمایت می کند که  برای افزایش 
سرانه این ایتام نیاز به حامیان بیشتری داریم. مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر بیان کرد: برنامه این نهاد در ادامه 
سال جاری جذب 1۶ هزار حامی برای فرزندان ایتام و محسنین تحت حمایت است که نیاز است از ظرفیت خیران و 
نیکوکاران استفاده شود. لطفی گفت: حامیان نیکوکار ایتام و محسنین طی هشت ماهه اول سال جاری بیش از یک میلیارد و ۳00 میلیون تومان به  حساب 
آنها پرداخت کردند. وی با اشاره به اینکه سرانه کشوری پرداخت نقدی به کودکان ایتام 200 هزار تومان است، افزود: بنا داریم با جذب حامیان جدید این 
سرانه را به ۳00 تا ۴00 هزار تومان افزایش دهیم که این کمک ها متناسب با ظرفیت خیران افزایش می یابد. مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر تصریح کرد: 
کمک های حامیان مستقیما به حساب ایتام واریز می شود و کمیته امداد فقط وظیفه نظارتی و مدیریت را دارد. لطفی خاطرنشان کرد: عالوه بر مساعدت های 
نقدی ماهیانه و معمول، حمایت های غیرنقدی از سوی حامیان در زمینه تأمین پوشاک، موادغذایی، خدمات مسکن شامل خرید و ساخت، ودیعه مسکن، 
کمک های درمانی و مساعدت های فرهنگی شامل تجهیزات آموزشی، فرهنگی، اعزام به مشهدمقدس و مساعدت در جهت کمک به تأمین جهیزیه فرزندان 
ایتام و محسنین نیز انجام می شود. وی یادآور شد: مردم نیکوکار هم استانی و خیران خارج استان در صورت تمایل می توانند با حضور در دفاتر طرح اکرام 
و محسنین کمیته امداد در استان بوشهر و شهرستان ها و یا مراجعه به سایت  ekram.emdad.ir در این طرح معنوی  ثبت نام و جهت واریز مستقیم 

کمک های خود به فرزندان معنوی اقدام کنند.

جهانگیری: پروژه تثبیت نیوجرسی در برخی از معابر شهر برای ایجاد 
دسترسی های جدید اجرا شد

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین 
گفت: به منظور ایجاد دسترسی های جدید و همچنین برخی از محدودیت پروژه تثبیت نیوجرسی در خیابان های 
توحید، فلسطین، کوچه مهرشاد ، چهارراه سپه و... اجرا شده است. به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: یکی از راهکارها برای ایجاد دسترسی های جدید و یا محدودیت در معابر 
سطح شهر به صورت موقت، تثبیت نیوجرسی است. وی عنوان کرد: تثبیت نیوجرسی این امکان را فراهم می کند که 
در صورت لزوم بتوان دسترسی ها و محدودیت ها را با توجه به شرایط ترافیکی شهر تغییر داد تا شاهد بروز کمترین 
مشکل در حوزه حمل و نقل و ترافیک شهر باشیم. مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح 
کرد: در این راستا با توجه به نیازسنجی های صورت گرفته پروژه تثبیت نیوجرسی در خیابان های فلسطین، توحید، چهارراه شهدا و ... اجرا شد. جهانگیری 
خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژه در معابر مذکور شاهد کاهش بار ترافیکی معابر و تسهیل در تردد خودروها بوده و به تبع آن از مزایای کاهش بار ترافیکی 
معابر که شامل کاهش مصرف سوخت، کاهش مدت زمان سفر درون شهری و کاهش آلودگی هوا است، بهره مند می شویم. وی یادآور شد: از سوی دیگر در 

صورت لزوم می توان بدون صرف هزینه های هنگفت و فقط با جابجایی نیوجرسی نسبت به ایجاد تغییر در معابر مذکور اقدام کرد.
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تعاون یکی از سه بخش اقتصادی کشور در کنار بخش های دولتی و خصوصی 
تعریف ش��ده اس��ت ولی همچنان با وجود ظرفیت های این بخش در رونق تولید 
و اش��تغال زایی، سهم آن از اقتصاد کش��ور با آنچه در برنامه ها هدف گذاری شده 

است، فاصله دارد.
به گزارش ایرنا، تعاون به عنوان مردمی ترین بخش اقتصاد برای اشتغال زایی و 
تحقق رفاه اجتماعی است و این بخش بستر مناسبی را برای تجمیع سرمایه های 
ک��م و انجام فعالیت ه��ای بزرگ اقتصادی با بهره گی��ری از توان و تخصص افراد 
در حوزه ه��ای مختلف فراه��م می کند و از این حیث س��ازگاری زیادی با اصول 

اقتصاد مقاومتی دارد.
رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و 
مدیریت، تمرکز سرمایه های کوچک در قالب سرمایه های متوسط و کالن از اهداف 
مهم تشکیل شرکت های تعاونی است. تعاونی ها از لحاظ اقتصادی به عنوان یکی از 
جدی ترین راه های توسعه پایدار در برنامه های توسعه ای کشور قرار دارند و نقش آنها 
در اقتصاد خرد و متوسط در صورتی که نگاه ویژه ای به تقویت و افزایش بهره وری در 
آن صورت پذیرد افزایش خواهد یافت. از این رو  می توان یکی از عوامل موثر در رونق 

اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار را در تعاونی ها دانست.
خبرگزاری جمهوری اس��المی مرکز زنجان در میزگردی با حضور علی پاکمنش 
مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان زنجان، نوروز محمدی 
رئیس اتاق تعاون استان زنجان، زهرا فتحی مدیر بنیاد تعاون و توسعه کارآفرینی زنان 
استان زنجان و غالمرضا رسولی رئیس اداره نظارت بر تعاونی های اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی استان زنجان به بررسی فرصت ها و چالش های پیش روی تعاونی ها 

و نقش موثر آنها در رونق تولید پرداخت.
عضویت 80درصد از جمعیت استان زنجان در تعاونی ها  

مدی��ر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان زنجان با بیان 
اینکه تعاون بهترین بس��تر تحقق اقتصاد مقاومتی است، اظهار داشت: امروز که 
در ش��رایط تحریم قرار داریم هرچند گذر از تحریم ها برای مردم ممکن اس��ت 
س��خت باش��د ولی از طرفی باید بدانیم این یک فرصت برای اقتصاد ما است که 

شکوفایی اقتصادی را با تکیه به توانایی های درون کشور ایجاد کنیم.
پاکمن��ش با بی��ان اینکه نیازمند یک نهضت کارآفرینی در کش��ور هس��تیم، 
اظهار داش��ت: در این ش��رایط اعتقاد ما بر این اس��ت که ش��رکت های تعاونی 
می توانند نقش خوبی را در جذب سرمایه های مردم و تبدیل آنها به فرصت های 

سرمایه گذاری و تجاری سازی سرمایه ها ایفا کنند.
وی ب��ه س��خنان رهبر معظم انق��الب در جمع کارآفرین��ان و تولیدکنندگان 
در چند روز گذش��ته اش��اره کرد و اظهار داش��ت: ایش��ان در این دیدار سخنان 
دلگرم کننده ای پیرامون تعاون داشتند و این موضوع وظیفه ما را سنگین می کند.

پاکمن��ش گفت: ض��رورت توس��عه تع��اون، شبکه س��ازی، زنجیره س��ازی و 
توانمندس��ازی تعاونی ها س��ه محور مهم بیانات رهب��ری معظم انقالب در حوزه 
تع��اون بود که در این راس��تا وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز دس��توری را 
به همه زیرمجموعه های وزارتخان��ه صادر کردند مبنی بر اینکه در همه مباحث 

حمایتی و ارائه تسهیالت، شرکت های تعاونی در اولویت قرار داده شوند.
مدی��ر تع��اون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان زنجان ب��ا بیان اینکه 
تاکنون ۴هزار و ۵۱۷ تعاونی در این اس��تان به ثبت رس��یده است، گفت: از این 
تعداد یک هزار و ۱۷۰ تعاونی فعال هس��تند که زمینه اش��تغال ۱۲ هزار نفر از 

طریق آنها فراهم شده است.
وی ب��ا بیان اینک��ه ۹۰۲ هزار نفر از جمعیت اس��تان زنجان عض��و تعاونی ها 

هستند، افزود: این میزان بیش از ۸۰درصد جمعیت استان است. 
پاکمنش به شناس��ایی بیش از ۳هزار و ۳۰۰ تعاونی غیرفعال در استان اشاره 
کرد و ادامه داد: کمیته ای برای تعیین تکلیف این تعاونی ها تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۶۲۲ تعاونی غیرفعال در اس��تان، منحل شده است، 
گفت: برای واقعی ش��دن آمار تعاونی های فعال، ش��رکت هایی که براساس قانون 
یک س��ال توقف فعالیت داشته باشند، مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی رأسا 

می تواند برای انحالل آنها اقدام کند.
پاکمنش توس��عه شفافیت، فناوری، شبکه سازی و توانمندسازی تعاونی ها را از 
رویکردهای جدید حوزه تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان 
برشمرد و اظهار داشت: امسال تشکیل ۹۵ تعاونی در استان در دستور کار است 

که تاکنون حدود ۶۰درصد این هدف گذاری محقق شده است.
وی با بیان اینکه تش��کیل تعاونی های پشتیبان مش��اغل از دیگر رویکردهای 
عم��ده حوزه تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان زنجان اس��ت، 
افزود: ای��ن تعاونی ها می توانند نقش قابل توجه��ی در تقویت اقتصاد خانواده ها 

داشته باشند.
عمده تصدیگری ها به اتاق تعاون واگذار شده است

رئیس اتاق تعاون اس��تان زنجان به توانمندی برخی تعاونی ها در این اس��تان 
اش��اره کرد و گفت: شماری از تعاونی های استان می توانند در بخش های مختلف 

و در زمینه ایجاد اشتغال کمک های قابل توجهی کنند.
نوروز محمدی افزود: با توجه به تاس��یس شرکت های تعاونی توسعه و عمران 
شهرس��تانی، ما اعالم آمادگی کردیم در ارتباط با واگذاری های برخی واحدهای 

تولیدی، بخش تعاون در اولویت قرار گیرد.
وی اظهار داشت: در سطح استان ۵۵ تعاونی مسکن وجود دارد که ۲۰ شرکت 
از آنها عضو کمیس��یون عمران و مس��کن اتاق تعاون اس��تان هستند و امکانات 

خوبی در اختیار دارند که می توانند در ساخت مسکن مشارکت داشته باشند.
محم��دی گفت: اتاق تعاون اس��تان اخیرا جلس��اتی را با بانک توس��عه تعاون 
برگزار کرده اس��ت تا ش��رکت های تعاونی فعال و توانمند استان بتوانند از منابع 

این بانک استفاده کنند.
وی اف��زود: ام��روز چالش ه��ای موجود در ات��اق تعاون برطرف ش��ده و چند 
تفاهم نامه نیز برای بهبود و پیش��برد امور بین اتاق تعاون اس��تان و اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اس��تان زنجان منعقد ش��ده که براس��اس آنها بخش عمده 

تصدیگری های اداره کل به اتاق تعاون استان واگذار شده است.
رئیس اتاق تعاون استان زنجان معرفی تعاونی های برتر و آموزش تعاونگران را 
جزو برنامه های عمده این اتاق برش��مرد و گفت: مرکز داوری اتاق تعاون استان 

نیز فعالیت و نقش موثری در حل مسائل حوزه تعاونی ها دارد.
عدم اعتقاد به فرهنگ تعاونی یک چالش عمده است

مدیر بنیاد تعاون و توس��عه کارآفرینی زنان اس��تان زنجان به نقش تعاونی ها 
در پویایی و توس��عه اقتصاد اش��اره کرد و گفت: تعاونی ها شکلی از کسب و کار 
هس��تند که افراد کم توان و با س��رمایه خرد با تشکیل آن می توانند فعالیت های 

قابل توجهی را رقم بزنند.
زه��را فتحی به وجود ان��واع تعاونی ها برای رفع نیازهای مختلف اش��اره کرد 
و اظه��ار داش��ت: همراه با تغییر و تحولی که در ح��وزه اقتصاد وجود دارد، انواع 

جدیدی از تعاونی ها نیز به وجود می آید.
 وی به هدف گذاری انجام ش��ده برای افزایش سهم تعاونی ها به رقم ۲۵درصد 
در اقتصاد کش��ور اش��اره کرد و ادامه داد: این هدف گذاری قرار بود تا س��ال ۹۳ 

محقق شود ولی اینکه چرا این موفقیت حاصل نشده نیاز به بررسی دارد.
فتح��ی با بیان اینکه رقم باالی تعاونی های غیرفعال در اس��تان زنجان موجب 
ناراحتی است، گفت: این موضوع نشان از آن دارد که یک جای کار ایراد دارد که 
تعاونی ها شکل نمی گیرند و یا با وجود تاسیس، خوب به فعالیت ادامه نمی دهند.

مدیر بنیاد تعاون و توسعه کارآفرینی زنان استان زنجان با بیان اینکه فرهنگ 
تعاونی هنوز در س��طح عموم جامعه پذیرفته نش��ده اس��ت، اظهار داشت: هنوز 
بخش قابل توجهی از ش��هروندان به نقش و تاثیر تعاونی در اقتصاد باور ندارند و 

این یک چالش عمده است.
وی ب��ا بیان اینکه نداش��تن دانش کافی در بین فع��االن عرصه تعاون از دیگر 
چالش ها اس��ت، افزود: از طریق ش��یوه های مختلف و با مش��ارکت دستگاه های 
مختلف می توان از همان س��نین پایین تر فرهنگ کار تیمی و تعاونی را در افراد 

تقویت کرد.
فتحی با بیان اینکه بخش��ی از مش��کالت به خود تعاونی ها برمی گردد و علت 
اصلی غیرفعال ش��دن و انحالل خیلی از تعاونی ها مشکالت داخلی است، گفت: 
شکل گیری نامناسب، عدم تخصص و مهارت در بازاریابی و عدم اطالع از قوانین، 
بخشی از کاستی ها در مجموعه تعاونی ها است، بنابراین الزم است قبل از اعطای 
مجوز تش��کیل تعاونی، دوره های کوتاه مدت اجب��اری برای افراد متقاضی برگزار 

شود.
وی ش��کل گیری و فعالیت تعاونی همچون تعاونی پشتیبان مشاغل خانگی را 
یک ضرورت دانست و اظهار داشت: متاسفانه نحوه فعالیت چند تعاونی پشتیبان 
در حوزه ه��ای مختلف باعث ش��ده یک بدبینی به این نوع تعاونی ها در اس��تان 

ایجاد شود.
فتحی ادامه داد: تعدادی از تعاونی های پشتیبان ها قبال به صورت غیربومی به 
استان آمدند و با اینکه مبالغ باالیی هم گرفتند ولی متاسفانه آن نقش حمایتی 

که انتظار می رفت را به جا نیاوردند.
مدیر بنیاد تعاون و توس��عه کارآفرینی زنان اس��تان زنجان گفت: بخش��ی از 
مش��کالت تعاون نیز در حوزه کالن مطرح است، برخی معافیت ها و مزیت ها که 
برای بخش تعاون در نظر گرفته ش��ده است به نحوی است که اکثریت تعاونی ها 

نمی توانند از آنها استفاده کنند.
 لزوم نظارت مستمر برای حل مسائل تعاونی ها

 کارش��ناس حوزه تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با 
بیان اینکه عمده مش��کالت به وجود آمده در حوزه تعاونی ها در این اس��تان به 
سال های گذشته برمی گردد، گفت: ما از سال ۹۶ تاکنون، مشکلی نداریم که در 
حوزه تعاون ایجاد شده باشد، به معنای دیگر ما در حال حل مشکالت هستیم.

رسولی به لزوم  نظارت مستمر برای حل مسائل تعاونی ها تاکید کرد و افزود: 
در زمان حاضر نظارت ها و بازدیدها از شرکت های تعاونی بیشتر شده و در نتیجه 

آن، بخشی از مشکالت تعاونی ها حل شده است.
وی اظهار داش��ت: عدم حضور افراد توانمند در مدیریت تعاونی ها به خصوص 
در تعاون ه��ای مس��کن یک چال��ش بود که با اصالح اساس��نامه بخش��ی از آن 

مشکالت حل شد.
ادغام وزارت تعاون و وزارت کار، تعاون را ضعیف کرد

مدی��ر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان زنجان با بیان 
اینکه پیرامون سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور آمار دقیقی وجود ندارد، گفت: 
برای این منظور حس��اب های اقتصادی تعاون باید تفکیک شود تا بدانیم درصد 
واقعی سهم بخش تعاون در اقتصاد چقدر است، ولی آنچه تخمین زده می شود، 
س��هم تعاون در اقتصاد کش��ور، حدود ۵درصد اس��ت که قرار بود در آخر برنامه 

پنجم توسعه به ۲۵درصد افزایش پیدا کند.
پاکمنش ادامه داد: ما در مقطعی در اوج فعالیت های تعاونی قرار داش��تیم که 
متأس��فانه تصمیم غیرکارشناس��ی گرفته و وزارت تع��اون در وزارت کار ادغام و 
همین ادغام باعث ش��د که ما چندین سال در حوزه تعاون عقب بیفتیم و حوزه 

تعاون لطمه ببیند.  
وی با بیان اینکه تعاون یکی از سه بخش اقتصادی کشور است، اظهار داشت: 
ب��ا این حال برای بخ��ش تعاون وزارتخانه ای که موج��ود و نوپا هم بود به نوعی 

منحل شد.
پاکمن��ش ب��ا بیان اینکه تعاون امری فرابخش��ی اس��ت، گف��ت: هیات دولت 
درخصوص تعاونی ها برای تک تک وزارتخانه ها وظایفی را معین کرده اس��ت که 
باید انجام دهند ولی متاس��فانه برخی سازمان و دستگاه ها برای تعاون کاری که 

نکردند هیچ، حتی تعاون را رقیب خودشان تلقی کرده اند.
وی اف��زود: تعاونگران خیلی نامهربانی ها در دس��تگاه های اجرایی دیده اند، در 
صورتی که در شرایط مساوی، دستگاه ها موظف هستند اولویت ها را به تعاونی ها 

بدهند.
پاکمنش به ظرفیت های قانونی موجود برای حمایت از بخش تعاون اشاره کرد 

و اظهار داشت: مشکل ما این است که به قانون هم عمل نمی کنیم.
وی ب��ه ض��رورت تقویت فرهنگ کار جمع��ی در جامعه تاکی��د کرد و گفت: 
رس��انه ها در این خصوص رسالت مهمی برعهده دارند، باید این احساس نیاز در 

افراد ایجاد شود که واقعا به کار گروهی نیاز دارند.
مدی��ر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان زنجان تصریح 
کرد: یکی از دالیلی دیگری که به سهم ۲۵درصدی تعاون در اقتصاد نرسیده ایم  
این اس��ت که قرار بود ۳۰درصد درآمدها از محل وصولی های خصوصی س��ازی 
برای توسعه بخش تعاون باشد ولی متاسفانه این موضوع تا سال گذشته در هیچ 
دولتی پیگیری نش��ده است، بر این اس��اس بخش تعاون حدود ۲۳ هزار میلیارد 
تومان از دولت طلبکار اس��ت، این مبلغ قرار بود به عنوان افزایش سرمایه بخش 

تعاون برای حمایت از تعاونی ها کارسازی شود.
وی ادامه داد: امس��ال با پیگیری های انجام ش��ده برای نخس��تین بار یک هزار 
میلی��ارد تومان در قانون بودجه پیش بینی ش��ده تا ب��ه وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی برای این منظور پرداخت شود.
واگذاری ۳۲ هزار قطعه زمین توسط تعاونی ها برای ساخت مسکن در زنجان

رئیس اتاق تعاون اس��تان زنجان به بخش��ی از فعالیت های تعاونی های مسکن 
در این اس��تان اشاره کرد و گفت: ۳۲ هزار قطعه زمین از ابتدای انقالب تاکنون 
به اعضای تعاونی ها واگذار ش��ده اس��ت که از جمله آنها می توان به شهرک های 

کارمندان و گلشهر در شهر زنجان اشاره کرد.
محم��دی ادامه داد: در واقع برای بالغ بر ۲۶۰ هزار نفر از جمعیت اس��تان، از 
طریق تعاونی ها، مس��کن تامین شده است که اگر فعالیت تعاونی ها نبود، ساخت 
مس��کن برای این تعداد جمعیت بر دوش دول��ت می افتاد در حالی که تعاونی ها 

بدون هیچ کمک دولتی این کار را انجام داده اند.
وی ب��ه  ل��زوم هماهنگی بین دس��تگاه های متولی حوزه تعاون اش��اره کرد و 
گف��ت: اکن��ون بین مدیریت امور تعاون اداره کل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی با 

اتاق تعاون اس��تان همکاری های خوبی وجود دارد و این موضوع را باید به تمام 
شهرستان ها تعمیم بدهیم.

اگر با سیاق گذشته کار کنیم موفقیتی به دست نمی آوریم
مدیر بنیاد تعاون و توس��عه کارآفرینی زنان استان زنجان با بیان اینکه تعاون 
موضوعی فرابخشی است، اظهار داشت: توجه به تعاون باید به صورت یک اهتمام 
جمعی باش��د و مس��ئوالن باید این اعتقاد را داش��ته باش��ند که تعاون می تواند 

کمک کننده باشد.
فتحی موازی کاری ارگان ه��ا را از چالش های حوزه تعاون عنوان کرد و افزود: 
ما به مردم ایراد می گیریم که چرا کار تیمی نمی کنند ولی در حوزه تعاون خود 
دس��تگاه های اجرایی نمی توانند هم افزایی داشته باشند، چرا نباید سازمان تعاون 
روستایی با بخش تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کنار هم باشند؟ 

این جدا بودن هدر دادن بیت المال نیست؟
وی اظه��ار داش��ت: خیلی از قوانین به نفع تعاون اس��ت ول��ی علت اینکه به 
هدف گذاری ها نمی رس��یم نیاز به آسیب شناسی دارد، درخصوص ارائه آموزش ها 
هم همین بحث مطرح است، اینکه چرا آموزش ها خروجی الزم را ندارد نیازمند 

آسیب شناسی است.
فتح��ی نبود شبکه س��ازی صحی��ح و زنجیره تامی��ن، تولی��د و توزیع در بین 
تعاونی ها را یک نارسایی جدی توصیف کرد و افزود: ما مدام باید تحول در کار و 
نوآوری داشته باشیم، اگر قرار باشد با سبک و سیاق گذشته کار کنیم، قطعا در 
چند سال آینده جزو ورشکسته ها خواهیم بود و موفقیتی به دست نمی آوریم.  

وی تصریح کرد: باید تعاونی ها را با فناوری و کارآفرینی درگیر کنیم تا از نفع 
آنها بهره مند شوند.

ضرورت احیای شورای توسعه تعاون استان
مدی��ر ام��ور تع��اون اداره کل تعاون، کار و رف��اه اجتماعی اس��تان زنجان به 
توانمندی ه��ا و خدمات تعاونی ها در زمینه های مختلف از جمله تامین مس��کن 
برای ش��هروندان در این اس��تان اش��اره کرد و گفت: به غیر از واگذاری ۳۲ هزار 
قطع��ه زمی��ن از طریق تعاونی ها به ش��هروندان، تاکنون بالغ ب��ر ۱۲ هزار واحد 

مسکونی ساخته شده نیز در استان به اعضای تعاونی ها تحویل شده است.
پاکمنش افزود: در زمان حاضر همه کلینیک های بهداش��تی درمانی فعال در 
ش��هر زنجان، تعاونی هس��تند و بهترین مدارس غیرانتفاعی در استان، به شکل 

تعاونی تاسیس شده اند.
مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان افزود ۴۵۲ 
تعاونی فعال در حوزه کش��اورزی در اس��تان فعال است که بیش از ۶۰ محصول 
تولید می کنند. وی تاکید کرد: برای توسعه بخش تعاون، نگاه مسئوالن و مدیران 
ب��ه بخش تعاون باید تغییر کند و مدی��ران باید جنبه های مثبت بخش تعاون را 

ببینند و به توسعه و ترویج تعاون کمک کنند.
پاکمنش به ضرورت احیای ش��ورای توس��عه تعاون استان تاکید کرد و گفت: 

فعالیت این شورا می تواند در حل مسائل تعاونی ها بسیار کمک کننده باشد.
وی به انعقاد ۱۷ تفاهم نامه با دس��تگاه های اجرایی درخصوص توس��عه بخش 
تعاون اش��اره کرد و اظهار داشت: تالش ما س��هیم کردن دستگاه های اجرایی در 

توسعه این بخش است.

رونق تولید و اشتغال با ارتقای سهم تعاون در اقتصاد

چهار شنبه
20 آذر 1398
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ق��رار گرفتن در موقعیت های نامطل��وب و آزاردهنده برای همه پیش 
می آید و هر کس��ی بس��ته به تجربیات و ویژگی های��ش در برابر آنها از 
خود واکنش نش��ان می دهد. ع��ده ای وقتی در موقعیت ناخوش��ایند و 
غیرمنصفانه ای قرار می گیرند، منفعالنه برخورد می کنند؛ در برابر رفتار 
ناخوشایند س��کوت می کنند و واکنش خاصی از خود نشان نمی دهند. 
ع��ده ای عصبانی می ش��وند، با اطرافی��ان درگیر می ش��وند و توهین و 
پرخاش��گری می کنند. عده ای هم س��عی می کنند جرأتمندانه،  صادقانه 
و محترمانه خواسته شان را مطرح کنند. جرأتمندی یکی از ویژگی های 
افراد موفق اس��ت بنابراین اگر می خواهید در این باره بیش��تر بدانید و 

بتوانید مانند افراد موفق جرأتمندانه رفتار کنید با ما همراه شوید.
جرأتمندی چیست؟

برای اینکه بخواهیم جرأتمندی یا ابراز وجود را تعریف کنیم باید ابتدا 
ش��یوه های گوناگون رفتاری که ممکن است در موقعیت های نامطلوب 
از خود نشان دهیم را توصیف کنیم. شما در برابر واکنش های نامناسب 

دیگران ممکن است به شیوه های زیر عمل کنید.
1- پرخاشگری کنید

در این حالت احس��اس خشم ناشی از رفتار طرف مقابل را نمی توانید 
به خوبی کنترل کنید در نتیجه برای بیان احساس��ات، نیازها، عقاید و 
خواس��ته های خود دست به پرخاش��گری، توهین، فحاشی، داد و بیداد، 
گریه، جیغ و فریاد و... می زنید. اگر شما جزو آن دسته افراد هستید که 
معم��وال به این روش عمل می کنید بای��د بدانید که روش های مدیریت 
و کنت��رل هیجانات تان را یاد نگرفته اید و چون قادر نیس��تید هیجانات  
خود به ویژه خش��م تان را به ش��یوه صحیحی مدیریت کنید برای تخلیه 
هیجان��ات و غلبه بر احس��اس ناامن��ی ای که از ناکامی و نرس��یدن به 
خواس��ته های تان به شما دست می دهد دس��ت به پرخاشگری و اعمال 

خشونت می زنید.
2- منفعالنه برخورد کنید

رفتار منفعالنه نقطه مقابل رفتار پرخاش��گرانه است. در این حالت به 
دالی��ل مختلفی مثل ترس از عواقب بعدی، نداش��تن اعتماد به نفس و 
ع��زت نفس کافی و احس��اس ناامنی در موقعیت های ناخوش��ایند و در 
برابر رفتارهای نامناس��ب دیگران س��کوت می کنید و واکنش��ی از خود 
نش��ان نمی دهید. ش��اید با برخ��ورد منفعالنه از اخت��الف نظر، بحث و 
درگیری جلوگیری کنید اما از درون احس��اس ناخوش��ایندی را تجربه 
می کنید؛ غرورتان جریحه دار می ش��ود و احس��اس بدی نسبت به خود 

پیدا می کنید. 
3- پرخاشگرانه- منفعالنه رفتار کنید

رفتار پرخاش��گرانه- منفعالنه یک خشم و تهاجم پنهان و غیرکالمی 
اس��ت که با رفتار منفی ب��روز پیدا می کند. معم��وال زمانی که رفتار یا 
موقعیت��ی ش��ما را عصبانی و ناراحت می کند اما ق��ادر به بیان ناراحتی 

و عصبانیت خود نیس��تید و با رفتاره��ای منفی مثل طفره رفتن، تعلل 
در انج��ام کار، طعنه زدن، ایراد گرفتن، متل��ک انداختن و... عصبانیت 
خود را به طور غیرمس��تقیم نش��ان می دهید. درواقع در این شیوه روش 

پرخاشگرانه و منفعالنه با هم ترکیب می شود. 
4- ابراز وجود کنید

اگر هنگامی که با موقعیت یا رفتار ناخوش��ایند و آزاردهنده ای مواجه 
می ش��وید بتوانید حدفاصل بین برخورد منفعالنه و پرخاش��گرانه را به 
خوب��ی در رفتارتان رعایت کنید؛ یعنی ن��ه منفعالنه برخورد کنید و نه 
خشمگین ش��وید بلکه صادقانه، گویا و با رعایت احترام و ادب عقیده و 
خواسته خود را مطرح کنید و در صورت لزوم، محترمانه با طرف مقابل 

بحث، گفت وگو و مذاکره کنید و به نتیجه برسید ابراز وجود کرده اید. 
چگونه می توانیم ابراز وجود کنیم؟

اب��راز وجود مناس��ب ترین و اثربخش ترین واکنش هن��گام مواجهه با 
موقعیت ه��ای ناخوش��ایند و چالش برانگی��ز زندگی اس��ت. جرأتمندی 
و رفتار جرأتمندانه جایگزینی مناس��ب برای رفتارهای پرخاش��گرانه و 

منفعالنه است و دو بعد دارد. 
۱- باید در درجه اول احساسات و عواطف تان را بشناسید و شیوه های 

صحیح ابراز آنها را بلد باشید. مثال اگر همسرتان هنگامی که درخواستی 
دارد با لحنی آمرانه به شما دستور می دهد و این نحوه برخورد برای تان 

نامطلوب است 
- الزم اس��ت حس��ی که هنگام رویارویی با این برخورد به شما دست 
می دهد را بشناس��ید؛ دقیقا بدانید این رفتار چه حس��ی در شما ایجاد 
می کند؛ ناراحت می ش��وید یا عصبانی؟ شاید هم سرخورده می شوید و 

در الک خود فرو می روید.
- هنگام مواجهه با آن باید بتوانید هیجان منفی ناشی از آن را کنترل 
کنید. مثال عصبانی نش��وید، قهر نکنید، داد و فریاد راه نیندازید، خشم 

و ناراحتی تان را فرونخورید و...

- باید بتوانید در کمال آرامش و محترمانه احس��اس تان را نس��بت به 
مس��أله برای طرف مقابل تان بیان کنید. مثال به همسرتان بگویید: »من 
وقتی به من دس��تور می دهی ناراحت می ش��وم. دوست دارم مودبانه و 

صمیمانه درخواست کنی کاری رو انجام بدهم.«
۲- همچنین الزم است بتوانید از زاویه دید دیگران هم به مسائل نگاه 
کنید و فقط خودتان را در نظر نگیرید. در این صورت است که می توانید 
احساس��ات و عواطف طرف مقابل را ه��م درک کنید، به او هم فرصت 

اظهارنظر بدهید، فضای محترمانه و منصفانه ای برای مذاکره و گفت وگو 
ایج��اد کنید، هم به خواس��ته خودتان برس��ید و هم ب��ه حقوق طرف 

مقابل تان احترام بگذارید و رضایت و توافقی دوطرفه حاصل کنید. 
ب��رای اینکه بتوانی��د در موقعیت های مختلف اب��راز وجود کنید الزم 

است:
- به خودآگاهی و خودشناسی رسیده باشید.

- عزت نفس و اعتماد به نفس کافی داشته باشید. 
- مهارت نه گفتن را بلد باشید. 

- توانایی برقراری ارتباط موثر با دیگران را هم داشته باشید.
- روش های گوش دادن فعال را بدانید و بتوانید فعاالنه به صحبت های 

طرف مقابل هم گوش دهید.
- احساسات و عواطف دیگران را درک کنید.

- همدلی داشته باشید و از زاویه دید آنها به مسائل نگاه کنید. 
 چرا باید جرأتمندانه رفتار کنیم؟

همان ط��ور که گفتیم رفتار جرأتمندان��ه یکی از ویژگی های 
اف��راد موفق و توانای��ی ابراز وج��ود هم یک��ی از کارآمدترین 
ابزارهای اف��راد موفق در موقعیت ها و روابط اجتماعی اس��ت. 
اگر شما بتوانید در موقعیت های چالش برانگیز جرأتمندانه ابراز 

وجود کنید:
- نه تنها احساس��ات، هیجانات و عواطف تان را س��رکوب نمی کنید و 
دچار خش��م فروخورده نمی ش��وید بلکه می توانید به بهترین شکل آنها 
را مدیری��ت کنی��د. با داش��تن توانایی مدیریت و کنت��رل هیجان ها در 
موقعیت ه��ای مختلف اجتماعی می توانید وجهه ای مطلوب، تأثیرگذار و 
قدرتمن��د از خود در نقش های مختلف خانوادگی و اجتماعی به نمایش 

بگذارید. 
- با ابراز وجود کردن در موقعیت های نامطلوب در بس��یاری از مواقع 
می توانید با در نظر گرفتن خواسته دیگران و احترام گذاشتن به عقیده، 
نظر و حقوق دیگران به خواس��ته های تان برس��ید و شرایط مطلوب تر و 

خوشایندتری را ایجاد کنید. 
- در ص��ورت اب��راز وجود حت��ی اگر به آنچه می خواهید هم نرس��ید 
نس��بت به خودتان احس��اس خوبی پیدا خواهید کرد؛ چون توانسته اید 
به جای س��رکوب کردن خود، صادقانه و محترمانه عقیده و خواسته تان 
را ابراز کنید. جرأتمندی و ابراز وجود کردن س��بب ایجاد عزت نفس و 

خودکارآمدی و افزایش اعتماد به نفس می شود. 
- گاهی ممکن اس��ت هنگام اب��راز وجود کردن ب��ا مخالفت دیگران 
روبه رو شوید، شاید هم دچار درگیری و تنش شوید، اما حتی در صورت 
بروز چنین حالتی باز هم ش��ما برنده اید؛ چون به راه های جدید و موثر 
برای رفع و مقابله با آنها می اندیش��ید و مهارت هایی مثل کنترل خشم، 

حل مساله و حل تعارض را در خود تقویت می کنید. 

جرأتمندی و ابراز وجود چیست و چرا باید رفتار جرأتمندانه را یاد بگیریم؟
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چگونه عادت های بد و مخرب خود را کنار بگذاریم 

اگرچه کنار گذاش��تن برخی از عادت ها اقدامی بس��یار ساده به نظر می رسد، با این حال واقعیت این 
است که تقریبا تمامی افراد جهان با این معضل مواجه بوده و همین امر آنها را از رشد حداکثری دور 
نگه می دارد. درواقع بس��یاری از افراد برای رس��یدن به خواس��ته های خود تالش فوق العاده ای را انجام 
می دهند، با این حال عادت های آنها به س��ادگی نتایج را تغییر داده و این امر ناامیدی ش��دیدی را به 
همراه خواهد داشت. با نگاهی به سخنرانی های افراد موفق جهان نیز پی به این امر خواهید برد که آنها 
در مرحله ای از زندگی خود تصمیم به اعمال تغییراتی جدی گرفته اند. همین امر آنها را متوجه مواردی 
کرده اس��ت که دیگر برای آنها س��ودمند محسوب نشده و الزم اس��ت تا کنار گذاشته شود. به همین 
خاطر نخس��تین گام این اس��ت که دقیقا بدانید که چه عادت هایی برای ش��ما بد و یا مخرب محسوب 
می شوند. فراموش نکنید که بسیاری از موارد ممکن است تا دیروز عمال تاثیر مخربی را نداشته باشند، 
با این حال ش��ما به عنوان فردی که خواهان رس��یدن به موفقیت اس��ت، باید حتی مواردی خنثی را 
نیز به عنوان عاملی مخرب تلقی کنید. علت این امر به این خاطر اس��ت که آنها زمان ش��ما را اش��غال 
خواهن��د ک��رد که می تواند به کاری کامال س��ودمند اختصاص یابد. ب��رای درک بهتر این موضوع ذکر 
مثالی کامال ضروری خواهد بود. تصور کنید که یک بازیکن، به علت این امر که عادت کرده اس��ت که 
به صورتی خاص به توپ ضربه بزند، بس��یاری از موقعیت های موجود در زمین را از دس��ت خواهد داد. 
تحت این شرایط ممکن است فرد به دنبال بهبود سرعت و یا قدرت ضربه خود باشد، با این حال تمامی 
تالش های وی با نتیجه دلخواه همراه نخواهد ش��د. علت این امر به این خاطر اس��ت که او دلیل اصلی 
ناکامی خود را پیدا نکرده و تا زمانی که عادت خاص خود را کنار نگذارد، ابدا پیش��رفتی را به دس��ت 
نخواهد آورد. به همین خاطر نیز شناسایی درست کامال ضروری بوده و بدون آن، تمامی اقدامات بعدی 
عمال بی نتیجه خواهد ش��د. تحت این ش��رایط ممکن است تغییر عادت را اقدامی بسیار سخت و حتی 
غیرممکن تلقی کنید، با این حال روانشناس ها عقیده ای کامال متفاوت داشته و بر این باور هستند که 
اگر بر طبق اصولی درس��ت پیش بروید، از سهولت و امکان پذیر بودن این خواسته شگفت زده خواهید 

شد. در همین راستا به بررسی مراحل کار خواهیم پرداخت. 
1-نقشه ای برای عادت های خود ایجاد کنید 

ب��رای این موضوع اب��دا عجله نکرده و در ابت��دا تمامی عادت های خود را بر روی یک برگه یادداش��ت 
کنید. در این رابطه از دوس��تان، همکاران و اطرافیان خود نیز می توان کمک گرفت. پس از آنکه از کامل 
بودن فهرست خود اطمینان حاصل کردید، حال زمان آن است که آنها را در سه گروه دسته بندی کنید. 
نخست عادت هایی هستند که برای مسیر جدید شما کامال سودمند محسوب می شوند. برای مثال عادت 
به مطالعه قبل از خواب، بدون ش��ک برای رس��یدن به هر خواسته ای کامال سودمند خواهد بود. دو گروه 
دیگر نیز ش��امل عادت های خنثی و منفی هس��تند. برای س��نجش بهتر عادت  ها، توصیه می شود تا برای 
انتخاب خود، حداقل س��ه دلیل قانع کننده را داش��ته باش��ید. در گام بعد الزم است تا عادت ها را در یک 
نقشه آورده و قلمرو هر یک را مشخص کنید. با نگاهی به نقشه خود، متوجه این امر خواهید شد که کدام 
بخش از عادت ها، اکثریت را ش��کل داده اس��ت. برای مثال ممکن است عادت های بد شما بیشتر از سایر 
موارد باش��د. حال الزم اس��ت تا یک عادت خنثی را همراه با یک عادت منفی مورد توجه قرار داده و یک 
هفته را به عدم رعایت آنها اختصاص دهید. نکته بسیار مهمی که باید در این بخش مورد توجه قرار گیرد 
این اس��ت که عدم انجام یک فعالیت، به معنای وجود وقت اضافه خواهد بود. به همین خاطر بهتر اس��ت 
تا جایگزینی را برای آن انتخاب کنید. جالب اس��ت بدانید که بدن انس��ان از قدرت عادت به هر شرایطی 
برخوردار بوده و یک هفته می تواند فرصت خوبی برای نهادینه کردن اعمال تغییرات باش��د. در هفته بعد 
نی��ز الزم اس��ت تا در کنار حفظ روند هفته گذش��ته، یک عادت بد و یک ع��ادت خنثی دیگر را نیز مورد 
توجه قرار دهید. فراموش نکنید که افراد با یکدیگر متفاوت بوده و این برنامه می تواند مطابق میل ش��ما 
تغییراتی را داش��ته باشد. برای مثال ممکن است به علت کم بودن عادت های منفی و یا تشخیص این امر 
که هنوز آمادگی در دستور کار قرار دادن یک برنامه جدید وجود ندارد، افراد این روند را به بیش از یک 
هفته بکش��انند. این امر اگر به خاطر تنبلی نباش��د، ابدا مشکلی را نخواهد داشت. در آخر به خاطر داشته 
باش��ید که نقش��ه شما باید حتما در اتاق خواب نصب شود تا همواره در معرض دید باشد. بدون شک این 
یادآوری مداوم و مش��اهده این امر که هر هفته به تعداد عادت های مثبت ش��ما اضافه می ش��ود، در حفظ 

روحیه تاثیر بسزایی را خواهد داشت. 
2-برای خود رنجشی را ایجاد کنید 

انس��ان موجودی کامال فراموش کار محس��وب می شود. همین امر نیز ممکن است آنها را به سمت تکرار 
اقدامات بد بکش��اند. برای مثال اگر سیگار کشیدن به عادت روزانه شما تبدیل شده است توصیه می شود 
تا فهرستی از مشکالتی که این عادت برای شما به وجود آورده را یادداشت کرده و هر روز آن را برای سه 
مرتبه مشاهده کنید، برای مثال ممکن است به علت این عادت، کار شما به بیمارستان کشیده شده باشد 
و یا برای ترک آن متحمل انواع س��ختی ها و صرفه هزینه ش��ده باشید. این موارد را یادداشت کنید. بدون 
ش��ک یادآوری اتفاقات تلخ، به س��دی برای تکرار آنها تبدیل خواهد ش��د. در این رابطه به هر میزانی که 
جزییات را بیشتر به خاطر بیاورید، بدون شک دلزدگی باالتری را تجربه خواهید کرد. همچنین فراموش 
نکنی��د ک��ه باید مرحله به مرحله پیش بروید. برای مثال این امر که به یکباره به صورت کامل س��یگار را 
کنار بگذارید، اقدامی کامال دش��وار بوده و فرد را با مشکالت متعددی در طول روز مواجه خواهد ساخت. 
به همین خاطر ضروری اس��ت تا در رابطه با عادت هایی که به نوعی اعتیاد در رابطه با آنها ش��کل گرفته 
است، مرحله به مرحله جلو بروید و از حجم آن بکاهید. در این رابطه افراد خالقیت های جالبی را نیز انجام 
می دهند. برای مثال چشمان خود را می بندند و تصور می کنند که سیگار خود را روشن کرده اند. درواقع 

در این رابطه هر خالقیتی که به ترک عادت شما کمک کند، بالمانع خواهد بود.
3-در رابطه با پاداش های خود به میزان سختی کار نیز توجه داشته باشید 

بدون ش��ک اهمیت و میزان س��ختی کنار گذاشتن عادت های منفی، با یکدیگر مساوی نبوده و این امر 
باعث می شود تا تعیین جایزه های مساوی کاری غیرهوشمندانه باشد. به همین خاطر نیز ضروری است تا 
به تناسب جایزه با عادت ترک شده، توجه داشته باشید. برای این موضوع بهتر است تا به دنبال مواردی 
باش��ید که در راستای تقویت عادت جایگزین و یا مثبت ش��ما باشد. در نهایت توجه داشته باشید که در 
جریان تغییر عادت ها ممکن اس��ت دچار تیک های عصبی و یا احساس��ات منفی بسیاری شوید. برای این 
موض��وع ضروری اس��ت تا ذهن خود را منحرف س��ازید. مثال به جای جویدن ناخ��ن، یک لیوان آب را با 
س��رعتی بسیار آهسته میل کنید. همچنین فراموش نکنید که اگر در هر مرحله با مشکل مواجه هستید، 

کمک گرفتن از یک روانشناس می تواند کامال کارساز باشد.  
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هدف اغلب کارجویان در مصاحبه استخدامی تاثیرگذاری روی 
کارفرما تا حد ممکن است. گاهی این اثرگذاری به معنای موافقت 
حداکثری با دیدگاه های طرف مقابل و نش��ان دادن س��ر به نشانه 

تایید نظراتش تلقی می شود.
ش��اید این رفتار غیرصادقانه در فرآیند اس��تخدام به داد کارجو 
برسد اما ماه همیشه پشت ابر نمی ماند و پس از مدتی از استخدام 
کارفرما خواهد فهمید که تصورات نادرس��تی از شما داشته است. 
راه دیگ��ری ک��ه پ��س از تاییده��ای غیرصادقانه برای ت��ان باقی 
می ماند این اس��ت که تا پایان همکاری چندساله تان به دروغ هایی 
که گفته اید پایبند بمانید؛ راهکاری که بیش��تر ش��بیه ش��کنجه 

طوالنی مدت به نظر می رسد.
تنها راه برای اینکه گرفتار این مش��کالت نش��وید این است که 
در ط��ول مصاحبه اس��تخدامی صادقانه نظرات ت��ان را بیان کرده 
و خودتان را همانطور که هس��تید نش��ان دهید، ن��ه فردی که به 
نظرتان کارفرما دوس��ت دارد. در واق��ع جذاب ترین مصاحبه های 
اس��تخدامی آنهایی هستند که دو طرف در برخی موارد به شکلی 
منطق��ی دیدگاه های یکدیگر را زیر س��وال ب��رده و با آن مخالفت 
می کنند. چنین رفتاری نشان می دهد که متقاضی کنجکاو است، 
زیر بار هر دستوری نمی رود و توانایی گفت وگو و مذاکره هم دارد. 
پس به جای اینکه مخالفت هایی از این دست را درگیری با مسئول 
اس��تخدام در نظر بگیرید، آن را نقطه ش��روعی برای یک بحث و 

مذاکره منطقی بدانید.
اصول مخالفت با دیدگاه های مصاحبه کننده

مخالفت با دیدگاه های اس��تخدام کننده باید به ش��کلی منطقی 
صورت بگیرید. اینکه بگویید »مخالفم« چندان ایده خوبی نیست 
و بهتر اس��ت با جمل��ه ای مثل »من این موض��وع را از دید فردی 
خارج از ش��رکت می بینم و براساس تجربه ای که در چند سال کار 
تخصصی کس��ب کرده ام ...« مخالفت ت��ان را مطرح کنید، در این 

صورت فرد مقابل را به پای یک مذاکره می کشانید.
برای مثال اگر کارفرما گفت »ما برای توسعه نرم افزار همیشه از 
روش آبشاری استفاده می کنیم« اما شما رویکرد چابک را به خاطر 
امکان پیاده س��ازی تغییرات حین پیش��رفت پروژه قبول داشتید، 
می توانی��د بگویید: »جالب اس��ت که از روش آبش��اری اس��تفاده 
می کنی��د چون من به نظرم با روش آبش��اری می توان س��ریع تر و 

دقیق تر به نتیجه رسید.«
واکن��ش کارفرم��ا به این جمل��ه اطالعات بس��یاری را در مورد 

ش��رایط ش��رکت به دس��ت می دهد. مثال اگر کارفرما گفت روش 
چابک اینجا جواب نمی دهد؛ ش��ما خواهید دانست اگر فردا روزی 

استخدام شدید باید خودتان را برای چه چیزی آماده کنید.
البت��ه مخالفت با مصاحبه گر همیش��ه آس��ان نیس��ت. در این 
ش��رایط همیشه یک عدم تعادل وجود دارد و بعید نیست کارفرما 
مخالفت تان را نش��انه ای از سخت بودن کار با شما برداشت کند، با 
این حال انجام کارهایی قبل، حین و بعد از مصاحبه این ریس��ک 

را به حداقل می رساند.
تحقیق در مورد سازمان

قب��ل از مصاحبه اس��تخدامی کم��ی درباره فرهنگ س��ازمانی 
ش��رکت و نحوه برخورد با ایده های جدید کارکنان تحقیق کنید. 
اینکه آیا بنیانگذاران و مس��ئوالن شرکت آمادگی پذیرش نظرات 
دیگر با ذهن باز را دارند یا به روش های قدیمی خود چس��بیده و 

خیال دل کندن از آنها را ندارند.
ب��رای جس��ت وجو در این موارد می توانید به س��ایت هایی نظیر 
گلس دور، لینکدین، توییتر، فیس بوک و ردیت مراجعه کنید. اگر 
از میان کارکنان سازمان با کسی آشنایی دارید، می توانید سواالتی 
مثل »کدام ویژگی س��ازمان را می پسندی و چه بخش هایی جای 
پیشرفت دارد؟« بپرسید. پاسخ وی به این سواالت سازوکار درونی 

و فرهنگ سازمان را برای تان روشن می سازد.
سریع پاسخ ندهید

در طول مصاحبه اگر س��والی سخت از شما پرسیده شد، نیازی 
نیست به س��رعت به آن پاسخ دهید. در عوض کمی تامل کرده و 
به افکارتان سر و سامان بدهید. با گفتن جمالتی مثل »نقطه نظر 
جالب��ی دارید، اجازه دهید یک لحظه درب��اره آن فکر کنم« برای 

یافتن بهترین پاسخ زمان بخرید.
بدین ترتیب به کارفرما نش��ان می دهید که در لحظات بحرانی 
توانایی تفکر و حل مس��اله را دارید، بنابراین به جای ارائه پاس��خ 
بی معنا و س��ر هم کردن جمالت نامفهوم ق��درت تفکر خود را به 

رخ کشیده و با ارائه پاسخی دقیق شانس استخدام را باال ببرید.
کارفرما را به شنیدن دیدگاه های متفاوت دعوت کنید

نه تنها در مصاحبه اس��تخدامی بلکه هر زمان که قصد مخالفت 
ب��ا فردی قوی تر را داری��د، باید ابتدا طرف مقاب��ل را آماده کنید. 
برای مثال به جای اینکه مس��تقیما در چشم کارفرمای آینده تان 
خیره شده و بگویید اشتباه می کنی بهتر است اینگونه جمله خود 
را آغاز کنید: »من دیدگاه متفاوتی نس��بت به شما دارم، می توانم 

نظرم را با ش��ما در میان بگذارم؟« این نوع دعوت از طرف مقابل 
دو مزیت دارد.

اوال به کارفرما القا نمی شود که از نظر شما وی کامال در اشتباه 
اس��ت. اگر رک و بی پرده بگویید اش��تباه می کنید، احتماال وی در 
موضع دفاعی قرار گرفته و مصاحبه را تمام می کند اما گفتن اینکه 

من دیدگاه متفاوتی دارم، درهای گفت وگو را باز می کند.
در ثانی پرس��یدن سوال در مورد امکان مطرح کردن دیدگاه تان 
کنجکاوی طرف مقابل را برمی انگیزد. ش��ما کارفرما را به شنیدن 
نظرت��ان مجبور نکرده اید، بلکه از وی دعوت کرده اید که آن را هم 

مدنظر قرار دهد.
آن روی سکه

ب��ا تم��ام این تفاس��یر حی��ن مصاحبه باید براس��اس ش��رایط 
تصمیم گیری کنید. اگر فک��ر می کنید مصاحبه کننده به مخالفت 
روی خوش نش��ان نمی دهد، قیدش را بزنید. نکته مهم دیگر این 
اس��ت که مصاحبه چه حسی را به ش��ما منتقل کرده؛ هیجان زده 
و خوش��حالید یا حس سرخوردگی و ترس بر شما مستولی شده؟ 
این احساسات نش��انگر خوبی از وضعیت شما پس از استخدام در 

سازمان خواهند بود.
طبیعت��ا زمانی ک��ه در همان جلس��ه مصاحبه هی��چ مخالفتی 
پذیرفته نمی ش��ود؛ پس از استخدام در شرکت هم افراد مافوق آن 
را بر نخواهند تافت، بنابرین اگر در همان جلس��ه احساس نادیده 
گرفته ش��ده به شما تحمیل ش��ده و تاب تحمیل بله قربان گفتن 
مداوم را ندارید، حت��ی در صورت قبولی در مصاحبه هم بی خیال 

استخدام شوید.
حت��ی اگر فضای ناخوش��ایند مصاحبه ش��ما را از اش��تغال در 
س��ازمان منصرف کرد، نباید پل های پشت سرتان را خراب کنید. 
در این شرایط با ارسال نامه ای محترمانه برای کارفرما از وی برای 
فرصت��ی که در اختیارتان قرار داده تش��کر کرده و دالیل تان برای 

عدم همکاری را روشن و واضح شرح دهید.
فراموش نکنید مصاحبه اس��تخدامی یک جاده دوطرفه اس��ت. 
همانط��ور که کارفرما چیزی که ش��ما می خواهید )ش��غل( را در 
اختی��ار دارد، ش��ما هم از همان چی��زی که کارفرم��ا می خواهد 
)مه��ارت و تخصص ارزش آفرین( بهره مند هس��تید. ش��ما با بیان 
دقیق و صادقانه دیدگاه های تان، تضمین می کنید که هر دو طرف 

می دانند چه چیزی به دست خواهند آورد.
Harvard Business Review/digiato :منبع

چرا مخالفت با کارفرما در مصاحبه شغلی شانس استخدام را بیشتر می کند؟
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