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قفل بدهی های دولتی به بخش خصوصی با این پیشنهاد باز می شود؟

 تهاتر بدهی میان دولت
بانک ها و بخش خصوصی

اواخر هفته گذشته مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد نامه ای به محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
نوشت که در میان اخبار غم انگیز زلزله کرمانشاه گم شد. وزیر اقتصاد در این نامه مهم درخواست تهاتر بدهی های 
دولت و پیمانکاران با بانک ها را با انتش��ار اوراق خزانه در بودجه س��ال آینده مطرح کرد؛ موضوعی که به اعتقاد 
بسیاری از کارشناسان می تواند گره بخشی از بدهی های دولت به پیمانکاران و فعاالن بخش خصوصی را باز کند. 
ب��ه گزارش پایگاه خب��ری اتاق تهران، موضوع تهاتر بدهی های دولت، پیمان��کاران و بخش خصوصی و بانک ها 

چندسالی است که مطرح است و به خصوص باتوجه به رکود و نبود نقدینگی کافی در کشور...

نگاهی به بحران صندوق های 
بازنشستگی در ایران

صندوق های 
ورشکسته
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 ابالغیه جهانگیری
پشت گوش وزارت صنعت و بانک مرکزی! 

معمایی به نام مدیریت
نوآوری مخرب چیست؟ 

فیس بوک یعنی فرصت
احساس در بازاریابی

ارائه نوشیدنی های گیاهی استارباکس علیه کاهش فروش
برندسازی اینستاگرامی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 اسکویر، توییتر را
پشت سر گذاشت

4 رئیس کل بانک مرکزی در مکاتبه ای با اسـتانداران 
سراسر کشور بر ضرورت دقت و نظارت موثر آنها...

نامه نگاری رئیس کل بانک مرکزی با استانداران درباره 
مصرف بهینه منابع بانکی

آمادگی بانک ها برای حمایت 
از بنگاه های کوچک و متوسط

یادداشت

یادداشت

 بررسی وضعیت بازار سرمایه
 و پیش بینی آینده آن

باالترین رقمی که ش��اخص 
کل ب��ورس اوراق به��ادار، در 
ط��ول دوران فعالیت، به خود 
دید مربوط به 15 دی ماه سال 
92 اس��ت که به رقم 89500 
نه تنها شاخص  رس��ید.  واحد 
کل بورس بلک��ه اکثر صنایع 
و ش��رکت ها در ای��ن تاری��خ 
پی��ک قیمتی خ��ود را تجربه 
کردند. شاخص کل اکنون در 
مح��دوده 88 هزار واحد بوده 
و در فاصل��ه اندکی با س��قف 
تاریخی خود قرار گرفت. نکته 

مهم اینکه...

کمتر از دو ماه به آغاز س��ال 
2018 مانده اس��ت و 

11همواره سال جدید...

 گامی استراتژیک
در راستای تغییرات جهانی

5

بهنام بهزادفر
مدیر امور اعضای 

کانون کارگزاران

معراج 
معمارنسب

 w w w . s a i p a g r o u p . i r

جهت ثبت نام و كسب اطالعات بیشتر به وب سايت  www.saipagroup.ir شبكه گسترده نمايندگی های مجاز گروه خودروسازی سايپا در سراسر كشور مراجعه نمايید.

برقـيهمه چیز در کوییک خالصه می شود کـروز کنتـــرلفــرمان 
استارت دکمه اي و سیستم ورود بدون کلید
مولتــي مــدیا و دوربیــن دنده عقب
(TPMS)سیتسم پایش فشار باد تایرهـا 
سیتســم کنترل صوتي روي فرمان و ...

فروش اينترنتي از

1396/9/7

توجه : واريز به حساب بانكی غیر از حساب سايپا خريد تلقی نمی گردد و شركت هیچ گونه مسئولیتی در قبال تحويل خودرو ندارد .



زنگ خطر، وضعیت قرمز، ابرچالش... اینها 
تعبیرهایی است که از وضعیت صندوق های 
بازنشس��تگی در ایران یاد می شود؛ چنانچه 
سخنگوی دولت از ورشکستگی صندوق های 
بازنشس��تگی خبر می دهد و دس��تیار ویژه 
رئیس جمه��ور آن را در کن��ار بحران ه��ای 
آب و بی��کاری، ج��زو ش��ش ابرچالش حال 
حاض��ر جامعه ایران دس��ته بندی می کند و 
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی وضعیت آن 
را مفل��س فی ام��ان اهلل می خوان��د. در واقع، 
وضعیت صندوق های بازنشس��تگی در ایران 
آنقدر خطیر و نگران کننده ش��ده که فارغ از 
روشنفکران، رسانه ها و سایر نهادهای جامعه 
مدنی، این مقامات خ��ود دولتند که درباره 

تبعات آن مدام هشدار می دهند. 
ام��ا بح��ران صندوق ه��ای بازنشس��تگی 
چیست؟ این بحران در یک کالم به معنی بر 
هم خوردن تعادل جریان ورودی و خروجی 
صندوق هاس��ت و این توازن نقدی چنان به  
هم خورده که صندوق های بازنشس��تگی را 
کامال به بودجه دولت وابس��ته کرده اس��ت، 
چنانچه براس��اس آمارها در دهه آتی کمک 
دول��ت به صندوق های بازنشس��تگی به رقم 
هنگفت��ی معادل ۴۰درصد بودجه می رس��د 
و دول��ت بدل به صن��دوق پرداخت حقوق و 
دستمزد خواهد ش��د. این آمار وقتی بیشتر 
تکان دهن��ده می ش��ود که در نظ��ر بگیریم 
همین االن هم دولت برای تامین هزینه های 
ج��اری خ��ود س��خت در تکاپو اس��ت و با 
کاه��ش درآمدهای نفتی به س��راغ راه های 
پرمخاطره ای مثل بازی با نرخ ارز رفته است. 
براس��اس مطالع��ه ای که چند س��ال پیش 
در س��ازمان برنامه و بودجه انجام شده است، 
۴۶درصد از منابع صندوق های بازنشستگی در 
سال ۸۴ از طریق حمایت دولت تامین شده و 
این رقم در س��ال ۹۴ یعنی در طی یک دهه 
به ۸۰درصد رسیده است. در حقیقت، درحالی 
۲،۸ درصد از بودجه کش��وری در سال ۸۴ به 
صندوق های بازنشستگی پرداخت شده که این 
ع��دد یک دهه بعد در س��ال ۹۳ به ۱۴درصد 

افزایش پیدا کرده است. 

صندوق های بازنشستگی در ایران
در حال حاضر ۱۸صندوق بازنشستگی در 
ای��ران وجود دارد که از این میان، س��ازمان 
تامی��ن اجتماع��ی، بزرگ تری��ن و صندوق 
بازنشس��تگی کش��وری، دومی��ن صن��دوق 
بزرگ کش��ور اس��ت؛ ازجمله مهم ترین این 

صندوق ها عبارتند از: 
* س��ازمان تامین اجتماع��ی: ۱۳میلیون 
۳میلی��ون  بیمه ش��ده،  نف��ر  ۷۰۰ه��زار  و 

مستمری بگیر، نسبت پشتیبانی ۴،۵۷
* صندوق بازنشستگی کشوری: یک میلیون 
و ۱۹۱هزار بیمه شده، یک میلیون و ۲۷۹هزار 

مستمری بگیر، نسبت پشتیبانی ۰،۹۳
* صندوق کش��اورزان، روستاییان و عشایر: 
یک میلیون و ۵۰۰هزار نفر بیمه شده، ۵۵هزار 

نفر مستمری بگیر، نسبت پشتیبانی ۲۷
* س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی نیروهای 
مسلح: ۵۷۰هزار نفر بیمه شده، ۶۷۰هزارنفر 

مستمری بگیر، نسبت پشتیبانی ۰،۵۸
* صندوق بازنشس��تگی کارکنان بانک ها: 
۱۶۳۸۰۰بیمه شده، ۱۰۲۳۰۰مستمری بگیر، 

نسبت پشتیبانی ۱،۶۰
کارکن��ان  بازنشس��تگی  صن��دوق   *
۹۳۸۰۰بیمه ش��ده،  نف��ت:  صنع��ت 
پشتیبانی  نس��بت  ۷۳۹۰۰مس��تمری بگیر، 

۱،۲۷
* صندوق بازنشستگی وکالی دادگستری: 
۶۷۰مس��تمری بگیر،  ۲۸۷۰۰بیمه ش��ده، 

نسبت پشتیبانی ۲،۸۴
* صن��دوق بازنشس��تگی کارکنان فوالد: 
۷۴۶۰۰مس��تمری بگیر،  ۱۱۶۰۰بیمه شده، 

نسبت پشتیبانی ۰،۱۶
* صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز: 
۴۲۰۰مس��تمری بگیر،  ۱۰۹۰۰بیمه ش��ده، 

نسبت پشتیبانی ۲،۶۰
پش��تیبانی  نس��بت  از  ک��ه  همان ط��ور 
صندوق های بازنشس��تگی مش��خص است، 
تنها نس��بت پشتیبانی در یک یا دو صندوق 
حد اس��تاندارد اس��ت و بقی��ه صندوق های 
بازنشس��تگی در م��رز بحران ایس��تاده اند یا 

عمال ورشکسته هستند. 
ام��ا نس��بت پش��تیبانی چیس��ت؟ یکی از 
معیارهای مح��ک زدن وضعی��ت صندوق ها 
کمک گرفتن از مفهومی اس��ت به نام نسبت 
پش��تیبانی. ای��ن ش��اخص حاصل تقس��یم 
تع��داد بیمه ش��دگان یک صندوق ب��ر تعداد 

مستمری بگیران آن است. بیمه شدگان یعنی 
شاغالنی که هنوز مشغول فعالیت هستند و حق 
بیمه پرداخت می کنند، اما نکته مهم اینجاست 
که اگر نس��بت کسانی که ش��اغل هستند به 
نس��بت کسانی که بازنشس��ته هستند از ۵ یا 
۵،۵ پایین تر بیاید، یک صن��دوق وارد بحران 
شده اس��ت. به بیان بهتر، وقتی یک صندوق 
سرپاس��ت که به ازای هر شش نفر یا بیشتر، 
یک مس��تمری بگیر وجود داشته باشد، یعنی 
صندوق در این حالت می تواند بدون مش��کل 
از منب��ع ورودی ها )حق بیمه ه��ای پرداختی( 
خروجی ها )مس��تمری( را تامین کند. بر این 
مبنا، هرچقدر تعداد مس��تمری بگیران بیشتر 
شود و تعداد بیمه شدگان کمتر، اینجاست که 
صندوق ها مشکل پیدا می کنند. این اتفاق در 
عمده صندوق های بازنشستگی ایران افتاده و 
به دالیل مختلف از جمعیت ش��اغلین کاسته 
ش��ده و به تعداد مستمری بگیران اضافه شده 
اس��ت. در این میان، وقتی نس��بت پشتیبانی 
منطقی نباشد طبعا دولت جور آن را می کشد، 
اما علت به وجود آمدن این وضعیت چیس��ت 
و چط��ور می��زان مس��تمری بگیران از تعداد 
بیمه ش��دگان و ش��اغالن در س��ال های اخیر 

پیشی گرفته است؟ 

دالیل منطقی یک نسبت غیرمنطقی
دالی��ل مختلف و متنوع اس��ت، نخس��ت 
اینکه قوانینی وضع شده که ورودی را بسته 
و مس��دود ک��رده، از جمله اینک��ه دولت از 
مقطعی به بعد اس��تخدام رسمی نداشته که 
بخواهد تحت پوش��ش صندوق بازنشستگی 
کشوری قرار گیرد. دوم اینکه جمعیت ایران 
در حال س��المند شدن اس��ت و این به طور 
طبیعی یعنی به جمعیت مس��تمری بگیران 
اضافه و از تعداد ش��اغالن کم می شود. نکته 
دیگر، میزان مشارکت پایین در جامعه ایران 
است. وقتی مشارکت اجتماعی پایین باشد، 
بالطب��ع ورودی قابل اعتنای��ی به صندوق ها 
وارد و مبل��غ حق بیم��ه قابل توجهی به آنها 

تزریق نمی شود. 
ام��ا از جمله دالیل مهم ای��ن وضعیت به 
قوانین��ی برمی گ��ردد که از س��وی مجلس 
در س��ال ها و دهه ه��ای اخیر وضع ش��ده و 
دامن��ه مس��تمری بگیران را وس��یع  کرده و 
موارد ش��مولیت آن را گسترش داده است. 
نگاهی به تجربیات قانون گذاری در دهه های 
گذش��ته نش��ان می دهد که نهاد قانون گذار 
بدون توجه به تبعات مالی مس��ئله، قوانین 
و مقررات��ی را تصوی��ب کرده ک��ه عمدتا با 
اصل پایداری صندوق های بازنشس��تگی در 
بلندم��دت مغایرت داش��ته اس��ت؛ قوانینی 
چ��ون بازنشس��تگی های پی��ش از موع��د، 
اعطای س��نوات تش��ویقی به گروه ها و افراد 
خاص، مبنای تعیین مستمری بازنشستگی، 
س��ن بازنشس��تگی، مس��تمری بازماندگان 
بازنشستگان متوفی و... ازجمله مواردی بوده 
که به ورشکستگی صندوق های بازنشستگی 
دام��ن زده و حجم تکالی��ف و تعهدات مالی 

آنها را بیشتر کرده است. 
نکت��ه دیگر، ع��دم تطابق میانگین س��ن 
بازنشس��تگی در ایران با س��ایر کش��ورهای 
جه��ان اس��ت. در ای��ران میانگی��ن س��ن 
بازنشس��تگی ۵۱ سال اس��ت، در حالی که 
این عدد در س��ایر کش��ورها ۶۶سال است. 

بیان س��اده این نکته آن اس��ت که در سایر 
کش��ورهای جه��ان ش��اغالن و کارمن��دان 
۱۴س��ال بیش��تر از ایران ب��ه صندوق های 

بازنشستگی حق بیمه پرداخت می کنند. 

 فاصله ۲۴ ساله بازنشستگی 
تا پایان عمر

همچنین میان س��ن بازنشس��تگی و سن 
امید به زندگی رابطه تنگاتنگی برقرار است. 
براس��اس آخرین آماری که بانک جهانی از 
ش��اخص امید ب��ه زندگی در س��ال ۲۰۱۶ 
منتش��ر کرده، ایران با ۷۵ سال در رتبه ۶۲ 
جهان قرار دارد. همچنین در س��ال گذشته 
وزیر بهداشت امید به زندگی در زنان ایرانی 
را ۸۱ س��ال ومردان ایرانی را ۷۶ سال اعالم 
کرد. اما ارتباط��ی که میزان امید به زندگی 
با بح��ث بازنشس��تگی دارد، آن اس��ت که 
هرچقدر امید به زندگی در کشوری افزایش 
پیدا کند، فاصله س��ن بازنشستگی تا پایان 
عمر طبعا بیش��تر می ش��ود و این مس��ئله 
مس��اوی با افزای��ش تعه��دات صندوق های 
بازنشستگی است. به همین دلیل هم هست 
که در کشورهای توسعه یافته که مردم طول 
عمر بیش��تری دارند س��ن بازنشستگی هم 
باالتر تعیین می ش��ود، چراک��ه می خواهند 
ورودی ه��ای صندوق را با می��زان خروجی 
آن به تعادل برسانند. براساس آنچه محمود 
اس��المیان، مدیرعام��ل مس��تعفی صندوق 
بازنشس��تگی کش��وری اعالم کرده میانگین 
س��ن بازنشس��تگی در ایران ۵۱سال است، 
یعن��ی فاصله س��ن بازنشس��تگی ت��ا پایان 
عمر برای انس��ان ایرانی ک��ه میزان امید به 
زندگی اش ۷۵س��ال است، چیزی نزدیک به 
۲۴ س��ال اس��ت. همین فاصله ۲۴ ساله بار 
بازنشستگی  سنگینی بر دوش صندوق های 
گذاشته است و همین مسئله ضرورت تغییر 
سن بازنشستگی و همین طور اصالح ساختار 
صندوق های بازنشس��تگی در ایران را بیشتر 

از پیش یادآوری می کند. 
از س��وی دیگ��ر، همین فاصله ۲۴س��اله 
میان س��ن بازنشستگی و امید به زندگی در 
ایران، بهتر و واضح تر از هر توضیحی، عطش 
و عالق��ه ش��اغالن ایرانی به هرچ��ه زودتر 
بازنشسته شدن را نش��ان می دهد. درحالی 
که در اکثر کش��ورها سن بازنشستگی باالی 
۶۰ سال است، اما میانگین این سن در ایران 
۵۱ س��ال است و به گفته مدیرکل امور فنی 
مستمری های سازمان تامین اجتماعی، سن 
بازنشس��تگی ۳۰درصد از افراد جامعه کمتر 
از ۵۰سال است. بر همین مبنا، درحالی که 
س��ابقه پرداخ��ت حق بیمه اغلب کش��ورها 
باالی ۳۰سال اس��ت و حتی در کشورهایی 
مثل ژاپن و هلند به ۴۰ س��ال می رسد، اما 
س��ابقه پرداخت حق بیمه مستمری بگیران 

در ایران زیر ۲۰ سال است. 

تصدی گری دولت، پاشنه آشیل 
صندوق های بازنشستگی

تصدی گ��ری دولت، مس��ائل بس��یاری را 
در اقتص��اد به بار م��ی آورد و ازجمله عوامل 
بازنشس��تگی  صندوق ه��ای  ورشکس��تگی 
نی��ز همین عامل تصدی گری دولتی اس��ت 
که تبع��ات مخرب��ی همچون رانت، فس��اد 
و س��وء مدیریت را ب��ه دنبال خ��ود دارد. در 

کنار آن، ساختار ش��کل گیری صندوق های 
بازنشس��تگی هم هس��ت ک��ه از هیچ نظام 
محاس��باتی بیم��ه ای تبعی��ت نمی کن��د و 
به جای آن با مش��تی مقررات اداره می شود. 
در واقع، همه صندوق های بازنشس��تگی که 
امروز در ایران زیان ده ش��ده اند، از اساس با 
محاس��بات نظام واقعی بیمه ای )اکچوئری( 
طراح��ی نش��ده اند ک��ه کس��ور دریافت��ی 
سرمایه گذاری شود و متقابال از محل بازدهی 
بازنشس��تگی  حقوق  آنه��ا  س��رمایه گذاری 
پرداخ��ت ش��ود. به ج��ای آنکه محاس��بات 
بازنشس��تگی حاکم  ریاضی بر صندوق های 
باش��د، در بس��یاری از زمینه ها ب��ا تصویب 
قوانین و مقرراتی مثل بازنشس��تگی پیش از 
موعد این محاس��بات ریاضی به هم ریخته و 
زمینه یک بی عدالتی آشکار میان مشترکان 

پدید آمده است. 
به بیان بهتر، درحالی که در صندوق های 
بازنشس��تگی نس��بت نیروهای بازنشسته با 
ش��اغلین حداکثر باید ۲۰درصد باش��د، اما 
در ایران این نس��بت نزدیک به ۱۰۰درصد 
اس��ت و تعداد بازنشسته ها از تعداد شاغالن 
بیش��تر اس��ت. به عنوان مثال، در س��ازمان 
تامی��ن اجتماعی که بزرگ تری��ن و بهترین 
صن��دوق بازنشس��تگی در ایران اس��ت، به  
ازای ۱۳میلی��ون ش��اغل ح��دود ۳ میلیون 
بازنشس��ته وجود دارد و به زحمت درآمد و 
هزینه اش کفاف یکدیگ��ر را می دهد، یعنی 
هرآنچ��ه از ۱۳میلی��ون بیمه ش��ده دریافت 
می شود مستقیما به ۳میلیون مستمری بگیر 
پرداخ��ت می گردد. با این حال، س��وال این 
است که اگر صندوقی تمام درآمدش صرف 
پرداخت به بازنشس��ته ها ش��ود پس با کدام 
پول باید س��رمایه گذاری کند ت��ا بتواند در 
آینده مس��تمری ش��اغالنی ک��ه اینک حق 

بیمه شان را می پردازند، تامین کند؟! 
اما نحوه نادرست س��رمایه گذاری در این 
صندوق ه��ا، نکته دیگری اس��ت ک��ه پازل 
بازنشس��تگی  صندوق ه��ای  ورشکس��تگی 
در ای��ران را کامل می کند؛ س��رمایه گذاری 
صندوق های بازنشس��تگی عمدتا از دهه ۷۰ 
ش��روع ش��د و پس از پایان جنگ و ش��روع 
سیاس��ت تعدیل س��اختاری، صندوق ها به 
س��متی رفتند ک��ه بتوانن��د در بخش های 
کنن��د.  س��رمایه گذاری  اقتص��اد  مختل��ف 
نخس��تین گام را در ای��ن می��ان، س��ازمان 
تامی��ن اجتماع��ی برداش��ت و پ��س از آن، 
س��ایر صندوق ها به این مسیر پیوستند. در 
حقیق��ت، صندوق های بازنشس��تگی در دو 
دهه اخیر بنگاه داری کرده اند و این اتفاق به 
گفته اغلب کارشناسان برای صندوق ها سمی 
مهلک بوده اس��ت، حال آنک��ه صندوق های 
بازنشس��تگی در دنیا عموما در اوراق بهادار 
و قرضه و س��هام س��رمایه گذاری می کنند. 
اتفاقا یک بار بانک جهانی در گزارشی به این 
واگذاری ه��ا انتقاد کرد و نس��بت به کارگزار 
اقتصادی ش��دن صندوق ها و دو برابر شدن 
مشکالت مدیریتی آنها هشدار داد، اما کسی 

در ایران به این هشدار توجهی نکرد. 

 سه شاخص جهانی 
برای ارزیابی صندوق ها

تنه��ا  وج��ه بح��ران صندوق ه��ای  ام��ا 
بازنشس��تگی در ای��ران، وجه مالی نیس��ت. 

صندوق های بازنشس��تگی نهادهای عمومی 
هس��تند ک��ه کارک��رد چندوجه��ی و چند 
ماموریتی دارند، اما وضعیت مالی و اقتصادی 
آنها آنق��در وخیم و نگران کننده اس��ت که 
سایر وجوه آن را تقلیل داده است. نگاهی به 
اعداد و ارق��ام، ابعاد این بحران مالی را بهتر 
نش��ان می دهد؛ بی��ش از ۷۰درصد صندوق 
بازنشستگی کشوری به بودجه دولت وابسته 
اس��ت. این وابس��تگی ب��ه بودج��ه عمومی 
درباره صن��دوق نیروهای مس��لح به صورت 
۱۰۰درصدی است. همین طور ارزش خالص 
کسری سازمان تامین اجتماعی در ۶۰ سال 
آین��د ه بی��ش از دو برابر GDP کش��ور در 
سال ۹۵ است؛ GDP همان تولید ناخالص 
داخلی اس��ت و به مجم��وع ارزش کاالها و 
خدمات نهایی که در یک س��ال در کشوری 
تولید می ش��وند، گفته می ش��ود. حال تصور 
کنی��د ارزش کس��ری بزرگ تری��ن صندوق 
بازنشس��تگی کشور، بیشتر از دو برابر ارزش 
همه کاالها و خدماتی بوده که در س��ال ۹۵ 

در ایران تولید شده است! 
صندوق ه��ای  وج��ودی  فلس��فه  ام��ا 
بازنشستگی چه بوده است؟ براساس آمارها، 
در ح��ال حاض��ر و در بهترین حالت، حقوق 
بازنشستگی تکافوی ۴۲درصد از هزینه های 
زندگی یک خانوار در ایران را کفاف می دهد 
و این یعنی اینکه صندوق های بازنشس��تگی 
در ایج��اد زمینه های رفاه��ی که قول آن را 

داده بودند، ناکام مانده اند! 
به طور کلی، صندوق های بازنشستگی در 
سطح جهان با سه شاخص ارزیابی می شوند: 
کفای��ت، یعنی حقوق فرد بازنشس��ته تا چه 
اندازه کفاف زندگی اش را می دهد؛ پایداری، 
یعن��ی اینکه حقوق فرد ت��ا چه مدت پایدار 
است و همبستگی، یعنی میزان همبستگی 
می��ان دولت و بخ��ش خصوص��ی در اداره 

صندوق ها. 
ارزیابی این س��ه شاخص نش��ان می دهد 
ک��ه صندوق ه��ای بازنشس��تگی در ایران از 
مرز بح��ران عب��ور کرده اند، یعن��ی حقوق 
صندوق های بازنشس��تگی کف��اف زندگی را 
نمی ده��د و این صندوق ها از حالت پایداری 
و تعادل خارج شده اند. در یک کالم، اگر در 
ادبیات و گفتمان اقتصادی، عدالت اجتماعی 
بیشتر در س��طح بیمه های اجتماعی تعریف 
می ش��ود، این اعداد و ارقام نش��ان می دهد 
که م��ا در ای��ران با اب��زار بیم��ه اجتماعی 
نتوانسته ایم عدالت اجتماعی را برقرار کنیم. 

سیاستمداران به جای روشنفکران
ام��ا از می��ان بحران ه��ای آت��ی جامع��ه 
ایران، ب��ه جرات بزرگ تری��ن بحران همین 
بازنشس��تگی اس��ت،  چال��ش صندوق های 
بازنشس��تگی مفهوم��ی  چراک��ه صن��دوق 
جامعه شناختی اس��ت و از این نظر، اهمیت 
این بحران اگر بیش��تر از بحران آب نباش��د 
به هیچ وجه کمتر نیس��ت. نگاهی به میزان 
خانواره��ای تح��ت پوش��ش صندوق ه��ای 
بازنشس��تگی نش��ان می دهد که دس��ت کم 
بیشتر از ۵۰میلیون نفر از جمعیت ایران زیر 
پوش��ش این صندوق ها هستند و این یعنی 
آنک��ه زندگی حال و آینده بیش��تر از نیمی 
از جمعیت ایران بسته به وضعیت اقتصادی 

صندوق های بازنشستگی است. 
براساس آمارها، نسبت پشتیبانی )نسبت 
بیمه شده به مستمری بگیر( در صندوق های 
بازنشستگی در س��ال ۱۳۵۴، معادل ۲۴,۸ 
بوده اس��ت که پس از طی دوره ۴۰ س��اله 
در س��ال ۱۳۹۴ ب��ه ۵.۴ کاه��ش یافت��ه 
اس��ت. این یعنی در س��ال ۱۳۵۴، به ازای 
 ه��ر ۲۴.۸ بیمه ش��ده در آن س��ال یک نفر

 مس��تمری دریاف��ت می ک��رده و در س��ال 
۱۳۹۴، به ازای هر پنج بیمه ش��ده، یک نفر 
مستمری دریافت کرده است. بر این اساس، 
پیش بینی می ش��ود که نسبت پشتیبانی در 
۱۰ س��ال آینده در ایران به ۴,۱۷ برس��د و 
تعداد مستمری بگیران نیز دو برابر وضعیت 
حاضر ش��ود. این موضوع از این جهت مهم 
است که از س��ال ۱۳۶۰، در حالی که رشد 
بیمه ش��دگان هفت برابر ش��ده، میزان رشد 
مس��تمری بگیران ۱۵ برابر افزایش داش��ته 
اس��ت. با این همه، طنز تلخ ماجرا اینجاست 
ک��ه اگ��ر در غ��رب روش��نفکرانی مانن��د 
هابرماس، چامس��کی، فریدم��ن، گیدنز و... 
درب��اره بحران دولت رف��اه صحبت می کنند 
و نس��بت به مسائلی چون نظام بازنشستگی 
و سیاست گذاری اجتماعی موضع  دارند، اما 
اینج��ا در ایران، روش��نفکران قل��م را زمین 
گذاش��ته اند و به ج��ای آن، سیاس��تمداران 
میکروفن به دست گرفته اند و از تریبون های 
مختلف درباره ابعاد تکان دهنده صندوق های 

بازنشستگی مدام هشدار می دهند. 

نگاهی به بحران صندوق های بازنشستگی در ایران

صندوق های ورشکسته
دریچه

 وضعیت صندوق های بازنشستگی 
به روایت محمد ستاری فر
 تامین اجتماعی 

پیش نیاز توسعه اقتصادی است
فرص�ت ام�روز: »بررس��ی وضعی��ت صندوق های 
بازنشستگی« موضوعی بود که در نشست هفته گذشته 
موسس��ه »مطالعات دین و اقتصاد« مورد بررسی قرار 
گرفت و محمد س��تاری فر، رئیس پیش��ین س��ازمان 
مدیریت و برنامه ریزی و اس��تاد اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبایی به بررس��ی ابعاد صندوق های بازنشس��تگی 
و رابطه بین توس��عه اقتصادی و تامی��ن اجتماعی در 
ای��ران پرداخت. س��تاری فر گفت: چه قب��ل و چه بعد 
از انق��الب در نگاه به صندوق ها دچار اش��کال بوده ایم، 
این صندوق ها بعضا جاده صاف کن مشکالت اقتصادی 
کش��ور بوده اند، درحالی که آنها می بایست فقط به افراد 
تحت پوش��ش خود متعهد باشند و همین هزینه های 
نابجا، امروز صندوق ها را با مشکالتی روبه رو کرده است.  
س��تاری فر ادامه داد: »وقت��ی از رفاه صحبت می کنیم 
منظ��ور ما رویکرده��ای دولت و سیاس��ت های دولت 
اس��ت که در هر مقطعی متناسب با شرایط اجتماعی 
و اقتصادی تغییر می کند. این موضوع به سوبس��ید ها 
و مس��اعدت های دولت برمی گ��ردد، ولی بحث تامین 
اجتماع��ی از این موضوع جداس��ت و منظور از تامین 
اجتماعی بحث ویژه ای است که حقی همگانی به حساب 

می آید و مقوله ای کلیدی است. 

رابطه توسعه اقتصادی و تامین اجتماعی
رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: 
اکنون ما دو مش��کل داریم که هر روز از عمق بیشتری 
برخوردار می ش��ود که یکی از آنه��ا در ارتباط با رابطه 
بین توس��عه اقتصادی و تامین اجتماعی است. به این 
معنی که ما در مس��یر توس��عه ق��رار نمی گیریم مگر 
اینکه مسئله تامین اجتماعی خود را به نحو متناسبی 
حل وفصل کرده باش��یم، ولی نظ��ام حکمرانی مابعد از 
انقالب تاکنون به این موضوع اهمیت چندانی نگذاشته 
اس��ت.  او ادامه داد: مش��کل بزرگ دیگ��ر در ارتباط با 
صندوق های بازنشستگی این است که چگونگی جایگاه 
حقوقی، قانونی، معرفتی و نهادی قلمرو تامین اجتماعی 
مش��خص نیست و بررسی ها نش��ان می دهد که از این 
نظر نگاه به تامین اجتماعی نگاه متناسبی نبوده و این 
مس��ئله به قبل از انقالب هم برمی گردد.  به گفته این 
اقتصاددان، قبل از انقالب نیز معاونان و وزرا بخش��ی از 
هزینه های خود را از صندوق تامین می کردند و بعد از 
انقالب هم دیدیم که در مواقعی دولت وقتی با مشکل 
مالی روبه رو می ش��د به این فک��ر می افتاد که برخی از 
مشکالت خود را از طریق سازمان اجتماعی تامین کند. 
در موردی به یاد دارم که پنج میلیارد تومان به دستور 
رییس کل بانک مرکزی از تامین اجتماعی برداشت شده 
و البته با رایزنی به مسئوالن به ازای پنج میلیارد تومان 
ملک و اموال به صندوق تامین اجتماعی ارائه ش��د.  او 
اضافه کرد: بااین حال، این نگاه نامناس��ب به صندوق ها 
همواره وجود داشته است. به یاد دارم که از بعد از جنگ 
مسئله رشد جمعیت و تعداد تخت های بیمارستانی به 
ازای آنها مورد س��وال قرار گرفت و بررسی ها نشان داد 
که قبل از انقالب و در س��ال ۱۳۵۶ به ازای هر ۱۰۰۰ 
نفر دو تخت بیمارس��تانی وجود داشته است، ولی بعد 
از جنگ به دلیل رش��د جمعیت و مشکالت بهداشتی 
و درمانی پیش آمده ب��ه ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۰.۹ تخت 
وجود داشت و این خیلی بد بود و در آن زمان نیازمند 

آن بودیم که ۲۳ هزار تخت بیمارستانی اضافه شود. 
ب��ه گفت��ه س��تاری فر، به طورکل��ی صندوق های ما 
هیچ وقت شأن دینی، اقتصادی، انسانی و حقوقی شان 
حفظ نش��ده اس��ت و بعضا این نگاه ب��وده که چگونه 
می ش��ود با صندوق ها اقتصاد کشور را هدایت کرد. در 
ضم��ن در ادبیات اقتصادی، تامین اجتماعی پیش نیاز 
توس��عه اقتص��ادی و یک��ی از ابزارهای مهم توس��عه 

اقتصادی، صندوق ها به حساب می آیند. 

تامین اجتماعی، میوه  انقالب صنعتی 
س��تاری فر تامی��ن اجتماع��ی را یک��ی از میوه های 
انق��الب صنعتی  خواند و گفت: تامین اجتماعی یکی از 
میوه ه��ای انقالب صنعتی بود و انقالب صنعتی خود از 
میوه های انقالب رنسانس، مرکانتلیسم، اصالحات دینی، 
دولت های مطلقه، عصر روش��نگری، عصر علمی و فنی 
اس��ت. وقتی تولید چند برابر شد زایش انقالب صنعتی 
و بازوی مکانیکی در کنار نیروی انس��انی تضادهایی را 
ش��کل داد. مارکسیست ها پش��ت کارگران ایستادند و 
کالسیک ها پشت سرمایه داران. این تضادها و درگیری ها 
نقش گسترده ای را در شکل گیری تامین اجتماعی ایجاد 
کرد. مارکسیس��ت ها به دنبال انق��الب کارگری بودند 
ولی سرمایه داران زرنگ تر از آنها بودند که مارکس فکر 
می کرد و نظام بیمه توسط بیسمارک، چرچیل و رزولت 
به کار افتاد تا پادزهر الزم برای مسائل اقتصادی کارگران 
فراهم ش��ود.  ستاری فر درباره تامین اجتماعی در ایران 
افزود: نگاه تامین اجتماعی در ۶۰، ۷۰ س��ال گذش��ته 
هیچ وقت نهادی نبوده اس��ت. در زمان مصدق کارگران 
نس��بت به وضعیت خود اعتراض کردن��د و صندوق ها 
شکل گرفت. در زمان پهلوی نیز در حوزه نفت اتفاقاتی 
افتاد و بحث صندوق ها جدی گرفته ش��د. البته در آن 
زمان ۹ ماه با خارجی ها درباره وضعیت تامین اجتماعی 
مذاکراتی ص��ورت گرفت که در نوع خود مثمرثمر بود. 
من بارها گفته ام که کاش دولت س��ال های بعد انقالب 
نیز اقدام به مطالعه و مذاکره درخصوص تامین اجتماعی 

می کرد و وقت بیشتری برای آن می گذاشت. 
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اواخر هفته گذشته مسعود کرباسیان، 
وزیر اقتصاد نامه ای به محمد باقر نوبخت، 
رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشت که 
در میان اخبار غم انگیز زلزله کرمانش��اه 
گم ش��د. وزیر اقتصاد در ای��ن نامه مهم 
درخواس��ت تهات��ر بدهی ه��ای دولت و 
پیمان��کاران با بانک ها را با انتش��ار اوراق 
خزان��ه در بودج��ه س��ال آین��ده مطرح 
ک��رد؛ موضوعی ک��ه به اعتقاد بس��یاری 
از کارشناس��ان می تواند گره بخش��ی از 
بدهی ه��ای دولت به پیمانکاران و فعاالن 

بخش خصوصی را باز کند. 
ب��ه گزارش پای��گاه خبری ات��اق تهران، 
موضوع تهاتر بدهی های دولت، پیمانکاران 
و بخش خصوصی و بانک ها چندسالی است 
که مطرح است و به خصوص باتوجه به رکود 
و نبود نقدینگی کافی در کشور )در دست 
دولت و بخش خصوصی( بیش از گذش��ته 
مطرح شده است. یکی از گالیه های اصلی 
فع��االن بخش خصوص��ی و پیمانکاران در 
سال های گذشته همیشه از دولت این بوده 
است که زمانی که توان پرداخت بدهی های 
آنها را ندارد چرا مطالبات خود مانند مالیات 
و. . . را از ش��رکت های بخ��ش خصوص��ی 
دریافت می کند و حداقل آنها را با بخش��ی 
از بدهی ها تهاتر نمی کنند و همین موضوع 

برای بانک هم مطرح است. 

چرخه معیوب بدهی  های دولتی، 
بخش خصوصی و بانک ها

در سال های گذشته یک چرخه معیوب 
در بدهی ه��ای دولتی، بخ��ش خصوصی 
و بانک ه��ا ب��ه وجود آمده اس��ت تا جایی 
که می بینیم دول��ت به بخش خصوصی و 

بانک ها بدهی خود را پرداخت نکرده است، 
بخ��ش خصوصی ب��ه بانک ه��ا و نهادهای 
 دولت��ی مانن��د وزارت اقتص��اد و دارای��ی 
و. . . مطالباتش را نداده و بانک ها هم توان 
مالی شان به ش��دت کاهش یافته است. در 
نظر داش��ته باشید که بس��یاری از فعاالن 
اقتصادی و بخش خصوصی در س��ال های 
گذشته به دلیل وصول نشدن مطالبات شان 
با بدهی های مالیاتی، معوقات بانکی، بدهی 
ب��ه تامین اجتماع��ی و. . . رو به رو و حتی 

ممنوع الخروج شده یا به زندان افتادند. 
ح��اال باتوج��ه به ای��ن ش��رایط، وزیر 
اقتص��اد و دارای��ی ب��رای خ��روج از این 
ش��رایط پیش��نهاد جدی را مطرح کرده 
و درخواس��ت داده این موضوع در الیحه 
س��ال آینده به عنوان ی��ک قانون مطرح 
شود. مسعود کرباسیان با اشاره به بدهی 
دولت به فع��االن بخش خصوصی از یک 
طرف و مطالبات بانک ها از فعاالن بخش 
خصوصی از ط��رف دیگر که چالش هایی 
مانند ورشکس��تگی طلب��کاران دولت و 
تعطیل��ی واحدهای صنعت��ی را می تواند 
به دنبال داش��ته باشد، از رئیس سازمان 
برنامه و بودجه خواس��ته است مطالبات 
اش��خاص حقیق��ی و حقوقی خصوصی و 
تعاونی از دولت با بدهی اشخاص یادشده 
به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 
از طریق تسویه بدهی بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی به دولت با صدور اوراق 

تسویه خزانه قابل تهاتر باشد. 

میزان دقیق بدهی های دولت
ام��ا وزی��ر اقتص��اد در ش��رایطی این 
پیش��نهاد را مط��رح ک��رده ک��ه تاکنون 

آم��ار دقیقی از می��زان بدهی های دولت 
به پیمان��کاران و فعاالن بخش خصوصی 
منتشر نشده اس��ت و پیش بینی ها نشان 
می ده��د که ح��دود 40 ت��ا 50میلیارد 
دالر دولت تنها به پیمانکاران بخش های 
مختلف بدهی داش��ته باشد؛ بدهی هایی 
ک��ه گاه��ی چندس��ال از پرداخ��ت آنها 
گذشته اس��ت و با توجه به نرخ تورم در 
کشور و افزایش قیمت ارز و... پیمانکاران 
معتقدن��د دول��ت بای��د آنه��ا را ب��ه روز 
پرداخ��ت کند، زیرا آنها مجبور هس��تند 
دیرک��رد وام ها و تس��هیالت بانکی و. . . 

خود را پرداخت کنند. 
البت��ه در ای��ن بین می��زان بدهی های 
دولت نیز به ص��ورت دقیق تاکنون اعالم 
نشده اس��ت. علی طیب نیا، وزیر پیشین 
اقتص��اد دی م��اه س��ال گذش��ته میزان 
بدهی ه��ای دولت را 700 ه��زار میلیارد 
توم��ان ب��رآورد ک��رده ب��ود که ش��امل 
بدهی های دولت، بدهی های شرکت های 
دولت��ی و بده��ی دولت به ش��رکت های 
دولتی می ش��ود، همچنین بانک مرکزی 
ه��م می��زان بدهی بخش دولتی ش��امل 
دولت، موسسات و شرکت های دولتی به 
شبکه بانکی را تا پایان شهریورماه امسال 

ح��دود 237هزار میلی��ارد تومان برآورد 
کرده که نس��بت به پایان س��ال گذشته 
8 درصد رشد داش��ته است. ولی با همه 
اینها براس��اس مصوبه مجلس، س��ازمان 
حسابرسی کشور مسئولیت تعیین میزان 
دقی��ق بده��ی دولت به ش��بکه بانکی را 
برعهده  دارد و هنوز این سازمان برآوردی 
از میزان بدهی دولت به بانک ها و... اعالم 

نکرده است. 

ابزارهای مالی دولت برای پرداخت 
بدهی ها

اما به صورت کلی »صک��وك اجاره«، 
خزان��ه«  »اس��ناد  و  تس��ویه«  »اوراق 
ابزاره��ای اصلی مالی مه��م دولت برای 
پرداخ��ت بدهی هایی هس��تند که با آن 
رو به رو اس��ت و البته بخش��ی از آن را 
نی��ز از دول��ت قبل به ارث برده اس��ت. 
به اعتقاد کارشناس��ان، پیش��نهاد وزیر 
اقتص��اد و دارایی می تواند راهی را برای 
حل چالش بدهی ه��ای دولتی و بخش 
خصوص��ی به بانک ها و... در کش��ور باز 
کند، البت��ه باید منتظر ب��ود و دید که 
تاثیرات این نامه در الیحه بودجه س��ال 

آینده چه خواهد بود. 

///////

قفل بدهی های دولتی به بخش خصوصی با این پیشنهاد باز می شود؟

تهاتر بدهی میان دولت، بانک ها و بخش خصوصی
اقتصاد کالن

از چاله یارانه  غیرنقدی تا چاه یارانه نقدی 
بزرگ ترین پول پاشی قرن با اقتصاد 

ایران چه کرد؟ 
حجم یارانه نقدی پرداخت شده از ابتدای اجرای 
ط��رح هدفمندی یارانه ها تاکنون بیش از یک و نیم 
براب��ر اعتبارات عمرانی پرداختی در این دوره زمانی 

است. 
به گزارش خبرآنالین، بررس��ی ها نش��ان می دهد 
از ابت��دای اجرای طرح هدفمن��دی یارانه ها تاکنون 
ه��ر ماه به طور متوس��ط بی��ش از 3ه��زار و 400 
میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی شده، این 
در حالی اس��ت که در همی��ن دوره زمانی، بودجه 
تخصی��ص یافته ب��رای اعتبارات عمران��ی رقمی به 

مراتب کمتر از این مقدار را تشکیل می دهد. 
در حال��ی ک��ه از آغ��از اجرای ط��رح هدفمندی 
یارانه ها تا پایان ش��هریور امس��ال حدود 173هزار 
میلی��ارد تومان باب��ت اعتبارات عمرانی در کش��ور 
پرداخت ش��ده، میزان یارانه پرداختی به ایرانیان از 
275ه��زار میلیارد تومان فراتر رفته اس��ت. تاکنون 
81 یاران��ه 45ه��زار و 500 تومانی ب��ه مردم ایران 

پرداخت شده است. 
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها آذر ماه سال 89 
در دس��تور کار ق��رار گرفت و هنوز ت��داوم دارد. نه 
مردمی که یارانه می گیرند، حالوت و شیرینی بابت 
دریافت این اعتبار هر ماهه زیر زبان خود احس��اس 
می کنن��د و ن��ه دولت، دلخوش به ت��داوم این روند 

است. 
قیمت ه��ا پیش از اجرای این طرح به افس��انه ای 
دست نیافتنی بدل شده و بسیاری معتقدند بازگشت 
به گذش��ته، امری که میسر نیس��ت، بهترین گزینه 
ممکن در ای��ن عرصه خواهد بود. اقتص��اد ایران با 
اجرای این طرح از چاله یارانه های غیر نقدی به چاه 
یارانه ه��ای نقدی افتاد و تالش برای بیرون آمدن از 
آن همت��ی همگانی را می طلب��د.   کاهش اعتبارات 
عمرانی نس��بت به یارانه نق��دی پرداختی به عقیده 
بس��یاری از کارشناسان نشان دهنده اختاللی بزرگ 
در اقتصاد ایران اس��ت. آمارها نشان می دهد همواره 
ای��ران ب��ا کمبود نقدینگ��ی برای تامی��ن اعتبارات 
عمرانی روبه روست، این امر به افزایش دوره تکمیل 
پروژه ه��ای عمرانی از یک س��و و ب��اال رفتن قیمت 
تمام شده این پروژه ها از سوی دیگر منجر می شود. 
همچنین کمبود اعتب��ارات عمرانی تهدیدی بزرگ 
برای سیاست ایجاد اش��تغال در اقتصادی است که 
س��الیان طوالنی از نرخ های دورقم��ی بیکاری رنج 

کشیده است. 
 توزی��ع سراس��ری یارانه ه��ا در حال��ی ش��مع 
هفت س��الگی اش را فوت می کند ک��ه هنوز طرحی 
اجرایی برای پایان دادن به پول پاش��ی بزرگ قرن 
در اقتصاد ایران که عوارضش در س��ال های پیش رو 
بیش از پیش آشکار می شود در دستور کار نیست. 

گمرک

گمرک ایران اعالم کرد
درآمدهای گمرکی به کمک سامانه 

جامع گمرکی سه برابر شد
گم��رك ایران از افزایش س��ه براب��ری درآمدهای 
گمرکی با اجرای س��امانه جام��ع گمرکی خبر داد و 
اعالم کرد امکان جعل اس��ناد در گمرك هوش��مند 

وجود ندارد. 
به گزارش گمرك ایران، با هوشمند س��ازی مراحل 
تش��ریفات گمرکی از ابتدای امسال تطبیق اطالعات 
بارنامه، ثبت سفارش و همه اسناد و مدارك ترخیص 
با اظهار صاحب کاال به صورت الکترونیکی و هوشمند 

انجام می شود و امکان جعل اسناد وجود ندارد. 
براس��اس ای��ن گزارش، ب��ا همکاری و مس��اعدت 
س��ازمان بنادر و دریانوردی، از اواخر س��ال گذشته 
تب��ادل اطالع��ات میان گم��رك و بن��در به صورت 
الکترونیک��ی انجام و همه عملیات با اتصال س��امانه 
جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی به بندر 

به صورت الکترونیکی ثبت می شود. 
بارگذاری اس��ناد به صورت الکترونیکی در س��امانه 
جام��ع گمرکی انجام می ش��ود و با هوشمند س��ازی 
تمام��ی مراح��ل ورود و تطبیق اطالعات ب��ا بارنامه 
الکترونیک، مانیفست الکترونیک، اسناد الکترونیک، 
الکترونیک، گواهی  الکترونی��ک، اظه��ار  عدل بندی 
مبدا، قبض انبار الکترونیک و مجوزهای الکترونیکی 
س��ازمان های همکار گمرك امکان بارگذاری اس��ناد 
مجعول وجود ن��دارد و در ص��ورت هرگونه مغایرت 
س��امانه جامع گمرک��ی به صورت خ��ودکار از ادامه 

مراحل انجام تشریفات گمرکی جلوگیری می کند. 
ب��ا ارتقای س��امانه جامع گمرکی از ابتدای س��ال 
کنترل ه��ای گمرکی به ص��ورت سیس��تمی انجام و 
تطبی��ق اطالعات در هم��ه مراح��ل ترخیص کامال 
الکترونیکی و هوش��مند انجام می ش��ود که دستاورد 

بزرگی در گمرك الکترونیک به شمار می رود. 
گمرك ای��ران با الکترونیکی ک��ردن همه رویه های 
گمرکی موفق ش��د درآمدهای خود را نسبت به زمان 
قبل از پیاده س��ازی س��امانه جامع گمرکی به سه برابر 
افزایش دهد و س��ال گذشته با کسب 33هزار میلیارد 
تومان مجم��وع درآمدهای وصولی بهتری��ن رکورد را 
در کس��ب درآمدها کسب کند؛ این در حالی است که 
واردات کاال به کش��ور در سال گذشته نسبت به مدت 
زمانی قبل از پیاده سازی سامانه جامع گمرکی کاهش 
داشت.  همچنین مجموع درآمدهای گمرکی در شش 
ماه امسال به 16هزار میلیارد تومان رسیدکه نسبت به 
مدت مش��ابه پارسال 37درصد رش��د نشان می دهد و 
عمده ترین دلیل آن هم گمرك الکترونیک بوده است. 

دبیرکل س��ازمان جهانی گمرك نیز هفته گذشته 
پس از بازدید از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد 
تج��ارت فرامرزی گمرك اعالم ک��رد که تحت تاثیر 
اصالحات گمرکی ایران قرار گرفتم و بارها در تهران 
دس��تاوردهای گمرك جمهوری اسالمی ایران را در 
گمرك الکترونیک تحسین و موفقیت جوانان ایرانی 

را در بومی سازی گمرك دیجیتال تمجید کرد. 
گمرك با تحوالتی که ایجاد کرد توانست سال گذشته 
در دولت الکترونیک در میان سازمان های دولتی، رتبه 
اول را از آن خود کند و به عنوان دستگاه برتر در اقتصاد 
مقاومتی معرفی ش��د.  سامانه های الکترونیکی گمرك 
ای��ران یک فناوری دانش بنیان اس��ت که همه با تکیه 
بر دانش بومی و به دس��ت دانش پژوهان جوان داخلی 

طراحی و راه اندازی شده است. 



رئی��س کل بانک مرکزی در مکاتبه ای 
با اس��تانداران سراسر کش��ور بر ضرورت 
دق��ت و نظارت موثر آنها بر نحوه مصرف 
تسهیالت بانکی به منظور تخصیص بهینه 
منابع به بنگاه های کوچک و متوس��ط و 
کمک به وصول و تعیین تکلیف مطالبات 

غیرجاری بانک ها تاکید کرد. 
ب��ه گ��زارش »فرصت ام��روز« از بانک 
مرک��زی، ولی اهلل س��یف در ای��ن نامه با 
اش��اره به نامگذاری سال ۱۳۹۶ به عنوان 
سال »اقتصاد مقاومتی: تولید    - اشتغال« 
و همچنین تاکیدات مقام معظم رهبری 
)مدظله العال��ی( ب��ر اقتص��اد مقاومتی و 
ل��زوم توجه دولتمردان به رش��د و رونق 
اقتصادی، اشتغال زایی و توسعه صادرات 
و تمرک��ز بر حمایت از بنگاه های کوچک 
و متوس��ط به عنوان یک��ی از اولویت های 
اصلی اقتصاد کشور، به تشریح برنامه های 
بانک مرکزی و ش��بکه بانک��ی به منظور 

حمایت از تولید و اشتغال پرداخت. 
وی ب��ا تقدیر از وج��ود همراهی میان 
دس��تگاه های اجرای��ی و مجموع��ه نظام 
بانکی برای اجرای موفق طرح رونق تولید 
در سال گذش��ته، افزود: در سال ۱۳۹۵، 
بالغ بر ۱۶۸هزار میلیارد ریال تس��هیالت 
ب��ه بی��ش از ۲۴ه��زار بن��گاه کوچک و 
متوسط در سراسر کشور پرداخت شد که 
فراتر از اهداف اولیه تعیین شده بود و به 
تحقق رش��د و رونق اقتصادی در کش��ور 

کمک شایانی کرد. 
س��یف در این نامه تصریح کرد: بانک 
مرکزی در س��ال های اخیر ب��ه منظور 

اس��تفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد، 
اقدام به جهت دهی تس��هیالت به تامین 
مال��ی س��رمایه در گ��ردش واحدهای 
تولیدی کرده اس��ت به طوری که سهم 
تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه های 
تولیدی از   ۴۶درصد در س��ال ۱۳۹۱ به 
رق��م ۸.۶۲درصد در هفت ماهه س��ال 
۱۳۹۶ افزای��ش یافته که س��هم بخش 
صنع��ت و مع��دن از این تس��هیالت در 
دوره مزب��ور مع��ادل ۷.۸۳ درصد بوده 

است. 
رئی��س کل بان��ک مرک��زی همچنین 
با اش��اره به ابالغیه ش��ماره ۸۱۱۶۰  .۹۶ 
م��ورخ ۲۰   .۰۳   .۱۳۹۶ تصری��ح ک��رد: در 
س��ال ۱۳۹۶ نیز مقرر شد تامین سرمایه 
در گردش مورد نیاز تعداد ۱۰هزار بنگاه 
اقتصادی، تامین مالی تعداد ۶هزار طرح 
نیم��ه تمام با پیش��رفت فیزیکی حداقل 
۶۰درص��د و تامی��ن مال��ی بازس��ازی و 
نوس��ازی ۵هزار واحد اقتصادی جمعا با 
تخصیص حدود ۳۰۰ه��زار میلیارد ریال 
تس��هیالت از مح��ل مناب��ع داخل��ی در 

اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد. 
به گفته رئیس ش��ورای پ��ول و اعتبار، 
مطاب��ق آئین نام��ه اجرایی بن��د »الف« 
تبصره ۱۸ قانون بودجه س��ال ۱۳۹۶ نیز 
مقرر شده اس��ت مبلغ ۲۰۰هزار میلیارد 
ریال تس��هیالت بانکی ب��ه منظور ایجاد 
فرصت های ش��غلی جدی��د و پایدار برای 
بهره برداری از مزیت های نسبی و رقابتی 
)با اولویت مناطق روس��تایی، عشایری و 
محروم( ب��ه طرح ها و پروژه های کوچک، 

متوسط و صنایع دس��تی تخصیص یابد. 
در همی��ن ارتب��اط طی چندین جلس��ه 
با مدی��ران عامل و اعض��ای هیات مدیره 
بانک ها بر عمل به تکالیف تعیین ش��ده 
در زمینه تامین مالی بنگاه های مورد نظر 
در چارچوب مصوبات یاد ش��ده تاکید و 
در حال حاضر همراه��ی بانک ها در این 

زمینه حاصل شده است.  
 رئی��س کل بان��ک مرک��زی ب��ا بیان 
اینکه اج��رای موفق برنامه ه��ای مذکور 
مس��تلزم همراهی و همکاری همه جانبه 
کارگروه های تس��هیل و رفع موانع تولید 
در اس��تان ها ب��ا مجموع��ه نظ��ام بانکی 
است، خاطرنش��ان کرد: انتظار می رود با 
توج��ه به کمبود منابع مالی و لزوم توجه 
ب��ه اولویت بن��دی و بازده��ی پروژه های 
اقتصادی، اس��تانداران محت��رم همچون 
گذش��ته با دقت و نظ��ارت موثر در نحوه 
مصرف تس��هیالت و جلوگیری از اتالف 
مناب��ع مالی محدود، ش��بکه بانکی را در 
تخصی��ص بهین��ه مناب��ع ب��ه بنگاه های 
کوچ��ک و متوس��ط و کمک ب��ه وصول 
و تعیی��ن تکلی��ف مطالب��ات غیرجاری 

بانک ه��ا ی��اری رس��انند. بدیهی اس��ت 
تخصیص بهینه تس��هیالت به بنگاه ها و 
واحده��ای اقتصادی ع��الوه بر کمک به 
گردش صحیح تسهیالت و افزایش توان 
تس��هیالت دهی ش��بکه بانکی، موجبات 
افزای��ش رون��ق و ش��کوفایی اقتصادی و 
اش��تغال جوانان بومی اس��تان را فراهم 

خواهد ساخت. 
س��یف در بخ��ش پایانی نام��ه خود به 
استانداران سراس��ر کشور ابزار امیدواری 
ک��رد با توجه ب��ه آمادگی ش��بکه بانکی 
و حمای��ت بان��ک مرک��زی و همچنی��ن 
پیگیری و مس��اعدت مس��تمر مسئوالن 
اس��تانی در س��ال »اقتص��اد مقاومت��ی: 
تولید � اشتغال«، اهداف ترسیم شده در 
بخش��نامه ابالغی به بانک ها در خصوص 
تامین مالی بنگاه های کوچک و متوس��ط 
و آئین نام��ه اجرایی بند »ال��ف« تبصره 
۱۸ قانون بودجه س��ال ۱۳۹۶ )حمایت 
از اش��تغال( تحقق یافته و توفیقات قابل 
توجهی در زمینه بهبود تولید و اش��تغال 
و عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری 

)مدظله العالی( حاصل شود. 

نامه نگاری رئیس کل بانک مرکزی با استانداران درباره مصرف بهینه منابع بانکی

آمادگی بانک ها برای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط بازدید رئیس مجلس شورای اسالمی از 
بیمارستان  صحرایی پاسارگاد

برنامه های بانک پاسارگاد برای 
کمک به زلزله زدگان

عل��ی الریجان��ی، رئیس مجلس ش��ورای اس��المی 
از بیمارس��تان  صحرای��ی بان��ک پاس��ارگاد در مناطق 
زلزله زده کرمانشاه بازدید به عمل آورد. همچنین وحید 
حقانی��ان، نماینده دفتر مقام معظم رهبری نیز از دیگر 
کس��انی بود که روزهای قبل از بیمارس��تان  صحرایی 
بانک پاس��ارگاد بازدید ک��رده بود.  به گ��زارش روابط  
عمومی بانک  پاس��ارگاد، شرکت نس��یم سالمت بانک  
پاس��ارگاد، پس از وقوع زلزله کرمانش��اه ضمن بررسی 
منطق��ه و نیازه��ای هم میهنان خس��ارت دیده، ضمن 
اس��تقرار بیمارستان صحرایی با امکانات پزشکی جهت 
انجام عمل های جراحی ض��روری و عمل های زایمان و 
برپایی چادرهای امدادی برای امدادرسانی به مجروحان 
 و انج��ام اقدام��ات بس��تری، ۳۵۰ عدد چ��ادر و تعداد

 ۱۰ هزار تخته پتو به مناطق زلزله زده ارسال کرد. عالوه 
بر این با توجه ب��ه پیش بینی وقوع بارندگی در مناطق 
زلزله زده، بانک  پاس��ارگاد با ارسال میزان قابل توجهی 
نایلون به کرمانش��اه، اقدامات الزم را جهت پوش��اندن 
و حفاظ��ت چادره��ا از بارش برف و ب��اران و در نتیجه 
تامین آسایش هم میهنان خس��ارت دیده و آسیب دیده 
انج��ام داد. همچنی��ن با اع��زام تیم های روانشناس��ی 
 خب��ره، اقدام��ات ارزش��مندی را برای تجدی��د روحیه 
خس��ارت دیدگان به ویژه کودکان انجام داد.  همچنین 
پس از استقرار بیمارستان  صحرایی و چادرهای امدادی 
بان��ک  پاس��ارگاد و همچنین ارس��ال تع��داد ۱۰ هزار 
تخت��ه پتو و یکصد چادر امدادی ب��ه مناطق زلزله زده، 
بانک پاس��ارگاد خدمات پزش��کی و ارس��ال کمک های 
خود به این مناطق را گس��ترش داد.  در همین زمینه، 
خس��رو رفیعی، مشاور مدیر عامل و مدیر روابط عمومی 
بانک  پاسارگاد با اعالم این خبر گفت: با بررسی دقیق تر 
منطقه و نیازسنجی مجدد، شرکت نسیم سالمت بانک 
 پاس��ارگاد ضمن ارس��ال تعداد ۲۵۰ چ��ادر، ۲۵ چادر 
امدادی دیگر نیز در کنار بیمارس��تان صحرایی، جهت 
نگه��داری و امدادرس��انی به مجروحان مس��تقر کرد. 
همچنی��ن این ش��رکت در اقدامی دیگ��ر، ضمن اعزام 
تیم های پزش��کی و روانش��ناس های خبره به منطقه، 
اقدامات ارزش��مندی را جهت مش��اوره به بازماندگان، 
به ویژه تالش برای تجدید روحیه و بازگرداندن نش��اط 
میان کودکان مناطق زلزله زده انجام داد.  وی ادامه داد: 
پیش از این نیز شرکت نسیم سالمت بانک  پاسارگاد در 
منطقه ازگله ثالث باباجانی بیمارستان صحرایی را جهت 
امدادرس��انی به مجروحان و انج��ام عمل های جراحی 
ضروری و همچنین انجام عمل های زایمان، با تجهیزات 
و امکانات کامل پزشکی ایجاد کرده  بود. همچنین تعداد 
یکصد چادر امدادی در کنار بیمارستان، برای نگهداری و 
بستری بیماران مستقر کرده و تعداد ۱۰هزار تخته پتو به 
مناطق زلزله زده ارسال شده  بود.  رفیعی در پایان ضمن 
تسلیت مجدد به ملت شریف ایران به مناسبت درگذشت 
هم وطنانمان در این حادث��ه غم انگیز تاکید کرد: بانک 
 ،۲۰۱-۸۱۰۰-۱۰۴۸۸۱۴۴-۲ شماره حساب   پاسارگاد 
ک��د  و   ۵۰۲۲-۲۹۷۷-۷۷۷۷-۷۷۷۷ کارت  ش��ماره 
دس��توری #۵*۷۲۰* را جهت واریز کمک های نقدی 
بانکداران این بانک و مردم به هم میهنان خس��ارت دیده 

این حادثه در نظر گرفته است. 
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بانکنامه

 جلسه ویژه بانک ها
برای کمک به زلزله زدگان

امروز دوش��نبه مجموعه بانک های دولتی و خصوصی 
با حض��ور قائم مقام بانک مرکزی و برخ��ی معاونان این 
بانک جلس��ه ای را تشکیل خواهند داد که در آن موضوع 
کمک به زلزله زدگان مناطق غربی کش��ور مورد بحث و 
بررس��ی قرار می گیرد.  به گزارش ایس��نا، در حالی طی 
روزهای گذش��ته سیاست هایی در بانک مرکزی و هیأت 
وزیران برای تس��هیالت دهی با س��ود پایین و ش��رایط 
ویژه به زلزله زدگان مصوب ش��د که ب��ه زودی با تعیین 
س��ازوکارهای الزم در دس��تور کار ش��بکه بانک��ی قرار 
می گیرد. این در حالی اس��ت که بنا به گفته جمشیدی، 
دبیر کانون بانک های خصوصی قرار است در جلسه امروز 
موضوعاتی در زمینه نحوه کمک رسانی به آسیب دیدگان 
مورد بررس��ی قرار گی��رد که در کنار ش��رایط پرداخت 
تسهیالت موضوع اصلی این خواهد بود که بانک ها بتوانند 
برای ساخت وساز نیز وارد شوند.  آن طور که جمشیدی 
اعالم کرد برخی بانک ها تصمیماتی برای ایجاد طرح های 
عمرانی تخریب شده یا مکان های عمومی مورد استفاده 
این هموطنان دارند به گونه ای که احتماال ساخت وس��از 
مدرس��ه یا خانه بهداشت یا امثال آن از سوی بانک ها در 
این مناطق انجام خواهد شد.  او با اشاره به اینکه در کنار 
پرداخت تسهیالت باید اقدامات بلندمدت نیز انجام شود 
و بانک ها به این موضوع وارد خواهند شد، گفت : نباید در 
این شرایط به گونه ای برخورد کرد که تنها در ابتدای امر 
اعالم شود که قرار است کارهایی انجام شود، اما در ادامه 
در انجام آن سستی وجود داشته باشد، چراکه به هر حال 
هموطنان در مناطق زلزله زده نیازمند کمک های بیشتر 
و ایجاد شرایطی مناسب برای محل زندگی خود هستند 
که در این باره نیز قرار است تصمیمی بگیریم که بتوانیم 

بخشی از الزامات آنها را فراهم کنیم. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۰۹۶دالر آمریکا

۴.۸۸۰یورو اروپا

۵.۵۳۰پوند انگلیس

۱.۱۳۷درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۴۸.۶۰۰مثقال طال

۱۲۶.۶۰۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۳۴۱.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۴۱۷.۰۰۰سکه طرح جدید

۷۱۱.۰۰۰نیم سکه

۳۹۹.۷۰۰ربع سکه

۲۶۳.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه
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ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران 
روز ش��نبه با 196 واحد رشد در جایگاه 
88 هزار و 202 واحدی ایستاد و شاخص 
کل فراب��ورس نیز برای نخس��تین بار در 
طول فعالیت خود توانس��ت از مرز کانال 
یک هزار واحدی عبور کند. تداوم رش��د 
قیمت نفت در بازارهای جهانی، همچنان 
س��هام ش��رکت های پاالیش��ی را جذاب 
کرده و بخش عمده ای از معامالت بورس 
ته��ران را به خود اختصاص داده اس��ت. 
ب��ا توجه ب��ه اینکه این روزه��ا نمادهای 
پاالیش��ی مورد توجه سرمایه گذاران قرار 
گرفته ان��د، در نخس��تین روز معامالت��ی 
هفته نماهای پاالیش نف��ت بندرعباس، 
پاالیش نفت اصفهان، پاالیش نفت تهران 
و پاالی��ش نف��ت تبریز، بیش��ترین نقش 
مثب��ت را در رش��د بازار ایف��ا کردند، اما 
س��رمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی 
تامین و س��رمایه گذاری غدیر بیش��ترین 

تاثیر منفی را داشتند. 

با گروه های بازار سهام
در نخس��تین روز معامالت بورس تهران در 
گ��روه فرآورده های نفتی عمدتا ش��اهد رش��د 
قیمت س��هم ها بودی��م اما در گ��روه خودرو و 
ساخت قطعات روند قیمت ها در بیشتر سهم ها 
کاهنده ب��ود. در گ��روه فرآورده های نفتی ۴8 

میلیون س��هم ب��ه ارزش بی��ش از 22میلیارد 
توم��ان مورد معامله قرار گرفت و همچنین در 
گروه خودرو 6۳ میلیون سهم به ارزش بیش از 
8 میلیارد تومان دادوستد شد. ارزش معامالت 
بورس تهران به رقم 120میلیارد تومان بالغ شد 
که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۵۴6 
میلیون س��هم و اوراق مالی طی ۴۴ هزار و 61 

نوبت دادوستد بود. 

۶۶۹ هزار میلیارد ریال سهم دولتی 
از طریق بورس واگذار شد

سیاس��ت  اج��رای  ابت��دای  از 
خصوصی سازی در س��ال 1۳80 تا پایان 
دول��ت یازدهم 669 هزار و ۳01 میلیارد 
ری��ال در مجموع از طریق بورس و اوراق 
به��ادار واگذار ش��ده اس��ت. ب��ه گزارش 
پژوهش��کده پول��ی و بانک��ی، از ابتدای 
اجرای سیاس��ت خصوصی سازی در سال 
80 تا پای��ان دولت یازده��م در مجموع 
1۴۳۳ ه��زار و ۷9۵ میلیارد ریال س��هم 
دولتی واگذار ش��ده اس��ت. از این میان، 
ی��ک هزار و ۵60 میلیارد ریال مربوط به 
قب��ل از دولت یازدهم )معادل ۷0 درصد 
واگذاری ها( بوده اس��ت که ۵11 هزار و 
89۴ میلیارد ریال از طریق بورس اوراق 
به��ادار، 1۳2 ه��زار و 6۷۳ میلیارد ریال 
از طریق فراب��ورس، ۳ هزار و ۳۵میلیارد 
ری��ال از طری��ق مذاک��ره و ۳۵۷ هزار و 
9۵8 میلی��ارد ری��ال از طری��ق مزای��ده 
 واگذار شده است. همچنین ۴28 هزار و 

2۳۵ میلی��ارد ریال )معادل ۳0درصد( از 
کل واگذاری ه��ا مربوط به دولت یازدهم 
بوده اس��ت که از ای��ن میان 1۵۷ هزار و 
۴0۷ میلیارد ریال از طریق بورس اوراق 
به��ادار، ۴8 ه��زار و 18۵ میلی��ارد ریال 
 از طری��ق فراب��ورس و نی��ز 222هزار و

 6۴۳ میلی��ارد ری��ال از طری��ق مزایده 
واگ��ذار ش��ده و هیچ س��همی به صورت 
مذاکره در این مدت واگذار نش��ده است. 
براس��اس این گ��زارش، از ابتدای اجرای 
سیاس��ت خصوصی س��ازی در س��ال 80 
 تا پای��ان دولت یازدهم نی��ز در مجموع 
از  ری��ال  ۳01میلی��ارد  و  ه��زار   669
طری��ق ب��ورس اوراق به��ادار، 180 هزار 
 و 8۵8میلیارد ری��ال از طریق فرابورس، 
۳ ه��زار و ۳۵ میلی��ارد ری��ال از طریق 
مذاک��ره و ۵80 هزار و 9۵8601 میلیارد 
ریال از طریق مزایده واگذار شده است. 

عبور شاخص کل فرابورس از مرز 
یک هزار واحدی

ش��اخص کل فرابورس )آیفکس( با رشد 
بی��ش از 11 واحدی، برای نخس��تین بار 
موفق به عبور از کانال 1000 واحدی شد و 
در ارتفاع یک هزار و هشت واحدی ایستاد. 
با رش��د روز شنبه ش��اخص کل فرابورس، 
میزان بازدهی آیفکس از ابتدای س��ال به 
بیش از 1۵درصد رس��ید. نگاهی به حجم 
و ارزش بازارهای فرابورس نشانگر آن است 
ک��ه معامله گ��ران افزون ب��ر 196 میلیون 

 ورقه به��ادار به ارزش بالغ ب��ر یک هزار و
 618 میلی��ارد ریال را دس��ت به دس��ت 
کرده ان��د. از س��وی دیگر نم��اد معامالتی 
ش��رکت های بیمه س��امان و پاالیش نفت 
ش��یراز ب��ه ترتی��ب ب��ا ۴.9 و ۴.2 درصد، 
بیشترین رشد قیمتی را به همراه داشتند؛ 
این در حالی است که نماد »قچار« از گروه 
قندوشکر با بیشترین افت قیمتی نسبت به 

سایر نمادهای فرابورسی مواجه شد. 

اخزا۶11 مبلغ 8۶3 هزار و ۹30 ریال 
قیمت خورد

وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی ب��ه 
نمایندگی از دولت رق��م 9 هزار میلیون 
ریال اسناد خزانه را در نماد »اخزا611« 
در ب��ازار ابزارهای نوین مال��ی فرابورس 
عرضه ک��رد که هر ورقه از آن 86۳ هزار 
و 9۳0 ری��ال قیم��ت خورد. ای��ن اوراق 
ک��ه دارای مدت 1۳ ماه ب��وده و در روز 
2۴ آبان ماه ج��اری در فرابورس پذیرش 
ش��ده، پیش از این در تاریخ 1۳ آبان 96 
انتش��ار یافته و در روز 1۳ آذرماه س��ال 
9۷ سررسید خواهد شد. مبلغ اسمی هر 
ورقه »اخزا611« یک میلیون ریال است 
و س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 
تامین اعتبار این اسناد را متعهد شده که 
در تاریخ سررس��ید، مبلغ اسمی هر ورقه 
از س��وی شرکت س��پرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تس��ویه وجوه به حس��اب 

دارندگان این اوراق واریز خواهد شد. 

آیفکس برای نخستین بار از مرز کانال یک هزار واحدی عبور کرد

سبزپوشی بورس تهران همزمان با رشد قیمت جهانی نفت

باالترین رقمی که شاخص کل بورس 
اوراق بهادار، در طول دوران فعالیت، به 
خود دید مربوط به 1۵ دی ماه سال 92 
اس��ت که به رقم 89۵00 واحد رسید. 
نه تنه��ا ش��اخص کل ب��ورس بلکه اکثر 
صنایع و ش��رکت ها در این تاریخ پیک 
قیمت��ی خود را تجربه کردند. ش��اخص 
کل اکنون در مح��دوده 88 هزار واحد 
بوده و در فاصله اندکی با سقف تاریخی 

خود قرار گرفت. نکته مهم اینکه هرچند 
هنوز این سقف تاریخی شکسته نشده، 
ام��ا بعضی از صنای��ع همانند گروه های 
دارو و رایانه و خ��ودرو خیلی قبل تر، از 
این س��قف عبور کردند و بعضی گروه ها 
مثل فلزات اساسی اخیرا موفق به عبور 
از ای��ن س��قف ش��دند، حتی ش��اخص 
فراب��ورس ایران هم هش��ت ماه اس��ت 
ک��ه از بحران س��ال 92 عب��ور کرد. در 
شرایط فعلی وضعیت صنایع و شرکت ها 
متفاوت از س��ال 92 بوده و عبور بورس 
از رق��م 89۵00 واحد هم ب��ا مقاومت 
محکم��ی از دی��دگاه تحلیل��ی روبه رو 

نخواهد بود. گرچه بازار در شرایط فعلی 
مثبت اس��ت و حتی نس��بت به ابتدای 
خیره کننده 1۴درصدی  بازدهی  س��ال 
هم داش��ت، اما حجم معامالت هنوز به 
میزان قابل قبول نرس��یده است. ارزش 
معامالت خرد روزانه بورس اوراق بهادار 
تهران، در چند روز گذشته در محدوده 
100 میلی��ارد توم��ان ب��ود و ظرفیت 
افزایش آن وجود دارد. در مقام مقایسه 
در سال 92، در برهه ای ارزش معامالت 
بازار بیشتر از چهار برابر این مقدار بود. 
به جز حجم معامالت، بقیه محرک های 
بازار سرمایه سیگنال های مثبتی دارند. 

به عن��وان مث��ال قیمت نفت نس��بت به 
ابتدای سال رشد 22 درصدی داشته و 
به رقم 62 دالر رس��ید، دالر هم نسبت 
به اول س��ال با 10 درصد رش��د به رقم 
۴100 توم��ان رس��ید که ب��رای بورس 
اتفاق��ات مثبت��ی قلمداد می ش��وند. در 
ص��ورت تداوم این س��یگنال های مثبت 
و رش��د ارزش بازار دور از ذهن نیس��ت 
ک��ه ش��اخص در کوتاه م��دت بتواند از 
سقف تاریخی خودش عبور کند و فصل 
جدی��دی در بازار س��رمایه پس از چهار 

سال رقم بخورد. 
منبع: سنا

یاس��ر فالح، رئیس شورای اطالع رسانی 
بازار س��رمایه س��ازمان ب��ورس در رابطه 
ب��ا راه اندازی ب��ورس ارز و برخی اظهارات 
مبنی ب��ر اینک��ه چنین بورس��ی در دنیا 
وجود ن��دارد، گفت: بازارهای��ی در دنیا با 
قالب بورس ارز به عناوین دیگری همچون 
بازارهای فارکس ی��ا نقل و انتقاالت ارزی 
وج��ود دارد، ام��ا عملکردی غیررس��می 
دارند. مدیرعامل ش��رکت اطالع رس��انی و 
خدمات بورس تصری��ح کرد: گاهی برخی 
کارشناس��ان ش��رایط اقتصادی ایران را با 
سایر کشورها مقایسه می کنند و معتقدند 
ک��ه در کش��ورهای دیگر به طور رس��می 

چنین سازوکاری وجود ندارد، پس احداث 
ب��ورس ارز صحیح نیس��ت، ام��ا این بیان 
اشتباه است، زیرا اقتصاد ایران با سایر دنیا 
قابل مقایسه نیست و ارز آوری ایران متکی 
بر نفت اس��ت. ب��ه گزارش پای��گاه خبری 
رادیو سهام، مش��اور رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار افزود: ایران براساس اقتصاد 
نفتی اداره می ش��ود و بیشتر دریافتی های 
ارزی کش��ور از محل فروش نفت، میعانات 
گازی و پتروش��یمی تامین می شود، پس 
باید ب��ا توجه به تکیه کش��ور بر این کاال 
ارز ساماندهی ش��ود. به گفته مدیر روابط 
عمومی و امور بین الملل س��ازمان بورس و 

اوراق به��ادار، برای آنک��ه بتوان قیمت ارز 
را کنت��رل کرد و از مزی��ت ارز تک نرخی 
بهره مند شد، تاس��یس بورس ارز ضروری 
اس��ت و با تایید نهایی بانک مرکزی شاهد 
این دس��تاورد نوین می ش��ویم. یاسر فالح 
ب��ا بی��ان اثر پذیری ارز از س��ازوکار عرضه 
و تقاضا ب��ا راه اندازی ب��ورس کاال، یادآور 
شد: تاس��یس بورس ارز بر شفاف سازی و 
نظام مند س��ازی قیمت ارز اثری مس��تقیم 
می گ��ذارد و پ��س از آن قیم��ت ارز آزاد 
براس��اس س��ازوکار عرضه و تقاضای بازار 
تعیین می ش��ود. این مقام مسئول با بیان 
اینک��ه بانک مرک��زی در مجم��وع موافق 

اح��داث ب��ورس ارز اس��ت و مش��کالت 
اقتصادی کش��ور تاکنون اج��ازه راه اندازی 
این بورس را ن��داده، بیان کرد: متولی ارز 
کش��وری بانک مرکزی است و تعیین نرخ 
و عوام��ل مربوط به ارز از وظایف ذاتی این 
بانک اس��ت، پس باید به ای��ن نهاد اجازه 
دهی��م تا تثبیت ارزی را به وجود بیاورد و 
پس از آن ب��ورس ارز امکان فعالیت دارد. 
یاس��ر فالح گفت: راه ان��دازی بورس ارز به 
ش��رایطی از جمله اقتصاد جهان، ش��رایط 
سیاس��ی و همچنین ش��رایط ب��ازار و ارز 
کشور بس��تگی دارد، بنابراین پیش بینی و 

تطابق این موارد با یکدیگر نامعلوم است.

بررسی وضعیت بازار سرمایه و پیش بینی آینده آن

مدیرعامل شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس عنوان کرد

بورس ارز، ابزار تثبیت و کنترل

اخبار

معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد 
کشاورزی خبر داد 

امکان صادرات 5 محصول 
استراتژیک کشاورزی از بورس کاال

مع��اون توس��عه بازرگان��ی و صنای��ع وزارت جهاد 
کش��اورزی گفت صادرکنن��دگان می توانند در رینگ 
صادراتی بورس کاال قرار بگیرند و محصوالت خود را از 
این طریق عرضه کنند که با توجه به تقویت و گسترش 
روزافزون ب��ورس کاال در ایران می توانند از این طریق 
محصوالت خود را بهتر از گذش��ته در بازارهای داخلی 
و خارجی به صورت ش��فاف عرضه کنن��د. به گزارش 
ایس��نا، علی اکبر مهرف��رد اظهار ک��رد: پنج محصول 
زعفران، پسته، کشمش، خرما و سیب جزو محصوالت 
کشاورزی هستند که مزیت نسبی باالیی برای صادرات 
دارند و ایران جزو یک��ی از بزرگ ترین تولید کنندگان 
آنها در دنیا محس��وب می ش��ود و امس��ال نیز میزان 
تولید باالیی در زمینه محصوالت خواهیم داش��ت که 
به غیر  از کش��مش مابقی آنها روند افزایشی نسبت به 
سال های گذشته خواهد داش��ت. وی افزود: با دستور 
وزی��ر جهاد کش��اورزی از صادرکنن��دگان محصوالت 
کش��اورزی به ویژه محص��والت مذک��ور حمایت ویژه 
می ش��ود که از طریق راهکارهای متفاوت این حمایت 
اعمال خواهد شد. به عنوان مثال تسهیالت 1۴.۵درصد 
برای صادرکنندگان پیش بینی شده است که از منابع 
بانک کشاورزی، بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه 
ملی اختصاص پیدا می کند. معاون توس��عه بازرگانی و 
صنایع وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: صادرکنندگان 
می توانند در رینگ صادراتی ب��ورس کاال قرار بگیرند 
و محص��والت خود را از ای��ن طریق عرضه کنند که با 
توجه به تقویت و گس��ترش روزاف��زون بورس کاال در 
ایران می توانند از ای��ن طریق محصوالت خود را بهتر 
از گذش��ته در بازاره��ای داخل��ی و خارجی به صورت 
ش��فاف عرضه کنند. به گفته مهرف��رد، برای صادرات 
محصوالت کشاورزی نیز مذاکراتی با صندوق ضمانت 
صادرات صورت گرفته و آنها متعهد ش��ده اند ظرف دو 
هفته درخواس��ت های مختلف را بررس��ی و کاالهای 
صادراتی در حوزه کش��اورزی را برای سیس��تم بانکی 
ضمان��ت کنند. وی با بیان اینکه برای اس��تفاده از این 
تسهیالت و حمایت ها زنجیره های تولید و تاجرانی که 
خود دارای زنجیره تولید هستند، در اولویت قرار دارند، 
گفت: پتانسیل باالیی برای توسعه و رونق بازار صادراتی 
محصوالت کشاورزی ایران وجود دارد که اگر صادرات 
آنها حمایت شود و توسعه یابد تولید این محصوالت نیز 

افزایش پیدا خواهد کرد. 

طی هفته منتهی به 25 آبان ماه رقم خورد
ثبت ۹ هزار و ۶۹2 میلیارد ریال 

معامالت کاال در بورس کاالی ایران
ط��ی هفته گذش��ته در تاالر محص��والت صنعتی 
و معدن��ی، 1۴8 ه��زار و ۳10 ت��ن ان��واع کاال ب��ه 
ارزش ۴ه��زار و ۳06 میلیارد ریال معامله ش��د. در 
ای��ن ت��االر، 1۳8 هزار و ۵۷ تن ف��والد، یک هزار و 
180 ت��ن آلومینیوم، 6 ه��زار و 260 تن مس، 2۵0 
ت��ن کنس��انتره مولیب��دن، ۳ تن کنس��انتره فلزات 
گرانبه��ا، 2 هزار و ۵00 تن آهن اس��فنجی، 60 تن 
روی و 10 کیلوگرم ش��مش طال از سوی مشتریان 
خریداری ش��د. همچنین در هفته معامالتی مذکور 
در دو بخ��ش داخلی و صادراتی ت��االر فرآورده های 
نفتی و پتروش��یمی، 262 هزار و 92۴ تن انواع کاال 
ب��ه ارزش ۴ ه��زار و 99۴ میلیارد ری��ال به فروش 
رس��ید. در این تاالر، ۵۳ ه��زار و 6۵۳ تن قیر، ۵۷ 
ه��زار و 91۵ تن مواد پلیم��ری، 8۷ هزار تن وکیوم 
بات��وم، 19 ه��زار و ۵00 تن ل��وب کات، ۳6 هزار و 
 180 تن مواد ش��یمیایی، ۷ هزار و 100 تن گوگرد،
 ۵06 ت��ن روغن پایه و اس��الک واکس و همچنین 
یک هزار و ۷0 تن عایق رطوبتی خریداری شد. تاالر 
محصوالت کش��اورزی بورس کاالی ایران طی هفته 
مذکور، ش��اهد معامله ۳۵ هزار و ۴6۴ تن انواع کاال 
ب��ه ارزش بی��ش از و ۳02 میلیارد ریال بود؛ در این 
تاالر دادوستد ۳۵ هزار و 2۵0 تن گندم، 189 هزار 
قطعه جوجه یک روزه و 2۵ تن برنج مش��اهده ش��د. 
در هفته ای که گذشت و در بازار فرعی بورس کاالی 
ایران هم 2 هزار تن پتاس )کلرید پتاسیم(، 600 تن 
روغن، 180 تن ضایعات فلزی، 900 تن نخ پلی استر 
گرید A و همچنین ۴ تن بشکه خالی دادوستد شد. 

افت سهام وال استریت
با امتناع سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در سهام 
ان��رژی و با تردی��د درباره تصویب ط��رح اصالحات 
مالیاتی، دالر آمریکا همسو با سهام وال استریت افت 
کرد. مجلس نمایندگان آمریکا به نسخه ای از الیحه 
اصالحات مالیاتی رأی داد که مالیات های ش��رکتی 
را کاهش خواهد داد. درحالی که س��رمایه گذاران به 
چش��م انداز برنامه کاهش مالیات می نگرند و خود را 
برای پایان فصل س��وددهی س��هام آماده می کنند، 
ش��اخص اس اند پ��ی ۵00 اف��ت ک��رد؛ ای��ن هفته، 
هفته ای اس��ت که معموال به علت نزدیک ش��دن به 
تعطیالت شکرگزاری و دست از کار کشیدن بسیاری 
 از تاج��ران، بس��یار آرام تر اس��ت. میانگین صنعتی 
داو جون��ز ب��ا 100.12 واح��د افت ی��ا 0.۴۳ درصد 

کاهش به رقم 2۳۳۵8.2۴ رسید.

نگاه

یادداشت

عرضه 273 میلیون سهم 
حمل  ونقل بین المللی خلیج فارس

تع��داد 2۷۳ میلی��ون و ۵28 ه��زار س��هم معادل 
۷8.۳۷درصد از س��هام شرکت حمل و نقل بین المللی 
خلیج فارس توسط سازمان خصوصی سازی به وکالت 
از سوی ش��رکت احیاگستر هرمز در سیزدهمین روز 
آذرماه امس��ال در بورس اوراق بهادار عرضه می شود. 
براساس این گزارش، این میزان سهام به قیمت پایه هر 
سهم ۴000 ریال به صورت 10درصد نقد و بقیه اقساط 
روانه میز فروش می ش��ود که خری��دار باید وجه نقد 
معامله را طی 9 روز کاری به حساب خصوصی سازی 
واریز و بقیه را به صورت اقس��اط ش��ش ماهه در مدت 
شش سال بپردازد. گفتنی است بلوک ۷8.۳۷درصدی 
سهام ش��رکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس در 
حالی توس��ط کارگزاری فیروزه آسیا روی میز فروش 
می رود که سود اقساط آن 1۳ درصد اعالم شده است. 

 »دیران« به ازای هر سهم 
172 ریال سود کنار گذاشت

ش��رکت ایران دارو با س��رمایه ثبت شده ۳00 هزار 
میلیارد ریال پیش بینی درآمد هر س��هم س��ال مالی 
منتهی به پایان ش��هریور 96 را به صورت حسابرسی 
شده برای دوره ش��ش ماهه پایان شهریور 96 منتشر 
کرد. شرکت ایران دارو پیش بینی درآمد هر سهم برای 
سال منتهی به پایان اسفند 96 را مبلغ ۳69 ریال به 
طور خالص پس از کس��ر مالیات اعالم کرد. »دیران« 
س��ود هر س��هم پس از کس��ر مالیات را ب��رای دوره 
 ش��ش ماهه منتهی به پایان ش��هریور 96 را در حالی
 1۷2 ریال اعالم کرده اس��ت که در دوره ش��ش ماهه 
س��ال مالی قبل به ازای هر س��هم 20۷ ریال س��ود 
محقق کرده بود. »دیران« در دوره ش��ش ماهه امسال 
۴۷ درصد پیش بینی ها را پوشش داد. این شرکت در 
12 ماهه س��ال مالی قبل به ازای هر سهم ۵۷0 ریال 
س��ود محقق کرد. همچنین سود خالص پس از کسر 
مالیات این شرکت برای 12 ماهه امسال 110 میلیارد 
و ۷00 میلیون ریال پیش بینی شده که در شش ماهه 
۵1 میلیارد و ۷۳8 میلیون ریال معادل ۴۷ درصد آن 

محقق شده است. 

پیش بینی سود »ثشرق« برای سال 
مالی آینده

ش��رکت مسکن شمال شرق با س��رمایه ثبت شده 
900 ه��زار میلیارد ریال پیش بینی درآمد هر س��هم 
س��ال مالی منتهی به پایان ش��هریور 9۷ را به صورت 
حسابرسی شده منتشر کرد. »ثشرق« سود هر سهم 
پس از کس��ر مالیات ب��رای دوره 12 ماهه منتهی به 
پایان شهریور 9۷ را در حالی ۴0 ریال پیش بینی کرده 
که برای دوره 12 ماهه منتهی به پایان ش��هریور 96 
به ازای هر س��هم 118 ریال سود محقق کرد. شرکت 
مس��کن شمال شرق سود خالص پس از کسر مالیات 
را ۳۵ میلیارد و 6۳8 میلیون ریال برای دوره 12ماهه 
منتهی به پایان ش��هریور 9۷ پیش بینی کرد. این در 
حالی است که برای دوره 12 ماهه سال مالی گذشته 
106 میلیارد و 2۷6 میلیون ریال زیان انباشته محقق 
کرده است. »ثشرق« سود خالص پس از کسر مالیات 
را برای سال مالی منتهی به پایان شهریور سال آینده 

26درصد کاهش داده است. 

عملکرد ۶ ماهه »قاسم«
 ش��رکت قاس��م ای��ران ب��ا س��رمایه ثبت ش��ده 
600 ه��زار میلی��ارد ریال اطالع��ات و صورت های 
مالی میاندوره ای شش ماهه منتهی به پایان شهریور 
امسال را منتش��ر کرد. »قاسم« در شش ماهه سال 
مالی قبل به ازای هر س��هم 1۷۳ ریال زیان محقق 
کرده بود که در ش��ش ماهه امس��ال این رقم را یک 
درصد افزایش داده اس��ت. این شرکت در 12ماهه 
 منته��ی ب��ه پای��ان اس��فند 9۵ به ازای هر س��هم
 ۵1 ری��ال س��ود پوش��ش داد. از دالی��ل تغییرات 
واقع��ی دوره منتهی به پایان ش��هریور امس��ال این 
نماد می توان به درآمد س��رمایه گذاری ها اشاره کرد 
که ش��امل مبلغ ۷میلیارد و ۵10 میلیون ریال آن 
مربوط به س��ود س��پرده بانکی و مبلغ 2 میلیارد و 
912 میلیون ریال درآمد س��رمایه گذاری ها مربوط 
به سود سهام دریافتی از شرکت ها و مبلغ ۴میلیارد 
و 219 میلیون ریال آن درآمد س��ود تضمین شده 
اوراق مرابح��ه دریافت��ی در ازای مطالبات معوق از 
مراکز درمانی وابس��ته به وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی است. 

افزایش زیان در »نبروج«
 ش��رکت کارخانجات نس��اجی بروجرد با س��رمایه 
ثب��ت ش��ده 1۴8 میلی��ارد و 212 میلی��ون ری��ال 
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان 
اس��فند 96 برای دوره ش��ش ماهه منته��ی به پایان 
شهریور را منتش��ر کرد. شرکت کارخانجات نساجی 
بروجرد پیش بینی درآمد هر س��هم برای سال مالی 
منتهی به پایان اس��فند امس��ال را مبلغ 1۵8 ریال 
زیان به طور خالص پس از کس��ر مالیات اعالم کرد. 
»نبروج« در دوره شش ماهه منتهی به پایان شهریور 
امسال به ازای هر سهم ۴08 ریال زیان محقق کرد. 
این شرکت 2۵8درصد از پیش بینی ها را پوشش داد. 

شرکت ها و مجامع

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بهنام بهزادفر
مدیر امور اعضای کانون کارگزاران

بورس بین الملل
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ب��ا گذش��ت هش��ت م��اه از 
س��ال ۱۳۹۶ و به رغ��م تکلیف 
قانون��ی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و بانک مرکزی براساس 
مصوبه س��تاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی مبن��ی بر اجرای طرح 
جدی��د کارت اعتب��اری خری��د 
ابالغیه  ایران��ی، نه تنه��ا  کاالی 
اول  مع��اون  توس��ط  مربوط��ه 
رئیس جمه��وری به مرحله اجرا 
در نیام��ده، بلکه سرنوش��ت آن 

نیز مشخص نیست. 
براس��اس  ایس��نا،  به گزارش 
مصوبه س��تاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومت��ی، اجرای ط��رح جدید 
کاالی  اعتب��اری خری��د  کارت 
ایران��ی توس��ط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و بانک مرکزی 
در سال جاری جزو وظایف این 
دو دس��تگاه تعری��ف ش��ده که 
باید پس از تهی��ه طرح مذکور 
آن را به تصویب سازمان برنامه 
و بودج��ه جه��ت اج��را و ابالغ 
برس��انند؛ اتفاقی که با گذشت 
ح��دود هش��ت م��اه از ابتدای 
نش��ده  تاکنون عملیاتی  س��ال 
و بای��د منتظر مان��د و دید که 
آی��ا مس��ئوالن ذی رب��ط ای��ن 
مصوبه س��تاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی را که یک تکلیف است 

اجرایی خواهند کرد یا خیر؟ 

ارائه طرح اولیه توسط 
وزارت صنعت

پرونده ط��رح کارت اعتباری 
خری��د کاالی ایران��ی در حالی 
س��ال گذش��ته بسته ش��د که 
نه تنه��ا انتقادات عدی��ده ای به 
آن وارد ش��د بلکه دو مجموعه 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
و نی��ز بانک مرکزی نس��بت به 
چگونگی اجرای آن در خصوص 
لیس��ت کاالهای مدنظ��ر و نیز 
تسهیالت بانکی معترض بودند. 
ب��ا ای��ن وج��ود وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت در مردادماه 
پیش��نهاد جدیدی  سال جاری 
را ب��ه منظور اجرای طرح کارت 
اعتباری خرید کاالی ایرانی در 
س��ال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به بانک 
مرک��زی ارائه کرد ک��ه به گفته 
مس��ئوالن در آن زم��ان حت��ی 

توسط س��ازمان برنامه و بودجه 
اصالح و تایید نیز شده بود. 

ب��ه گفته عب��اس هاش��می، 
مدی��رکل دفتر ل��وازم خانگی و 
صنای��ع فل��زی وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت در این طرح 
کارت  2میلی��ون  پیش بین��ی 
ایرانی  اعتب��اری خری��د کاالی 
در دس��تور کار ق��رار گرفت��ه و 
میزان اعتب��ار هر کارت به طور 
تومان  5میلیون  برابر  متوس��ط 
تعریف ش��ده بود تا در مجموع 
ط��رح مذکور به میزان ۱۰ هزار 
میلیارد تومان در صورت توافق 
نهای��ی بان��ک مرک��زی اجرایی 

شود. 
در نهایت طبق اعالم مدیرکل 
دفت��ر ل��وازم خانگ��ی و صنایع 
فلزی وزارت صنع��ت، معدن و 
تج��ارت، پس از تهیه و ارس��ال 
این ط��رح به بانک مرکزی، این 
بانک خود اقدام به تهیه طرحی 
جدی��د کرده تا طرح ارائه ش��ده 
توس��ط وزات صنع��ت، معدن و 

تجارت مسکوت باقی بماند. 

طرح بانک مرکزی جایگزین 
طرح وزارتخانه

و  مع��دن  صنع��ت،  وزارت 
تجارت براس��اس مصوبه س��تاد 
مقاومتی،  اقتص��اد  فرمانده��ی 
ط��رح جدی��د کارت اعتب��اری 
خری��د کاالی ایرانی را به بانک 
مرک��زی ارائه کرد، اما این طرح 
در نهایت مس��کوت ماند و طرح 

جدید بانک مرکزی مدنظر قرار 
گرفت تا در راس��تای اجرای آن 

اقدام شود. 
اعالم  مرکزی  بانک  مسئوالن 
ک��رده بودند ک��ه تهی��ه طرح 
جدی��د کارت اعتب��اری خری��د 
کاالی ایران��ی ب��ه کمیس��یون 
ارس��ال  مرکزی  بانک  اعتبارات 
ش��ده و منتظر تایید و تصویب 
در این کمیس��یون است تا پس 
از آن ب��ا ارائه به وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت و توافق نهایی 
دو دس��تگاه به س��ازمان برنامه 
و بودج��ه ارس��ال ش��ود که در 
ص��ورت تصویب نهای��ی آن در 
این س��ازمان طرح جدید کارت 
ایرانی  اعتب��اری خری��د کاالی 
که  اجرای��ی می ش��ود؛ طرحی 
همچن��ان در گی��ر و دار و چند 
و چون تصمیم گی��ری در مورد 
نحوه اجرا قرار گرفته و تاکنون 
باوجود گذش��ت هش��ت ماه از 
س��ال ج��اری عملیاتی نش��ده 

است.
 

رونمایی از طرح بانک 
مرکزی و اشکاالت آن

میرمحمد صادقی - مدیرکل 
اعتب��ارات بانک مرکزی-  اعالم 
کرده این بانک در حال بررسی 
ط��رح جدی��دی از کارت ه��ای 
اعتباری اس��ت که فق��ط برای 
خری��د کاالی ایران��ی ب��وده و 
برخ��الف طرح شکس��ت خورده 
از  نیس��ت  ق��رار  قب��ل  دوره 

منابع این بانک اس��تفاده شود. 
همچنین ب��ا وجود اینکه تامین 
منابع این کارت ها صرفا از محل 
مناب��ع خود بانک ها اس��ت، اگر 
توافق��ات به نتیجه برس��د نرخ 
س��ود بازپرداخت کمتر از سود 

رایج تسهیالت خواهد بود. 
ب��ه گفت��ه وی، بانک مرکزی 
پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در این رابطه را به دلیل 
وجود نقایصی که مهم ترین آن 
به عدم تجهی��ز تولید کنندگان 
به س��امانه معتبر است در حال 
بررسی دارد و باید مشکالت آن 
برطرف ش��ود. مهم ترین نقصی 
که در پیش��نهاد وزارت صمت 
برای ط��رح کارت های اعتباری 
وجود دارد، این اس��ت که باید 
بتوان تمام��ی تولید کنندگان را 
به س��امانه هایی مجهز کرد که 
از واریز پول ناش��ی از خرید به 
حس��اب  آنها مطمئن شد. این 
در حالی اس��ت ک��ه اکنون به 
غیر  از چن��د تولید کننده معتبر 
مابقی به چنین سامانه ای مجهز 
نیستند و باید وزارت صمت در 
این ب��اره بررس��ی های الزم را 

انجام داده و بازنگری کند. 

رد ادعای بانک مرکزی 
توسط انجمن تولیدکنندگان 

لوازم خانگی
حمیدرضا غزنوی - سخنگوی 
لوازم  تولیدکنن��دگان  انجم��ن 
ادع��ای  رد  - ضم��ن  خانگ��ی 

بانک مرک��زی در خصوص عدم 
تجهیز تولید کنندگان به سامانه 
معتبر، با اش��اره به اینکه بانک 
مرک��زی در ارتب��اط ب��ا ط��رح 
کاالی  اعتب��اری خری��د  کارت 
ایرانی در س��ال ۱۳۹۶ به دنبال 
بهانه جویی است، اعالم کرد که 
به نظر می رس��د ای��ن طرح در 

سال جاری اجرایی نشود. 
وی همچنی��ن درب��اره علت 
تاخیر طوالنی در اجرایی ش��دن 
طرح کارت اعتباری خرید کاالی 
ایرانی در س��ال ۱۳۹۶ توس��ط 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
و نیز بان��ک مرکزی، اظهار کرد 
که باوجود پیگیری های مختلف 
صورت گرفته در این رابطه، هنوز 
این طرح به نتیجه نرسیده و هر 
خبری در ارتباط با اجرایی شدن 
کاالی  اعتب��اری  کارت  ط��رح 
ایران��ی در س��ال ۱۳۹۶ صحت 
ن��دارد و به هیچ وج��ه در حال 
حاضر این مسئله مطرح نیست 
و به نظر می رسد در سال جاری 

به نتیجه نرسد. 
اعتب�اری  کارت  ط�رح 
خری�د کاالی ایرانی اجرایی 

نمی شود؟ 
ان�ج��م��ن  س�����خ��نگوی 
خانگی  ل��وازم  تولیدکنن��دگان 
معتقد است بانک مرکزی قصد 
ندارد طرح کارت اعتباری خرید 
کاالی ایران��ی مصرفی بادوام در 
س��ال ۱۳۹۶ را ب��ه مرحله اجرا 
درآورد و بای��د ادع��ا ک��رد که 
ابالغ  سیاست  یا  دس��تورالعمل 
فرمانده��ی اقتص��اد مقاومت��ی 
توسط بانک مرکزی به هوا رفته 

است. 
ح��ال که تنه��ا چهار م��اه تا 
پایان س��ال جاری باق��ی مانده 
بای��د منتظر مان��د و دید که آیا 
ط��رح کارت اعتب��اری خری��د 
کاالی ایرانی طبق مصوبه ستاد 
فرمانده��ی اقتصاد مقاومتی که 
به عن��وان یک تکلی��ف برعهده 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
و نیز بانک مرکزی گذاشته شده 
اس��ت، در س��ال جاری اجرایی 
خواهد ش��د یا اینکه باید شاهد 
موکول ش��دن آن به سال آینده 

باشیم! 

رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( با اش��اره به اهمیت 
ص��ادرات در حوزه مع��دن و صنایع معدن��ی از خیز 
8میلیون تنی صادرات فوالد تا آخر امسال خبر داد. 
مهدی کرباس��یان - معاون وزی��ر صنعت، معدن و 
تجارت - در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه صادرات 
یک رکن اساسی در صنایع مختلف است، اظهار کرد: 
هر صنعتی که قصد حیات مس��تمر و پایدار داش��ته 
باشد باید زمینه تولید محصوالتی با امکان صادرت را 
فراهم کند؛ به طوری که گفته می شود باید ۳۰درصد 
از ظرفی��ت یک واحد تولیدی به بازار صادراتی منتج 

شود. 
وی افزود: صنایعی که بخش��ی از درآمد خود را از 
طری��ق بازارهای صادراتی کس��ب می کنند، عالوه بر 
ایجاد ارزش افزوده در مقابل نوس��انات ارز نیز مقاوم 
خواهند ش��د و این موضوعی اس��ت که در خصوص 

معادن و صنایع معدنی مصداق دوچندان دارد. 
رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( با اش��اره به جایگاه 

ص��ادرات برای محص��والت معدنی گف��ت: در حوزه 
مع��دن و صنایع معدن��ی صادرات ع��الوه بر اهمیت 
اقتصادی برای واحد تولیدکننده باعث می شود ارزش 
افزوده باالیی نیز برای کش��ور صادرکننده ایجاد شود 
که ای��ن موضوع مزایای دیگری در خ��ود دارد که با 
نگاه دقیق تر می توان دریافت هنگامی که یک صنعت 
ب��زرگ و تکنولوژی محور وارد حوزه صادرات ش��ود، 
می توان��د نیازهایی مانند خرید م��واد اولیه، قطعات 
یدکی و مواردی را که برای بهبود طرح های توسعه ای 
خ��ود به آنها نیاز دارد از طریق فروش خارجی تامین 
کن��د. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر 
اینکه صادرات یکی از اساسی ترین اولویت های دولت 
و وزارت صنع��ت، معدن و تجارت اس��ت، اظهار کرد: 
یکی از اولویت های اصلی صنعت، معدن و تجارت که 
توس��ط وزیر نیز در برنامه این وزارتخانه مورد تاکید 
قرار گرفته، موضوع صادرات اس��ت. چنانکه می بینید 
این سیاس��ت از دولت یازدهم ش��روع شد و تاکنون 

ادامه دارد. 
وی افزود: در همین راس��تا در حوزه زنجیره فوالد 

و صنای��ع معدن��ی به راحت��ی می توان دس��تیابی به 
بازاره��ای جدید و افزایش میزان صادرات نس��بت به 
قبل را احس��اس کرد، چرا که در شش ماهه ابتدایی 
س��ال صادرات فوالد به ۴.۷ میلیون تن رسیده و این 
صنعت برای به دس��ت آوردن رکورد 8 میلیون تنی 

صادرات تا پایان سال خیز برداشته است. 
رئی��س هیأت عامل س��ازمان توس��عه و نوس��ازی 
مع��ادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( در خصوص 
هم��کاری با بیمه های خارجی تصری��ح کرد: تاکنون 
گفت وگوهایی با بیمه س��اچه، بیم��ه هرمس و دیگر 
بیمه ه��ای ب��زرگ دنیا انجام ش��ده اس��ت که قبول 
کرده ان��د با صندوق ه��ای ضمانت س��رمایه گذاری با 
ایران هم��کاری کنند و دولت نی��ز اکنون مذاکراتی 
را ب��ا کره جنوب��ی، چین، دانمارک و دیگر کش��ورها 
انج��ام داده اس��ت که منتج به امضای قرارداد ش��ده 
و کش��ورهای دیگری مانند ایتالیا، آلمان و فرانس��ه 
در ح��ال مذاکره هس��تند که عمده ای��ن مذاکرات و 
قراردادها در حوزه تامین مالی بوده و بی شک معدن 

از جمله اجزای این قراردادهاست. 

رئی��س خانه صنعت، مع��دن و تجارت ای��ران گفت که 
بانک ه��ا از تمامی اهرم های فش��ار در راس��تای پرداخت 
تس��هیالت به واحدهای تولی��دی اس��تفاده می کنند که 
موجب ش��ده واحدهای تولیدی از دریافت تسهیالت ترس 
و واهمه داشته باشند. عبدالوهاب سهل آبادی در گفت وگو 
با ایس��نا، در ارتباط ب��ا آخرین وضعیت طرح رونق تولید و 
نیز اس��تقبال پایی��ن تولیدکنندگان از این طرح در س��ال 
جاری اظهار کرد: آنگون��ه که ما اطالع داریم، در نیمه اول 
سال کمتر از ۴درصد مربوط به تسهیالت ۳۰هزار میلیارد 
تومانی به واحدهای تولیدی جهت رونق و نوسازی پرداخت 

ش��ده و در س��ال جاری شاهد هس��تیم که برخالف سال 
گذشته اس��تقبال مطلوبی صورت نگرفته است. وی ادامه 
داد: بانک ه��ا برای وصول مطالبات خود از تمامی اهرم های 
ممکن جهت اعمال فشار استفاده می کنند و به همین دلیل 
تولیدکنندگان از طرح رونق تولید استقبال نکرده اند. یکی 
از مش��کالت موجود در این ط��رح پایین بودن طول مدت 
بازپرداخت اس��ت که به همین دلیل روز به روز به جرایم و 
دیون تولیدکنندگان اضافه می شود. مسئله  دیگری که باید 
به آن توجه داشت این است که سود تسهیالت ۱8درصدی 
برای واحدهای تولیدی رقم باالیی به شمار می آید و زمانی 

که بازپرداخت ها مدنظر قرار نمی گیرد، سود بانکی بیشتر از 
۱8درصد محاسبه می شود. 

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: یکی 
دیگر از مشکالت اساس��ی تولیدکنندگان و کارخانه داران 
مسائلی اس��ت که در روند ثبت شرکت ها به وجود آمده و 
واحدهایی که قصد دارند به روزرسانی خود را جهت تحویل 
مدارک به بانک در دس��تور کار قرار دهند در مس��یر ثبت 
ش��رکت ها دچار مشکل می شوند. حال شما با وجود اینکه 
همه راه ها جهت دریافت تسهیالت بسته شده، چگونه توقع 
دارید واحدهای تولیدی از طرح رونق تولید استقبال کنند.

کرباسیان اعالم کرد

خیز فوالد برای صادرات ۸میلیون تنی در سال جاری

رئیس خانه صنعت در گفت وگو با ایسنا: 

تولیدکنندگان از دریافت تسهیالت واهمه دارند

ابالغیه جهانگیری پشت گوش وزارت صنعت و بانک مرکزی! 
نگاه

مشاور رئیس جمهور اعالم کرد 
توسعه صادرات در مناطق آزاد 
با هدف گذاری بازار کشورهای 

همسایه
دبیر ش��ورای  عالی مناط��ق آزاد و ویژه اقتصادی 
گفت برداش��ت از قاچاق در مناط��ق آزاد تنها یک 
تلقی نادرس��ت م��ردم و مس��ئوالن در مناطق آزاد 

است. 
ب��ه گ��زارش مهر، مرتض��ی بان��ک در گردهمایی 
معاونان و مدیران فرهنگی، اجتماعی و گردش��گری 
مناط��ق آزاد کش��ور در تهران گف��ت: برگزاری این 
نشس��ت از جنبه ه��ای مختلف الزم و مهم اس��ت و 
به نظر می رس��د گفت وگوی بین بخش های مختلف 
فرهنگی، اجتماعی و گردش��گری جزو ضرورت های 
مس��تمر این گونه نشست هاس��ت تا ب��ا همفکری و 
هماهنگ��ی در برنامه ها بتوان به اه��داف مورد نظر 

دست پیدا کرد. 
مش��اور رئیس جمهور ادامه داد: برای حل مشکل 
ع��دم تبیین صحیح از ظرفیت های مناطق آزاد باید 
از محورهای مهم اطالع رسانی و تبلیغاتی سود برد، 
ام��ا این محورها باید از یک روی��ه هماهنگ، نگاه و 
نگرش منطقی توام با اجماع س��ازی و در عین حال 

پیاده سازی اهداف استفاده کرد. 
دبیر ش��ورای عالی مناط��ق آزاد و ویژه اقتصادی 
تاکی��د ک��رد: در حال حاضر س��واالت و مواردی در 
میان مردم و مسئوالن مطرح است که هدف از ایجاد 
مناطق آزاد چیس��ت؟ یا اینک��ه مناطق آزاد امروز با 
موض��وع قاچاق چه می کنند؟ باید در پاس��خ گفت: 
ع��دم تبیین و تعریف دقیق از اه��داف و برنامه های 
مناطق آزاد باعث بروز چنین برداشت های اشتباهی 
ش��ده است. برداش��ت از قاچاق در مناطق آزاد تنها 
یک تلقی نادرس��ت مردم و مس��ئوالن از تعاریف و 

اهداف مناطق آزاد است. 
 مرتضی بانک با تاکید بر توس��عه به جوامع محلی 
در مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد الگوی خوبی است 
که تاکنون توانس��ته اس��ت توجه به توسعه جوامع 
محلی و اجرای برنامه هایی را که مس��تقیما با مردم 
منطقه س��ر و کار دارد پیاده س��ازی کن��د. در ایران 
توسعه در گذشته به سمت جوامع مرکزی و شهری 
بوده است و به جوامع پیرامونی کمتر توجه شده که 
این موضوع مهمی است و توجه به جوامع پیرامونی 
و محلی در کشور ما تاکنون مغفول مانده که باید در 

اولویت برنامه ها به ویژه در مناطق آزاد قرار بگیرد. 
وی اف��زود: ای��ران ب��ا موقعیت اس��تراتژیک خود 
با داش��تن ۱5 کش��ور همس��ایه و همجوار یکی از 
قدرت ه��ای منطقه به ش��مار رفت��ه و در عین حال 
فرصت های بی شماری برای کار با همسایگان، رونق 
کس��ب و کار و تجارت و س��رمایه گذاری را پیش رو 
دارد که از نظر سیاس��ت خارجی و اقتصاد سیاس��ی 
این موضوع یکی از مهم ترین توانمندی های ما برای 

بیمه شدن در مقابله با مشکالت است.  
مش��اور رئیس جمهور بر ض��رورت افزایش تعامل 
ای��ران با همس��ایگان تاکید کرد و گف��ت: توجه به 
ظرفیت ه��ای جوامع و کش��ورهای پیرامون ایران و 
فرصت های��ی که در رقابت های اقتص��ادی، تجاری، 
س��رمایه گذاری و گردشگری می تواند به وجود بیاید 
اعمال فش��ارها و تحریم های آمری��کا را کامال بی اثر 

می کند. 
مرتض��ی بان��ک در جم��ع معاونی��ن و مدی��ران 
فرهنگ��ی، اجتماعی و گردش��گری مناط��ق آزاد در 
ادامه سخنانش بیان داش��ت: مهم ترین عنصر برای 
پایداری و دوام نظام جمهوری اس��المی ایران مردم 
اس��ت و آنچه روح اداره کش��ور را تش��کیل می دهد 
تکی��ه به مردم اس��ت. در اقتص��اد و فرهنگ و همه 
فعالیت های این عنصر مردم اس��ت که باید جوشش 
داش��ته باشد و هر چقدر از این عنصر استفاده کنیم 

جایگاه مردم در کشور تقویت می شود. 
در  فرهنگ��ی  فعالیت ه��ای  تاثی��ر  درب��اره  وی 
اج��رای برنامه های کالن مناط��ق آزاد گفت: پیوند 
فعالیت ه��ای فرهنگی، اجتماعی و گردش��گری در 
مناط��ق آزاد ی��ک ضرورت و ی��ک واقعیت قطعی و 

اصلی است. 
مش��اور رئیس جمه��ور افزود: مش��ارکت مردم در 
فعالیت های مناط��ق آزاد مورد توج��ه مدیران این 
مناط��ق قرار گرفته، چراکه در ای��ن زمینه عالوه بر 
تکی��ه بر جوامع محل��ی و اس��تفاده از ظرفیت های 
انس��انی باعث می ش��ود که تحوالت چشمگیری به 

وجود بیاید. 
او ادامه داد: برای به وجود آمدن فهم مش��ترک 
در مناطق آزاد در بخش فرهنگ و هنر باید کاری 
کنیم تا هنرمن��دان مطرح به مناط��ق آزاد آمده، 
همچنین با اج��رای برنامه های بین المللی می توان 
از ظرفیت های هنرمندان اصیل کشورهای همسایه 

استفاده کرد. 
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی در پایان گفت: باید مس��یرها 
را در مناطق آزاد تقویت کرده و سرعت در اجرای 
برنامه ها را پیاده سازی کنیم تا مناطق آزاد بتوانند 
الگوی مناسبی در کشور باشند همچنین حمایت 
از فعالیت های صنعتی، استفاده از بخش خصوصی 
و ج��ذب س��رمایه گذاری ها در بخش های مختلف 
در مناطق آزاد را الگوس��ازی کنیم. اگر سرمایه و 
س��رمایه گذاری در کش��ور به امری مقدس تبدیل 
شود در کنار آن کار فرهنگی نیز انجام شده است. 

دریچه

یک فعال اقتصادی از ثمرات عرضه مواد اولیه 
در بورس کاال می گوید 

4 مزیت اقتصادی با اجرای یک 
ماده قانونی

یک فعال اقتصادی و عضو س��ابق هیأت رئیس��ه 
ات��اق بازرگانی تهران معتقد اس��ت ک��ه عرضه مواد 
اولی��ه در ب��ورس کاالی ایران همزمان ب��ا توجه به 
زیرس��اخت های زنجی��ره تولید، مزایای��ی همچون 
تولید رقابتی، ایجاد ارزش افزوده و رش��د GDP و 

جلوگیری از خام فروشی را در پی خواهد داشت. 
به گ��زارش ایلنا، براس��اس م��اده ۳۷ قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر بای��د مواد خام معدنی ابتدا 
در تاالر بورس کاالی ایران عرضه شود تا در صورت 
نبود تقاضا مج��وز صادراتی دریافت کند. این قانون 
تصری��ح می کند تا زمان��ی تولیدکنن��دگان داخلی 
ب��رای تولید کاالی��ی با ارزش اف��زوده باالتر به مواد 
خام معدنی احتیاج دارند، صادرات آن نباید صورت 
گیرد. بدین ترتیب، وقتی کاالیی در تاالر بورس کاال 
عرضه می شود، به طور کلی کامال شفاف کشف نرخ 
می شود و تمام متقاضیان داخلی بدون دغدغه، هم 
می توانند در کش��ف نرخ سهیم شوند و هم آن کاال 
را در نهایت با قیمت واقعی بخرند. وقتی این سیکل 
اتفاق افتاد و همه متقاضی��ان داخلی خرید خود را 
انج��ام دادند، اگر مازادی وجود داش��ت می توان آن 

را صادر کرد. 
این ماده قانونی می تواند از خام فروشی مواد اولیه 
جلوگیری کند و به کش��ف قیمت شفاف کاالها در 

بورس منتهی شود. 
در همین ارتباط، محمدحس��ین برخوردار، فعال 
اقتصادی و عضو س��ابق هیأت رئیسه اتاق بازرگانی 
ته��ران در گفت وگ��و ب��ا ایلنا، در خص��وص اجرای 
م��اده ۳۷ قان��ون رفع موان��ع تولی��د رقابت پذیر در 
بس��تر ب��ورس کاالی ایران به منظ��ور جلوگیری از 
خام فروش��ی مواد معدنی گفت: باید مواد معدنی را 
برای تولید کاالی ساخته شده و ایجاد ارزش افزوده 
بیش��تر، در ب��ورس کاال عرضه کنی��م. در این میان 
نکته مهم اینجاس��ت ک��ه زیرس��اخت های زنجیره 
تولید در داخل کشور به صورت متعادل رعایت شود 
تا اختالل ها در قیمت ها و بازار کمتر نمایان ش��ده و 
بتوانیم از ظرفیت های ب��ورس کاال برای عرضه های 
داخلی و صادراتی مواد معدنی نهایت بهره را ببریم. 
محمدحسین برخوردار از امکان تامین مواد اولیه 
مورد نیاز صنایع پایین دستی به قیمت های مناسب 
با عرضه در بورس کاال و جلوگیری از صادرات مواد 
خام س��خن گفت و اظهار کرد: ب��ا اجرای ماده ۳۷ 
قان��ون رفع موانع تولی��د رقابت پذیر می توان ضمن 
رقابتی ک��ردن فرآین��د تولید، به تامین م��واد اولیه 
مورد نیاز صنایع با قیمت های مناس��ب کمک کرد 
ک��ه برای تحقق این امر باید تکنولوژی مدرن را نیز 

به کار برد. 
برخ��وردار با بیان اینکه عرضه مواد خام در بورس 
کاال طب��ق این ماده قانونی در ش��فافیت قیمتی نیز 
اثرگذار اس��ت، تاکید کرد: باید ب��ه این موضوع نیز 
توجه داش��ت ک��ه در دنیا قیمت بیش��تر مواد خام 
برمبن��ای قیمت آنها در بورس ه��ای کاالیی تعیین 
می ش��ود. هرچن��د مس��ائلی همچ��ون به��ره وری، 
تکنول��وژی و دانش فنی به کار گرفته ش��ده نیز در 

قیمت تمام شده تاثیر دارد. 
این عضو س��ابق هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران 
به حذف دالالن و واس��طه ها ب��ا اجرای ماده ۳۷ در 
بستر بورس کاال تاکید کرد و گفت: حذف دالالن و 
واس��طه ها عزم ملی می خواهد و با اجرای این ماده 
در فضای شفاف بورس می توان به این هدف رسید. 
وی تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی 
از طریق عرضه محصوالت صنایع باالدستی در بورس 
کاال را در ایجاد ارزش افزوده تولید موثر دانس��ت و 
گفت: در صنای��ع مختلف همچون آلومینیوم، مس، 
سنگ آهن، کبالت و مواردی نظیر آنها واردات مواد 
اولیه را به کش��ور شاهد هستیم. این در حالی است 
که می توان با به کارگیری ذخایر داخلی جهت ایجاد 
ارزش افزوده و افزایش GDP کل کش��ور استفاده 
ک��رد. ضمن اینکه ب��ا اجرای این قان��ون در صنایع 
معدنی، درآمدهای کش��ور از جهت رش��د تولید باال 
رفته و میزان اشتغال در کشور نیز افزایش می یابد. 
برخ��وردار تاکید ک��رد: البته ام��کان اجرای این 
م��اده قانونی را بای��د در دو فاز دی��د؛ اول اینکه در 
ایران برداش��ت از معادن به دلیل عدم اس��تفاده از 
ماش��ین آالت م��درن ب��ه صورتی س��طحی صورت 
می گی��رد که همین ام��ر مانع اس��تحصال از عمق 
معادن می شود و در این صورت نمی توانیم برداشت 
کاملی از معادن داش��ته باش��یم. از این رو باید برای 
استفاده از تکنولوژی روز دنیا اقدامات الزم را انجام 

داد. 
وی دومین مورد را در تکمیل سرمایه گذاری های 
بخش معادن دانس��ت و گفت: س��رمایه گذاری های 
انجام ش��ده در برخی معادن تکمیل نش��ده و همین 
امر بر لزوم جذب س��رمایه گذار خارجی و استفاده از 

سرمایه های بخش خصوصی تاکید می کند. 
این فع��ال بخش اقتص��ادی در خاتمه س��خنان 
خ��ود باالب��ودن ن��رخ بهره بانک��ی را مانع��ی برای 
جذب س��رمایه ها یاد کرد و اف��زود: برای آنکه بتوان 
س��رمایه های بخش خصوصی را ب��ه پروژه ها جذب 
ک��رد باید ن��رخ بهره بانک��ی در مح��دوده مطلوبی 
قرار گیرد تا س��رمایه گذاری مولد در کش��ور صورت 

پذیرفته و به ارزش افزوده تبدیل شود. 



مدیرعامل جدید سایپا منصوب شد

ط��ی حکمی از س��وی وزیر صنعت، مع��دن و تجارت، 
مهندس محس��ن قاس��م جهرودی به سمت مدیرعاملی 

گروه خودروسازی سایپا منصوب شد. 
از س��وابق ایش��ان می ت��وان ب��ه مدیرعاملی ش��رکت 
ریخته گ��ری آلومینیوم ایران خودرو، قائم مقام س��اپکو و 

عضو هیأت مدیره شرکت رادیاتور ایران اشاره کرد. 
 پیش از این دکتر مهدی جمالی از خرداد ماه سال 94 
سکان مدیریت گروه خودروسازی سایپا را بر عهده داشت. 

هیوندای از ایجاد متنوع ترین خط 
تولید کراس اوور خبر داد

هیوندای موتور آمریکا از برنامه عرضه هشت کراس اوور 
جدید یا باز مهندسی شده تا سال 2020 در ایاالت متحده 
 خبر داد. به گزارش خبرخودرو، یک شاسی بلند کامپکت 
کالس A پای��ه هیوندای نیز بخش��ی از خط تولید آینده 
ای��ن برند خواهد ب��ود و در جایگاهی پایین تر از هیوندای 

کونا قرار می گیرد. 
Mike O’Brien، مع��اون برنامه ری��زی دیجیت��ال، 
ش��رکت و محصول هیوندای موتور آمریکا اظهار داشت: 
ب��ه زودی متنوع ترین خط تولید CUV را در این صنعت 
 خواهیم داش��ت. این خودروها قابلیت مهندس��ی بیش از 
13 هزار مهندس هیوندای موتور را نشان می دهند که هر 
روز روی مدل ه��ای جدید و قدیمی این برند کار کرده اند. 
CUV مشتریان ما در نمایندگی های فروش انتخاب های

زیادی خواهند داشت. 
برنام��ه هیوندای ش��امل یک کراس اوور/ شاس��ی بلند 
کالس A در جایگاه��ی پایین ت��ر از کون��ا اس��ت که تا 
 س��ال 2020 عرضه می ش��ود. کونا دارای ط��ول 4165

 میلی متر است، بنابراین این شاسی بلند کامپکت جدید 
یک محصول کمتر از چهار متر خواهد بود. جالب اس��ت 
که شاسی بلند کمتر از چهار متر کامپکت هیوندای برای 
بازار هند که براساس Carlino کانسپت ساخته شده در 
س��ال 2016 معرفی شد و اکنون در دست ساخت است. 
گمان می رود این پروژه که با کد هیوندای QXi شناخته 

می شود با در نظر گرفتن بازار آمریکا ساخته شود. 

۹۰درصد بازار لوازم یدکی کشور 
وارداتی است! 

حدود 1200 واحد تولید قطعه خودرو در کشور وجود 
دارد، ام��ا بی��ش از 90 درص��د تولیدات موج��ود در بازار 
وارداتی اس��ت. به گزارش عصر خودرو به نقل از باش��گاه 
خبرنگاران جوان، ماش��ین و هر سیس��تمی که به کمک 
انس��ان آمده از تعدادی قطعه تشکیل شده که در صورت 
فعالیت مطلوب این اجزا، دس��تگاه م��ورد نظر کارکردی 
مناسب خواهد داشت. به همین علت صنعت قطعه سازی 
در هر کشوری از اهمیت باالیی برخوردار بوده، به طوری که 
اگر صنعت قطعه سازی در بخش خودرو توسعه و گسترش 
یابد، به دنبال آن صنعت خودروس��ازی در کشور مسیری 
رو به رشد به خود خواهد گرفت. به گفته منصور معظمی، 
رئیس سازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع کشور، این 
صنعت قطعه س��ازی است که موجب تشکیل یک خودرو 
شده تا بتوانیم از آن بهره مند شویم. زمانی که پژو 206 در 
سال 1380 وارد کش��ور شد، بخش قابل توجهی از افراد 
نگران تأمین قطع��ات این خودرو بودن��د و ابراز ناامیدی 
می کردند اما بخش قطعه س��ازی به جهت برخورداری از 
پتانسیل و ظرفیت نیروهای انسانی، قطعات پژو 206 را که 
آن زمان از خودروهای به روز دنیا به شمار می رفت تأمین 
و تولیدی کرد. اگرچه برخی اجزای این خودرو تا چندی 
پیش از کشور فرانسه وارد می شد. صنعت خودروسازی در 
دنیا روز به روز در حال گس��ترش و توسعه بوده و موجب 
سودآوری و اشتغال زایی در کشورها شده است. به همین 
علت مسئوالن هم بر پیشرفت این صنعت در کشور تأکید 
دارن��د، به طوری که در چش��م انداز 1404 مقرر ش��ده که 

میزان تولید خودرو ساالنه به 3 میلیون دستگاه برسد. 
برای رس��یدن به این میزان از تولید باید بیش از پیش 
توجه به صنعت قطعه سازی کرد. به گفته رئیس سازمان 
گسترش و نوس��ازی صنایع کش��ور، حدود 1200 واحد 
تولیدی در این صنعت وجود دارد که تعداد نیروی انسانی 
آنه��ا به 550 هزار نفر می رس��د. قرارداده��ای خودرویی 
ک��ه میان خودروس��ازان داخلی و برخی از ش��رکت های 
خودروس��از نظیر پژو و رنو بسته می شود، برای پیشرفت 
صنعت خودرو از اهمیت باالیی برخوردار است، اما به این 

بخش توجه چندانی نمی شود. 
در بنده��ای این قراردادها، میزان داخلی س��ازی تولید 
قطع��ات این خودروه��ا 40 درصد در نظر گرفته ش��ده، 
درحالی ک��ه دبیر انجمن قطعه س��ازان چندی پیش توان 
داخلی س��ازی تولید قطع��ات خودروی م��ورد نظر را 80 
درصد اعالم کرد، اما اکنون نه خبری از 40درصد قرارداد 
بوده و ن��ه از 80 درصد، بلکه تنها 20 درصد قطعات این 

خودرو داخلی سازی شده است. 
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آم��ار نیم��ه نخس��ت س��ال 
ج��اری از روند جذب س��رمایه 
خارجی بیانگر آن اس��ت که از 
مجم��وع 33 ط��رح مصوب در 
خارجی  س��رمایه گذاری  هیأت 
با س��رمایه بالغ بر 1.8 میلیارد 
دالر، صنعت خودرو در مجموع 
با یک طرح مص��وب به صورت 
مس��تقیم و دو طرح به صورت 
قابل  توانسته سهم  غیر مستقیم 
قبولی را از سبد سرمایه گذاری 
خارجی به خود اختصاص دهد. 
ب��ه گ��زارش عص��ر خ��ودرو، 
اهمیت سرمایه خارجی در روند 
توس��عه صنعت را می توان یکی 
از دالیلی دانس��ت ک��ه موجب 
افزایش س��رمایه خارجی  ش��د 
وزارت  راهب��ردی  برنام��ه  در 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت نیز 
مدنظ��ر قرار گی��رد؛ اقدامی که 
س��رمایه گذاری  روند  می توان��د 

مس��تقیم خارج��ی در کش��ور 
را ش��تاب دهد. ای��ن وزارتخانه  
برای سرمایه گذاری شرکت های 
خارج��ی در ایران س��ه ش��رط 
مدنظر ق��رار داده که براس��اس 
آن در وهله اول س��رمایه گذاران 
مل��زم ش��ده اند حداق��ل امکان 
کاالهایی  30درص��د  ص��ادرات 
را ک��ه در ایران تولید می ش��ود 
فراهم کنند. مطابق ش��رط دوم 
کاالهای��ی ک��ه در ای��ران تولید 
می ش��وند، باید رقابتی باشند. از 
سوی دیگر، در شرط سوم برای 
سرمایه گذاری در ایران، شرکت 
خارجی باید بخش��ی از سرمایه 
خ��ود را در بخ��ش تحقیقات و 
توس��عه در ایران با هدف انتقال 
تکنولوژی و دان��ش فنی صرف 
کن��د. ب��ا توجه به این ش��روط، 
سرمایه گذاران خارجی از مزایای 
قان��ون س��رمایه گذاری خارجی 

در ای��ران بهره مند می ش��وند و 
طبق این قانون با س��رمایه گذار 
خارجی مثل سرمایه گذار ایرانی 

برخورد می شود. 
ش��ده  منتش��ر  گزارش  حال 
از س��وی وزارت صنعت،  معدن 
و تج��ارت بیانگر آن اس��ت که 
از می��ان طرح ه��ای مصوب در 
هی��أت س��رمایه گذاری، صنعت 
خودرو در نیمه نخس��ت س��ال 
جاری موف��ق به اخذ یک مجوز 
در  س��رمایه گذاری  افزای��ش 
 کشور ش��ده است. براساس آمار 
افزای��ش  ش��ده،  اع��الم 
سرمایه گذاری به شرکت  ریگان 
خودرو اختصاص داش��ته است. 
این شرکت دهم مردادماه سال 
موافقت هیأت  توانس��ت  جاری 
س��رمایه گذاری را برای افزایش 
س��رمایه گذاری در کرم��ان در 
راس��تای تولید و مونتاژ خودرو 

در کالس س��واری کسب کند. 
مجموع س��رمایه گذاری صورت 
گرفت��ه ای��ن ش��رکت در ایران 
دالر  میلی��ون   232 از  بی��ش 
بوده؛ س��رمایه ای که از س��وی 
کش��ور چین تأمین شده است. 
چینی ه��ا ب��ا اخ��ذ ای��ن مجوز 
در  توانس��تند  س��رمایه گذاری 
جمع سه کشوری که بیشترین 
حجم سرمایه گذاری در کشور را 

صورت داده اند، قرار گیرند. 
مجوزه��ای  کن��ار  در 
س��رمایه گذاری که ب��ه صورت 
مس��تقیم ب��رای صنعت خودرو 
در نیمه نخس��ت س��ال جاری 
ص��ادر ش��ده، می ت��وان به دو 
ط��رح غیر مس��تقیم  »تولید و 
بس��ته بندی ان��واع روغن موتور 
و بلندین��گ ان��واع هیدروکربن 
دی��اگ  »تولی��د  و  س��بک« 
خ��ودرو« اش��اره ک��رد که در 

مدت زم��ان مذک��ور موفق به 
اخ��ذ مجوز س��رمایه گذاری در 
کش��ور ش��ده اند. مجوز صادره 
برای س��رمایه گذاری در »تولید 
انواع روغن موتور  و بسته بندی 
و بلندین��گ ان��واع هیدروکربن 
 س��بک« ب��ا توج��ه ب��ه آم��ار 
 1.5 ب��ا  براب��ر  ش��ده  اع��الم 
میلی��ون دالر بوده؛ مجوزی که 
ب��رای سیس��تان و بلوچس��تان  
)منطق��ه آزاد چابه��ار( ص��ادر 
شده و س��رمایه گذار آن کشور 

افغانستان است. 
برای »تولی��د دیاگ خودرو« 
نی��ز در نیم��ه نخس��ت س��ال 
 ج��اری در مجم��وع بی��ش از 
س��رمایه  دالر  میلی��ون  ی��ک 
خارج��ی مصوب ش��ده اس��ت؛ 
کره  جنوبی موفق به اخذ مجوز 
جذب این س��رمایه گذاری برای 

استان گیالن شده است. 

نایب رئیس کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس شورای اسالمی 
می گوی��د هر چن��د در قوانین 
بودج��ه از محل صرفه جویی در 
مصرف س��وخت، مش��وق هایی 
ب��رای تولید خودروه��ای برقی 
در کش��ور دی��ده   اس��ت ام��ا 
متأس��فانه کس��ی به فکر تولید 
این خودروه��ا و حمایت از این 
گونه تولیدات نیس��ت. فریدون 
احم��دی اظهار داش��ت: امروز 
س��وخت های  مصرف  به جهت 
فس��یلی و از س��ویی اهمی��ت 
محیط زیست و آالیندگی هوا، 
تولید خودروهای برقی یک نیاز 

اساسی برای کشور است. 
اینک��ه  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
همراه��ی ب��ا  ای��ن  از   پی��ش 

خص��وص  در  گروه��ی،  کار   
تولی��د و گس��ترش خودروهای 
برق��ی در کش��ور اقدامات��ی را 
کرد:  تأکی��د  کرده ای��م،  آغ��از 
البت��ه ایج��اد زیرس��اخت های 
تولی��د خودروه��ای برق��ی نیز 
به گزارش  جزو ضرورت هاست. 
خبر خ��ودرو، وی تصریح کرد: 
ب��ا توجه به ش��رایط کش��ور به 
خص��وص آلودگی کالنش��هرها 
و از س��ویی حرکت��ی کلی که 
در ای��ن زمین��ه در دنیا صورت 
گرفته اس��ت، نیازمن��د تولید و 
فعالی��ت گس��ترده تر در حوزه 
عرض��ه خودروه��ای برق��ی در 
کش��ور هس��تیم. وی با اش��اره 
ب��ه اینکه در قوانی��ن بودجه از 
محل صرفه جویی در س��وخت، 
مشوق هایی در این راستا دیده 

ش��ده اس��ت، گفت: متأس��فانه 
خیل��ی به ای��ن مس��ئله توجه 
نش��ده و تاکنون اقدام جدی در 
زمینه تولی��د خودروهای برقی 
در کشور صورت نگرفته است. 

وی اف��زود: البت��ه تولی��د و 
عرض��ه خودروه��ای برق��ی به 
بات��ری، گران  قیم��ت  جه��ت 
تمام می ش��ود ک��ه باید در این 
زمینه کمک و حمایت درستی 
صورت گیرد، هرچند در قوانین 
بودجه این حمایت ها تاحدودی 
دیده ش��ده است اما تا به امروز 
کسی نتوانس��ته از تسهیالت و 

مشوق ها استفاده کند. 
نماین��ده زنج��ان و طارم در 

مجلس دهم با اش��اره به اقدام 
یک��ی دو گ��روه با هم��کاری 
ش��ریک خارج��ی در خصوص 
برق��ی،  خودروه��ای  تولی��د 
تصری��ح ک��رد: متأس��فانه این 
گروه ه��ا نیز در ک��ش و قوس 
وزارت نفت و سازمان مدیریت 
معطل هس��تند تا ق��رارداد و 
موافقتنام��ه ای دریاف��ت کرده 
و ب��رای تولید ای��ن خودروها 
اقدام کنند. احم��دی با توجه 
ب��ه اق��دام دو ش��رکت بزرگ 
در  س��ایپا  و  خ��ودرو  ای��ران 
خودروهای  تولی��د  خص��وص 
البته شرکت هایی  افزود:  برقی 
پیش ت��ر  بخش خصوص��ی  در 

نس��بت به تولی��د خودروهای 
برقی اقدام کردند که متأسفانه 
هم اکن��ون موافقتنامه های آنها 
در وزارت نفت است تا از محل 
یارانه ها تس��هیالتی را دریافت 
کنند تا قیمت تولیدات کاهش 
یابد. وی گف��ت: البته یکی از 
کار گی��ری  ب��ه  پیش��نهادات، 
خودروه��ای برق��ی در ناوگان 
حمل و نقل عمومی اس��ت. وی 
با اش��اره به موان��ع تولید این 
خودروه��ا در کش��ور اظه��ار 
داش��ت: هم اکن��ون ب��ه دلیل 
مش��کالت بودجه است که در 
خص��وص خودروه��ای برق��ی 
نمی گیرد و  اقدام��ی ص��ورت 

زمان��ی چش��م های مان را ب��از 
می کنی��م که ش��رایط بس��یار 
اضطراری ش��ده و باید بس��یار 
زودت��ر از اینها ب��ه تولید این 
خودروه��ا اقدام می ش��د. این 
نماین��ده مجل��س تأکید کرد: 
البته محل اعتبارات و بودجه ها 
در وزارت نفت دیده ش��ده اما 
متأسفانه کس��ی به فکر تولید 
این خودروها و حمایت در این 
احمدی  نیست.  تولیدات  گونه 
با اش��اره به اهمی��ت حمایت 
از تولی��د خودروهای برقی در 
کش��ور تصریح کرد: البته این 
ب��ا حمایت صرف  نباید  کارها 
دولت صورت گی��رد. اتفاقا در 
صورت��ی که دولت س��راغ این 
نخواهیم  برود، جواب  بخش ها 
بای��د  دول��ت  بلک��ه  گرف��ت، 
تسهیالت و مش��وق ها را برای 
فراهم  بخش خصوصی  فعالیت 
کن��د. وی گف��ت: متأس��فانه 
هن��وز ق��درت بخش خصوصی 
را ب��اور نکردی��م، درحالی ک��ه 
بخش خصوص��ی بس��یار ارزان 
و ب��ا صرفه و خیل��ی بهتر و با 
کیفی��ت می تواند ای��ن کار را 

انجام دهد. 
وی اف��زود: دولت باید کمک 
کن��د تا مش��وق ها درگی��رودار 
بوروکراس��ی متوقف نشود و به 
تولیدکنن��دگان در ای��ن زمینه 
به  متأس��فانه  یابد.  اختص��اص 
دلی��ل نظ��ام اداری ناکارآم��د 
تولید  متقاضی��ان  از  بس��یاری 
نمی توانن��د ب��ه این مش��وق ها 

دست پیدا کنند. 

کارنامه ۶ ماهه سرمایه گذاری خارجی خودروسازان
اخبار

قرارداد رنو به آخر خط نرسید؟ 
پ��س از مدت ها ک��ش و قوس و گمانه زنی، س��رانجام 
واگذاری س��ایت »بن رو« در حوالی س��اوه به شرکت رنو 
منتفی شد. مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران که هم اکنون در فرانس��ه به س��ر می برد به دنبال آن 
اس��ت تا مواردی از قرارداد ب��ا رنو را مورد تجدیدنظر قرار 

دهد. 
به گزارش پدال نیوز، گفته می ش��ود »سایت سمنان«، 
»سایت تبریز« و »سایت گرمسار« برای جایگزینی بن رو 
در نظر گرفته شده است. برخی از دست اندرکاران صنعت 
خودرو منتفی ش��دن تولی��د رنو در »ب��ن رو« را به نوعی 

سنگ اندازی در مسیر این قرارداد تلقی می کنند. 
پ��س از مدت ه��ا کش و ق��وس و گمانه زنی، س��رانجام 
واگذاری سایت بن رو به رنو منتفی شد تا در نهایت ایدرو و 
رنو به دنبال گزینه ای دیگر برای کلید زدن قرارداد همکاری 
مشترک خود باشند. آن طور که یک منبع آگاه تأکید کرد، 
مدیرعامل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران 
)ایدرو( پنجشنبه هفته گذشته به قصد مذاکرات جدید با 
مسئوالن رنو، راهی فرانسه شده و در حال حاضر مشغول 
مذاکره در مورد جایگزین��ی بن رو برای تولید محصوالت 
جدید این خودروس��از در کشور است. طبق قراردادی که 
تابس��تان امس��ال میان ایدرو و رنو به امضا رسید، بنا شد 
سایت بن رو به عنوان آورده این سازمان، به رنو واگذار شود 
تا خودروساز فرانسوی فعالیت جدید خود را در ایران، در 
این س��ایت آغاز کند. بن رو که در شهرستان ساوه مستقر 
اس��ت، پیش تر میزب��ان خودرویی به نام فیات س��ی ینا 
)متعلق به بخش خصوصی( بود، اما در نهایت سایپا آن را 
خرید و هم اکنون آریو و وانت پراید را در س��ایت موردنظر 

به تولید می رساند. 
 در این شرایط، سازمان گسترش قصد داشت به واسطه 
برداشتن بن رو در ازای طلبش از سایپا، سهم و آورده خود 
در ق��رارداد با رنو را از این مس��یر تأمین کند. در صورت 
تحقق این برنامه، ایدرو به نوعی با یک تیر دو نشان می زد، 
به نحوی که هم طلب خود از سایپا را صاف می کرد و هم 
تعه��دش در قرارداد رنو را به اج��را در می آورد. در نهایت 
ش��رایط برای واگذاری بن رو به رنو محقق نشد تا سازمان 
گس��ترش و خودروساز فرانس��وی مجبور شوند گزینه ای 
دیگر را برای اجرای قرارداد مشترک خود در نظر بگیرند. 
آن طور که خبر می رس��د، س��ازمان گسترش چند گزینه 
از جمله »س��ایت س��منان«،  »س��ایت تبریز«،  »سایت 
گرمسار« و  »سایت ساوه« را برای جایگزینی بن رو در نظر 
گرفته و گفته می ش��ود شانس گرمساری ها برای میزبانی 
از محصوالت رنو بیش��تر است. ظاهرا مدیرعامل ایدرو در 
س��فر اخیر خود به فرانسه، موضوع جایگزینی بن رو را نیز 
مطرح کرده و باید دید رنویی ها چه واکنشی به این موضوع 
خواهند داش��ت. آنچه مسلم اس��ت اینکه با منتفی شدن 
واگذاری بن رو به رنو، بخشی از قرارداد که مرتبط با آورده 
سازمان گسترش است، تغییراتی را به خود خواهد دید و 
طبعا اگر رنویی ها گزینه های جایگزین بن رو را نپسندند، 
آنگاه ایدرو باید فکری به حال تأمین نقدینگی جهت انجام 

تعهد مالی خود )در قرارداد رنو( بکند. 

آیا دولت با پیشنهاد افزایش تعرفه 
واردات خودرو موافقت می کند؟! 

با گذش��ت بیش از پنج ماه توقف ثبت سفارش در بازار 
خودروه��ای واردات��ی و ارائه طرحی جدید ب��رای واردات 
خودرو، حال خبرها حکایت از ارائه پیشنهاد افزایش نرخ 
تعرف��ه واردات خودرو به دولت دارد، این در حالی اس��ت 
که برخ��ی فعاالن بازار معتقدند در صورت موافقت دولت 
با این پیش��نهاد، بازار وارداتی ه��ا باز هم با افزایش قیمت 

مواجه خواهد شد. 
 ب��ه گزارش پدال نیوز، رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران 
خ��ودرو با توجه به ط��رح افزایش تعرف��ه واردات، گفت: 
 به نظر نمی رس��د که دولت با این پیش��نهاد موافقت کند

 چرا که باید وضعیت بازار و نیاز جامعه نیز در این جریان 
مورد توجه دولت قرار گیرد. 

 سعید موتمنی اظهار داشت: باید تعرفه واردات کاهش 
یاب��د تا ب��ا افزایش رقاب��ت در بازار، خودروس��ازان نیز به 
خودشان آمده و شاهد کیفیت و قیمت رقابتی خودروهای 

داخلی در بازار باشیم. 
 وی تأکید کرد: در صورتی که بخواهیم خودروس��ازی 
 ایران به ش��رایط مطلوبی برسد و مردم نیز از خودروهای

 ب��ا کیفیت و به روز اس��تفاده کنند و آم��ار تصادفات در 
جاده ها کاهش یابد، بای��د اجازه دهیم این رقابت در بازار 

خودرو به وجود آید. 
 وی خاطر نشان کرد: چنانچه دولت با پیشنهاد افزایش 
نرخ تعرفه واردات موافقت کند، قطعا این تصمیم دولت بر 
قیمت خودروهای وارداتی در بازار تأثیر خواهد گذاش��ت، 
ه��ر چند به دلیل جهش قیمت��ی که در پنج ماه اخیر در 
بازار وارداتی ها رخ داده، به نظر نمی رسد بازار بیش از این 

کشش افزایش قیمت را داشته باشد. 
 این فعال بازار خودرو با اش��اره ب��ه برخی اظهارات در 
خصوص تأثیر رشد نرخ ارز بر بازار وارداتی ها تصریح کرد: 
ن��رخ ارز در این مدت در قیم��ت وارداتی ها تأثیر چندانی 
نگذاشته و بیش��ترین افزایش قیمت ناشی از توقف ثبت 

سفارش خودرو بوده است. 
 موتمن��ی اف��زود: زمانی که قیمت خ��ودرو در بازار باال 
می رود، خود به خود خریدوفروش نیز راکد می ش��ود اما 
وقتی قیمت ها تعادل داشته باشد، متقاضیان واقعی برای 

خرید اقدام خواهند کرد. 
 ب��ه گفته وی، هم اکنون خودرو به میزان کافی در بازار 
وجود دارد اما با توقف ثبت سفارش، توزیع خودرو از سوی 
واردکنندگان در بازار قطره چکانی ش��ده و همین مسئله 

موجب افزایش قیمت شد. 

اخبار

کسی به فکر تولید خودروهای برقی نیست



مش��اور پژوهش، خالقیت و نوآوری س��ازمان فرهنگی، هنری ش��هرداری 
تهران، گفت که رشد 800درصدی تولید محتوای خالق یازدهمین نمایشگاه 
بین المللی رس��انه های دیجیتال نسبت به سال گذشته آن نشان می دهد این 

رویداد یکی از دستاوردهای خالق کشور در حوزه 
فضای مجازی اس��ت. به گزارش ایرنا، عبدالرضا 
کردی به ارزیابی های ش��ورای هسته فناورانه راه 
مبین اشاره کرد که به طور روزانه توسط 10 تن 
از کارشناس��ان این شورا از نمایشگاه رسانه های 
دیجیتال بازدید می کردند و افزود: در بازدیدهای 
میدانی از نمایشگاه میزان رشد امور و برنامه های 

نمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت. 
او در حاش��یه آخرین روز برگزاری یازدهمین 
نمایشگاه بین المللی رس��انه های دیجیتال ابراز 
داشت: به لحاظ رشد محتوایی نمایشگاه امسال 
درخصوص ارائه محتواهای تازه تر و پاس��خگوتر 
برای مخاطبان و بازدیدکنندگان نسبت به سال 

گذشته رشد چشمگیر و برابر250درصد داشته  است. 
ک��ردی در ادامه اظهار داش��ت: یازدهمین نمایش��گاه ب��ه لحاظ مخاطبان 
و بازدیدکنندگان و نیز فعالیت و پاس��خگویی متخص��ص و صاحب نظران در 

حیطه های رسانه شناسی، س��واد رسانه ای، آسیب های رس��انه ای دارای رشد 
400درصدی نس��بت به س��ال قبل اس��ت. او افزود: در حوزه رش��د عمومی 
تقریبا بین 250 تا 270درصد ش��اهد رش��د مخاطب بودیم و به لحاظ تولید 
محتوای خالق رش��د 800درص��دی به وجود 
آمد که نش��انگر این امر اس��ت ک��ه برنامه ها و 
محتواهای جدیدی در بخش خدمات اجتماعی 
و روانشناس��ی، شهروندی، علمی و. . . در حوزه 

فضای مجازی رخ داده است. 
مش��اور پژوهش، خالقی��ت و نوآوری رئیس 
سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران یادآور 
شد: برای نخس��تین بار حوزه علوم پزشکی را 
به عنوان نوآوری جدید در نمایشگاه رسانه های 

دیجیتال مشاهده کردیم. 
وی یادآور شد: نرم افزارها و برنامه های بسیار 
جالب��ی در زمینه اس��تارت آپ ها ب��ا همکاری 
دانشگاه صنعتی شریف به صورت یک فرآیند از 
پیش تعیین شده و هدایت شده در نمایشگاه به چشم خورد. بخش استارت آپ ها 
در حوزه های دانش آموزی، دانش��جویی و فضای آزاد در سال جاری نسبت به 

سال گذشته حداقل 300 تا 400درصد رشد داشته است. 

رئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی 
با اش��اره به اینکه استارت آپ ها دارای خاصیت خالقیت و نوآوری هستند، گفت: 
اگر ایده ها در اس��تارت آپ ها به مرحله رشد برس��ند، می تواند انقالب بزرگی در 

حوزه اش��تغال و اقتصاد کش��ور به وجود آورد. به 
گزارش ایس��نا، محمدصادق بیجن��دی در آیین 
اختتامی��ه اس��تارت آپ )صفاتک(، ب��ا بیان اینکه 
برگزاری این اس��تارت آپ برای نخس��تین بار در 
تبریز، فرصتی جهت تروی��ج کارآفرینی در حوزه 
صنایع خالق و فرهنگی اس��ت، اظه��ار کرد: این 
اس��تارت آپ با همت س��ازمان جهاد دانش��گاهی 
آذربایجان شرقی و سازمان تجاری سازی فناوران و 
اشتغال جهاددانشگاهی کشور همزمان با پنجمین 
نمایش��گاه نوآوری و فناوری ربع رش��یدی برگزار 
ش��ده و می تواند نتایج مثبتی در این راستا داشته 
باش��د. وی افزود: برگزاری اس��تارت آپ صفاتک با 
هدف ترویج کارآفرین��ی در حوزه صنایع خالق و 

فرهنگی در فضای جدید، فرصتی برای دانش��جویان فراهم می کند تا در عرض 
54 س��اعت، به صورت گروهی ب��ه ایده های خود بپردازند و دانش��جویان نباید 
بعد از اتمام اس��تارت آپ، ارتباط خود را با تیم ش��ان قطع کنند. رئیس س��ازمان 

تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان کشور با تأکید بر اینکه پیشرفت 
و رش��د در هر کاری با تنوع افکار و دیدگاه ها تحقق می یابد، گفت: عامل اصلی 
موفقیت در اس��تارت آپ ها، ارائه پیشنهادهای متنوع توسط افراد است و با توجه 
به اینکه استارت آپ ها دارای خاصیت خالقیت و 
نوآوری هس��تند، اگر ایده ها در استارت آپ ها به 
مرحله رش��د برس��د، می تواند انقالب بزرگی در 
حوزه اش��تغال و اقتصاد کش��ور به وج��ود آورد. 
معتق��دم ایده های��ی موفق و اجرایی می ش��وند 
ک��ه دارای تیم های موفق و پیوس��ته به یکدیگر 
باش��ند، به طوری که تنها به مرحل��ه ایده ختم 
نشوند.  بیجندی با بیان اینکه تبریز فرصت ها و 
ایده های زیادی برای ارائه در استارت آپ ها دارد، 
افزود: 800 خانه تاریخ��ی تبریز فرصت بزرگی 
برای ایجاد اش��تغال و درآمد هس��تند و ما باید 
ایده های م��ان را به س��مت فرهنگ منطقه خود 
س��وق داده و با بومی س��ازی از آنها در این راستا 
بهره ببریم.  وی با بیان اینکه در بحث استارت آپ ها مشتری مداری و راهکار اتصال 
به بازار بحث مهمی است، اظهار کرد: استارت آپ ها باید آینده نگر باشند و آینده 
بازار کشور را به خوبی پیش بینی کنند تا نتایج خوبی در این راستا به دست آورند.

مع��اون توس��عه اش��تغال و کارآفرینی وزیر کار از تدوین س��ند 
ملی اش��تغال برای نخس��تین بار خبر داد و گفت دولت به تنهایی 

نمی تواند وارد بحث اشتغال شده و مشکل بیکاری را حل کند. 
به گزارش مهر به نقل از وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، عیسی منصوری در 
نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری 
کهگیلوی��ه و بویراحمد در یاس��وج گفت: 
در برنامه های اول تا پنجم توس��عه کشور 
اش��تغال وجود نداش��ت، اما برای برنامه 
شش��م توس��عه سیاست اش��تغال و سند 
ملی اش��تغال مبتنی بر شایس��تگی برای 

نخستین بار تهیه و تدوین شده است. 
مع��اون توس��عه اش��تغال و کارآفرینی 
وزی��ر کار ب��ا بی��ان اینک��ه دول��ت ب��ه 
تنهای��ی نمی توان��د وارد بحث اش��تغال 
 ش��ده و مش��کل بی��کاری را ح��ل کند

 بلکه الزم اس��ت بخش خصوصی نیز با جدیت بیشتری وارد عرصه 
ش��ود، ادامه داد: در برنامه اشتغال فراگیر برای طرح کارورزی که 
یکی از زیرمجموعه های آن اس��ت 200 هزار میلیارد ریال با یارانه 

2 تا 7درصد تعریف شده است. 
وی افزود: عالوه بر این 1.5 میلیارد دالر برای توس��عه اش��تغال 
روستایی در کشور برای سال جاری توسط مجلس شورای اسالمی 
و با نرخ س��ود صفر درصد مصوب شده 

است.
 بانک ه��ای عامل نیز موظف به جذب 
50 ت��ا ۶0 هزار میلیارد ریال از صندوق 
توس��عه ملی با نرخ س��ود ۶درصد برای 

توسعه اشتغال روستایی هستند. 
منصوری با بیان اینکه ایجاد اش��تغال 
در روس��تاها بای��د منج��ر به توس��عه 
ای��ن مناطق ش��ده و می��زان مهاجرت 
روس��تاییان به ش��هرها را کاهش دهد، 
ظرفیت ه��ای  ب��ه  توج��ه  داد:  ادام��ه 
منطق��ه ای در تولی��د و اش��تغال مورد 

تاکید است. 
اص��الح تعرفه ه��ای م��واد اولی��ه و اص��الح قان��ون و اتص��ال 
 صنعتگران به بازار جهانی در اش��تغال زایی پای��دار نیز در این امر

 موثر هستند. 

تی��م فوتبال ایتالیا پس از ۶0 س��ال از صعود ب��ه جام جهانی بازماند و این 
موضوع باعث ضرر یک میلیارد یورویی به اقتصاد این کشور شد. 

به گزارش نوپانا، تیم فوتبال ایتالیا با شکس��ت یک بر صفر در مجموع دو 
دیدار رفت و برگش��ت مقابل تیم س��وئد، برای 
نخس��تین بار پس از ۶0 س��ال با سرمربیگری 
جیان پیرو ونتورا از حضور در جام جهانی بازماند 
که این امر ضربه بزرگی را به اقتصاد این کش��ور 

وارد می کند. 
فرانکو کارارو، رئیس سابق کمیته ملی المپیک 
ایتالیا می گوید: »براس��اس ب��رآورد هزینه های 
صورت گرفته برای مسابقات جام جهانی، تقریبا 
یک میلیارد یورو به اقتصاد این کشور لطمه وارد 

شده است.«
تیم فوتبال ایتالیا دوش��نبه هفته گذشته در 
ورزشگاه سن سیرو شهر میالن با تساوی صفر-

صفر مقابل تیم فوتبال سوئد متوقف شد و برای 
نخستین بار پس از سال 1۹58، از صعود به جمع 32 تیم جام  جهانی بازماند. 
پس از این ناکامی، چیانلوئیجی بوفون  )کاپیتان، دروازه بان و اسطوره فوتبال 
ایتالیا(، آندریا بارزالی )مدافع این تیم( و دنیله دروسی )هافبک باتجربه ایتالیا( 

از مسابقات ملی خداحافظی کردند. 
تی��م فوتب��ال ایتالیا نه تنها نتوانس��ت به ج��ام جهانی ب��رود، بلکه به طور 
غیرمستقیم مبلغی در حدود یک میلیارد یورو به اقتصاد این کشور خسارت 

وارد کرد. 
کارارو می گوی��د: »پیش بینی م��ا در حدود 
500 ت��ا ۶00 میلی��ون یورو اس��ت ک��ه باید 
مس��تقیم یا غیرمس��تقیم بودن آن مشخص 
شود و احتماال بیش از یک میلیارد یورو، ضرر 

غیرمستقیم ما خواهد بود.«
کارلو، رئیس فدراس��یون فوتب��ال ایتالیا در 
گفت وگویی گفت: »ما به 48 ساعت زمان نیاز 
داریم تا دالیل این شکست را ارزیابی و وضعیت 
را برای ادامه یا قطع همکاری با س��رمربی تیم 
مش��خص کنیم و اگ��ر بخواهی��م تصمیم به 
ادام��ه همکاری ب��ا ونتورا بگیری��م، باید دلیل 
قانع کننده ای برای این تصمیم داشته باشیم.«

ونتورا نیز با اشاره به سیاست های عینی ورزشی می گوید: »هنگامی که شما 
80درصد به کسب نتیجه اعتقاد دارید و این اتفاق نمی افتد، سخت است که 

بتوانید کار خود را ادامه داده و انتظار حمایت داشته باشید.«

رئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی: رشد 800درصدی نمایشگاه رسانه های دیجیتال در حوزه نوآوری

استارت آپ ها می توانند انقالب بزرگی در حوزه اشتغال و اقتصاد کشور ایجاد کنند
معاون وزیر کار خبر داد 

تدوین سند ملی »کار شایسته« 
فوتبال ایتالیا، یک میلیارد یورو به اقتصاد این کشور خسارت وارد کرد

عصر طالیی کارآفرینی در تاریخ بش��ر هم اکنون آغاز ش��ده است و ما 
نباید از ظرفیت بالقوه  این دوره و فرصت های پیش روی مان غافل شویم. 
ویلیام وندربرومن، کارآفرین و نویسنده افتخاری وب سایت فوربس، در 
آخرین مقاله خود تحلیلی بر دوران کنونی کارآفرینی داشته است که در 

ادامه آن را مطالعه می کنیم: 
ب��ه گ��زارش زومی��ت، امس��ال توج��ه بیش��تر مش��تری  های ما در 
Vanderbloemen معطوف به شهر کوچک ویتنبرگ در آلمان شده 

بود؛ چراکه پانصدمین سالگرد آغاز رسمی اصالحات پروتستان بود. 
من دوس��تان زی��ادی با پیش��ینه  های دینی متف��اوت دارم، از جمله 
خانواده  های��ی ب��ا پیش��ینه کاتولی��ک. هدف م��ن در اینج��ا توهین به 
هیچ کدام از این پیش��ینه  های دینی نیست، اما وقتی به خودم به عنوان 
یک پروتس��تان نگاه می  کنم، متوجه تاثیراتی می   شوم که اصالحات آن 
سال ها زمان نیاز داشته است. به عنوان یک کارآفرین، پنج نکته مشترک 

آن زمان با دوران کنونی کارآفرینی را درک کرده ام: 
موقعیت خودتان را حفظ کنید و عقب   ننش�ینید؛ مهم نیست 
که جالوت چقدر بزرگ به نظر می  رس�د: این داستان، داستان داوود 
در برابر جالوت است. این داستان، داستان مارتین لوتر در برابر کلیسای 
کاتولی��ک و پاپ لئوی دهم اس��ت. پاپ در آن زم��ان بزرگ ترین چهره 
شناخته شده بود؛ درحالی که مارتین لوتر یک راهب ساده آگوستین بود.

 اگ��ر از جنبه کارآفرینی به آن نگاه کنیم، مانند آن اس��ت که من در 
زمان نوجوانی با جف بزوس مقایس��ه شوم، اما لوتر عقب نشینی نکرد و 

در مواجهه با پاپ گفت: 
من س��ر اعتقاداتم ایس��تاده  ام؛ پس از خداون��د می خواهم که به من 

کمک کند. 
البت��ه اینکه لوتر دقیقا همین س��خنان را بر زبان آورده باش��د، دقیق 
معلوم نیس��ت، ولی روح و حقیقت گفته  های او، ش��بیه به همین مفهوم 

است. 
لوتر کس��ی بود که تا پای جان س��ر حرف  هایش ایستاد و حقوقش را 

می شناخت و توجهی به اینکه جهان اطرافش چه می گوید، نداشت. 
اگر ش��ما دنیای کارآفرینان را مطالع��ه کنید، دقیقا همین ویژگی  ها 
را خواهید یافت. من معموال به حالت ش��وخی می  گویم شما به آسانی 
می توانید یک کارآفرین موفق در دنیا ش��وید، اما کسی موفق می شود 
که اگر ۹ بار شکست خورد، برای بار دهم باز هم تالش کند. حتی اگر 
فکر کردید که دیگر نمی  توانید موفق ش��وید، ب��از هم نباید از کارتان 

برای رسیدن به موفقیت دست بکشید. 
به دنبال اف�رادی برای تیم تان بگردید که هم راس�تا با اهداف 
شما باش�ند نه اینکه از شما سوء استفاده کنند و بروند:این روزها 

همه می  خواهند استارت آپ ایجاد کنند. 
تعداد افرادی که در زمینه MBA فارغ التحصیل شده  اند و می خواهند 
استارت آپ بزنند، روزبه روز در حال افزایش است. شرکت  ها کارآفرینانی 
را که می خواهند تافته جدابافته باشند، دیگر استخدام نمی  کنند. درواقع 
ترس ش��رکت  ها از این اس��ت که مبادا کارآفرین جدید، ایده شرکت را 
ب��دزدد و آن را در جایی دیگر به کار ببندد و با ش��رکت س��ابقش وارد 

رقابت شود.
 سوال اینجا است که اگر شرکتی بخواهد فردی با روحیات کارآفرینی 
اس��تخدام کند و در عین حال از خیانت او جلوگیری کند، چه اقداماتی 

باید انجام دهد؟ 

لوتر یک مثال خوب است. بسیاری از مردم در آن زمان فکر می  کردند 
که لوتر خواهان این اس��ت که کلیس��ای خ��ودش را راه  اندازی کند، اما 
حقیقت این اس��ت که لوتر یک شخص وفادار به کلیسای کاتولیک روم 
بود و تا زمانی که کلیس��ا برای او ارزش قائل می ش��د، او به کلیسا وفادار 
بود. داس��تان  هایی از وفاداری لوتر به کلیسا وجود دارد؛ مثال وفاداری او 
به آیین اعتراف، زمانی که آنقدر به گناهانش اعتراف می  کرد تا کش��یش 
به او می  گفت دیگر کافی اس��ت! تو باید به خانه بروی. لوتر اصالحات را 

آغاز کرد، ولی قبل از آن فردی وفادار به آیین کاتولیک بود. 
برای اینکه بفهمیم فردی وفادار اس��ت یا خیر، باید به گذشته او نگاه 
کنیم؛ وفاداری به مدرس��ه، به خانواده، به دوس��تان دوران کودکی و. . . 
آغازهای بزرگ، صرفا با ایده  های جدید کارآفرینی شروع نمی شوند. آنها 

معموال با بازسازی ایده  های قدیمی شروع می شوند. 
م�ردم بیش از هر زم�ان دیگری به قدرت می  اندیش�ند:  یکی از 
نش��انه  های اصلی اصالحات کلیس��ا، گرفتن قدرت از کشیش  ها و دادن 
آن به تمامی افرادی بود که در کلیس��ا حضور پیدا می  کردند. کشیش  ها 
بس��یار قدرتمن��د بودند و جزو معدود افرادی محس��وب می ش��دند که 

می  توانستند کتاب مقدس التین را بخوانند.
 اصالح��ات، زبان کتاب مقدس را تغیی��ر داد و آن را به زبان مردمی 
ترجمه کرد که به کلیسا می رفتند. این گونه شد که همه می  توانستند به 

اطالعات مذهبی دسترسی پیدا کنند. 
اطالعات هیچ گاه در گذش��ته چنین در دس��ترس عموم نبوده است. 
ش��رکت  های باهوش با درس گرفتن از همین امر، زمینه را برای تمامی 
اف��راد فراهم کردن��د و قدرت مردم را وارد صحن��ه کردند؛ همانطور که 
کلیس��ای اصالح��ات این کار را ک��رد. این موضوع باعث ش��د بهره وری 

شرکت ها چندین برابر شود. 

م�ا در زمانی به س�ر می  بری�م که موفقیت  های بی س�ابقه ای از 
جان�ب کارآفرین�ان در حال رخ دادن اس�ت: آخری��ن درس ما از 
اصالح��ات این اس��ت که پیش��رفت های عظیم مدی��ون ارتباطات قوی 

هستند. اگر به لحظه  های بسیار بزرگ و مهم تاریخ نگاه کنیم: 
•زمانی  که روم شروع به ساختن جاده کرد، تجارت پیشرفت عظیمی 

کرد. 
•اس��کندر مقدونی هنگام فتح دنیای غرب، آنه��ا را مجبور کرد که با 

زبان یکسان یونانی صحبت کنند که این کار تجارت را گسترش داد. 
•تلفن، رادیو و تلویزیون پیشرفت های ارتباطی را منقلب کرد. 

صنعت چاپ در قرن ش��انزدهم ظهور ک��رد. اصالح کنندگان این 
فرصت را داش��تند تا کتاب مقدس را با زبان خود مردم چاپ کنند 

و به دست شان برسانند. 
کلیس��ای اصالحات از این اختراع جدید نهایت اس��تفاده را برد و 

وضعیت قبلی را به چالش کشید.
 این کار کلیس��ا دقیقا همین کاری اس��ت که یک کارآفرین در 
صدد انجام آن اس��ت. ما در دوران بلوغ عصر ارتباطات هس��تیم و 
اینترن��ت به عنوان یکی از مهم ترین عناصر این عصر، بس��یار به  کار 

کارآفرینان می آید. 
بنا بر آنچه گفته ش��د، وقتی به گذشته و تاریخ نگاه می  کنیم، متوجه 

می  شویم که ما در عصر طالیی کارآفرینی قرار داریم. 
FORBES :منبع

توس��عه اقتصادی کش��ور نیازمند  گ��ذار از اقتصاد مبتن��ی بر منابع 
طبیعی به اقتصاد مبتنی بر دانش و نوآوری اس��ت و مسئوالن در این 
مسیر با فرصت های قابل مالحظه و تصمیمات کلیدی روبه رو هستند. 
 امروزه مسئوالن جمهوری اسالمی ایران با فرصت های قابل مالحظه 
و تصمیمات کلیدی روبه رو هس��تند. این تصمیم ها تعیین کننده مسیر 
پیش روی دولت در س��ال های آتی اس��ت. در این گ��زارش در تالش 
هس��تیم تغییرات اصلی در محیط اقتصاد کالن و تغییرات ساختاری، 
نهادی و عملکردی نظام ملی نوآوری ایران را مورد ارزیابی قرار دهیم. 
به گزارش نوپانا، با توجه به سمت وسوی کشور در مسیر عادی سازی 
تجارت بین المللی و س��رمایه گذاری خارجی، سیاس��ت گذاران باید از 
درآمده��ای نفت، گاز و م��واد معدنی برای س��رمایه گذاری در ارتقای 
توانمن��دی صنعتی و نوس��ازی زیرس��اخت ها بهره  ببرن��د و نه تنها به 
افزایش ظرفیت تولیدی بلکه بر ارتقای ظرفیت نوآوری و فناوری مورد 

نیاز برای تحقق رش��د پایدار 
و توسعه کش��ور در بلندمدت 

همت گمارند. 
ای��ن ام��ر به معن��ای تداوم 
تالش های ح��ال حاضر جهت  
گذار از اقتصاد مبتنی بر منابع 
طبیعی به اقتصاد دانش بنیان 
اس��ت. همزم��ان  ن��وآوری  و 
همکاری ه��ای  توس��عه  ب��ا 
اطمین��ان  بای��د  بین الملل��ی 
دستاوردهای  که  حاصل شود 
اخیر کشور در افزایش ظرفیت 
تولید و نوآوری که در شرایط 
خارجی  رقاب��ت  وج��ود  عدم 
حاص��ل ش��دند، با گش��ودن 
درهای اقتصاد به روی رقابت 
بین المللی تضعیف نمی شوند. 
در واق��ع تأکید مس��تمر بر 
خلق توانمندی علم، فناوری و 
نوآوری، تقویت نظام نوآوری و 
تشویق سرمایه گذاری خارجی 

با ه��دف ارتقای فناوری و نوآوری توس��ط دولت و بخش خصوصی در 
ایران، برای بس��ته سیاستی توسعه یک کشور بسیار حائز اهمیت است 
تا این اطمینان حاصل ش��ود که اتص��ال مجدد به اقتصاد جهانی برای 

ایران مفید خواهد بود. 
گذار از اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی به اقتصاد دانش بنیان از سال 
1384 آغاز شده است. سیاس��ت گذاران ایران به ضرورت متنوع کردن 
اقتص��اد و کاه��ش ات��کا ب��ه نف��ت و گاز از طریق صنعتی ش��دن و با 
به کارگیری درآمدهای نفت و گاز جهت پر کردن شکاف سرمایه گذاری 
و درآمدهای ارزی آگاهی دارند؛ اگرچه راهبرد توس��عه ایران با رویکرد 
خودکفای��ی همراه بوده اس��ت ام��ا گزارش مزبور حاک��ی از آغاز  گذار 
ب��ه رویکردی برون نگ��ر و مبتنی ب��ر اقتصاد صادرات اس��ت؛ رویکرد 
برنامه ریزی متمرکز به آرامی و با آزادس��ازی محدوده خصوصی سازی 
شرکت های دولتی و حرکت تدریجی به سمت اقتصادی مبتنی بر بازار 

تکامل یافته است. 
البت��ه با توجه به تحریم های اقتص��ادی بین المللی و تنش در روابط 
کش��ور با کش��ورهای توس��عه یافته و برخوردار از فناوری پیشرفته در 
آمریکای ش��مالی و اروپای غربی، امکان اتخاذ راهبردی منسجم برای 
توس��عه برون گرا و مبتنی بر صادرات در آن زمان وجود نداشت. عالوه 
بر ای��ن س��رمایه گذاری بین المللی، همکاری انتقال فن��اوری و تبادل 

دانش نیز در آن زمان بسیار محدود بود. 
سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی که در س��ال 13۹3 ابالغ ش��د، 
به عنوان رویکردی سیاس��تی و عملگرا جهت ساماندهی همکاری های 
بین المللی و توس��عه علم، فناوری و نوآوری در شرایط محدودیت های 
اقتصادی به شمار می آید؛ این سیاست، تقویت مقاومت اقتصادی ملی 
و بهره گیری از مزایای بالقوه تجارت بین المللی و روابط سرمایه گذاری 

را دنبال می کند. 
نظ��ام ن��وآوری در زمین��ه 
ب��رای  ش��رکت ها  تش��ویق 
فناوری ه��ای  ب��ه  دس��تیابی 
و س��رمایه گذاری در  جدی��د 
توانمندی  ایج��اد  و  یادگیری 
بهب��ود محصوالت  به منظ��ور 
خ��ود و معرف��ی محص��والت 
مناس��بی  عملک��رد  جدی��د 
نداشت. در نهایت و همزمان با  
گذار اقتصاد از وابستگی قابل 
توجه به نفت و گاز و بی ثباتی 
اقتص��اد کالن ب��ه وابس��تگی 
کمتر آن به نفت و گاز و ثبات 
در اقتصاد کالن در س��ال های 
اخیر تغییرات عمده در محیط 
اقتص��اد کالن کش��ور صورت 
گرفته است. کاهش سهم نفت 
و گاز در تولید ناخالص داخلی 
و بودج��ه س��االنه دولت��ی، از 
مصادیق این دوره  گذار است. 
اتخاذش��ده در  تصمیم��ات 
آینده نزدیک، تعیین کننده مسیری است که کشور طی سال های آتی 
خواهد داش��ت. از آنجا که روابط تجاری و س��رمایه گذاری بین المللی 
ایران در حرکت به س��مت عادی ش��دن اس��ت، سیاس��ت گذاران باید 
توجه داش��ته باش��ند که درآمد حاصل از نفت، گاز و مواد معدنی باید 
صرف س��رمایه گذاری در زمینه ارتقای توانمندی صنعتی و نوس��ازی 

زیرساخت ها شود. 
آنه��ا همچنین باید بر ارتقای توانمندی های فناورانه و نوآورانه مورد 
نیاز برای رش��د و توس��عه پایدار کشور تأکید کنند. این امر بر ضرورت 
تالش مضاعف در راس��تای  گ��ذار از اقتصاد مبتنی ب��ر منابع طبیعی 
ب��ه اقتصاد مبتنی ب��ر دانش و نوآوری دالل��ت دارد. همچنین این امر 
مستلزم الحاق سیاست نوآوری به بسته سیاستی توسعه کشور است و 
باید توسط نهادهای محوری در بخش دولتی و خصوصی مورد پیگیری 

جدی قرار گیرد. 

دو سال پس از عرضه عمومی سهام اسکویر در بازار 
بورس، ارزش این کمپانی خدمات مالی از توییتر فراتر 

رفت. 
به گزارش زومیت، ارزش اسکویر )Square(، شرکت 
دوم جک دورسی، از توییتر پیشی گرفت. به گزارش 

فکت ست، ارزش بازار این شرکت پرداخت همراه به رقم 
هنگفت ۱۶.۵ میلیارد دالر رسید و با اختالفی یک میلیارد 

دالری توییتر را پشت سر گذاشت. 
دورسی که در سال ۲00۹ پس از ترک توییتر، اسکویر را 
بنیان گذاشته بود، دو سال پیش به عنوان مدیر اجرایی 
دوباره به توییتر بازگشت و مقارن با آن سهام اسکویر 
را در بورس نیویورک به عنوان سهامی عام عرضه کرد. 

دورسی هم اکنون سکان هدایت هر دو کمپانی را در دست 
دارد و برای اداره هر کدام رویکرد مدیریتی متفاوتی 

اتخاذ کرده است. 
ارزش اسکویر از زمان عرضه اولیه عمومی  )IPO( بیش 
از چهار برابر افزایش یافته و به رقم هنگفت ۱۷ میلیارد 
دالر رسیده است، اما ارزش توییتر از زمان عرضه اولیه 
در بازار بورس، نزدیک به ۴0درصد افت کرده و به رقم 

۱۵.۳ میلیارد دالر تنزل یافته است. 
پس از انتشار تحلیل موسسه سرمایه گذاری اوکور، سهام 

اسکویر بیش از ۴درصد افزایش یافت. بی شک رشد و 
موفقیت این کمپانی به زیرساخت های پرداخت موبایل 

قدرتمند آن بازمی گردد که توانسته است در سال گذشته 
 نزدیک به

 ۵0 میلیارد تراکنش را در کارت های اعتباری پردازش 
کند، اما توییتر در حال حاضر تمام تالش خود را به رشد 

میزان کاربران خود معطوف کرده است. 
اسکویر در سه ماهه گذشته زیان کمتری در صورت های 

مالی خود نشان داده است، اما در حال حاضر هیچ یک از 
این دو کمپانی به سوددهی نرسیده اند. 

 

در آغاز یک دوره طالیی برای کارآفرینی قرار داریم نظام ملی نوآوری، پلی به سوی توسعه اقتصادی

از نظر ارزش بازار
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دریچهنگاه

مدیر دفتر تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی 
الب��رز از برگ��زاری یکصد و شش��مین رویداد کارآفرینی همفکر در دانش��گاه 

خوارزمی خبر داد. 
به گزارش ایسنا، ابوالحسن قاسم پور اظهار کرد: رویداد کارآفرینی »همفکر« 
تاکنون 105بار در کرج برگزار ش��ده که جمع قابل توجهی از عالقه مندان در 

این رویداد شرکت کرده اند. 
وی با اش��اره به نقش کارآفرینی در توس��عه کش��ور خاطرنش��ان کرد: این 
رویدادها کمک می کند تا دانش��جویان بتوانند با مفاهیم کارآفرینی به صورت 

عملیاتی آشنا شوند و برای آینده شغلی خود نیز تمرین کنند. 

با همکاری جهاد دانشگاهی و دانشگاه خوارزمی

 رویداد کارآفرینی»همفکر« 
برگزار می شود

نخستین استارت آموز زیست فناوری با موضوع »کسب و کار میکروبی« با هدف حمایت 
از دختران نوآور و آموزش کارآفرینی و تجاری سازی در حوزه زیست فناوری در محل مرکز 
نوآوری دانشگاه الزهرا)س( برگزار شد. به گزارش مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، نخستین استارت آموز زیست فناوری با موضوع »کسب و کار میکروبی« 
با همکاری دانش��گاه الزهرا )س( و مؤسسه علوم و فناوری های زیستی صدرامهر در آبان 
سال جاری برگزار شد. شرکت کنندگان این مسابقه در قالب گروه های چهار نفره از مناطق 
مختلف تهران و شهرستان ها به رقابت پرداختند و در بخش های »ایده پردازی«،  »طراحی 
و ساخت بوم کسب و کار در قالب موضوعات مختلف میکروبی، طراحی لوگو و بسته بندی« 

و در انتها در حوزه »نحوه ارائه و تبلیغات محصول« مورد ارزیابی داوران قرار گرفتند.

با موضوع کسب و کار میکروبی 

نخستین استارت آموز زیست فناوری 
برگزار شد



و  بازاریاب��ی  اصط��اح 
برندس��ازی برای افراد متفاوت 
معان��ی گوناگون��ی دارد. به طور 
تقریبی اغلب افراد برندس��ازی 
را در پیون��د با خرج هزینه های 
گزاف به منظور ایجاد تصویری 
مطل��وب از یک برن��د در افکار 
عموم��ی می دانن��د. اگرچه این 
رویک��رد هنوز ه��م کاربردهای 
خ��اص خ��ود را دارد، ب��ا ای��ن 
ح��ال جهت گیری بس��یاری از 
ش��رکت ها در راس��تای کاهش 
موجب  جاری ش��ان  هزینه های 
توجه به راه حل های کم هزینه تر 
ش��ده اس��ت. در همین راس��تا 
نویس��نده  نیوبری،  کریس��تیانا 
 ،Hootsuite تحلیل��ی  مرکز 
ب��ه  نگاه��ی  مقال��ه  ای��ن  در 
موقعیت های بازاریابی در فضای 
اینستاگرام  محوریت  با  مجازی 

انداخته است. 
نگاه��ی به آم��ار خیره کننده 
 700 ج��ذب  در  اینس��تاگرام 
میلیون کاربر فع��ال در هر ماه 
بیانگر پتانس��یل باالی آن برای 
فعالیت گوناگون کسب وکارهای 
مختلف اس��ت. پرس��ش اصلی 
در اینجا می��زان تمایل افراد به 
پیوند با یک برن��د در بیرون از 
قاب چنین شبکه های اجتماعی 
اس��ت. خب��ر خ��وب در م��ورد 
کاربرانش  آمادگی  اینس��تاگرام 
ب��ه منظ��ور خری��د ی��ا پیوند 
ب��ا ش��رکت های خ��اق حوزه 
بازاریاب��ی مج��ازی در خارج از 

قاب این اپ است. 
براس��اس آماره��ای رس��می 
اینس��تاگرام  کاربران  80درصد 
حداق��ل ی��ک صفح��ه مربوط 
به ح��وزه کس��ب وکار را دنبال 
می کنند. همچنین از این میان 
حدود 120 میلی��ون کاربر هر 
ماه از راه ه��ای گوناگون )مانند 
مشاهده لینک سایت اصلی در 
بیوگرافی حس��اب های کاربری 
ی��ا ارس��ال پی��ام خصوصی( به 
در  اکان��ت  دارای  برنده��ای 

اینستاگرام متصل می شوند. 
آماره��ای ارائه ش��ده بیانگ��ر 
اهمی��ت توج��ه به ای��ن فضای 
مس��تعد و پیاده س��ازی بخشی 
از پروژه برندس��ازی ش��رکت ها 
در ای��ن کانال ارتباطی اس��ت. 
گام ه��ای  مهم تری��ن  از  یک��ی 
فعالیت موثر در اینس��تاگرام و 
به طور کلی هر شبکه اجتماعی 
ج��ذب مخاطب اس��ت. در هر 
وجود  مخاطب��ی  بای��د  صورت 
داشته باش��د تا تاش های شما 
در راس��تای تولی��د محت��وای 
ش��ود.  توجیه پذی��ر  رس��انه ای 
یک��ی از نخس��تین راهکارهایی 
که در ح��وزه افزایش مخاطب 
ب��ه ذهن افراد می رس��د، خرید 

فالوئ��ر اس��ت. به عنوان کس��ی 
که تحلیلگر برندس��ازی هستم، 
ه��دف از خری��د فالوئرهایی را 
ک��ه بعض��ا اکانت ه��ای تقلبی 
هس��تند متوجه نمی ش��وم. در 
ه��ر ص��ورت ه��دف از فعالیت 
رسانه ای و به طور خاص حضور 
در اینس��تاگرام ارتباط مستقیم 
ب��ا مخاطب های واقعی اس��ت. 
منظ��ور از مخاطب واقعی مردم 
ع��ادی که در مراکز خرید عبور 
و مرور دارند، است. نکته مهم تر 
بحث وفاداری مشتریان با برند 
شماست که با خرید فالوئر هرز 

محقق نمی شود. 
ی��ک  صاح��ب  به عن��وان 
کس��ب وکار بای��د نس��بت ب��ه 
ارتب��اط  برق��راری  ش��یوه های 
و  واقع��ی  مخاطب ه��ای  ب��ا 
جذب ش��ان به برندت��ان مطلع 
باشید. در این مقاله هدف اصلی 
تحقق این امر مهم است. با این 
حال به یاد داشته باشید که به 
منظ��ور جذب مخاط��ب واقعی 
بای��د پش��تکار، انگی��زه و زمان 
مناس��ب را صرف کنید. در غیر 
 این صورت خرید فالوئر راهکار 
بهتری است. البته راهبرد اخیر 
نتایج عملی روی کسب وکارتان 

نخواهد داشت. 

تعیین استراتژی یگانه
فعالیت در هر حوزه برندس��ازی 
بدون هدف و برنامه ای مشخص به 
مانند شرط بندی روی مسابقه های 
ب��دون  اس��ت؛  ش��بیه  ورزش��ی 
اطمینان از پیروزی و ریسک باال. 
فرقی ندارد در ابتدای راه هس��تید 
یا قصد تغیی��ر ماهیت فعالیت تان 
در اینس��تاگرام را داری��د، طراحی 
یک استراتژی منس��جم همه آن 
چیزی اس��ت که ش��ما بدان نیاز 
داری��د. این اس��تراتژی با توصیف 
وضع فعلی شرکت و تعیین اهداف 
مدنظر مس��یر پی��ش روی تان را 
هم��وار خواهد ک��رد. همچنین با 
در نظر داش��تن هدف ی��ا اهداف 
اصلی امکان ج��ذب مخاطب های 
موردنظر بیش از پیش خواهد بود. 
ب��ه منظ��ور طراح��ی ی��ک 

استراتژی منس��جم توصیه من 
ن��گاه ب��ه رهیاف ه��ای اجرایی 
رقباس��ت. در واق��ع آگاه��ی از 
جو قالب در ی��ک حوزه کمک 
ش��ایانی به ش��ما در راس��تای 
ارائ��ه نس��خه ای بهبودیافته آن 
می کند. پس از بررس��ی راهکار 
رقبا با در نظر داش��تن مواردی 
از قبی��ل هدف واقعی مخاطبان 
از پیگیری اخبار کسب وکارتان 
به همراه شناس��ایی پست های 
محب��وب در آن حوزه می توانید 
اس��تراتژی  بن��ای  ب��ه  اق��دام 
خ��اص خ��ود کنی��د. در ای��ن 
راه بهره گی��ری از آژانس ه��ای 
مش��اوره ای ب��ه منظ��ور تولید 
محتوای باکیفیت تر و همچنین 
کاربرد هوشمندانه هشتگ ها در 
راس��تای جذب مخاطب بیشتر 

موثر واقع خواهد شد. 

انتخاب داستانی برای روایت
فرقی ندارد در کدام کسب وکار 
فعال هس��تید، داستان س��رایی 
یکی از راهکاره��ای بازاریابی و 
برندسازی کاربردی است که در 
هر الگ��وی تجاری به کمک تان 
خواهد آمد. به طور کلی ویژگی 
مخاطب  داس��تانی ج��ذب  هر 
و هم��راه س��اختنش  در ی��ک 
فرآیند نسبتا درازمدت تا پایان 
ترتیب  به همی��ن  ماجراس��ت. 
با  نی��ز  ت��اری  داستان س��رایی 
هدف همراه سازی مخاطب های 
موردنظ��ر در یک ب��ازه زمانی 
قرار  اس��تفاده  مورد  مش��خص 
می گی��رد. بهتری��ن راه��کار به 
در  داستان س��رایی  منظ��ور 
اینستاگرام اس��تفاده از قابلیت 
ویدئوهای  بارگذاری  و  استوری 
زنده اس��ت. البته از پست های 
سنتی نیز می توان استفاده کرد. 
با این حال اس��تفاده از ویژگی 
اس��توری ک��ه در ش��بکه های 
اجتماعی دیگر مانند اسنپ چت 
نیز قابل دسترسی است، هدف 
داستان سرایی دنباله دار را بهتر 

برآورده می کند. 
انتخ��اب  در  مه��م  نکت��ه 
اکان��ت  رس��انه ای  محت��وای 

از  پرهی��ز  برندت��ان،  رس��می 
اشاره مستقیم به اهداف است. 
به عنوان مثال اگر قصد نمایش 
مطلوب محصوالت تان  کیفیت 
را دارید، به یک تصویر س��اده 
اکتفا نکنید. پی��روی از اکانت 
بهترین  اینس��تاگرام  رس��می 
اهمیت  فه��م  ب��رای  راه��کار 
اهداف  به  غیر مس��تقیم  اشاره 
اس��ت. اگ��ر س��ری ب��ه ای��ن 
حساب زده باش��ید، تصاویر و 
داس��تان های مختلفی از مردم 
سراسر جهان در آن بارگذاری 
می شود. شاید در نگاه نخست 
این امر تنه��ا فعالیتی کور در 
راستای شلوغ ساختن حساب 
باش��د.  اینس��تاگرام  کارب��ری 
ب��ا این ح��ال هنگام��ی که به 
اه��داف تعیین ش��ده برای این 
تصاویر  اشتراک گذاری  که  اپ 
و روایت ه��ای مختل��ف مردم 
سراسر دنیاس��ت، توجه کنیم، 
شیوه تیم مدیریتی اینستاگرام 
بسیار هوشمندانه خواهد بود. 

پیگیری مداوم اهداف
اعمال اس��تراتژی ی��ا فرآیند 
داستان س��رایی اگر ب��ه صورت 
مقطعی باش��د، نتیج��ه چندان 
مطلوبی در پی نخواهد داش��ت. 
موسس��ه  بررس��ی  براس��اس 
بارگذاری  تایلوین��د،  تحقیقاتی 
روزانه یک پست در حساب های 
مخاطب  افزایش  فرآیند  رسمی 
را چهار برابر سریع تر از زمانی که 
تنها یک پس��ت در هفته ارسال 
می ش��ود، خواه��د ک��رد. البته 
ای��ن به معنای ارس��ال هر ایده 
به ظاهر جذابی نیس��ت. گاهی 
اوقات برخ��ی از ایده ها برای ما 
به عنوان صاحبان یک کسب  وکار 
جذاب به نظر می رس��د، با این 
ح��ال چن��دان معنای��ی ب��رای 
مخاطب ه��ای عادی دربر ندارد. 
برهمی��ن اس��اس دو راه پیش 
روی افراد خواهد بود. نخس��ت 
اس��تفاده از اف��راد ماه��ر تحت 
عن��وان آژانس های برندس��ازی 
مج��ازی و دوم تش��کیل تیمی 
متشکل از کارمندان شرکت به 

منظور بحث پیرامون هر پس��ت 
بارگ��ذاری نهایی. به  از  پی��ش 
منظور کاهش هزینه های جاری 
اس��تفاده از راهکار دوم توصیه 

می شود. 
اخی��ر  تحقی��ق  براس��اس 
 400 روی  ک��ه   Hootsuite
پست مختلف اکانت های مربوط 
ب��ه ح��وزه کس��ب وکار صورت 
گرفته اس��ت، اغلب ش��رکت ها 
پست های شان را در ساعت های 
اداری روی فض��ای مجازی قرار 
می دهند. این امر از آن روی که 
اغلب افراد در حین کار س��ری 
به حس��اب های اجتماعی ش��ان 
نظ��ر  ب��ه  مناس��ب  می زنن��د، 
می رسد. با این حال اغلب مردم 
گشت وگذار در فضای مجازی را 
به ساعت های پایانی روز موکول 
اس��اس  برهمی��ن  می کنن��د. 
توصیه من تقس��یم مطالب در 
س��اعت های مختلف روز است. 
به این ترتیب پس��ت های شما 
پایانی روز میان  در ساعت های 
خیل عظیمی از مطالب موجود 

گم نخواهد شد. 
نکت��ه مهم دیگری ک��ه باید 
مدنظر داش��ت، اهمیت انتخاب 
کپشن هاس��ت.  هوش��مندانه 
به طور کل��ی چند راهکار اصلی 
ب��رای تهیه کپش��نی مناس��ب 
اینک��ه  نخس��ت  دارد.  وج��ود 
مقص��ود خ��ود را در قالب یک 
پرس��ش بیان کنید و دوم اکتفا 
به ذکر چند واژه مهم و کلیدی 
اس��ت. هر دو ای��ن راهکارها را 
برند MEC که در زمینه تهیه 
ل��وازم کوهنوردی فعالیت دارد، 
به خوبی مورد استفاده قرار داده 
اس��ت. به عنوان مثال در هنگام 
در  خورش��یدگرفتگی  وق��وع 
آمریکا این برند عکس��ی از یک 
س��گ کوچک با عینک منتشر 
کرد و زیر آن استیکر خورشید 
و عینک را به اشتراک گذاشت. 
ب��ه همی��ن س��ادگی به ط��ور 
غیرمس��تقیم تبلیغ عینک های 
خود را نیز اعام کرد. همچنین 
یکی از آخرین پس��ت های این 
برند مربوط به مدل های جدید 
چ��ادر کوهن��وردی اس��ت که 
در آن ی��ک دختربچه در حال 
نصب چادر است. زیر این پست 
چنین متنی درج ش��ده اس��ت: 
»آی��ا من بای��د تم��ام کارهای 
اینج��ا را انجام ده��م؟« چنین 
اگرچه  هوش��مندانه ای  پرسش 
به ط��ور مس��تقیم ب��ه تولیدات 
جدید MEC اش��اره ندارد، اما 
برمی انگیزد.  را  افراد  کنجکاوی 
ب��ه ه��ر ح��ال همه م��ا چنین 
تصاوی��ری را دوس��ت داریم و 
همین عاقه مش��ترک افراد به 
جذب مخاط��ب MEC کمک 

کرده است. 
 Hootsuite. com :منبع

راهکارهای توسعه برند در فضای مجازی

برندسازی اینستاگرامی
کلید

105 ترفند بازاریابی و تبلیغات برای 
کسب و کارها )6(

در شماره های قبل به نقل از سایت بازده به 46 ترفند 
اول اشاره کردیم. در این شماره به تعدادی دیگر از این 

ترفندها می پردازیم: 
47- نامه فروش بنویسید

الف. با وجود ایمیل، ماش��ین فکس و گوش��ی های 
همراه، بیش��ترمان دیگر نامه نمی نویسیم، اما نامه یک 
راه ارتباط بس��یار موثر است و برخاف تماس تلفنی، 

تقریبا همیشه به دست فرد موردنظر می رسد. 
ب. نامه ه��ا تصوی��ر حرف��ه ای یک ش��رکت را ارتقا 
می دهند، به جلوگیری از سوءتفاهم کمک کرده و اغلب 

فروش را بهبود می بخشند. 
پ. نامه هایی بنویسید و خدمات شرکت تان را توضیح 
دهید، با جزییات شرح دهید که شرکت شما چطور به 
یک مشتری شناخته شده دیگر کمک کرده است یا از 

یک مشتری به خاطر سفارش اش تشکر کنید. 
ت. از نامه های زیبا نگارش ش��ده برای کارمندان یک 

آرشیو تهیه و به عنوان مدل استفاده کنید. 
48- به مشتری های تان گوش دهید

به سواالتی که مشتری های جدید مطرح می کنند، 
توجه کنید. ش��اید راجع به یک تجربه ناخوش��ایند 
از کار با ش��رکتی در گذش��ته بگوین��د. اگر در مورد 
خدم��ات، مب��ادالت، سیاس��ت های ع��ودت و . . .  
س��وال می کنند، با کارمندان یک جلس��ه بگذارید و 
عبارت هایی را که بهتر اس��ت مراقب شان باشند، به 
آنها گوشزد کنید. به مشتریان اطمینان خاطر دهید 
که مشکل ش��ان را بدون هیچ دردسر یا مشکلی حل 

می کنید. 
49- ب�رای تبلی�غ ش�رکت تان از اس�تیکی 

نوت های شخصی سازی شده استفاده کنید
الف. ه��ر اداره ای از این اس��تیکی نوت ها اس��تفاده 
می کند و آنها را به هر چیزی می چسبانند. با استیکی 
نوت های شخصی سازی ش��ده، هر کسی از مدیرعامل 
گرفته تا مس��ئول پذی��رش هر روز نام ش��رکت تان را 

می بینند. 
ب. اگر مش��کلی داشته باش��ند که شما قادر به حل 
و فصل آن باش��ید، نام و شماره تماس تان درست کنار 

صفحه  چسبیده است. 
ش�گفت انگیز  نتای�ج  کس�ب  ب�رای   -50

مشتریان تان را رتبه بندی کنید
الف. براساس چند معیار، مشتریان تان را در گروه های 
الف، ب، پ، ت و . . . جای دهید. از جمله س��وددهی، 

زمان انجام سفارش و درخواست های ویژه. 
ب. خیل��ی س��ریع خواهی��د فهمید ک��ه بعضی از 
ای��ن حس��اب های پرحجم ب��ه طرز چش��مگیری به 

کسب وکارتان کمک نمی کنند. 
پ. برنامه ای ترتیب دهید که به همه کارکنان اطاع 
دهید چه کسانی پرمنفعت ترین مشتریان هستند و باید 

بهترین پیشنهادات را از شرکت دریافت کند. 
51- بازاریاب�ی نب�رد محصوالت نیس�ت نبرد 

پذیرش است
الف. سوپ کمپبل در ایاالت متحده شماره یک است 

اما در بریتانیا اینطور نیست. 
ب. س��وپ هاینز در بریتانیا رتب��ه اول را دارد اما در 

ایاالت متحده اینطور نیست. 
پ. مسئله مهم پذیرش است، آیا شما مخلوط کیک 
Pennzoil را می خرید؟ چرا نه؟ چون Pennzoil را 
به عنوان یک نوع روغن موتور پذیرفته ایم. آنها می توانند 
بهترین مخلوط کیک دنیا را بسازند ولی فروش آن باز 

هم برای شان سخت خواهد بود. 
52- بهترین راه موفقیت چشم پوشی از رقابت است

عده زیادی از افراد آنقدر نگران رقبای ش��ان هستند 
که کار خودش��ان را فرام��وش می کنند. اگر به آینده و 
چشم اندازش مطمئن هستید، نگران رقبای تان نباشید. 

53- به تصویرتان از آینده پایبند باشید
از عقب نشینی ها دلسرد نشوید. آنها شکست نیستند. 
شکست فقط ناتوانی در ثابت قدم ماندن است. هر کاری 

که می کنید و با هر نوع نتیجه ای، ثابت قدم باشید.
54- نکاتی برای تبلیغات در مجات

الف. یک تبلیغ دو صفحه ای نسبت به یک تبلیغ یک 
صفحه ای، تقریبا به اندازه یک چهارم مخاطب بیشتری 

جذب می کند. 
ب. یک تبلیغ تمام صفحه نسبت به یک تبلیغ نصف 
صفحه ای، حدود یک س��وم مخاطب بیش��تری جذب 

می کند. 
پ. مردم ب��ه تصاویر و عکس هایی ک��ه محصول را 
در حال اس��تفاده نش��ان می دهد نسبت به آنهایی که 
محصول را بدون اس��تفاده به تصویر می کشند، پاسخ 

بهتری نشان می دهند. 
ت. تبلیغاتی که در آنها از تصاویر آدم ها استفاده شده 

باشد توجه بیشتری را جلب می کنند. 
55- آیا تبلیغ بزرگ تر بهتر است؟ 

الف. آیا بهتر است از بودجه تبلیغاتی محدودتان برای 
خلق تبلیغات بزرگ تری اس��تفاده کنید که بهتر دیده 
می ش��ود، اما تبلیغات تان را به دفعات کمتری محدود 
می کند، یا بهتر اس��ت از تبلیغات کوچک تری استفاده 

کنید که می توانید مدام انجام دهید؟ 
ب. پاسخ: تبلیغات کوچک تر، به دفعات بیشتر. بیشتر 
افراد حتی آنهایی که احتماال کاندیدای خرید محصول 
ش��ما هستند، بار اولی که یک تبلیغ را می بینند به آن 

واکنش نشان نمی دهند. 
پ. این مشتریان بالقوه قبل از اقدام باید چندین بار 

یک تبلیغ را ببینند. 
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

ارائه نوشیدنی های گیاهی 
استارباکس علیه کاهش فروش

  اس��تارباکس اعام کرده است  میزان فروش قهوه 
در س��ه ماهه چهارم امس��ال نس��بت به مدت مشابه 
س��ال قبل از آن 2درصد کاهش یافته و از 4درصد به 

2درصد رسیده است. 
ب��ه گ��زارش  ام بی ای نی��وز، این غ��ول صنعت قهوه 
ب��ه منظور ج��ذب مش��تریان جدید با توج��ه به آمار 
ناامید کننده فروش در سه ماهه چهارم سال می خواهد 
روی نوش��یدنی ها و خوراکی ه��ای گیاهی ت��ر از قبل 

تمرکز می کند. 
ای��ن غول قهوه آمریکا اخیرا رقم درآمد خالص خود 
در سه ماهه چهارم سال را 5.7 میلیارد دالر اعام کرد 
که پایین ت��ر از برآورد تحلیلگران یعن��ی 5.8 میلیارد 

دالر بود.
 در همی��ن حی��ن، آم��ار کلی فروش در س��ه ماهه 
چهارم س��ال 2 درصد افزایش یاف��ت که البته این رقم 
کمت��ر از برآورد 3.2 درصدی و رقم 4درصد رش��د در 

سال گذشته بود. 
آمار فروش در اروپا و خاورمیانه در سه ماهه چهارم 
سال نسبت به دیگر نقاط جهان روندی امیدوارکننده تر 
را طی کرد و با ثبت نرخ رشد درآمد 7درصدی تا 270 
میلیون دالر، دارای باال ترین نرخ رشد درآمد یک دوره 

سه ماهه در سه سال گذشته بود. 
در تماس ب��ا یک تحلیلگر، مدیرعام��ل برند، کوین 

جانس��ون درباره برنامه های اس��تارباکس ب��رای ارائه 
نوآوری های بیش��تر در حوزه غذا و نوش��یدنی سخن 
گفت. پیش از این اس��تارباکس روی ش��کل های تازه 
چ��ای و قهوه مثل iced اسپرس��و وiced tea های به 

هم زده شده  »Teavana« تمرکز کرده است. 
این ش��رکت همچنین به اس��تفاده از گرایش��ات در 
حال رشد از قبیل گیاهخواری و تقاضای مصرف کننده 

برای نوشیدنی ها و جایگزین های گیاهی می اندیشد. 
برنامه غذایی استارباکس 21درصد رشد آمار فروش 
در س��ه ماه��ه چهارم س��ال جاری می��ادی را هدف 
قرار داده و ش��اخص جانس��ون نیز نیل به نرخ رش��د 
25درصد تا س��ال 2021 می��ادی را به عنوان برنامه 

آتی استارباکس در نظر گرفته است. 
به اعتقاد او، مدیران استارباکس روی چهار شاخه در 
 Cold Brew«،« حال رشد پیرامون نوش��یدنی های
Draft Nitro«« و تعدیل کننده های��ی ب��ا محوریت 
گیاهی از جمله بادام، نارگیل و جایگزین ش��یر س��ویا 

تکیه می کنند. 
در ادام��ه وی افزود که نه فقط ای��ن پلتفرم های به 
س��رعت در حال رش��د ارتباط نزدیکی با مشتریان ما 
برق��رار می کنند، بلکه تحقیقات ش��رکت از اقدام فوق 
به عن��وان فرصتی قابل توجه ب��رای فروش محصوالت 
خ��ارج از محل ه��ای اصلی ف��روش هن��گام صبح نام 

می برد. 

ایجاد روابط دیجیتال
این شرکت همچنین قصد ایجاد ارتباطی دیجیتال تر 
از گذش��ته با مصرف کنندگان، در درجه اول، از طریق 
اجرای برنام��ه عضویت جوایز اس��تارباکس و نرم افزار 

Mobile Order & Pay را دارد. 
در کل س��ال 2017، اجرای برنام��ه عضویت جوایز 
استارباکس در ایاالت متحده آمریکا در مقایسه با سال 
گذش��ته 11درصد رش��د کرد. این در حالی است که 
بودج��ه اختصاصی برای هر یک از اعضا در س��ه ماهه 
چهارم س��ال 8درصد افزایش یافت. شرکت هم اکنون 
در صدد است تا به مشتریان شانس پرداخت هزینه از 
طری��ق نرم افزار را بدهد، حتی اگر هیچ یک از آنها جزو 

اعضای برنامه جوایز استارباکس نباشند. 
جانسون معتقد اس��ت که با پیشرفت قابل محاسبه 
از طریق افزایش بهره وری و اوج تجربه مش��تری، این 
ش��رکت ب��ه زودی می تواند ش��روع به ارائ��ه قابلیت ها 
و ویژگی ه��ای Mobil Order & Pay ب��ه هم��ه 
مش��تریان، خ��واه عضو خ��واه غیر عضو برنام��ه جوایز 

استارباکس کند.
 در دوره س��ه ماهه پیش رو، همه مش��تریان امکان 
دانلود نرم افزار ش��رکت، برق��راری یک رابطه دیجیتال 
با اس��تارباکس، انتخاب یک ابزار پرداخت و اس��تفاده 
از نرم اف��زار Mobile Order & Pay  را خواهن��د 
داش��ت. در ای��االت متحده آمریکا، اس��تارباکس دوره 
س��ه ماه��ه قبل��ی را در حال��ی ب��ه پایان رس��اند که 
 11درصد از آمار فروش حاص��ل ارائه و کار با نرم افزار
 Mobile Order & Pay  اس��ت. در همی��ن حین 
برن��د قصد توس��عه بازاریاب��ی با هدف تش��ویق تعداد 
بیش��تری از مشتریان به ثبت نام برای دریافت نرم افزار 

فوق را دارد.  

ترجمه: علی آل علی   
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زمان��ی  که پرس��ه های بی هدف 
در فیس بوک و س��ایر ش��بکه های 
اجتماع��ی از اف��راد می گیرد، یکی 
از موضوع��ات جذاب گفت وگوهای 
مشاوره ای است. اگرچه این موضوع 
اکنون به لطف فعالیت روان شناس ها 
بدیهی به نظر می رسد، با این حال 
شاید کمتر کس��ی از امکان اتالف 
وقت ش��رکت ها در فضای مجازی 
مطلع باش��د. تولی��د محتوای مؤثر 
برای صفحه یک برند در شبکه های 
مج��ازی امر وقت گیری اس��ت. در 
عین ح��ال باید توجه داش��ت که 
ش��رکت ها به منظور تأمین چنین 
محتوای��ی از وق��ت گرانبهایی که 
می تواند ص��رف فعالی��ت تولیدی 
ی��ا خدماتی ش��ود، چشم پوش��ی 
می کنن��د. برهمین اس��اس هدف 
اصلی در فعالی��ت بازاریابی آنالین 
و ش��بکه محور کاهش زمان تولید 

محتواست. 
در میان شبکه های اجتماعی، 
نخس��تین  به عنوان  فیس ب��وک 
غول این عرصه اخی��را مقرراتی 
اجرایی س��اخته که شرکت ها را 
تبلیغات محتوا محور  در راستای 
و ارائه داس��تان های ج��ذاب به 
منظور تبلیغات تشویق می کند. 
ای��ن ام��ر ب��دان معناس��ت که 
دیگر عصر اس��پم های تبلیغاتی، 
حداقل در فیس ب��وک، به پایان 
راه نزدی��ک می ش��ود. البته باید 
توجه داشت که الگوریتم جدید 
فیس بوک تنها تبلیغات جذاب و 
ارزشمندتر را در بخش ترندهای 
برت��ر جای می ده��د و خبری از 
حذف تبلیغات س��نتی نیس��ت. 
برهمین اس��اس در این مقاله به 
بررسی شیوه های بازاریابی موفق 
در شبکه های اجتماعی با تمرکز 
روی تح��والت اخی��ر فیس بوک 

پرداخته خواهد شد. 

تمرکز روی ارزش ها به جای 
جذابیت

احتم��اال ش��ما به عن��وان یک 
فعال حوزه کس��ب وکار بارها این 
توصیه را ش��نیده اید، با این حال 
اهمیت چنین راهب��ردی ارزش 
تکرارش در ای��ن بخش از مقاله 
را دارد. به منظور پیشبرد هرچه 
بهتر بحث اشاره ای به نحوه تولید 
انیمیش��ن های محبوب از سوی 
برنده��ای بزرگ، ضروری به نظر 
می رس��د. برای مثال والت دیزنی 
را در نظ��ر بگیرید. این مجموعه 
چندین ده��ه در ص��در جدول 
تولیدکنن��دگان  موفق تری��ن 
انیمیش��ن جهان حضور داش��ته 
اس��ت. فرآیند تولی��د یک فیلم 
کارتونی در این شرکت حدود دو 

ماه است. در این دو ماه از ابتدا تا 
انتهای یک انیمیشن، به صورت 
تمام کامپیوتری ساخته می شود. 
ب��ا این حال ماجرای اصلی نه در 
پش��ت میزه��ای کامپیوتر، بلکه 
ایده پردازی می گذرد.  فرآیند  در 
کارتون های  ای��ن  نویس��ندگان 
رنگارن��گ و جذاب ح��دود یک 
ماه پیش از شروع فرآیند ساخت 
اثر دست به کار شده و به دنبال 
ایده یاب��ی و ن��گارش فیلمنام��ه 

مبتنی بر آن هستند. 
هنگام��ی که فرآیند س��اخت 
یک انیمیش��ن در والت دیزنی را 
مورد نظر ق��رار می دهیم، تصور 
اینکه یک کمپی��ن تبلیغاتی در 
عرض تنها چن��د روز پیکربندی 
ش��ود، عجیب به نظر می رس��د. 
منظ��ور من از ای��ن بحث اتالف 
بیهوده وقت نیس��ت، بلکه هدف 
جست وجوی ارزش های موردنیاز 
اس��ت.  تبلیغات��ی  کمپی��ن  در 
به ط��ور معمول ه��ر برندی یک 
س��ری مش��تریان ارگانیک دارد 
ک��ه تحت ه��ر ش��رایطی از آن 
خری��د می کنند. به منظور جلب 
نظر این دس��ته از مشتریان الزم 
نیس��ت کار خاصی انجام دهید؛ 
فق��ط جایگاه فعلی ت��ان را حفظ 
کنید. با این حال بحث در مورد 
متفاوت  کامال  بالقوه  مش��تریان 
اس��ت. اگر تجربه جست وجو در 
فیس بوک یا هر شبکه اجتماعی 
دیگر به عن��وان کاربر س��اده، نه 
بازاریاب را داشته باشید، احتماال 
تبلیغ��ات، آزاردهنده ترین بخش 
ای��ن فناوری ه��ای نو هس��تند. 
ت��الش ب��رای دوری از تبلیغات 
در ش��بکه های مجازی در حالی 
ص��ورت می گیرد ک��ه صفحات 
مش��هور  ش��رکت های  رس��می 
خودروس��ازی ی��ا برندهای فعال 
در زمینه تولی��د قطعات رایانه و 
هوشمند  کنسول های  بازی های 

پربازدیدتری��ن  ج��زو  همیش��ه 
و  فیس ب��وک  اکانت ه��ای 
اینس��تاگرام هس��تند. به راستی 
چرا چنی��ن رون��دی در جریان 

است؟ 
پاس��خ به پرسش فوق در یک 
نکت��ه س��اده خالصه می ش��ود؛ 
برن��دی مانند پلی استیش��ن در 
اکانت اجتماع��ی خود محتوایی 
را ق��رار می ده��د ک��ه کارب��ران 
مش��تاق بازدیدشان هستند. این 
ام��ر در م��ورد محت��وای صفحه 
Ford نی��ز مص��داق دارد. ب��ه 
ه��ر حال هم��ه ما ب��ه صفحات 
خودروس��ازی  بزرگ  برنده��ای 
س��ر می زنیم تا حداقل از پشت 
قاب گوش��ی چند دقیقه ای را با 
رویای اتومبیل های لوکس س��ر 
کنی��م. به عن��وان بازاری��اب یک 
شرکت، رمز موفقیت شما یافتن 
ماهیت اصلی کس��ب وکار طرف 
قراردادت��ان و تأکید روی آن در 
کمپین ها و تبلیغات اس��ت. این 
امر ش��ما را به نخستین بازاریاب 
پیرو الگوریت��م جدید فیس بوک 
ب��دل خواهد کرد و بدون ش��ک 
فیس بوک نیز ب��ا پروتکل جدید 
بخش ترند خ��ود آگهی تان را در 
بخش برترین ها جای خواهد داد. 

بحران محتوای ناسازگار
از  معم��وال  ش��رکت ها 
یکپارچه س��ازی  سیس��تم های 
ارس��ال مطالب روی شبکه های 
اجتماع��ی اس��تفاده می کنن��د. 
این سیس��تم ها امکان بارگذاری 
خودکار یک مطلب در اکانت های 
مج��ازی  ش��بکه های  مختل��ف 
گوناگون را ب��ه کاربران می دهد. 
در نگاه نخست، باتوجه به اهمیت 
زمان در کسب وکار این شیوه به 

نظر مناسب است. 
اگر شما نیز در فکر استفاده از 
چنین سیستم هایی هستید، باید 

این نکته را مدنظر داشته باشید 
که فرمت ش��بکه های اجتماعی 
متفاوت  یکدیگ��ر  ب��ا  مختل��ف 
اس��ت. به عن��وان مث��ال تصاویر 
بارگذاری ش��ده در اینس��تاگرام 
اگر مس��تقیما روی فیس بوک یا 
توییتر قرار گیرند، کیفیت پایین 
و سایز نامناسبی خواهند داشت. 
همچنی��ن چینش هش��تگ ها و 
افرادی که در پست تگ شده اند 
ناهمگون  مختلف  در شبکه های 
خواه��د بود. ب��رای مثال ممکن 
اس��ت ی��ک هش��تگ در توییتر 
 ترند باشد اما در اینستاگرام رتبه 

دلچسبی نداشته باشد. 
ویژگی های  از  مهم ت��ر  نکت��ه 
ظاه��ری پس��ت ها مرب��وط ب��ه 
ماهیت مخاطب های شماست. در 
واقع نباید انتظار داشت مخاطبان 
اینس��تاگرام، توییتر و فیس بوک 
ش��ما یکس��ان باش��ند. کاربران 
اینس��تاگرام بیش��تر روی ابع��اد 
بص��ری، توییتری ه��ا روی متن 
توییت و اعضای فیس بوک روی 
هر دو این عوام��ل تمرکز دارند. 
شخصی سازی  اس��اس  برهمین 
مطالب برای هر شبکه اجتماعی 

ضروری به نظر می رسد. 
جنگ کامنت ها و مسئله اعتبار

در آوری��ل 2017 پیام رس��ان 
رس��می فیس ب��وک ب��ه رکورد 
1.2 میلیارد کارب��ر فعال در ماه 
رس��ید. با توجه به حضور اغلب 
کاربران این ش��بکه اجتماعی در 
بخش پیام رس��ان، توصیه اصلی 
در ای��ن بخش، انتق��ال آنچه به 
جنگ کامنت ها مش��هور اس��ت 
ب��ه این مس��نجر اس��ت. در هر 
ص��ورت ممکن اس��ت کاربرانی 
زی��ر پس��ت ش��ما انتقادات��ی را 
مط��رح کنن��د. به ج��ای تعامل 
مس��تقیم و آش��کار ب��ا چنی��ن 
کامنت هایی حل وفصل ش��ان در 
گفت وگوه��ای خصوصی  فضای 

تأثیرگذارت��ر ب��ه نظر می رس��د. 
حداقل چنین راهبردی ش��ما را 
از دست جنگ های بی پایان زیر 
پست های تان نجات خواهد داد. 
بی دلیل پستی را الیک نکنید

مختلف  برنده��ای  اکانت های 
مانن��د هر اکان��ت دیگری امکان 
الی��ک پس��ت دیگر کارب��ران را 
دارد. همچنین مانند بسیاری از 
پست هایی  اجتماعی  شبکه های 
که ه��ر کاربر الی��ک می کند به 
اطالع س��ایر دنبال کنندگان وی 
اساس شاید  برهمین  می رس��د. 
زمان آن فرارس��یده ک��ه هنگام 
کلی��ک روی آیک��ون الی��ک در 
فیس ب��وک اندکی تأم��ل کنید. 
ب��دون ش��ک مش��اهده اینک��ه 
برند س��ونی پس��ت مرب��وط به 
را الیک  پلی استیش��ن  صفح��ه 
کن��د، چندان غیرع��ادی به نظر 
نمی رسد. این امر در مورد اخبار 
نوع دوستانه مانند مطالب سازمان 
مل��ل متح��د ی��ا س��ازمان های 
نوع دوس��تانه نیز عجیب نیست. 
با این ح��ال الیک مطالب کامال 
بی ارتباط با کس��ب وکارتان شما 
را در ن��گاه مخاطب غیرحرفه ای 
نش��ان خواه��د داد. هنگامی که 
مطلب��ی را الی��ک می کنید، در 
واق��ع اعالم دوس��تی و همکاری 
با شرکت یا فرد مقابل را مخابره 
کرده ای��د. بر این اس��اس توصیه 
می شود هنگام پسندیدن مطالب 
تنها به شرکت های همکار یا افراد 
وابسته به شرکت تان توجه کنید. 

نظرسنجی را رها کنید
گاه��ی اوق��ات ش��رکت ها به 
تبلیغات نس��بتا  ارائ��ه  منظ��ور 
غیرمستقیم به مخاطب از شیوه 
اس��تفاده  مرس��وم نظرس��نجی 
می کنن��د. به عن��وان مث��ال دو 
محصول جدید خ��ود را در کنار 
از مخاط��ب  و  ق��رار داده  ه��م 
انتخ��اب  را  می خواهن��د یک��ی 
کن��د. اگر قصد ناب��ودی یکی از 
محصوالت ت��ان را داری��د، ای��ن 
ش��یوه بازاریابی کامال مناسب به 
نظر می رس��د. آنچ��ه اغلب افراد 
فرام��وش می کنند، تخریب یکی 
از محصوالت در راستای ارتقای 
جایگاه محصولی دیگر اس��ت. به 
این ترتی��ب در نهایت ش��ما به 
محصولی  جذابیت  کاهش  بهای 
خاص دیگری را ارتقا می دهید. از 
این گذشته در مقام خرید کاالی 
برتر شما با سایر کاالهای مشابه 
ش��رکت های دیگر مورد مقایسه 
قرار می گیرد. به این ترتیب شما 
زحمت رقب��ا را کم کرده و یکی 
از محصوالت تان را پیشاپیش از 

گردونه رقابت حذف کرده اید. 
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شیوه هایی برای جلوگیری از اتالف وقت در بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی

نگاهی به برخی از روندهای مهم دیجیتال فیس بوک یعنی فرصت
مارکتینگ در سال 2018

گامی استراتژیک در راستای 
تغییرات جهانی

کمتر از دو ماه به آغاز سال 2018 مانده است و همواره 
سال جدید میالدی برای کسب و کارها نویدبخش شروعی 
تازه جهت دس��ت یافتن به موفقیت های چشمگیر است. 
معم��وال برندهای بین المللی در س��ال جدید برنامه های 
داخلی خود را به روز رس��انی می کنند و با در نظر گرفتن 
تغییراتی اس��تراتژیک، مقدمات الزم را جهت آغاز س��ال 
نو میالدی هموار می س��ازند. اگرچه عی��د نوروز در ایران 
به عنوان آغاز س��ال جدید محسوب می شود، اما برخی از 
برندهای ایرانی جهت همگام شدن با تغییرات و بازارهای 
جهانی نسبت به سال میالدی برنامه ها و تغییرات خود را 
در سازمان لحاظ می کنند. از طرفی حوزه کاری دیجیتال 
مارکتینگ طی چند سال گذشته رشد و تغییرات بسیار 
زیادی داش��ته اس��ت و امروزه کمتر کسب وکاری حتی 
در بازارهای داخلی نیاز به اس��تفاده از ابزارهای دیجیتال 
مارکتین��گ ندارد. ب��ا توجه به اینکه هر س��ال تغییرات 
استراتژیک در حوزه دیجیتال مارکتینگ ایجاد می شود، 
این موضوع بهانه ای ش��د ت��ا در این مطلب به پیش بینی 
کارشناس��ان خبره بین المللی در خصوص روندهای مورد 
نظر برندهای بین المللی در حوزه دیجیتال مارکتینگ در 

سال 2018 بپردازیم. 

استراتژی کشش از طریق لینکدین
اگرچه سرمایه گذاری روی لینکدین در سال 2017 نیز 
م��ورد نظر برندهای بین المللی بوده اس��ت و در بازارهای 
داخل��ی نیز برخ��ی از برندهای ایرانی فعالیت مناس��بی 
روی لینکدین داش��ته اند، اما امکان بارگذاری ویدئو روی 
لینکدین فرصت��ی را پیش روی برندهای بین المللی قرار 
داده اس��ت تا از این پلتف��رم نیز جهت برقراری ارتباطات 
اثربخش با مخاطبان استفاده کنند. در این میان استفاده 
از ویدئو به عنوان محتوایی ک��ه امکان برقراری ارتباطات 
مناسب را با مش��تریان می دهد در سال 2017 نیز مورد 
توجه برندهای مختلف قرار گرفته اس��ت. با توجه به این 
موضوع لینکدین می تواند ابزاری مناس��ب جهت انتش��ار 
محتواهای ویدئویی سازمان باشد. البته باید محتوای تولید 
شده مطابق گروه مخاطبان لینکدین باشد و مورد استقبال 
کاربران این شبکه اجتماعی قرار گیرد. از طرفی لینکدین 
امکان بازدید محتوا را برای مخاطبان خارج از این پلتفرم 
نیز فراهم ساخته است؛ به این معنا که مخاطبان بیرونی 
نیز می توانند با اس��تفاده از موتورهای جست و جوگر به 

محتواهای مورد نظر خود دست پیدا کنند. 

شخصی سازی نام تجاری
از گذش��ته تا به حال اعتماد نقش بسزایی را در فرآیند 
خرید داشته است. همواره مشتریان تمایل دارند از برندهایی 
خریدهای م��ورد نظر خود را انجام دهند که به آن اعتماد 
دارند. از طرفی براس��اس تحقیقات روان شناس��ان، همواره 
مخاطبان به همنوعان خود که انس��ان ها هستند بیشتر از 
هرچیزی اعتماد دارند و با آنها ارتباط برقرار می کنند. این 
موضوع باعث ش��ده است تا برندها نیز در راستای برقراری 
ارتباطی مناس��ب ب��ا مخاطبان بیرونی س��ازمان، اقدام به 
شخصی سازی نام تجاری کنند. این اقدام یکی از روندهای 
مورد نظ��ر برندهای بین المللی در س��ال 2018 در حوزه 
دیجیتال مارکتینگ است. در حقیقت برندها تمایل دارند 
از طریق رسانه های اجتماعی گامی استراتژیک در راستای 

شخصی سازی نام تجاری سازمان بردارند. 

تغییر تمرکز بر نسل جدید
یک��ی از روندهای مورد نظر دیجیت��ال مارکتینگ در 
س��ال 2018، تمرکز روی نس��ل جدید خواهد بود. البته 
این موضوع بس��تگی به نوع و ش��رایط کسب و کارها نیز 
دارد ام��ا به ص��ورت کلی تمرکز بر نس��ل متولدین دهه 
70 ای��ران و به خصوص انتهای این ده��ه و ابتدای دهه 
80 باید در دس��تور کار قرار گیرد چ��ون جهت برقراری 
ارتباط مناس��ب با مشتریان آینده س��ازمان نیاز به تولید 
محتوا برای این گروه س��نی نیز وج��ود دارد. با توجه به 
این موضوع که همواره شکاف نسلی بین دهه های مختلف 
وجود دارد، باید قبل از تولید محتوا برای این دهه و جذب 
این مخاطبان، به شناخت درستی از این نسل دست پیدا 
کرد. در راس��تای دست یافتن به ش��ناختی درست، نیاز 
به طراحی پرس��وناهایی از س��ازمان است. اگرچه تعریف 
و چگونگ��ی طراحی پرس��ونا از حوصله این مطلب خارج 
است اما به صورت خالصه می توان بیان کرد که برندهای 
بین المللی با طراحی پرسونا شخصیت های احتمالی را که 
گروه مخاطبان س��ازمان هس��تند طراحی می کنند و در 
طراحی این گروه مخاطبان به بررسی دقیقی از ویژگی ها 
و حتی س��بک زندگی ای��ن افراد نیز اش��اره می کنند. با 
طراحی پرس��ونا برای نس��ل های جدید راحت تر می توان 
ارتباطات اثربخش��ی را با آنها برقرار کرد و بر این اس��اس 
برنامه دیجیت��ال مارکتینگ را برای این نس��ل تدوین و 

پیاده سازی کرد. 
در پایان ذکر این نکته بس��یار حائز اهمیت اس��ت که 
تمرکز بر عناوینی که پیش تر ذکر ش��د، تنها بخش��ی از 
تغییرات اس��تراتژیک حوزه دیجیتال مارکتینگ در سال 
2018 خواهد بود. برندهای ایرانی جهت همگام شدن با 
روندهای مورد نظر جهانی در حوزه دیجیتال مارکتینگ 
باید همواره فعالیت های خود را به روز رسانی کنند تا از این 
طریق بتوانند ارتباطات اثربخشی را در نقاط تماس خود با 

مخاطبان بیرونی سازمان ایجاد کنند. 

احساس در بازاریابی

احس��اس، یک��ی از نخس��تین مراح��ل حرک��ت 
مصرف کننده به س��مت خرید یک کاال )فروش برای 
فروشنده( است. هنگامی که احساسی مصرف کننده 
را ترغی��ب می کن��د، او در پ��ی پاس��خگویی به آن 

احساس یا خالص شدن از آن برمی آید. 
- احساس کثیفی یا بو دادن دهان: مسواک زدن با 
خمیر دندان، خرید مسواک یا خمیر دندان یا هردو 
- احس��اس نی��از به خان��ه یا دکوراس��یون جدید: 
مراجعه به بنا یا استفاده از خدمات فنی-مهندسی یا 

معماری )خرید خدمات( 
- احس��اس درد ناش��ی از خرابی دن��دان یا زردی 
دندان ه��ا: مراجعه به دندانپزش��ک و خرید خدمات 

دندانپزشکی و...
به ط��ور کل��ی به عن��وان عرضه کننده و فروش��نده 
ی��ک کاال/خدمت باید بدانید ک��ه چگونه بر واکنش 
مش��تریان بالقوه تأثیر بگذارید. باید مزایای احساس 
خرید را به مصرف کننده نشان دهید تا احساسی که 
انگیزه خرید او را ترغیب می کند برانگیزید. س��پس 
می توانی��د از این اطالع��ات در اس��تراتژی بازاریابی 
خود و اشاره مستقیم به احساسات مصرف کننده تان 
اس��تفاده کنید. بهترین راه برای استفاده از احساس 
در اس��تراتژی بازاریابی این اس��ت که از محرک های 
اصل��ی ای که مصرف کنن��ده تجربه می کند، ش��روع 
ک��رده و پس از آن تعیین کنید که محصول ش��ما یا 

خدمات تان به کدام محرک اشاره دارد. 
- آی��ا ش��ما زندگ��ی مصرف کنن��ده را راحت ت��ر 

می کنید؟ 
- آیا نیازهای اولیه او را برآورده می سازید؟ 

- آیا برای مشتریان مفرح و شادی بخش هستید؟ 
- آرامش فکری و امنیت را نیز در نظر دارید؟ 

به خاطر داشته باشید که می توانید از بیش از یکی 
از دسته بندی های محرک استفاده کنید. 

پ��س از اینک��ه متوج��ه ش��دید محصول/خدمت 
ش��ما به چه محرک های��ی اش��اره دارد، می توانید از 
اطالعات به دست آمده هنگام طراحی پیام بازاریابی 
و تبلیغات خود اس��تفاده کنید. هدف ش��ما استفاده 
از محرک هایی اس��ت ک��ه فکر می کنید مس��تقیما 
مصرف کنن��ده را مخاط��ب ق��رار می دهن��د. مزایای 
احساس��ی ای که به مصرف کننده ارائه می دهید باید 
در پیام بازاریابی و تبلیغات تان حضور داشته باشند و 
برای ارتقای ظاهرآرایی محصول/خدمت تان استفاده 

شوند. 
صرف زم��ان برای ارزیاب��ی مصرف کننده و تعیین 
انگیزه های او برای خرید حائز اهمیت اس��ت. چگونه 
متوجه می ش��وید چه چیزی او را ب��ه خرید ترغیب 
می کن��د؟ مش��کلی را که محصول/خدمت ش��ما آن 
را برط��رف می کند، ارزیابی کنید؛ مث��ال اگر در کار 
فروش و نصب دوربین های مداربسته امنیتی هستید، 
محصول شما ارائه دهنده امنیت است. با صرف زمان 
ب��رای ش��ناخت محرک هایی ک��ه مش��تری تجربه 
می کن��د و مخاطب قرار دادن او به صورت مس��تقیم 
و ارائه راه��کاری برای رهایی از هر تنش و ناراحتی، 
مصرف کنن��ده به س��رعت درمی یابد که ش��ما راهی 
رضایت بخش برای رس��یدن ب��ه آرامش مورد نظر به 

او ارائه می دهید. 
انتخابات ش��وراها و ریاست جمهوری امسال را در 
کشور خودمان در نظر بگیرید. کامال واضح است که 
افراد تبلیغ کننده در حوزه سیاس��ت، در برانگیختن 
احساس��ات رأی دهندگان ماهر هستند. جالب است 
بدانید که ش��ما نیز می توانید از هم��ان اصول برای 
برانگیختن احساسات مش��تریان خود و ترغیب آنها 
به خرید اس��تفاده کنید. نکته اصل��ی در برانگیختن 
احساس��ات مصرف کنندگان این اس��ت ک��ه به آنها 
کمک کنید مزیت محصول یا خدمات ش��ما را درک 
کنند. محصول شما چه حسی ایجاد می کند؟ شادی، 
ترس، شوخی، صمیمیت یا حتی از بین رفتن خشم؟ 
هنگامی ک��ه مصرف کننده به دنبال محصول/خدمت 
ش��ما می آید، با احساسات او آشنا می شوید. مثال در 
مثال فعالیت فروش و نصب دوربین های مداربس��ته 
امنیتی، می دانید افراد جامعه از اینکه کسی بخواهد 
وارد منزل ش��ان ش��ود یا کاالیی را از فروشگاه آنان 
س��رقت کند وحش��ت دارند. او به دنبال محصول و 
خدمتی اس��ت که انگیزه خرید دوربین مداربسته را 
در او ایج��اد کرده اس��ت. پس این همان احساس��ی 
اس��ت که بای��د در ارتباطات و رواب��ط عمومی خود 
به آن اش��اره کنید. به طور کلی ترس باعث می ش��ود 
مصرف کنن��ده برای ایج��اد حس امنی��ت و آرامش 
فکری خرید کند، اما اگر از این احساس سوءاستفاده 
کنید، خط��ر کاهش فروش و حتی از دس��ت رفتن 
تجارت شما بسیار زیاد است. رعایت جوانب اخالقی 
در اجرای فرآیندهای فروش بسیار حیاتی است. اگر 
محصول یا خدمات شما می تواند ترس مشتری را از 
بین ببرد، او را از عواقب نخریدن محصول/خدمت تان 
آگاه کنید. مثال اگر او خدمات معماری و طراحی شما 
در حوزه مسکن و دکوراسیون را نخرید، می توانید به 
او بگویید که به چه دلیل خطر کاهش نقدینگی او در 
مراجعه به سایر رقبا، معماران و دفاتر فنی قرار دارد. 
نکت��ه مهم اینکه به هیچ عن��وان صداقت را در کلیه 
ارتباطات بازاریابی خود با مش��تریان باهوش امروزی 

فراموش نکنید. 

بازاریابی نوینایستگاه بازاریابی

بازاریابی خالق

ترجمه: علی آل علی  

سجاد رحیمی مدیسه
مشاور مدیریت بازاریابی

معراج معمارنسب



 ۳ کارمند برای انجام کارهای
 هر کارآفرین الزم است

کارآفرینان تاثیر فوق الع��اده زیادی روی جامعه 
دارند. این افراد به اندازه س��ه کارمند کار می کنند 
و زندگی بسیاری از افراد از جمله کارمندان شان را 

تحت تاثیر قرار می دهند. 
به گزارش زومیت، یک ضرب المثل معروف وجود 
دارد که می گوید: »انس��ان های جهان به دو دسته 

تقسیم بندی می شوند: کارآفرینان و مابقی افراد.«
کارآفرینان نوع خاصی از انس��ان ها هس��تند که 
صفات خوب و بد زیادی دارند. در ادامه بیش��تر به 
بررسی تفاوت افراد کارآفرین و دیگران می پردازیم. 
کارآفرینان کسانی هستند که اهل ریسک هستند 
و سعی می کنند کارهای خود را با ابتکار عمل پیش 
ببرند؛ در حالی که اف��راد معمولی کارهای خود را 
از راه ه��ای اصولی و تکراری انجام می دهند. آنها به 
صحبت ه��ای دیگران گ��وش می دهند و تمایلی به 
رهبری کردن دیگران ندارند. همچنین از موقعیت 
ش��غلی ثابت خود لذت می برند. در مقایس��ه با این 
افراد، کارآفرینان همواره سعی می کنند سنت های 
قدیمی را از بین ببرند و کس��ب و کار جدیدی را از 
هیچ، راه ان��دازی کنند. این درس��ت همان چیزی 

است که به آنها انگیزه می دهد. 
کارآفرینان ویژگی های برجس��ته دیگر نیز دارند 
که آنه��ا را از دیگ��ران متمایز می کند. نخس��تین 
ویژگی آنها این اس��ت که انعطاف پذیرند و بس��یار 
س��خت کار می کنن��د. راه اندازی یک کس��ب و کار 
کوچک بسیار انرژی می خواهد و افرادی که تجربه 
ش��خصی دارند یا کسانی را می شناسند که این کار 
را انجام داده باشند، این موضوع را درک می کنند. 
کارآفرینان نقش های متفاوتی در شرکت دارند. این 
اف��راد وظایف متعددی از جمله مدیریت ش��رکت، 
بازاریاب��ی و حتی نظارت ب��ر حمل و نقل را ممکن 
اس��ت تجربه کنند. طبق نظرسنجی که در سایت 
New York Life صورت گرفت، مش��خص شد 
کاری که هر ف��رد کارآفرین انجام می دهد، معادل 

کار سه کارمند معمولی است. 

کارآفرینان مانند تکه سنگ هایی هستند که به آب 
پرتاب می شوند و موج هایی زیبا خلق می کنند. اینکه 
آنها چه کس��انی هستند و چه چیزی خلق می کنند، 
مانن��د همان موج های مثبتی اس��ت که دیگر مردم 
جهان را تح��ت تاثیر قرار می دهد. نخس��تین موج، 
کارآفرینی اس��ت که کس��ب و کار جدیدی راه اندازی 
می کند. موج دوم مربوط به تیمی اس��ت که این فرد 
می س��ازد و ش��غل هایی که برای آنها خلق می کند. 
موج س��وم مربوط به امور اقتصادی اس��ت. این افراد 
حقوق دریافت می کنند و مالی��ات می پردازند. موج 
آخر الهام بخشی است. فرد کارآفرین و کسب و کارش 
ب��ه یک مثال ملموس تبدیل می ش��وند و دیگران از 

فعالیت های آنها درس می گیرند. 
مالک��وم گل��دول در یک��ی از کتاب ه��ای خود، 
کارآفرین��ان را به »اتصال دهندگان« تش��بیه کرده 
اس��ت، زیرا از نظر او این افراد در مرکز فعالیت قرار 
دارند و افراد زیادی را می شناس��ند و سپس آنها را 
ب��ه یکدیگر پیوند می دهند. اگر کمی به حرف های 
او دقت کنید متوجه می شوید که درست می گوید. 
صاح��ب یک کس��ب و کار در مرک��ز فعالیت ها قرار 
گرفته اس��ت و به اندازه سه نفر فعالیت می کند. او 
مانند چسبی است که همه را در کنار یکدیگر نگه 
می دارد. او مسئول اس��تخدام کارمندان، بازاریابی، 
رش��د کسب و کار و پرداخت حقوق و دستمزد است 

و زندگی افراد زیادی را تحت تاثیر قرار می دهد. 
همی��ن موض��وع باعث می ش��ود ک��ه اگ��ر اتفاق 
غیر منتظره ای برای صاحب کس��ب و کار بیفتد، همه 
چیز با خطر روبه رو شده و هزینه زیادی برای حفظ و 
نگهداری آن کس��ب و کار باید پرداخت شود. صاحبان 
کس��ب و کارهای کوچ��ک می دانند ک��ه زندگی افراد 
زیادی به آنها و فعالیت ش��ان بس��تگی دارد؛ بنابراین 
نهای��ت تالش خ��ود را انجام می دهند تا از س��قوط 
کس��ب  و کار جلوگیری کنند. این اف��راد می دانند که 
انج��ام دادن کار درس��ت برای کارمن��دان، در آینده 
به نفع خودش��ان خواهد بود. کارمندان خوشحال به 
معنای مشتری های راضی خواهند بود و مشتری های 

راضی همان مشتری های وفادار یک برند هستند. 
کارآفرین��ان دوس��ت دارند به آینده بیندیش��ند 
و اس��تراتژی هایی پیدا کنند ک��ه در راه اثرگذاری 
مثب��ت به آنها کمک کند. یک کارآفرین همیش��ه 
می داند ک��ه چگونه با انج��ام دادن کارهایی مانند 
ان��رژی و انگی��زه دادن به کارمن��دان و حمایت از 

مشتری ها، روی دیگران تاثیر مثبت بگذارد. 
ENTREPRENEUR :منبع

نوآوری مخرب چیست؟ 

نوآوری مخرب اصطالحی در مدیریت کسب وکار 
است و به نوعی نوآوری اشاره دارد که بازار و شبکه 
ارزش جدیدی را ایجاد کرده و درنهایت در شرایط 
قبلی اختالل ایجاد می کند و به این صورت موازنه 
ش��رکت ها در بازار را تغیی��ر می دهد. این اصطالح 
به عن��وان تاثیرگذارترین ایده کس��ب وکار در قرن 

بیست و یکم شناخته شده است. 
به گزارش مدیراینفو، هم��ه نوآوری ها، مخرب و 
ناسازگار نیس��تند. به عنوان مثال، خودروهای اولیه 
در اواخ��ر قرن نوزدهم نوآوری مخرب به حس��اب 
نمی آمدند، چراکه این خودروها وسایل گران قیمت 
و لوکس��ی بودن��د که بازار وس��ایل نقلی��ه ای مثل 
درشکه و اسب را مختل نکردند. بازار حمل ونقل به 
همان شکل باقی ماند تا زمانی که نخستین خودرو 
فورد مدل T با قیمت پایین در س��ال 1908 تولید 
ش��د. تولید انبوه خودرو؛ ن��وآوری مخرب بود، زیرا 
بازار حمل ونقل را تغییر داد، درحالی که 30 س��ال 

قبل از این نوع اتومبیل ها خبری نبود. 
نوآوری ه��ای مخ��رب تمایل به تولی��د کاالهای 
جدید و شناخته نشده و کارآفرینی در حوزه همین 
نوع محصوالت را دارند. شاید دیگر شرکت ها برای 
تبدیل ش��دن به شرکت های پیش��رو در بازارهای 
فعل��ی ت��الش کنن��د، اما محی��ط کس��ب وکار به 
رهب��ران بازار اجازه نمی دهد ک��ه از ابتدا به دنبال 
نوآوری های مخرب باش��ند؛ چراک��ه این نوآوری ها 
در ابت��دا به اندازه کافی س��ودآور نیس��تند. فرآیند 
نوآوری مخرب می تواند توس��عه بیشتری پیدا کند 
و ریسک  های مرتبط با آن باالتر از دیگر شکل های 
نوآورانه و تکاملی اس��ت، اما هنگامی که در بازار به 
کار گرفته می ش��ود، نفوذ بسیار س��ریع تر و درجه 
باالتری از تاثیر را در بازارهای پایدار برجای خواهد 

گذاشت. 

ش��رکتی کوچ��ک ب��ا مناب��ع کمت��ر می توان��د 
کس��ب وکارهای موفق و مبتکرانه کنونی را از س��ر 

راه خود بردارد. اما چگونه؟ 
این نوع ش��رکت ها ب��ا تمرکز ب��ر بخش هایی از 
بازار که به دلیل س��ودآوری کمتر توسط دیگر رقبا 
نادیده گرفته  ش��ده است رشد می کنند. همان طور 
ک��ه کس��ب وکار بزرگ تر ب��ه بهب��ود محصوالت و 
خدمات برای مش��تریانی که خواس��تار آن هستند 
تمرکز می کند، کسب و کار کوچک هم با بهره گیری 
از بازاری جدید -که هنوز کس��ی متوجه آن نشده 

است- فعالیت خود را شروع می کند. 
این ن��وع کس��ب وکار معموال ب��ا تکنولوژی های 
نوی��ن ی��ا نوآورانه که ب��ه منظور ارائ��ه محصوالت 
یا خدمات مناس��ب تر به نیازهای پنهان مش��تری 
ایجاد ش��ده است توسط شرکت های معتبر به بازار 
عرضه می ش��ود )همچون اوبر، اسنپ، آمازون و...(، 
که قیمتی پایین تر از کاالهای مش��ابه دارد. سپس 
آن را به ط��ور مداوم به بازار عرضه می کند تا زمانی 
که عملکردی را که مورد انتظار مشتری های اصلی 
کس��ب وکار است ایجاد کرده و درعین حال مزایایی 
را که ضامن موفقیت اولیه شرکت است، حفظ کند. 
شرکت ها چگونه می توانند در خالل این تخریب 

و اختالل زنده بمانند؟ 
گوگل در حال توس��عه خودروهای بدون راننده 
اس��ت، آم��ازون هواپیماه��ای بدون سرنش��ین را 
ب��رای فروش عرضه می کن��د و احتمال دارد که در 
آینده ما بتوانی��م داروهای مان را در خانه به صورت 
س��ه بعدی چاپ کنیم. با ای��ن نوآوری ها که به طور 
بالقوه مخرب هستند، ش��رکت های موجود چگونه 
بای��د مقابله کنند؟ این اختالل ممکن اس��ت ترس 
را در قلب بس��یاری از ش��رکت های بزرگ بیندازد. 
توجه کنید که به جای تقویت روابط با مش��تریان 
کلی��دی؛ با س��رمایه گذاران تان در»حفظ نوآوری« 
مش��ارکت کنید. عالوه بر این، شرکت ها می توانند 
با ایجاد بخش جدیدی در سازمان به منظور یافتن 
فرصت های رش��د، نتایج ناشی از اختالل را کاهش 

دهند. 
البته، همان طور که کس��ب وکارهایی با ایده های 
مخرب به ش��کل مستقل و تهاجمی رشد می کنند، 
درنهایت می توانند مشتریان را به آهستگی از شما 
بربایند. توجه داشته باشید رهبران شرکت ها نباید 
از خود انتظار داش��ته باشند قبل از اینکه مشکالت 
اساس��ی را برطرف کنند، بتوانند از پس اختالالت 

ناشی از نوآوری مخرب برآیند. 
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در بیشتر مقاالت به درستی روی 
تغییر سریع ش��رایط کسب وکار و 
عدم ثب��ات در این عرصه صحبت 
می ش��ود. یک��ی از نتای��ج چنین 
دیدگاهی ناآگاهی نس��بی مدیران 
در  اینک��ه  از  ش��رکت ها  اغل��ب 
زمان های متفاوت چه نوع مدیری 
باید باشند، اس��ت. به طور معمول 
افراد ی��ک برنامه مش��خص برای 
مدیریت مجموعه تحت اختیارشان 
دارند، با ای��ن حال آنچه در چنین 
برنامه هایی کمت��ر مورد توجه قرار 
می گیرد، تغیی��رات خارج از اراده و 
خواست فرد اس��ت. به این ترتیب 
با کوچک ترین تحول��ی در عرصه 
کسب وکار س��ازماندهی مدیران با 
مشکالت بنیادی مواجه خواهد شد. 
مق��االت  برخ��ی  در  گاه��ی 
به گون��ه ای از چالش های مدیریتی 
صحبت می شود که انگار پدیده ای 
مخصوص به قرن حاضر است. جف 
باس، نویس��نده و پژوهشگر مجله 
فوربس، نسبت به چنین رویکردی 
اعتراض بنیادی دارد. به بیان باس، 
اگرچه در این دوره مانند هر زمان 
دیگ��ری با چالش ه��ای مدیریتی 
رو ب��ه رو هس��تیم، ب��ا ای��ن حال 
چالش های عصر م��درن پیچیده، 
چند وجهی و دشوارتر از نمونه های 
قبلی هس��تند. یکی از مش��کالت 
اساسی هر مدیری در زمان حاضر، 
درگیری با مسائل مربوط به آینده 
است. چنین مسائلی به طور طبیعی 
نیازمند توجه و مدیریت آینده نگر 
هستند. با این حال تضادی که در 
اینجا رخ می ده��د، توجه بیش از 
اندازه به مدیریت حوادث احتمالی 
آینده است. این روند گاهی چنان 
ش��دید اس��ت که در عمل امکان 
پرداختن ب��ه فرآینده��ای جاری 
از بی��ن می رود. به عب��ارت دیگر، 
عطش دس��تیابی ب��ه موفقیت در 
آینده نس��بتا دور موجب افزایش 
عالقه به برنامه ریزی های بلندمدت 
در عصر حاضر ش��ده است. به این 
ترتیب هر مدیری تحقق اهدافش 

را در س��ازماندهی برنام��ه کاری 
بلند م��دت می بیند. ب��ه قول جان 
کوتر، اس��تاد کس��ب وکار دانشگاه 
آکس��فورد، مدیریت، ایجاد تعادل 
میان مشکالت حال و آینده نگری 
مس��ائل پیشرو اس��ت؛ با این حال 
مدیران امروزی فرآیندهای کنونی 
را به طور کل فراموش کرده و سر 

در رویاهای دور و دراز دارند. 
به عن��وان فردی که س��ال ها در 
زمینه کسب وکار و مدیریت مشغول 
به مقاله نویس��ی پژوه��ش بوده ام، 
مش��اهده چنی��ن ناآگاهی هایی از 
سوی مدیران کوچک و بزرگ قابل 
تحمل نیست. در این مقاله تالش 
خواهم کرد چند راهکار اساس��ی 
مدیریت در عصر نوین را به صورت 

مختصر و ساده توضیح دهم. 

مدیران گزینه های مختلفی 
دارند، اما مدیریت و رهبری 

یک گزینه است
ممک��ن اس��ت ش��ما به عنوان 
مسئول مدیریت یک پروژه انتخاب 

ش��وید و ماموری��ت خاصی 
زمان��ی محدودی  در مدت 
داش��ته باش��ید. این امر به 
زب��ان مدیری��ت س��ازمانی 
اعطای قدرتی باالدس��تی از 
س��وی ناظران ارشد به شما 
در راس��تای پیشبرد اهداف 
کالن و از پیش تعیین شده 
اس��ت. اگر صادقانه بگویم، 
ای��ن فرآیند از ش��ما مدیر 
نمی س��ازد و اصال مدیریت 
هم نام ندارد. در این فرآیند 

شما تنها مامور انجام امور مشخصی 
هستید. در این راستا ابزارهایی نیز 
در اختیار ش��ما ق��رار می گیرد و 
انتظ��ار می رود از هم��ان ابزارهای 

نسبتا محدود استفاده کنید. 
نگاه��ی اجمال��ی ب��ه ش��رایط 
توصی��ف ش��ده در باال ب��ه خوبی 
نشان می دهد که شما با مدیریت 
فاصله چش��مگیری دارید. پرسش 
اصل��ی در اینج��ا ماهیت مدیریت 
اس��ت. در واق��ع باید دانس��ت که 
مدیریت چیس��ت و چطور فردی 

آن  از  مذک��ور  ویژگی ه��ای  ب��ا 
بی به��ره اس��ت. در اینجا مدیریت 
غیراجبارآمیز  تاثیرگذاری  توانایی 
روی کارمندان در راس��تای انجام 
مجموعه فعالیت های��ی خاص در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت. ب��ه این 
ترتیب به خوبی فاصله ژرف شرایط 
توصیف شده در ابتدای این بخش 
با الگوی آرمانی مدیریت قابل درک 
اس��ت. یکی دیگ��ر از ویژگی های 
مدیری��ت اس��تفاده حداکثری در 
ابزارهای موجود است. گاهی چنین 
اس��تفاده هایی ممکن است کامال 
نامعق��ول یا دس��ت کم عجیب به 
نظر برسند. با این حال هدف اصلی 
تحقق اموری اس��ت که اغلب افراد 

قادر به دستیابی به آنها نیستند. 

مدیریت مشکل نیست، بلکه 
راه حل است

انتقاد از نحوه مدیریت مدیر یک 
بخش یا س��ازمان اغلب ش��یوه ای 
مرس��وم در ش��رکت های مختلف 
اس��ت. از نظر روان شناختی چنین 

واکنش های��ی ناش��ی از س��هولت 
در انتقال فش��ار به دیگری اس��ت. 
به عبارت س��اده، با انتقاد از مدیر 
بخش شما فش��ار روانی حاصل از 
وضعیت نامطلوب را دفع می کنید. 
با این حال نکت��ه ای که در خالل 
این نق��د و تخریب ه��ای بی پایان 
مورد غفلت واقع می شود، مواجهه 
منطقی و اصولی با مشکالت است. 
در روایت های س��نتی از مدیریت 
وظیفه حل مش��کالت ب��ر عهده 
ش��خص مدیر اس��ت و کارمندان 

نق��ش ابزاره��ای مدیری��ت را ایفا 
می کنند. به عنوان یک مدیر عصر 
نوی��ن باید چنی��ن دیدگاه هایی را 
از ذهن ت��ان پاک کنی��د. در واقع 
نظریه ه��ای جدی��د مدیری��ت بر 
نقش س��ازنده کارمندان و به طور 
کل��ی عوامل انس��انی در مدیریت 
مش��کالت تاکی��د دارند. مس��ئله 
اصل��ی در اینج��ا تعیی��ن دامن��ه 
افرادی است که در فرآیند مدیریت 
بحران ه��ای س��ازمانی دخی��ل و 
موظف به نقش آفرینی هستند. به 
منظور فهم این مس��ئله نیازی به 
محاسبه های پیچیده نیست. تنها 
این نکته س��اده را مدنظر داش��ته 
باش��ید: »هر فردی در سازمان که 
نس��بت به مشکل پیش  آمده زبان 
به انتقاد می  گشاید، نسبت به حل 
آن مسئول و جزئی از فرآیند حل 

مشکل است«. 
تفاوت مدیری��ت ضعیف و قوی 
در همین جا مش��خص می ش��ود. 
در واقع مدیر موف��ق فرد توانمند 
در استفاده بهینه از نیروهای بالقوه 
موجود در س��ازمان اس��ت. 
این در حالی است که مدیر 
ناموفق در ش��رایط بحرانی 
دچار یک بح��ران مضاعف 
روانی ش��ده و کنترل اوضاع 
ب��ه طور کامل از دس��تانش 

خارج می شود. 
آنچه در مورد مدیر موفق 
گفته شد، نیازمند انتخاب 
شیوه ای مناسب در راستای 
تعامل سازنده و بهره گیری 
کارمن��دان  از  مطل��وب 
اس��ت. با ای��ن حال کدام ش��یوه 
تاثیرگ��ذار خواهد ب��ود؟ منظور 
از ش��یوه تاثیرگ��ذار آن فرآین��د 
تعامل��ی میان مدی��ر و کارمندان 
اس��ت که براس��اس آن ایده های 
متع��دد جم��ع آوری و در نهایت 
مناسب ترین  آن اجرایی می شود. 
پیشنهاد من در این زمینه استفاده 
از یک سلس��له مراتب جمع آوری 
ایده هاس��ت. به ای��ن ترتیب هم 
در وقت تان صرفه جویی کرده اید 
و ه��م زحمت بررس��ی تک تک 

ایده ها را به خود نخواهید داد. در 
همین راستا انتخاب مجموعه ای 
از کارمندان برای جمع آوری ایده 
سایرین اهمیت بسیار زیادی دارد. 

مدیران تنها کار نمی کنند
ش��اید این نکته اندکی عجیب 
باش��د. در ه��ر ص��ورت مدیر یک 
مجموعه در تعامل کامل با س��ایر 
کارمندان اس��ت، بنابراین صحبت 
از فعالی��ت جمعی ام��ری بدیهی 
به نظر می رس��د. با ای��ن حال اگر 
اندکی تامل کنیم، ش��اید بتوان از 
نقطه نظری متف��اوت به این بحث 

نگاه کرد. 
بدون ش��ک هر ف��ردی در مقام 
بر  س��ازماندهی یک کس��ب وکار 
کم��ک و ی��اری دیگران حس��اب 
ویژه ای ب��از می کند. ب��ا این حال 
آیا این مورد کافی اس��ت تا وی را 
یک مدیر تعامل گرا بدانیم؟ پاسخ 
منفی اس��ت. در واق��ع وجه اصلی 
تعامل استفاده از نظرات کارمندان 
و سایر مدیران میانی است. به این 
ترتیب به عنوان یک مدیر هنگامی 
واجد صفت مدیریت می شوید که 
از اس��تبداد رأی در تصمیم سازی 
نهایی دس��ت برداش��ته و فرآیند 
تصمیم س��ازی را در چانه زن��ی با 
سایر ایده های مطرح شده از سوی 
کارمندان پیش ببرید. شاید در نگاه 
نخست مدیرانی مانند بیل گیتس 
یا زاکر برگ بس��یار باهوش به نظر 
برسند. با این حال توجه به آنچه در 
اینجا مطرح شد بیانگر یک واقعیت 
عجی��ب در این عرصه اس��ت.  در 
واقع این مدی��ران بزرگ در عرصه 
عمومی باهوش قلمداد می ش��وند 
زیرا مش��اوران متعدد و باتجربه ای 
دارند و از هم��ه مهم تر به حرف و 
توصیه های آنها گوش فرا می دهند. 
ب��ا توجه به آنچ��ه در این مقاله 
بیان ش��د، ابتدا جای��گاه خود در 
حد فاصل میان مدیریت ابتدایی و 
آرمانی را مش��خص کنید و سپس 
به ترتیب ایده های مطرح ش��ده را 

به کار بندید. 
 forbes :منبع

بررسی اصول مدیریت نوین در فوربس

معمایی به نام مدیریت
نگاه کارآفرینی

هر فردی در سازمان 
که نسبت به مشکل 

پیش  آمده زبان به انتقاد 
می  گشاید، نسبت به حل 

آن مسئول و جزئی از 
فرآیند حل مشکل است

مارال مختارزاده 
کارشناس ارشد کارآفرینی

ترجمه: علی آل علی  

پیشنهاد کسب وکار 

ساختن فایل های صوتی - اگر به انجام دوره های آنالین و بالگ نویسی عالقه ندارید،  چرا تولید فایل صوتی را امتحان نمی کنید؟ 
فایل های صوتی )پادکست( از محبوبیت باالیی برخوردار هستند. شما می توانید در هر زمینه ای به تولید پادکست بپردازید و از 
مهارت و تخصص تان برای سرگرم کردن یا آموزش شنوندگان استفاده کنید. شما می توانید با اسپانسر گرفتن و تبلیغات یا حتی 

اشتراک گذاری محصول تان کسب درآمد کنید. تمامی این خدمات مختلف را می توان به صورت موفقیت آمیزی در اینترنت انجام داد. 
تنها شرط الزم است این است که مهارت خوبی داشته باشید تا خدمت خوبی به افراد ارائه دهید.
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معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای گلستان:
پیشرفت بیش از 40 درصدی طرح آبرسانی به شهرهای آزادشهر و رامیان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: درصورت تخصیص اعتبار امکان 
رسیدن به پیشرفت 43 درصدی در طرح آبرسانی به شهرهای آزادشهر و رامیان در سال جاری وجود دارد.به گزارش روابط عمومی 
شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس داود گیلک در بازدید مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان از طرح های آبرسانی شرق 
گلستان اظهار کرد: تأمین آب شرب شهرهای رامیان، آزادشهر و شهرهای مسیر )نگین شهر، نوده خاندوز ، دلند و خان ببین و 17 
روستا( از جمله اهداف طرح آبرسانی به شهرهای آزادشهر و رامیان است. وی افزود: در این طرح آبرسانی درمرحله میان مدت سال 
1400 برابر 143000 نفر و درمرحله افق طرح سال 1415 برابر 187000 نفر تحت پوشش قرار می گیرند.مهندس گیلک در ادامه 
احداث تصفیه خانه سد رامیان، احداث مخزن به ظرفیت 31 هزار متر مکعب، حفر و تجهیز 12 حلقه چاه و اجرای 41 کیلومتر خط 
انتقال را از اجزای این طرح عنوان نمود. معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای استان افزود: عملیات اجرایی طرح آبرسانی به 
شهرهای آزادشهر و رامیان از سال 88 آغاز شده است و تاکنون اعتباری معادل 115 میلیارد ریال هزینه شده است. اعتبار سال جاری 
معادل 28 میلیارد ریال می باشد که در صورت تخصیص اعتبار امکان رسیدن به پیشرفت 43 درصدی در طرح وجود خواهد داشت.

آبرسانی اکیپ اعزامی شرکت آبفار گلستان به مناطق زلزله زده غرب کشور
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مسلم محمدی معاون بهره برداری شرکت آبفار گلستان از آبرسانی اکیپ اعزامی این شرکت 
به مناطق زلزله زده غرب کشور خبر داد.به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفار گلستان معاون بهره برداری این 
شرکت با اعالم این خبر افزود : در پی وقوع زلزله به بزرگی 7.3 ریشتر در غرب کشور و خسارت های ایجاد شده در تاسیسات آب 
آن مناطق ، این ش��رکت با اعزام  2 دس��تگاه تانکر آبرسانی سیار به حجم 15 و 11 هزار لیتری و یک خودروی آزمایشگاه سیار در 
مناطق زلزله زده  در حال خدمت رسانی می باشند. وی افزود: اکیپ حاضر از اوایل آبان ماه  تا شب گذشته در مرز مهران در حال 
خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی بودند که با هماهنگی مدیر کل بحران شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور  و مدیرعامل 
شرکت آبفار گلستان به منطقه اعزام گردیدند.الزم به ذکر است اکیپ اعزامی این شرکت اولین اکیپ تانکرهای سیار آبرسانی مستقر 

شده در منطقه حادثه دیده می باشد.

هفته فرهنگ و هنر جزیره هرمز در تهران برگزار می شود
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان از برگزاری هفته فرهنگ و هنر جزیره هرمز 
در تهران خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان ، علیرضا درویش نژاد در گفتگو با خبرنگاران 
گفت : این برنامه با دعوت موسسه فرهنگی – هنری باران به مدت یک هفته ، آذرماه در تهران برگزار می شود. وی افزود : جزیره 
هرمز یکی از نقاط بسیار جذاب با ظرفیت ها و توانمندی های فرهنگی خاص و بهره مندی از آداب و رسوم مرتبط با دریانوردی ، 
تجارت و مبادالت فرهنگی با کشورهای همسایه است که این ظرفیت ها و توانمندی ها به صورت یک هفته در قالب برنامه های 
مختلف فرهنگی و هنری در تهران به نمایش در می آید. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان خاطر نشان کرد : طی سال های 
اخیر جزیره هرمز به مرکز اجرای برنامه های مختلف فرهنگی ، هنری و محیطی تبدیل شده است و به دلیل برخورداری از خاک های 
رنگی متعدد، بهشت هنرهای تجسمی لقب گرفته است . درویش نژاد عنوان کرد : اجرای بزرگترین فرش خاکی جهان در جزیره 
هرمز ، برگزاری جشنواره بین المللی فرهنگی – هنری خلیج فارس به مناسبت سالروز آزاد سازی جزیره هرمز از مهمترین برنامه های 
فرهنگی هنری جزیره هرمز می باشد که ساالنه پذیرای هزاران گردشگر و فرهنگ دوست است. وی به برنامه های هفته فرهنگ 
و هنر جزیره هرمز در تهران اشاره کرد و گفت : در این یک هفته، هنرمندان رشته های مختلف فرهنگی – هنری جزیره هرمز به 
اجرای برنامه های تئاتر ، موسیقی آیینی ، مذهبی ، تئاتر خیابانی و نمایشگاه های مختلف صنایع دستی و آداب و رسوم ، پوشش و ... 
می پردازند. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان ضمن تشکر از موسسه فرهنگی باران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اظهار 
داشت : این اقدام شایسته و قابل تحسین فرصتی جدید برای دیگر شهرهای هرمزگان فراهم خواهد کرد تا از این طریق ظرفیت های 

فرهنگی و هنری هرمزگان را در سطح ملی معرفی کنند.

جلسه تودیع و معارفه مدیر امور بهره برداری ناحیه شرق شرکت برق 
منطقه ای خوزستان برگزار شد 

اهواز- قجاوند- جلسه تودیع ومعارفه مدیرجدید امور بهره برداری ناحیه شرق با حضور معاونت بهره برداری، مشاور معاونت در 
امور انتقال، مدیریت بهره برداری انتقال، مدیرحراست فیزیکی ، شرکت تعمیرات و پرسنل ناحیه شرق، در امور بهره برداری ناحیه 
شرق – امیدیه برگزار شد. مسعود قنوانی معاون بهره برداری با تشکر از تالش های محسن علی پناهی گفت: با وجود آنکه تابستان 
سخت و طاقت فرسایی را پشت سرگذاشتیم اما با تالش مدیر و کارکنان مشکل حادی در ناحیه شرق وجود نداشته و شاهد پایداری 
ش��بکه برق در این ناحیه بودیم، امروز نیز اینجا جمع ش��ده ایم تا از زحمت ها و همکاری علی پناهی تش��کر و برای محمد سلبی 
 آرزوی موفقیت کنیم. در ادامه این جلسه محمد سلبی طی حکمی از سوی مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان به عنوان مدیر امور 
بهره برداری ناحیه شرق منصوب گردید تا تحت نظر مدیریت بهره برداری انتقال در معاونت بهره برداری این شرکت انجام وظیفه 
نمایند. همچنین در این آیین تودیع و معارفه، محسن علی پناهی که هفت سال مدیریت امور بهره برداری ناحیه شرق را بر عهده 
داشت ضمن تشکر از همکاران خود برای محمد سلبی مدیر جدید ناحیه آروزی موفقیت کرد. محمد سلبی نیز ضمن تشکر از زحمات 
محسن علی پناهی، ابراز امیدواری کرد تا با تالش شبانه روزی و همدلی کلیه کارکنان این ناحیه بتوان در راستای خدمت رسانی به 

مردم شریف منطقه گام های موثری برداشت.

رئیس شرکت مخابرات شهرستان ساوه خبرداد
تکلیف نواحی صنعتی و شهر کاوه در مورد فیبرنوری

اراک - خبرنگار فرصت امروز- رئیس شرکت مخابرات شهرستان ساوه در مورد استقرار اینترنت و شبکه فیبرنوری در مناطق 
صنعتی شهر ساوه از جمله شهر صنعتی کاوه،  اظهار کرد: شهر صنعتی از لحاظ خدماتی مانند ویس و اینترنت همردیف با تهران 
است و در حال حاضر امکان واگذاری اینترنت تا سرعت 40 مگابایت از طریق سیستم های وی.دی.اس.ال )VDSL( وجود دارد 
و هیچ مشکلی در استفاده از دیتا و خطوط اینترنت برای شرکت ها وجود ندارد. مجیدی گفت: همچنین از سال 1392 برای ایجاد 
تکنولوژی فیبر نوری که دارای پهنای باند نامحدود، به طور مداوم با شهر صنعتی کاوه جلسات و مذاکراتی انجام شده و برای اجرای 
این طرح، حدود 70 میلیارد ریال اعتبار نیاز است. وی ادامه داد: شرکت مخابرات برای تامین این هزینه ها پیشنهاد اجرای مشارکتی 
طرح را داد که هیأت مدیره شهر صنعتی راجع به این امربه اتفاق نظری نرسید. به گفته این مسئول،  اکنون شرکت مخابرات تصمیم 
به اجرای طرح در قالب طرح های اختصاصی از محل اعتبارات این شرکت دارد و شیوه کار بدین صورت است که با توجه به ارتقای 
سیستم ها،  شرکت های مستقر در شهر صنعتی کاوه می توانند متقاضی استفاده از هر پهنای باندی باشند و مخابرات نیز این خدمات 

را در همان بستر مسی به آنها ارائه می کند. 

مدیر عامل آبفای گیالن در دیدار با فرماندار شهرستا ن شفت عنوان کرد
با هزینه ای بالغ بر 100میلیارد ریال برای بهبود کیفیت آب شهرستان 

شفت 15.5کیلومتر خط انتقال اجراخواهدشد
 رش�ت- مهناز نوبری- مدیرعامل آبفای گیالن به دعوت فرماندار شهرس��تان شفت در شورای اداری این شهر حاضر شد و به 
تشریح وضعیت شهرستان در حوزه  آب  وفاضالب پرداخت.وی در ادامه با اشاره به اینکه جمعیت تحت پوشش آب 90درصد در 
شهرهای شفت و احمد سرگوراب است ،این عدد را نزدیک به نرم استانی عنوان کرد.مدیر عامل آبفای گیالن گفت:وزارت نیرو برای 
بیست سال آینده ،برنامه های متعدد آبرسانی به شهرهای مختلف استان طراحی کرده است و برهمین اساس تعداد 20 حلقه چاه 
در کنار ماسوله رودخان حفر شده که اکثراً تجهیز شده و یا در حال تجهیزهستند.مهندس حسینی گفت:15/5کیلومتر خط انتقال 
برای آبرسانی به شهرستان باید اجرا کنیم که هزینه ای در حدود 100 میلیارد ریال در برخواهد داشت و امیدواریم با همکاری همه 
مسئولین شهرستان این کارسخت و پروژه بزرگ به بهترین شکل ممکن انجام شود تا هرچه زودتر مردم عزیز شهرستان از منافع 
آن بهره مند شوند. مدیرعامل آبفای گیالن همچنین با اشاره به راه اندازی مرکز ارتباطات مردمی آبفای گیالن گفت : این امکان از 
طریق شماره سه رقمی 122 انجام می شود، اما درگذشته محدود به چهار خط آنالوگ و برای شهر رشت بود که با تجهیز این سامانه 
و تغییر آن به 60 خط دیجیتال دریافت انتقادات،پیشنهادات،اطالع به موقع از حوادث ورفع آن در سریعترین زمان امکان پذیر شد ، 
لذا با توجه به حضور اکثر مدیران ورؤسای ادارات،انتظار است در مجموعه های خود اطالع رسانی نمایند تا از این طریق مردم عزیز 
شهرستان نیز در جریان این امر قرار گیرند و از این طریق شاهد رضایتمندی بیشتر شهروندان عزیز شفت باشیم. مهندس حسینی در 
مورد موضوع دفع بداشتی فاضالب شفت نیز گفت: از سال گذشته مطالعات فاضالب شفت توسط مشاور انجام شدکه این مطالعات 

باید در شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور تصویب شود،

آمادگی بیمارستان های مازندران برای پذیرش مصدومان زلزله غرب کشور
س�اری - دهقان : دکتر فرزاد گوهردهی س��خنگوی دانش��گاه علوم پزش��کی مازندران از امدادرس��انی  8 تیم کامل  و مجهز 
 فوریت پزشکی و بالگرد اورژانس 115 مازندران  که برای خدمت به زائران اربعین حسیني در منطقه غرب کشور مستقر بودند به 
آسیب دیدگان زلزله اخیر غرب کشور داد. مدیرروابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود : به دستور رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،  8 دستگاه آمبوالنس و 24 نفر از کارشناسان مجرب اورژانس 115 و  بالگرد اورژانس 115 مازندران  
که جهت خدمت به زائرین اربعین حسینی به غرب کشور عازم شده بودند هم اکنون در مناطق زلزله زده مستقر شده اند و  جهت ارائه 
خدمات فوریتهای پزشکی به آسیب دیدگان در حال انجام ماموریت مي باشند. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران همچنین از 

آمادگی کامل بیمارستان های استان مازندران برای پذیرش مصدومان مناطق زلزله زده نوارغربی کشور خبرداد.

اخبار

 کرمانش�اه - دش�تی - به گزارش روابط عمومی شرکت برق 
منطقه ای غرب، مهندس آرش کردی مدیرعامل ش��رکت توانیر به 
همراه آقای قاسمی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
توانیر و هیات همراه به منظور بررس��ی وضعیت شبکه برق غرب از 
مناطق زلزله زده شهرستان سرپل ذهاب در استان کرمانشاه بازدید 
کردند. گفتنی اس��ت مهندس کردی و هیات همراه از پس��ت های 
230 و 63 کیلوولت س��رپل ذهاب بازدی��د کردند و مهندس چهل 
امیرانی مدیرعامل این ش��رکت، گزارش��ی از اقدامات صورت گرفته 
توسط مهندسین و کارشناسان در جهت عادی سازی شرایط بحرانی 
ش��بکه را برای ایشان تش��ریح کرد. در ادامه مهندس کردی ضمن 
ابراز خرس��ندی از روند عادی سازی شرایط شبکه، دستورات الزم به 

مدیرعامل و گروه های تعمیراتی را صادر و بر تسریع در عادی سازی 
شرایط شبکه تا وصل شدن کامل برق شهر تأکید کرد و افزود: دیزل 

ژنراتورهایی که از استان های همجوار به این شهرستان آورده شده اند 
در اسرع وقت در مناطق اولویت دار و حساس نظیر بیمارستان ها و 
درمانگاه ها و... جهت ارائه هرچه بهتر خدمت به مردم آس��یب دیده 
مس��تقر گردند. در ادامه این بازدید مهن��دس کردی به همراه آقای 
قاسمی در جمع مردم آسیب دیده حاضر شدند و ضمن گوش دادن 
به درد و دل آنان، با آنها ابراز همدردی نمودند. شایان ذکر است جهت 
رفاه حال مردم و تسریع در برق رسانی، مقرر شده است که یک پست 
سیار 63 کیلوولت در محل پست آسیب دیده مستقر گردد. الزم به 
یادآوری اس��ت در اثر شدت این زلزله، ساختمان پست 63 کیلوولت 
سرپل ذهاب و س��اختمان شرکت توزیع نیروی برق این شهرستان 

دچار خسارت های شدیدی شده اند.

سمنان-بابامحمدی - در سومین جایزه ملی مدیریت دارایی های 
فیزیکی )نگهداری و تعمیرات( که بیست و سوم آبان ماه و همزمان 
با دوازدهمین همایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات 
در مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد 
شرکت گاز استان سمنان به عنوان اولین و تنها شرکت واجد شرایط 
احرازتندی��س در مجموعه ش��رکت ملی گاز ایران موفق به کس��ب 
تندی��س برنزین 6 س��تاره این جایزه گردید. در ابتدای این مراس��م 
دکتر علی زواشکیانی، مأموریت این جایزه را ترویج فرهنگ مدیریت 
سیستماتیک دارایی های فیزیکی، معرفی سازمان های برتر به عنوان 
الگو )Benchmark( های داخلی، شناخت سازمان ها از جایگاه و 
وضعیت مدیریت نگهداری و تعمیرات خود نسبت به سایر سازمان های 

 مش��ابه، مش��خص ش��دن نقاط ضعف س��ازمان در زمینه مدیریت
 دارایی های فیزیکی و تدوین هدفمندانه اس��تراتژی ها برای همسو 
نمودن تالش های س��ازمان و ایجاد بستر الزم برای رقابت در کالس 
جهانی در زمینه مدیریت دارایی های فیزیکی دانست. مدل ارزیابی 

جایزه ملی بر اس��اس مدل آپتایم، آزموده ش��ده ترین و فراگیرترین 
م��دل مدیریت دارایی های فیزیکی )نگهداری و تعمیرات( با بیش از 
1000 پیاده س��ازی در جهان اس��ت. این م��دل 10 جنبه  مدیریت 
دارایی فیزیکی )اس��تراتژی – کارکنان – مدیریت مواد – مدیریت 
عملکرد – مدیریت کار – سیستمهای کامپیوتری – مراقبتهای پایه 
– کارتیمی – فرایند – رویکرد مبتنی بر تجهیز( را در نظر گرفته و 
پس از ارزیابی نشان خواهد داد که سرمایه گذاری بر روی کدام یک 
از این جنبه ها، بازگش��ت سرمایه باالتری را برای سازمانها به ارمغان 
خواهد آورد. الزم به ذکر است سال گذشته و در دومین دوره جایزه 
ملی مدیریت دارایی های فیزیکی؛ شرکت گاز استان سمنان موفق به 

کسب تقدیرنامه این جایزه شده بود.

به منظور بررسی وضعیت شبکه برق غرب صورت گرفت 

بازدید مهندس آرش کردی مدیرعامل شرکت توانیر و هیات 
همراه از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

کسب تندیس برنزین ۶ ستاره سومین جایزه ملی مدیریت دارایی های فیزیکی 
برای شرکت گاز استان سمنان

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- در راس��تای کمک 
ب��ه هموطنان زلزله زده در غرب کش��ور و نی��از مبرم به 
برق��راری انرژیه��ای زیرس��اختی از جمل��ه ب��رق و لزوم 
تعمیرات بر روی تاسیس��ات آس��یب دیده توزیع برق در 
استان کرمانش��اه ، 6 اکیپ 4 نفره بهمراه کلیه تجهیزات 
مورد نیاز ، یک دستگاه جرثقیل و باالبر،6خودروی اکیپ 

عملیات راهی مناطق آسیب دیده شدند.
حس��ن بکلو در این مراس��م گفت: کمک به هموطنان 
آس��یب دیده وظیفه دینی و شغلی ماست و انتظار می رود 
کلیه همکاران با تمام قوا و امکانات، ش��بانه روزی در حل 
مش��کل برق رس��انی به مناطق بی ب��رق از هیچ تالش و 

کوششی دریغ ننمایند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربي : 

اعزام اکیپ های عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی به استان کرمانشاه

س�اری - دهقان -  مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های 
صنعتی مازندران گفت: 27 شهرک و ناحیه صنعتی استان 
به ش��بکه گاز متصل و 1587 واحد بهره بردار مس��تقر، از 
مزایای گاز بهره مند  می باشند. به گزارش خبرنگار مازندران، 
سید مصطفی موسوی اظهار داشت: اجرای پروژه گازرسانی 
به ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی یکی از اقدامات ش��رکت 
بوده و در همین راس��تا، در دولت تدبیر و امید 7 ش��هرک 
و ناحی��ه صنعتی به ش��بکه گاز متصل ش��دند. مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی مازندران افزود: در حال حاضر 

27 ش��هرک و ناحیه صنعتی به ش��بکه گاز متصل شدند 
که درمجموع 1587 واح��د تولیدی از مزایای گاز طبیعی 

بهره مند  می باشند. موس��وی با اشاره به مزیت گاز طبیعی 
در بخ��ش تولید و صنعت خاطرنش��ان کرد: گازرس��انی به 
واحده��ای تولیدی عالوه بر اس��تفاده بهینه از گاز، موجب 
کاهش آلودگی ه��وا، کاهش هزینه و ایج��اد ارزش افزوده 
بیش��تر در واحدهای تولیدی و صنعتی می ش��ود. وی بیان 
داشت: با همکاری و همراهی شرکت گاز استان، پروژه های 
گازرس��انی به ش��هرک ها و نواحی صنعتی، در دست اجرا 
می باشد و توسعه و تقویت شبکه های گازرسانی واحدهای 

تولیدی از اولویت های این شرکت است.

اهواز- ش�بنم قجاوند- مدیر امور بهره ب��رداری ناحیه جنوب 
ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان گفت : عملیات پوشش عایقی 
)RTV(کلیه تجهیزات برقی پس��ت ب��رق 400 به 132 کیلو ولت 
می��الد آبادان با موفقیت انجام ش��د. رضا جعفری اظه��ار کرد : این 
اقدام به منظور پایداری ش��بکه برق، تامین انرژی پایدار و جلوگیری 
از حوادث احتمالی و اعمال خاموشی ناخواسته و گسترده، در راستای 
مقاوم س��ازی و افزایش سطح عایقی تجهیزات برقی در پُست های 

برق این ناحیه بخصوص برای آمادگی تابستان سال آینده انجام شده 
اس��ت. وی ادامه داد: با وجود گرمای ش��دید در ناحیه و برقدار بودن 
تجهیزات، پوشش عایقی پُست انتقال برق میالد آبادان باحجم بسیار 
گسترده ای در مساحتی به ابعاد 16 هکتار در مدتی بیش از سه ماه با 
تالش شبانه روزی پرسنل و با رعایت کلیه نکات ایمنی و نظارت بهره 
برداران پُست انجام گرفت. مدیر امور بهره برداری ناحیه جنوب اضافه 
کرد: این پوشش عایقی با تکیه بر دانش و تخصص نیروهای متخصص 

داخلی در ش��رایطی بسیار دش��وار و سخت ، به منظور جلوگیری از 
اثرات مخرب ریزگردها ، طی چندین عملیات با برنامه ریزی بس��یار 
دقیق وحساس و بدون اعمال خاموشی به مشترکان صنعتی و خانگی 
منطقه انجام گردید. خاطرنش��ان می گردد: امور بهره برداری ناحیه 
جنوب جزو نواحی نه گانه معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای 
خوزستان، شامل شهرهای آبادان، خرمشهر، شادگان، اروند، چوئبده، 

مینوشهر، دارخوین و شلمچه است. 

شاهرود - حس�ین بابامحمدی -رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
شاهرود از مراحل پایانی پروژه ساخت قبور متبرک شهدای گمنام این 
دانشگاه خبر داد.  دکتر سید حسین بدیعی گفت: پروژه مقبره الشهداء 
واحد شاهرود که عملیات ساخت اسکلت آن به اتمام رسیده، پس از 
اخذ  مجوز موردنیاز برای تأمین هزینه های اجرایی باقیمانده شامل 
نماسازی و گنبد از سازمان مرکزی دانشگاه ادامه پیداکرده است.  وی 
در مورد ادامه س��اخت این پروژه افزود: دانش��گاه نسبت به برگزاری 
مناقصه انتخاب پیمانکار و انجام روال اداری کمیسیون معامالت اقدام 
کرد که پیرو آن،  قرارداد ساخت گنبد و اتمام عملیات ساختمانی را 

نیز منعقد کرد و از تاریخ 20 آبان ماه 96 عملیات اجرایی ساخت گنبد 
آن نیز آغاز شده است.  بدیعی بیان کرد: مصالح موردنیاز نیز سفارش 

داده شده که بدین ترتیب از یکی دو روز آینده، مراحل نماسازی این 
پروژه نیز آغاز می ش��ود.  رئیس دانشگاه آزاد اسالمی شاهرود گفت: 
با عنایت خداوند این پروژه حداکثر تا پایان س��ال 96 به بهره برداری 
می رسد البته این پیش بینی کمی بیشتر از محاسبات است و حتی 
شاید تا بهمن ماه امس��ال پایان پروژه را اعالم کنیم. وی تأکید کرد: 
سال ها انتظار خاک سپاری ش��هدای گمنام را در دانشگاه داشتیم و 
برای ارج نهادن به مقام ش��امخ آن ها از هیچ کاری دریغ نمی کنیم و 
البته ساخت مقبره این شهدا نیز کار بسیار کوچکی است که باید هر 

چه سریع تر و در این چند ماه انجام شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران خبر داد 

بهره مندی 1587 واحد تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی مازندران از گاز طبیعی 

مدیر امور بهره برداری ناحیه جنوب شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد

اتمام پوشش عایقی پُست برق 400 کیلوولت اصلی میالد آبادان 

دکترسید حسین بدیعی :
ساخت مقبره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسالمی شاهرود در مراحل پایانی است 

بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل راه و شهرس��ازی 
استان بوشهر از برگزاري دومین جلسه کمیته مدیریت ایمني حمل و 
نقل و سوانح رانندگي در استان بوشهر در سال 96 خبر داد.به گزارش 
روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي استان بوشهر  مهندس فرزاد 
رستمی در این خصوص گفت: دومین جلسه کمیته مدیریت ایمنی 
حمل و نقل و سوانح رانندگی استان بوشهر در سال جاری به ریاست 
مدیرکل محترم دفترفنی استانداری و با حضور اعضای جلسه درسالن 
جلسات استانداری برگزار شد. مهندس رستمی افزود: جلسات کمیته 
مدیریت ایمنی حمل و نقل با هدف ارتقای سطح ایمنی تردد حمل 
و نقل و کاه��ش آمار تلفات جانی و مالی کاربران جاده ای با حضور 
کلیه دستگاههای ذیربط و امدادی و خدمات رسان جاده ای تشکیل 
می شود تا با تحلیل و کارشناسی وضعیت موجود و شناسایی نواقص 
و ضعف ها شاهد رفع موانع موجود بوده و مردم عزیز با سطح ایمنی 

مطل��وب تری در محورهای اس��تان تردد کنن��د. وي با توجه به یاد 
قربانیان سوانح رانندگی در روزهای 29 آبان لغایت 1 آذر اظهار داشت: 
در کمیس��یون مقرر گردید که محور بوشهر - برازجان باند رفت به 
صورت نمادین با حضور اکیپ ها و نیروهای اجرایی و امدادی مجهز و 

معرفی گردد و شعارهایی با مضامین یاد بود قربانیان سوانح رانندگی 
در این محور توس��ط اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای اس��تان ، 
هالل احمر استان ، اورژانس جاده ای استان تهیه و نصب گردد. مدیر 
کل راه و شهرسازی در ادامه بیان کرد : تهیه کلیپ توسط اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای و پخش آن از سیمای مرکز استان 
و برگزاری همایش نیزدر دس��تور کار قرار گرفت . همچنین در این 
جلسه مصوبات جلسه قبل پیگیري و گزارش انجام مصوبات ارائه شد. 
در ادامه این جلسه کریم حسین آبادی مدیر کل دفتر فني استانداري 
بوشهر گفت: باتوجه به اینکه اهداف و مباحث مطرح در این کمیته 
بسیار گسترده و تخصصی است انتظار می رود باتشکیل کارگروهای 
 تخصصی، به صورت مس��تقل مصوب��ات در زمینه ه��ای ارتباطی، 
ایمن س��ازی، رف��ع نقاط حادثه خیز، ارتباط ش��بکه رادیوی��ی و....

کارشناسی شده و در کمیته به صورت کالن تصمیم گیری شود.

برگزاري دومین جلسه کمیته مدیریت ایمني حمل و نقل و سوانح رانندگي استان بوشهر در سال 9۶ 



 ،)EI(یا هوش احساس��ی )EQ(  ه��وش هیجانی
توانای��ی اف��راد برای شناس��ایی احساس��ات خود و 
سایرین و همچنین ش��ناخت تأثیرات و کاربردهای 
آن در نح��وه تفک��ر و رفتار اس��ت که ب��ا کمک به 
تصمیم گی��ری خصوص��ا در مش��اغل ارتباط��ی و 
مدیریتی، رس��یدن به اهداف را تس��ریع و تس��هیل 
می کن��د. در ادامه به نق��ل از دیجیاتو با هفت روش 
کاربردی برای تقویت هوش هیجانی آشنا می شوید: 

به هیجانات خود بیندیشید
مثال حالت چهره و واکنش خود در زمان خواندن 
یک پیام عصبانی کننده را تصور کنید؛ با شناس��ایی 
هیجان��ات و واکنش ه��ای خود، کنترل احساس��ات 

راحت تر خواهد بود. 

نظر دیگران را جویا شوید
دیدگاه ما نسبت به خود با آنچه دیگران می بینند 
متفاوت اس��ت. از یکی از دوستان یا همکاران خود 
بپرس��ید واکنش ش��ما زمانی  که آنه��ا هیجان زده 
می ش��وند چگونه اس��ت؛ پاس��خ هایی ک��ه دریافت 
می کنید به شناخت بهتر از خودتان کمک می کند. 

نکته بین باشید
با استفاده از دو روش قبلی دانش جدیدی از خود 
به دست می آورید که هیجانات کنونی شما را نشان 
می دهد. با مش��اهده رفتارهای خود و تفکر راجع به 
آنچ��ه می بینید و آنچه دیگران به ش��ما می گویند، 

بهتر می توانید به احساسات تان مسلط شود. 

مکث کنید
مکث کردن به اندازه چند ثانیه تفکر قبل از انجام 
کار یا صحبت کردن، کوتاه و آس��ان اس��ت، اما این 
مس��ئله اکثر اوقات به دلیل عواملی مانند استرس و 
عصبانی��ت مورد غفلت قرار می گیرد. مکث کردن را 
با تأمل و صبر پیش از پاس��خ به پیام ها، یا ارس��ال 

نظرات در شبکه های اجتماعی تمرین کنید. 

به جای اتفاقات، روی احساسات تمرکز کنید
اب��راز همدردی با دیگران در واق��ع نگاه به ماجرا 
از دید فرد مقابل اس��ت. ش��اید ما دلیل ناراحتی یا 
عصبانیت اف��راد را درک نکنیم، ام��ا مطمئنا حس 
ناراحت��ی و عصبانیت را قبال تجربه کرده و به خوبی 

می شناس��یم. توانایی درک احساس��ات افراد امکان 
برقراری ارتباطات قوی تری را فراهم می کند. 

موضع تهاجمی را رها کنید
پذیرش انتقادات معموال کار س��ختی اس��ت و در 
چنین شرایطی دو راه وجود دارد: به هیجانات اجازه 
دهید که واکنش های ش��ما را کنترل کنند، یا خود 
کنترل ماجرا را در دست گرفته و از انتقادات درس 
بگیری��د. هیچ گاه اجازه ندهی��د که هیجانات جلوی 
پذیرش بازخوردهای منفی را در شما بگیرند، از این 

بازخوردها در جهت پیشرفت استفاده کنید. 

تمرین، تمرین، تمرین
مانن��د ه��ر مهارت ی��ا قابلیت دیگ��ری، در اینجا 
ه��م تمری��ن و تکرار موج��ب تقوی��ت توانایی های 
ش��ما خواهد شد. البته مس��لما کنترل صددرصدی 
هیجانات ممکن نیس��ت، اما با تمرین گام های مورد 
اش��اره می توانید کنترل بیش��تری روی احساسات 
خود پیدا کرده و از قدرت هیجانات در جهت مثبت 

استفاده کنید. 
Inc :منبع

7 روش کاربردی برای تقویت هوش هیجانی

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 836 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارشناس: کس��انی که در زمینه کسب و کار 
فعالی��ت می کنن��د از چهار گروه خارج نیس��تند. رابرت 
کیوس��اکی از آن به نام چهار راه پول سازی یاد می کند. 
برخی برای دیگران کار می کنند مانند کارمندان دولت. 
گروهی برای خودش��ان کار می کنند مانند پزش��کان یا 
مکانیک ه��ا برخی دیگر کارآفرین هس��تند و دیگران را 
برای رس��یدن به هدف خود اس��تخدام می کنند و گروه 

چهارم کس��انی هس��تند که در بورس س��رمایه گذاری 
می کنند. 

اینکه برای خودتان کار کنید یا برای دیگران هر کدام 
با توجه به موقعیت و شرایط شما می تواند مزایا و معایبی 
داش��ته باش��د. اگر به دنبال ثروت و موفقیت و پیشرفت 
هس��تید بهترین کار این است که برای خودتان براساس 
اس��تعداد و عالقه کسب و کاری را راه اندازی کنید، اما اگر 
به دنبال امنیت مالی هس��تید استخدام در سازمان ها و 

شرکت ها می تواند نظر شما را تأمین کند. 

برخی از افراد موفق در کسب و کار و کارآفرینان بزرگ 
روزگاری برای دیگران کار می کردند، اما این نوع کار آنها 
را اقن��اع نکرد و به س��مت کارآفرین��ی رفتند و بالعکس 
برخی نیز کس��ب و کار خود را رها کردن��د و دوباره برای 
ایجاد حاشیه امنیت زندگی به استخدام دیگران درآمدند. 
ه��ر کدام از اینها با توجه به باور ذهنی ش��ما ش��کل 
می گیرد. اگر ندای درونی به شما می گوید کسب و کاری 
را برای خودت راه بینداز، موفق می ش��وی تردید نکن و 

این کار را انجام بده. 

کار برای دیگران

پرسش: چند سالی است وارد بازار کار شده ام و کارهای متفرقه زیادی انجام داده ام، االن از طرف یک شرکت پیشنهاد 
خوبی برای کار کردن دارم. به نظر شما برای خودم کار کنم بهتر است یا برای دیگران؟  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )68(
اهمیت مسئولیت پذیری 

گام  نخس��تین  کس��ب و کار  در  موفقی��ت  ب��رای 
مسئولیت پذیری است. از همین ابتدا از تو سوال می کنم 
آیا حاضری صددرصد مس��ئولیت کس��ب و کارت را قبول 
کنی. اگر جواب تو مثبت است یک گام به سمت موفقیت 
برداش��تی، اما اگر بر این باوری که در کس��ب و کار افراد 
زیادی می توانند در موفقیت یا عدم موفقیت کس��ب و کار 
تو سهیم باشند از همین حاال تو یک ورشکسته هستی. 
پذیرفتن مس��ئولیت یک گام اساسی در موفقیت است 
و این مس��ئله تنها به کسب و کار مرتبط نیست. در روابط 
انس��انی نیز اگر تو مس��ئولیت رابطه را قبول کنی شک 

نکن در ارتباط سازی موفق هستی. 
آدم های��ی ک��ه از اعتماد به نفس پایین��ی برخوردارند 
س��عی می کنند در صورت بروز مش��کالت مسئولیت آن 
را بر گردن دیگران بیندازند و خود نفس��ی تازه کنند، اما 
افراد موفق کس��انی اند که در تمام لحظه های کار از صفر 
تا صد مسئولیت را قبول می کنند تا با اشراف تمام از این 

گردنه نیز عبور کنند. 
یکی از همس��ایه های دیوار به دیوار ما در بازار کارش 
خریدوف��روش بود و هر بار چی��زی از خارج وارد می کرد 
و در داخ��ل ای��ران می فروخت. او طی هفت س��الی که 
همس��ایه ما بود شاید بیش از 70 جور کار را تجربه کرد 
و هر س��ال وضعیت مالی اش بدتر می ش��د. گهگاهی که 
با من حرف می زد متوجه می ش��دم که او همه را مقصر 
می دان��د جز خودش تا اینکه ی��ک روز عامل اصلی عدم 
موفقیت را همس��رش دانس��ت و گفت این زنم مدام غر 
می زنه و می گه از دس��ت تو هیچ چیز بر نمی آد، من این 
همه زحمت می کشم، اما اون موج منفی می ده. من فقط 
یک بار آن هم به آرامی گفتم جناب رهنورد ش��اید بهتر 
باش��د یک بار هم به خودت نگاهی کنی و مسئولیت کار 

را صد درصد بپذیری، شاید گره کار تو باز شود. 
طی سال هایی که همسایه ما بود من هیچ وقت ندیدم 
و نش��نیدم که او ب��ه صراحت بگوید علت شکس��ت من 
خودم هس��تم و مس��ئولیت این بخش ازکار و زندگی با 

من است. 
تو وقتی مسئولیت را قبول کنی دنبال بهانه نیستی تا 
به دولت و قانون و ترافیک و اقتصاد و رکود و نوس��انات 
نرخ ارز و همس��ایه دیوار به دی��وارت گیر بدهی که آنها 
سبب شکست تو شدند. وقتی تو مسئولیت صددرصدی 

را قبول می کنی موفقیت با تو همراه می شود. 
تو کس��ب و کارت را راه بینداز و مسئولیت صفر تا صد 
آن را قبول کن آن وقت همه چیز بر وفق مراد تو خواهد 
بود. در ای��ن صورت آب و هوا، رک��ود اقتصادی، کمبود 
س��رمایه، نبود تحصیالت، جنسیت، ش��هر یا روستا، وام 
بانکی، شرایط سیاسی، تورم و تحریم اقتصادی نمی تواند 

بهانه ای برای موفق نشدن تو باشد. 
 تو در این موقعیت در موضع قدرت هستی و می توانی 
هم��ه چیز را برای رس��یدن به قله ه��ای موفقیت فراهم 
کنی، اما اگر مس��ئولیت تو صددرصدی نباش��د خیالت 
راحت اس��ت که می توانی یک بهان��ه پیدا کنی و بگویی 
همین باعث ش��د تا نتوانم موفق شوم. مثال اگر کاالهای 
تولیدی روی دست من ماند دلیلش تحریم های اقتصادی 
بود یا اگر نتوانس��تم تولید کنم به دلیل نوسانات نرخ ارز 
ب��ود. در صورتی که همزمان با تو دهها و صدها ش��رکت 
دیگر در ش��رایط برابر مشغول کار هستند و تنها فرق تو 
با آنها در این اس��ت که آنها مسئولیت صددرصدی دارند 

و تو دنبال بهانه ای تا کارت به انجام نرسد. 
تو با قبول مس��ئولیت کس��ب و کارت به زندگی س��ر و 
س��امان می دهی و موفق می ش��وی. اگر مسئول نباشی 
طبیعی اس��ت که روزانه چند ساعتی کار می کنی تفریح 
آخر هفته ات پابرجاست. س��ریال های آبکی تلویزیون را 
تماشا می کنی. با دوستانت بیلیارد بازی می کنی و گاهی 
ه��م به پاالدیوم و کوروش و هایپراس��تار س��ر می زنی و 
در پایان ماه کلی خس��ارت مال��ی داری، اما چون بهانه 
دس��ت توس��ت به راحتی می گویی من می دانس��تم در 
چنین وضعیتی نمی شود کار کرد. من می دانستم دولت 
اجازه صادرات نمی دهد. من می دانستم رقبا نمی گذارند 
راحت کار کنم. من می دانستم تورم روی کسب و کار من 
اثر می گذارد. من می دانس��تم که جام جهانی فوتبال در 
رکود فروش من تأثیر دارد، بنابراین هر چیزی دم دست 
تو باش��د یک بهانه اس��ت برای موفق نشدن و یک نفس 
راحت کشیدن  و آخر هم می گویی آخیش راحت شدم. 

کی بود کی بود من نبودم. 
اما اگر مس��ئولیت قبول کن��ی در برابر همه نامهربانی 
روزگار مثل کوه می ایس��تی تا بتوان��ی به خودت جواب 
پس بده��ی و بهانه ها را یکی پ��س ازدیگری از میان بر 

می داری و مسیر موفقیت را هموار کنی. 
تا می توانی مسئولیت صفر تا صد کسب و کارت را قبول 

کن. آن گاه موفقیت نزدیک است. 
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تخته سیاه

با تفکر استراتژیک، فرصت ها را 
هوشمندانه تحلیل کنید

تفکر استراتژیک، دریچه ای برای تقویت فنون مدیریت 
راهبردی، عبور از محدودیت ها و اس��تفاده از فرصت های 
امروز با هدف خلق آینده ای درخش��ان برای کس��ب وکار 

است. 
 تفکر استراتژیک به شما کمک می کند تا همانند یک 
بازیکن شطرنج حرکات بعدی خود را پیش بینی کنید و 
برای اتفاقات احتمالی برنامه داش��ته باش��ید تا در مسیر 
خود غافلگیر نشوید و همواره بهترین تصمیم را بگیرید. 

تفکر استراتژیک
به گزارش نوپانا، تفکر استراتژیک پیامد کار های شما را 
بررس��ی می کند و به نوعی بیان کننده رابطه عمیق علت 
و معلولی در انجام کار ها اس��ت. تفکر اس��تراتژیک شبیه 
به یک بازی زیرکانه اس��ت. در این نوع تفکر شما قبل از 
تفکر با هدف تصمیم گیری، تصمیمات خود را گرفته اید! 
این جمله بدین معناس��ت که ش��ما پیش بینی ش��رایط 

کنونی را کرده اید و قبال تصمیمات الزم را گرفته اید. 
برخی از مدیران معتقد هس��تند که تفکر استراتژیک 
حاص��ل س��ال ها تجربه در زمینه های مختلف اس��ت که 
به ش��ما کمک می کند بحران ه��ا را پیش بینی کنید، اما 
برخی دیگر می گویند این نوع تفکر با هوش مدیر رابطه 
مس��تقیم دارد و هرچ��ه مدیر، قدرت تحلیل بیش��تری 

داشته باشد در این نوع تفکر قدرتمندتر است. 
در تفکر استراتژیک هرچه اطالعات بیشتری از محیط 
اط��راف خود داش��ته باش��ید، تصمیم گیری برای ش��ما 
راحت ت��ر خواهد بود. به نوعی می ت��وان گفت که کیفیت 
تفکر اس��تراتژیک، ورای هوش مدی��ر، با حجم اطالعات 

ورودی رابطه مستقیم دارد. 
اهمیت تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک برای شما احترام می آورد. شما وقتی 
از این ق��درت بهره می برید توانایی کنت��رل بحران ها را 
می یابی��د و می توانید به کمک آن از میزان خس��ارت ها 
بکاهی��د. با ای��ن کار میزان خط��ا در تصمیم گیری های 
ش��ما کاهش می یابد و دیگران دید مثبتی به ش��ما پیدا 

می کنند. 
در واقع تفکر اس��تراتژیک ب��ه اهداف یک گروه هویت 
می بخشد و باعث می ش��ود تصمیم گیری در گروه پایدار 
باق��ی بمان��د. همچنین با تفک��ر اس��تراتژیک می توانید 

کارمندان متعهدتری در اختیار بگیرید. 
تفکر اس��تراتژیک س��بب افزایش بازده��ی یک گروه 
می شود و گام بعدی را برای گروه شما محکم تر می کند. 

 
 
 

سامانه آنالین درخواست خدمات 
منزل

نام استارت آپ: کلینکس
cleanx. ir :وب سایت

سال تأسیس: ۱۳۹۶
موضوع: سامانه آنالین درخواست نظافت و خدمات منزل

توضیح بیشتر: 
کلینکس سامانه آنالین درخواست نظافت و خدمات منزل 
هس��ت. ما تمرکزمون رو روی نظافت و خشکشویی گذاشتیم 
و کیفی��ت کارم��ون و رضایت و امنیت مش��تری هامون از هر 
چیزی برامون مهم تره. فقط با یه بار استفاده کردن از کلینکس 

مشتری دائم اون میشین. 

معرفی استارت آپ

نوشدارو

تبلیغات خالق


