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کدام بازارها در سال آینده پرسود هستند؟ 

چشمانداز
بازارهایموازی

پیش بینی های مختلفی از بازارهای س��ال آینده طی ماه های اخیر منتشر شده است؛ از پیش بینی های شخصی 
گرفته تا موسسات مطالعاتی، اما آنچه در میان این پیش بینی ها مشترک است، تمرکز بر مرکز ثقل نوسان، یعنی 
بازار ارز اس��ت، ولی آینده این بازار در س��ال97 چه می ش��ود؟ در واقع، بررسی یک دهه تحوالت بازار ارز، طال و 
مسکن نشان می دهد این بازارها همواره در اقتصاد ایران موج ساز بوده اند و تغییر در هر کدام از این بازارها به...

طرح نوسازی صنایع
به روایت شریعتمداری
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بازسازی امید با تدبیر دولت

مهم ترین چالش های اقتصاد ایران در سال 97

5 جمله که هیچ گاه نباید به بهترین کارمندان خود بگویید
نکات کاربردی برای بهبود رهبری کسب و کار

چگونه یک کمپین بازاریابی مستقیم ایجاد کنیم؟ 
چالش های ساختارشکنی در بازارهای بزرگ سنتی

مسئله معیارهای پوچ در تبلیغات آنالین
کروکودیل نمادین الکوست به مرخصی می رود 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

جریمه سنگین ترانوس و 
الیزابت هولمز بابت کالهبرداری 

گسترده از سرمایه گذاران

3
آخریـن روزهای سـال در حالی سـپری می شـود که برخی 

فروشـندگان از نبود رونق در ایـن بازار گله دارند؛ 
بسیاری معتقدند مشکالت در بازار پوشاک جدی...

جنس ایرانی بخریم یا خارجی ارزان و بی کیفیت؟ 

هزینهخانوارایرانی
برایخریدپوشاکنوروزی

یادداشت
سرنوشت بودجه شرکت های 

دولتی در سال 97

 ۱۳97 س��ال  بودجه  کلیات 
ب��ه طرز بی س��ابقه ای توس��ط 
مجلس ش��ورای اس��المی رد و 
دولت ناچار ش��د ب��ا تغییرات 
گس��ترده ای مج��ددا آن را به 

نگارش درآورد. 
س��ال  بودج��ه  تبصره ه��ای 
بودج��ه  بخ��ش  در   ۱۳97
ب��ا  دولت��ی  ش��رکت های 
تغییرات وس��یعی مواجه ش��د. 
هدفمند س��ازی یارانه ه��ا ک��ه 
توس��ط دولت وقت با تغییراتی 
می رفت تا اقش��ار آس��یب پذیر 
را ه��دف ق��رار ده��د متعاقب 
اعتراض��ات مردمی، به ش��یوه 

سابق مورد عمل قرار گرفت. 
در این می��ان به دلیل اینکه 
ش��رکت های مجموع��ه وزارت 
به سازمان هدفمند سازی  نفت 
و  بوده ان��د  بده��کار  یارانه ه��ا 
پرداخت س��هم هدفمندی شان 
به تعویق افت��اده بود، مجموعه 
تصمی��م  مجل��س  و  دول��ت 
گرفتن��د کل درآمد ش��رکت ها 
واریز  به حساب هدفمندسازی 
ش��ود ت��ا پس از کس��ر س��هم 
طبق  یارانه ها،  هدفمندس��ازی 

قان��ون   ۱۴ تبص��ره 
2بودجه سال ۱۳97...

سحر شقاقی
کارشناس بودجه

جناب آقای نظری
مدیرعامل موسسه اعتباری نور

مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده 
محترمتان تسلیت عرض می نمائیم.

روابط عمومی روزنامه فرصت امروز

فرصـت امروز: بانک ها و موسس��ات اعتباری در بیانیه ای مش��ترک به 
مناسبت فرا رس��یدن نوروز اعالم کردند: عالوه بر ارائه خدمات الکترونیکی 
ش��بانه روزی در ایام نوروز پیش بینی های الزم برای فعال بودن خودپردازها 
و تأمین نقدینگی مورد نیاز صورت گرفته است.  در این بیانیه آمده است: 
ضمن تبریک فرارس��یدن س��ال نو و بهار پرطراوت به استحضار هموطنان 
عزیز می رس��اند برای رفاه بیشتر هموطنان گرامی در ایام نوروز تمهیدات 
و برنامه های ویژه ای توسط بانک ها و موسسات اعتباری تنظیم شده است.  
ش��عب بانک های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری در روزهای پایانی 
س��ال برای رفاه حال مراجعه کنندگان س��اعت کار خود را به تناسب نیاز 
افزایش داده اند و آمادگی الزم برای ارائه خدمات متنوع به مشتریان گرامی 
را دارند.  عالوه بر ارائه خدمات الکترونیکی شبانه روزی پیش بینی های الزم 
برای فعال ب��ودن خودپردازها و تأمین نقدینگی مورد نیاز در هماهنگی با 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران انجام گرفته است. 
مراکز تم��اس بانک ها و موسس��ات اعتب��اری و ش��رکت های پرداخت 
الکترونیک آماده راهنمایی در س��اعات مختلف بوده و لذا از بابت خدمات 

بانکی مورد نیاز، هموطنان عزیز می توانند اطمینان داشته باشند. 
سپرده جدید بانک ها در بازه یک ساله

اما آخرین بررسی ها نش��ان می دهد که حجم سپرده های بانکی در یک 
قیاس یک ساله بیش از ۲۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به ۱۴۲7 

هزار میلیارد تومان رسیده است. 
به گزارش ایس��نا، حجم باالیی از نقدینگی موجود در اقتصاد که آخرین 
آمارها نشان دهنده رقم ۱۴۶۰ هزار میلیاردی آن در پایان دی ماه است را 

سپرده های بانکی یا همان شبه پول تشکیل می دهد. 
آخری��ن وضعی��ت صورت ه��ای مالی ش��بکه بانکی نش��ان می دهد که 
سپرده های بخش غیردولتی در پایان دی ماه به ۱۴۲7 هزار میلیارد تومان 
رس��یده که در مقایس��ه با دی ماه سال گذش��ته ۲۶۳ هزار میلیارد تومان 
معادل ۲۲.۶ درصد رشد دارد و همچنین نسبت به اسفندماه ۱۳9۵ تا ۱7.۶ 

درصدی افزایش دارد. با وجود این افزایش اما از سرعت رشد سپرده گذاری 
در بانک ها تا حدی کاسته شده است؛ به گونه ای که کل سپرده ها در دی ماه 
س��ال گذشته نس��بت به همین ماه در س��ال ۱۳9۴ حدود ۲۶.۶ درصد و 
در مقایس��ه با اسفند این سال حدود ۱۸.۸ درصد افزایش داشته است. در 
مجموع س��پرده های بخش غیردولتی در دی ماه سال جاری نسبت به دو 
سال گذشته نیز رشد بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دارد.  بخش عمده 
س��پرده های بخش غیردولتی شامل س��پرده های مدت دار است که اکنون 
بانک ها آن را با نرخ سود ۱۵درصد پرداخت می کنند. سپرده های مدت دار 
حدود ۱۱9۰هزار میلیارد تومان از مجموع سپرده های بخش غیردولتی را 
تش��کیل می دهند که نسبت به دی ماه س��ال گذشته که حدود 97۴هزار 
میلیارد تومان ثبت شده بود، بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان افزایش دارد. 
سپرده های کوتاه مدت نیز بخش دیگری از سپرده های غیردولتی هستند 
که اکنون سود آن در بانک ها به ۱۰درصد می رسد. حجم این سپرده ها به 
۱۴۴هزار میلیارد تومان رس��یده که نسبت به دی ماه سال گذشته حدود 
۴۰۰۰میلیارد تومان رشد دارد. بخشی دیگر مربوط به سپرده های در قالب 
قرض الحسنه هستند که 7۱هزار میلیارد تومان برای آن ثبت شده و نسبت 
به دی ماه سال قبل نزدیک به ۲۰هزار میلیارد تومان مانده آن افزایش دارد. 
تغییرات سپرده های بانکی مربوط به ۱۰ماهه امسال بوده و این در حالی 
اس��ت که در بهمن ماه و با توجه به ش��رایطی که در بازار ارز حاکم ش��د، 
بانک مرکزی بس��ته سیاس��ت ارزی را به اجرا درآورد که طی آن نرخ سود 
انتشار گواهی سپرده به ۲۰درصد می رسید. این اوراق موجب تغییراتی در 
س��پرده های بانکی ش��د و حدود ۲۲۰هزار میلیارد تومان اوراق به فروش 
رفت، اما بنا بر اعالم مدیران بانکی عمده این مبلغ به جابه جایی حساب ها 
برمی گردد و منابع جدید چندانی جذب شبکه بانکی نشده است که بتواند 
حجم س��پرده های دریافتی را به طور قابل توجهی رش��د دهد، ولی به هر 
حال باید منتظر بود تا آمار عملکرد پایان سال جاری حجم سپرده ها تغییر 

محسوسی داشته باشد. 

به نظر می رسد حرکت به سمت سرعت های بسیار باالتر اینترنت همچون 
۲۰مگابیت بر ثانیه پیش از هر چیز دیگری مس��تلزم ایجاد زیرساخت های 

مرتبط با فناوری ADSL به جای VDSL و FTTH است. 
به گزارش ایسنا، براساس برنامه  مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
تا پایان برنامه شش��م خانوارها باید از اینترنت ۲۰مگابیت بهره مند شوند. 
تکنولوژی ما اکنون ADSL اس��ت و ۵درصد ظرفیت مشترکان می توانند 
۱۶مگابیت برثانیه خدمات دریافت کنند. مفهوم ۲۰مگ این است که باید 
تکنولوژی تغییر کند و به س��مت VDSL یا FTTH حرکت کنیم، وزیر 
ارتباط��ات و فناوری اطالعات اخیرا درب��اره برنامه های این وزارتخانه برای 
افزایش س��رعت اینترنت بیان کرده اس��ت که شرکت ها را برای استفاده از 
ظرفیت بورس و جذب سرمایه خارجی جهت سرمایه گذاری در این حوزه 
تش��ویق کرده ایم و امیدواریم تا پایان سال ۱۳97 بیش از ۲میلیون پورت 
پرسرعت سرویس دهد.  محمدجواد آذری جهرمی با بیان این که در سال 
گذشته پوشش شبکه ۳G و ۴G در کشور به ۶۰درصد رسیده است، اظهار 
کرده است سال آینده این درصد بیشتر هم خواهد شد و طبق آن چیزی 
که مجلس شورای اسالمی در برنامه ششم توسعه تثبیت کرده است ما باید 
۳۰ رتبه رشد را در حوزه فاوا تجربه کنیم که امیدواریم این هدف را قبل از 

اتمام برنامه ششم توسعه محقق کنیم.  اما داوود زارعیان، معاون مشتریان 
ش��رکت مخابرات ایران  در این باره با اشاره به امکان انتقال دیتا با سرعت 
باال تا یک گیگابیت بر ثانیه توسط فیبر نوری و تجهیز یک میلیون نقطه به 
این س��رویس، درباره فیبر نوری توضیح داد: فیبر نوری بستر انتقالی است 
که در آن امکان انتقال دیتای پرس��رعت باال از گیگابیت وجود دارد. یعنی 
اگر تاکنون اینترنت نهایتا ۸۰ مگابیت بر ثانیه سرعت داشت، با فیبر نوری 
این امکان وجود دارد که سرعت تا هزار مگابیت یا یک گیگابیت بر ثانیه به 

مشتری تحویل داده شود. 

ورود 260هزار میلیارد تومان سپرده جدید به شبکه بانکی

بیانیه مشترک بانک ها

اینترنت 20 مگابایتی سال آینده می آید؟ 



مختلف��ی  پیش بینی ه��ای 
از بازاره��ای س��ال آین��ده طی 
ماه های اخیر منتشر شده است؛ 
از پیش بینی های شخصی گرفته 
تا موسسات مطالعاتی، اما آنچه 
پیش بینی ه��ا  ای��ن  می��ان  در 
مشترک اس��ت، تمرکز بر مرکز 
ثق��ل نوس��ان، یعنی ب��ازار ارز 
اس��ت، ولی آینده ای��ن بازار در 
س��ال97 چه می شود؟ در واقع، 
بررس��ی یک دهه تحوالت بازار 
ارز، طال و مسکن نشان می دهد 
ای��ن بازارها هم��واره در اقتصاد 
ایران موج س��از بوده اند و تغییر 
در هر ک��دام از ای��ن بازارها به 
س��ایر بخش ه��ای اقتص��اد هم 
س��رایت کرده است.  به گزارش 
خبرآنالین، از شش ماه قبل که 
روند افزایشی قیمت دالر شروع 
ش��د تا به امروز، س��رمایه های 
زی��ادی در اقتصاد ایران جابه جا 
ش��ده اند. ماج��را از تثبیت نرخ 
س��ود بانکی روی نرخ ۱۵درصد 
شروع ش��د. آنهایی که پول شان 
س��پرده گذاری  بانک ه��ا  در  را 
کرده بودند، وقتی دیدند بانک ها 
قرار نیس��ت دیگر سودهای باال 
بپردازند، پول ش��ان را از بانک ها 
خارج و روان��ه بازارهای موازی 

مثل سکه و ارز کردند. 
ای��ن رفتار صاحبان س��رمایه 
تنها یک دلیل روش��ن داش��ت؛ 
تداوم رک��ود در اقتصاد. اگرچه 
مسئوالن اقتصادی کشور عنوان 
می کنند که رش��د اقتصادی به 
معنای عب��ور اقتص��اد از رکود 

اس��ت، اما واقعیت این است که 
بخش بزرگی از رش��د اقتصادی 
اتفاق افتاده ناش��ی از نفت بوده 
اس��ت.  اقتصاددان��ان می گویند 
رشد واقعی اقتصاد زمانی اتفاق 
می افتد که روند تشکیل سرمایه 
ثاب��ت مثبت باش��د، ام��ا در دو 
بخش مهم اقتصاد کش��ور یعنی 
مسکن و صنعت این شاخص ها 
ی��ا منفی بوده یا رش��د بس��یار 
بررسی ها  اس��ت.  داشته  اندکی 
نش��ان می دهد رش��د تش��کیل 
س��رمایه ثابت در س��ال ۱۳9۴ 
براب��ر با ۱۲- درصد و در س��ال 
۱۳9۵ برابر با ۳.7- درصد بوده 
است. در 9 ماهه امسال نیز نرخ 
رشد تشکیل سرمایه ثابت تنها 

۰.۱ درصد بوده است. 
حاال با اس��تناد ب��ه همین دو 
شاخص می توان رفتار صاحبان 
سرمایه برای گرفتن سود بیشتر 
در بازارهای طال و س��که، ارز و 
مس��کن را تحلیل کرد. به گفته 
اقتصاددانان، رشد منفی تشکیل 
س��رمایه ثابت ناخالص ناشی از 
عمرانی  بودجه های  تحقق  عدم 
در  س��رمایه گذاری  کاه��ش  و 
بخش ساختمان است. در چنین 
ش��رایطی وقتی بان��ک مرکزی 
تصمیم می گیرد نرخ سود بانکی 
را کاهش دهد در واقع جرقه ای 

در خرمن پول افکنده است. 
شاید بانک مرکزی پیش بینی 
نمی کرد که با این تصمیم پولی، 
کنترل بازار ارز از دس��تش خارج 
شود؛ چه آنکه بارها ولی اهلل سیف 

رئیس کل بانک مرکزی در مقابل 
پرسش هایی که رسانه ها با نگرانی 
از او درباره شیب فزآینده قیمت 
دالر می پرس��یدند تنه��ا به این 
جمله که»این افزایش ها ناش��ی 
از تغییرات فصلی اس��ت« بسنده 
می کرد، اما بعد از عبور از تحوالت 
فصلی مثل سال نوی مسیحی و 
سال نوی چینی ارز از افزایش باز 

نایستاد. 
اندراحواالت بازار مسکن

اگ��ر مبنای تغیی��ر را در بازار 
معامالت  میزان  افزایش  مسکن 
در ش��ش ماهه دوم سال جاری 
ق��رار دهیم، بازار مس��کن رو به  
رون��ق گذاش��ته اس��ت، اما این 
دلیل خ��روج مس��کن از رکود 
نیس��ت. از ش��ش م��اه قبل که 
قیمت مصالح س��اختمانی رو به 
افزای��ش گذاش��ته، هزینه تمام 
شده ساخت وساز را هم افزایش 
داده اس��ت. از س��ویی برخ��ی 
افزایش  معتقدند  اقتصاددان��ان 
نرخ ارز مان��ع از جهش قیمتی 

در بازار مسکن خواهد شد. 
 بن��ا به گفت��ه این گ��روه از 
در  ک��ه  آنج��ا  از  کارشناس��ان 
اقتص��اد ایران، نرخ ارز به عنوان 
ی��ک جانش��ین ب��رای بازدهی 
مسکن عمل می کند، بنابراین با 
افزایش عایدی ن��رخ ارز و بازار 
ارز، م�ردم ب�ه داد و س���تد ارز 
روی خواهن�د آورد و در نتیجه 
با افزای��ش بازده��ی ارز، تقاضا 
ب��رای مس��کن کاه��ش خواهد 

یافت. 

از س��وی دیگ��ر، گروهی هم 
می گوین��د ن��رخ ارز می توان��د 
ب��ر هزین��ه کااله��ا و خدمات 
م��ورد نی��از س��اخت مس��کن 
نی��ز تأثیرگ��ذار باش��د. یعنی با 
افزایش نرخ ارز، هزینه س��اخت 
مس��کن افزایش خواه��د یافت. 
یعن��ی افزای��ش ش��اخص تورم 
تولیدکننده مصالح س��اختمانی 
که طی شش ماه اخیر رخ داده، 
مح��رک افزایش نس��بی قیمت 
مسکن در سال آینده می شود. 

در این میان مؤسسه مطالعات 
اقتص��ادی بامداد هم پیش بینی 
کرده اس��ت که »بازار مس��کن 
پس از رکود سال های ۱۳9۲ تا 
۱۳9۶، در سال ۱۳97 به صورت 
کاماًل آهس��ته و  محدود از رکود 
خارج شده و رشد قیمت مسکن 
در اکث��ر ماه ه��ای س��ال آینده 
بیشتر از نرخ تورم اما حداکثر تا 

۲۵ الی ۳۰درصد خواهد بود«.
ریسک نکنید

پیش بینی ه��ا حکای��ت از آن 
دارد ک��ه مهم تری��ن تح��والت 
سال آینده در س��ه بازار موازی 
یعن��ی ارز، س��که و طال خواهد 
ب��ود. از امروز مش��خص اس��ت 
ک��ه خیل��ی از س��پرده گذاران 
بانک ها پول هایش��ان را به امید 
س��ود بیش��تر به این س��ه بازار 
برده ان��د. این هج��وم نقدینگی 
سبب ش��ده تا این بازارها سال 
آینده همچن��ان در رأس اخبار 
باشند. خیلی ها هم ممکن است 
از همین امروز وسوس��ه شوند و 

بخواهند وارد این بازارها شوند، 
ام��ا کارشناس��ان می گویند این 

بازار پرریسک است. 
ب��ا  همچن��ان  ارز  اگرچ��ه 
قیمت های��ی که تاکن��ون تجربه 
نش��ده، می ت��ازد و طال و س��که 
هم به تأس��ی از ای��ن افزایش ها 
رو به افزایش اس��ت، اما واقعیت 
این اس��ت ک��ه بازارهایی مه آلود 
هستند. سکان هدایت این بازارها 
در اختی��ار بانک مرکزی اس��ت. 
اگر بانک مرکزی از سیاست های 
تازه پولی در سال آینده رونمایی 
کن��د، تجرب��ه س��ال 9۰ ب��رای 
تکرار  کم تجربه  س��رمایه گذاران 
خواهد ش��د. تجربه تلخ کسانی 
که یک ش��به دارایی های خود را 
در اثرس��رمایه گذاری در سکه از 

دست دادند. 
ش��یر ارز هم در دست دولت 
اس��ت؛ ه��ر زم��ان اراده کن��د، 
می تواند بازار را کنترل کند. کما 
اینکه حاال با ک��م کردن عرضه 
ارز مانع از خروج ارز از کشور در 
پی سفرهای نوروزی شده است. 
تنه��ا ب��ازار معق��ول در این 
می��ان ب��ورس اس��ت، ام��ا در 
ای��ن ش��رایط ب��ورس آن ط��ور 
ک��ه انتظ��ار می رف��ت، بازدهی 
باالی��ی را تجربه نکرده اس��ت. 
س��رمایه گذاران بورس��ی نگران 
آینده این بازار هستند، از همین 
رو در یک ماه اخیر شاخص کل 
ب��ورس رو به کاهش اس��ت. در 
واقع معامله گ��ران منتظرند که 
شرایط سایر بازارها را بسنجند. 

کدام بازارها در سال آینده پرسود هستند؟ 

چشماندازبازارهایموازی

ایران در حالی سال ۱۳9۶ را 
به پایان می برد ک��ه آخر هفته 
گذش��ته مرکز آمار ایران رش��د 
اقتصادی 9ماهه امس��ال کشور 
را ب��دون نف��ت ۴.7 و ب��ا نفت 
۴.۴ اع��الم ک��رد و پیش بین��ی 
مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس از 
رش��د اقتصادی ۱۲ ماه امسال 
ه��م ح��دود ۴.۴ خواه��د بود؛ 
اما این رش��د اقتص��ادی مثبت 
ب��ه مفه��وم واقع��ی نش��انه ای 
امیدوار کننده برای اقتصاد ایران 
در سال آینده نخواهد بود؛ زیرا 
کارشناس��ان اقتصادی و فعاالن 
بخش  خصوصی معتقدند دولت 
و اقتصاد ایران س��ال سختی را 

در پیش دارد. 
اگرچ��ه رش��د اقتص��ادی در 
س��ال جاری مثبت بوده اس��ت 
و آخری��ن تورم اعالم ش��ده از 
سوی بانک مرکزی )که مربوط 
اس��ت( همچنان  بهمن م��اه  به 
تک رقم��ی و 9.9 درص��د بوده 

است ولی شاخص های اقتصادی 
بس��یاری وجود دارند که نشانه 
س��ال  در  را  اقتص��ادی  امی��د 
آین��ده در خ��ود ندارند و حتی 
دس��تاوردهای دولت در رش��د 
اقتصادی و تورم تک رقمی را که 
در دوسال گذش��ته حفظ شده 

بود، به شدت تهدید می کنند. 
ای��ران،  ات��اق  گ��زارش  ب��ه 
اقتصادی  چالش های  مهم ترین 
را باید »رشد بیکاری به خصوص 
تحصیلک��ردگان،  بی��کاری 
نوس��انات  و  ارزی  مش��کالتی 
بازار، چالش ه��ای مالی و نظام 
بانکی، کس��ری بودجه دولتی و 
بدهی های  عمرانی،  بودجه های 
دول��ت ب��ه بخ��ش  خصوصی و 
نظ��ام بانکی، فس��اد اقتصادی، 
صندوق ه��ای  مش��کالت 
بازنشس��تگی، کمبود نقدینگی 
واحده��ای تولیدی و کس��ری 
بودج��ه برای پرداخ��ت حقوق 
کارگ��ران، نب��ود رواب��ط بانکی 

بین المللی و فش��ارهای آمریکا 
ب��رای  ب��ر کش��ورهای دیگ��ر 
کاه��ش ارتباط��ات اقتصادی با 
کش��ورمان و تهدی��د به خروج 
از برجام« دانس��ت؛ چالش های 
ج��دی ک��ه ب��ه نظر می رس��د 
مردان  به خص��وص  دولتمردان 
اقتصادی دولت باید برنامه ریزی 
جدی برای آنها داش��ته باشند؛ 
مش��کالتی که اگر برای آنها از 
همین حاال سیاست گذاری های 
دقیق��ی صورت نگی��رد ممکن 
است دولت را با شرایط سختی 

روبه رو کند. 
چالش ه��ای  ای��ن  کن��ار  در 
اقتص��ادی دولت در حال حاضر 
با ش��رایط س��خت دیگری هم 
کاه��ش  آن  و  اس��ت  روب��ه رو 
ش��دید امید اجتماع��ی، اعتماد 
عموم��ی و س��رمایه اجتماع��ی 
اس��ت که به نوعی می توان آنها 
کنونی  اصلی  ابرچالش ه��ای  را 
کش��ور نامی��د، زی��را ای��ن یک 

واقعیت است که حل مشکالت 
سیاس��ی،  اجتماعی،  اقتصادی، 
فرهنگ��ی و... در ه��ر کش��وری 
زمانب��ر خواهد بود و آنچه باعث 
می ش��ود مردم با دولت ها برای 
ح��ل این مش��کالت همراهی و 
همکاری داش��ته باش��ند، امید 
اجتماع��ی، اعتم��اد عموم��ی و 
س��رمایه اجتماع��ی اس��ت. به 
این  ترمیم  کارشناس��ان  اعتقاد 
س��ه، اولویت های اصلی اس��ت 
ک��ه هم اکن��ون دول��ت باید در 
رأس ام��ور ق��رار ده��د؛ نکاتی 
ک��ه حتی مس��عود نیل��ی یکی 
اقتص��ادی  تئوریس��ین های  از 
دول��ت روحان��ی در پنج س��ال 
گذش��ته هم بر آن تأکید دارد. 
او در گفت وگوی��ی ب��ا روزنامه 
ایران با اش��اره ب��ه اینکه مردم 
در طبق��ات اجتماع��ی مختلف 
ب��ا س��رخوردگی هایی مواج��ه 
ش��ده اند، گفته اس��ت: »اکنون 
بازس��ازی امی��د و اعتماد مردم 

به آینده حت��ی از کاهش تورم 
و افزایش ص��ادرات و هر مولفه 
دیگ��ری مهم ت��ر اس��ت. اگر از 
مردم درباره آینده نظر س��نجی 
کنند، چند نفر با روحیه خیلی 
مثب��ت می گویند م��ا می دانیم 
ب��ه جلو می روی��م، هرچند االن 
مشکل داریم؟« او همچنین در 
این مصاحبه گفته است: »همه 
در یک کشتی نشسته ایم و اگر 
این کشتی غرق شود، همه ضرر 
می کنند.«؛ جمله ای که نش��ان 
می ده��د از نظر او که دس��تیار 
اقتص��ادی رئیس جمه��ور ه��م 
هس��ت احیای امی��د اجتماعی 
و بازس��ازی اعتم��اد عمومی و 
سرمایه های اجتماعی مهم ترین 
گامی اس��ت که دول��ت باید در 
س��ال آینده بردارد؛ موضوعاتی 
ک��ه باع��ث می ش��ود م��ردم با 
دولت و مس��ئوالن ب��رای حل 
چالش ه��ای کش��ور همراه��ی 

داشته باشند. 

بازسازی امید با تدبیر دولت

مهم ترین چالش های اقتصاد ایران در سال 97

گزارش2

اقتصادجهان

اکونومیست خبر داد
گران ترین و ارزان ترین شهرهای 

جهان برای زندگی
گران ترین شهر های جهان در اروپا و آسیا قرار دارند، 
تهران یکی از ارزان ترین ش��هرهای خاورمیانه و جهان 
است.  به گزارش ایسنا، اکونومیست در گزارش خود با 
عنوان »شهرهای آسیایی و اروپایی برای کسب عنوان 
گران ترین شهر جهان با هم رقابت می کنند«، ۱۳۳ شهر 
جهان را از نظر هزینه ها در ۱۵۰ بخش مختلف با یکدیگر 
مقایسه کرده است. در این گزارش شهر نیویورک آمریکا 
به عنوان شهر معیار در نظر گرفته شده است و شاخص 
هزینه های آن برابر ۱۰۰ در نظر گرفته شده است.  شهر 
سنگاپور با شاخص ۱۱۶، گران ترین شهر جهان است و 
هزینه های زندگ��ی در آن ۱۶ درصد بیش از نیویورک 
است. به گفته اکونومیست، علت حضور نداشتن لندن 
و نیویورک در بین ۱۰ شهر گران قیمت جهان، تضعیف 

واحد پول ملی آمریکا و انگلیس بوده است. 
پاریس و زوریخ، گران ترین شهرهای اروپایی و دومین 
ش��هرهای گران قیمت جهان با شاخص ۱۱۲ هستند و 
پس از آن این دو ش��هر، هنگ کنگ با شاخص ۱۱۱ و 
اس��لو با شاخص ۱۰7 قرار دارند. شهرهای ژنو و سئول 
به طور مش��ترک با شاخص ۱۰۶ و کپنهاگن با شاخص 
۱۰۵، شش��مین و هش��تمین ش��هرهای گران قیمت 
جهان هس��تند و پس از آن، س��یدنی با شاخص ۱۰۲ 
در رده ده��م قرار دارد.  در س��وی مقابل، به دلیل آن 
که واحد پول ملی ازبکس��تان به دنبال س��قوط قیمت 
خود در سپتامبر سال گذشته حدود نیمی از ارزش خود 
را از دس��ت داد، شهر تاشکند بیشترین رکورد کاهش 
هزینه های زندگی را به ثبت رس��اند و از رتبه ۳۵ سال 
گذش��ته به صد و دوازدهمین شهر گران قیمت جهان 
تبدیل شد.  همچنین تا پایان سپتامبر ۲۰۱7، از منطقه 
خاورمیانه شهر امان در رده ۲۸، دوبی در رده ۶۶، دوحه 
در رده ۱۰۱، ج��ده در رده ۱۰7 و ری��اض در رده ۱۱7 

گران ترین شهرهای جهان قرار دارند. 
تهران و قاهره هر دو مشترکا در رده ۱۲۱ قرار دارند 
و تنها ش��هرهای الجزایر و دمش��ق، هزینه های زندگی 
پایین تری از تهران دارند. دمش��ق ارزان ترین شهر دنیا 
نیز به شمار می رود. طبق آمارهای اکونومیست، هزینه 
زندگ��ی در تهران تقریباً نصف هزینه زندگی در ش��هر 
نیویورک است.  در اروپای شرقی، پراگ گران ترین شهر 
اس��ت و پس از آن مسکو و ورشو قرار دارند. ارزان ترین 
شهرها هم آلماتی و بخارست هستند. در اروپای غربی، 
پاری��س و زوریخ گران ترین ش��هر ها و لیس��بون و آتن 

ارزان ترین شهر ها هستند. 
اما در آمریکای ش��مالی، نیویورک گران ترین ش��هر 
منطقه و س��یزدهمین ش��هر گران جهان است و پس 
از آن لس آنجل��س قرار دارد. ارزان ترین ش��هر ها هم به 
ترتیب تورنتو، آتالنتا و کلیولند هستند.  ارزان ترین شهر 
جهان دمش��ق است و پس از آن کاراکاس و آلماتی در 

رده های ۱۳۲ و ۱۳۱ قرار دارند. 

بلومبرگ گزارش داد
جنگ تجاری ترامپ چقدر به 
اقتصاد جهانی لطمه می زند؟ 

کارشناس��ان هشدار دادند وقوع یک جنگ تجاری 
تمام عیار ممکن است ۴7۰ میلیارد دالر به اقتصادی 
جهان��ی لطمه بزند.  به گزارش تس��نیم، بر اس��اس 
ب��رآورد مؤسس��ه بلومبرگ اکونومیک��س، وقوع یک 
جنگ تج��اری تمام عیار ممکن اس��ت ۴7۰ میلیارد 
دالر به اقتصادی جهان��ی لطمه بزند.  تصمیم دولت 
آمریکا مبنی بر وضع تعرفه فوالد و آلومنیوم احتماال 
تنها آغاز کار است، زیرا دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا هش��دار داده که اقدامات بیش��تری را در این 
راستا انجام خواهد داد. سیسیلیا مالمستورم، مسئول 
تج��ارت اتحادیه اروپا وعده داده ک��ه اروپا »در برابر 
قلدرها خواهد ایستاد«. تحلیل های مؤسسه بلومبرگ 
اکونومیکس که به تازگی منتشر شده نشان می دهد 
در صورت��ی که دولت آمریکا تعرفه ای ۱۰درصدی بر 
واردات کاالهای مختلف به آمریکا وضع کند و جهان 
نیز این اقدام را تالفی نماید، اقتصاد جهانی تا س��ال 
۲۰۲۰ میالدی نیم درصد کوچک تر از وضعیت بدون 
وضع این تعرفه ها خواهد شد. به گفته جیمی مورسی 
و تام اورلیک، اقتصاددانانی که در این تحقیق شرکت 
کرده اند، این یک سناریوی بدبینانه است،  »اما دیگر 

یک سناریوی غیرممکن نیست«.
بر اس��اس ای��ن گ��زارش در صورت وق��وع جنگ 
تجاری، میزان تورم در آمریکا رشد سریع تری خواهد 
یافت و ای��ن موجب کاهش تقاضا ب��رای مصرف در 
آمری��کا خواهد ش��د و بر ص��ادرات س��ایر اقتصادها 
تأثیر خواهد گذاش��ت. وقوع چنین جنگ تجاری ای 
همچنین موجب کوچک شدن ۰.9 درصدی اقتصاد 
آمریکا در سال ۲۰۲۰ نسبت به وضعیت بدون تعرفه 
خواهد ش��د.  همچنین بر اساس این سناریو، میزان 
تجارت جهانی تا سال ۲۰۲۰ نسبت به وضعیت بدون 
تعرف��ه ۳.7درصد کاهش خواه��د یافت. این گزارش 
همچنین حاکی اس��ت چنین جنگی موجب کاهش 
تولی��د ناخالص داخلی جهان��ی در درازمدت خواهد 
شد، زیرا کاهش حجم تجارت به معنای رقابت کمتر 
و ایجاد موانع بیش��تر برای تبادل فناوری و ایده های 
مختلف خواهد شد و همگی آنها به روند رشد پایدار 

اقتصاد جهان لطمه خواهد زد. 

یادداشت

دریچه

سرنوشت بودجه شرکت های دولتی 
در سال 97

کلیات بودجه سال ۱۳97 به طرز بی سابقه ای توسط 
مجلس شورای اسالمی رد و دولت ناچار شد با تغییرات 

گسترده ای مجددا آن را به نگارش درآورد. 
تبصره ه��ای بودج��ه س��ال ۱۳97 در بخش بودجه 
ش��رکت های دولتی با تغییرات وس��یعی مواجه ش��د. 
هدفمند سازی یارانه ها که توسط دولت وقت با تغییراتی 
می رفت تا اقشار آسیب پذیر را هدف قرار دهد متعاقب 
اعتراضات مردمی، به شیوه سابق مورد عمل قرار گرفت. 
در ای��ن میان به دلیل اینکه ش��رکت های مجموعه 
وزارت نفت به س��ازمان هدفمند سازی یارانه ها بدهکار 
بوده اند و پرداخت سهم هدفمندی شان به تعویق افتاده 
بود، مجموعه دولت و مجلس تصمیم گرفتند کل درآمد 
شرکت ها به حساب هدفمندس��ازی واریز شود تا پس 
از کسر س��هم هدفمندسازی یارانه ها، طبق تبصره ۱۴ 
قانون بودجه س��ال ۱۳97 باقی درآمد ش��رکت ها پس 
از کسر هدفمندی به سازمان برنامه بودجه عودت داده 
شود و شرکت ها همانند دستگاه های اجرایی تخصیص 

دریافت کنند. 
هر چند صراحتا در خصوص سازوکار چنین تصمیمی 
در بودجه س��ال ۱۳97 عبارتی نوشته نشده است، ولی 
ب��ا نگاهی به جدول تبصره ۱۴ می توان دریافت که کل 
درآمد ش��رکت های نفت و گاز باید پس از کس��ر سهم 
هدفمندی به سازمان برنامه عودت داده شود. عالوه بر 
آن تکالیف گسترده ای بر عهده شرکت های سودده نفت 
و گاز گذاشته شده که در این نوشتار به صورت اختصار 

به برخی تبعات آن اشاره می شود. 
۱- شرکت های نفت و گاز، به دلیل اینکه زیرمجموعه 
خود را هدایت می کنند و ش��رکت های مادر تخصصی 
محسوب می ش��وند، برای توس��عه فعالیت های خود و 
راهبری مجموعه ش��ان نیاز به مناب��ع دارند. با تصویب 
قان��ون جدید ای��ن راهبری محدودتر ش��ده و همانند 
دس��تگاه های اجرایی برای اخذ حقوق و دستمزد خود 

نیز باید دست به دامان سازمان برنامه باشند. 
۲- شرکت ملی گاز ایران به دلیل خدمات گاز رسانی 
به روستاها و نیز برنامه های بلند مدت برای صادرات گاز 
به کشورهای همسایه نیازمند منابع الزم هستند که به 
دلیل تکالیف گسترده ای همچون معافیت اماکنی چون 
امامزاده ها و مس��اجد و تکایا و اخیراً مدارس کش��ور از 
پرداخ��ت گازبها و نیز طلب ۱۴۰میلیاردی از نیروهای 
مس��لح همچنین عدم دریافت س��هم از ص��ادرات گاز 
طبیعی، افزایش سهم صندوق توسعه ملی به ۳۲ درصد 
و افزایش ساالنه ۲درصد به این سهم، واریز یک درصد 
از هزینه های کل ش��رکت به خزانه داری کل کش��ور، 
عمومی شدن وجوه گاز و سپردن تکالیف شرکت ملی 
گاز به خزانه داری کل کشور با مشکالت عدیده از جهت 
منابع مواجه ش��ده است.  با توجه به اینکه شرکت ملی 
گاز طرح های توسعه ای خود را تا حدود زیادی اجرا کرده 
و تا میزان ۸۰درصد روستاهای کشور از نعمت گاز بهره مند 
شده اند، تأمین چنین شبکه مویرگی، به اقصا نقاط کشور 
با تکالیف سنگین محوله بر دوش شرکت ملی گاز و عدم 
دریافت سهم از صادرات و نیز عدم دسترسی به منابع خود، 
بعید به نظر می رسد.  وانگهی هدفمند سازی یارانه ها که در 
سال ۱۳۸۵ با هدف توجه به تولید، به اجرا درآمد در عمل 
بر ضد تولید عمل کرد و منابع کشور را بلعید و با فاصله 
بسیار از اهداف مد نظر قانونگذار به اجرا درآمد. اکنون پس 
از گذشت ۱۲ س��ال از اجرای آن و محرز شدن اشکاالت 
فراوان، اصرار بر ادامه به شیوه گذشته، شرکت ها را با کمبود 
منابع مالی مواجه ساخته و اهداف بنگاهداری دولتی را به 

محاق می برد. 
قدر مسلم شرکت های نفت و گاز که ۱۶ هزار میلیارد 
تومان )۶۸ درصد( از درآمدهای دولت را تأمین می کنند 
با وضع چنین قوانینی در بودجه نه تنها نخواهند توانست 
وظایف ذاتی و توسعه ای خود را ایفا کنند، بلکه قادر به 
تأمین منابع مالی برای دولت نیز نخواهند بود. ش��اید 
وقت آن رس��یده نگاه مجموعه دول��ت و حاکمیت به 

شرکت های دولتی تغییر اساسی یابد. 

نشست تعیین دستمزد بدون نتیجه پایان یافت
ادامه چانه زنی برای دستمزد 97

در حالی نشس��ت ش��ورای عالی کار صبح جمعه با 
حضور سه وزیر اقتصادی و اعضای کارگری و کارفرمایی 
شورای عالی کار برای تعیین دستمزد 97 برگزار شد که 

این نشست، بدون نتیجه پایان یافت. 
ب��ه گزارش مهر، نهمین نشس��ت ش��ورای عالی کار 
برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران صبح جمعه 
ب��ا حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
مس��عود کرباس��یان وزیر امور اقتصاد و دارایی، محمد 
ش��ریعتمداری وزی��ر صنع��ت، معدن و تج��ارت، نیره 
پیروزبخت رئیس سازمان استاندارد، اعضای کارگری و 
کارفرمایی شورای عالی کار در محل وزارت کار برگزار 
ش��د.  بر اس��اس این گزارش، پس از حدود دو ساعت 
مذاکره شرکای اجتماعی، این جلسه بدون نتیجه پایان 
یافت. بر این اس��اس مقرر شد نشس��ت بعدی شورای 
عالی کار برای تعیین دس��تمزد س��ال آینده کارگران، 

امروز شنبه برگزار شود. 
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آخرین روزهای س��ال در حالی سپری 
می ش��ود که برخی فروش��ندگان از نبود 
رونق در ای��ن بازار گله دارند؛ بس��یاری 
معتقدن��د مش��کالت در ب��ازار پوش��اک 
جدی است. از یک سو واردات غیرقانونی 
پوشاک تولیدکنندگان را تهدید می کند 
و از سوی دیگر دس��تفروش های حاشیه 
خیابان ه��ا و پیاده روها مانع از آن ش��ده 
اس��ت که واحدهای صنفی رونق الزم را 
ب��ه خود ببینن��د. در کنار ای��ن اتفاق ها، 
ن��وع جن��س ه��م موضوع��ی اس��ت که 
این روزه��ا مانور زیادی از س��وی دولت 
روی آن ص��ورت گرفته؛ اینکه پوش��اکی 
که خریداری می ش��ود، ایرانی اس��ت یا 

خارجی؟ 
به گ��زارش خبرآنالین، س��نت خرید 
لباس ن��و برای س��ال جدی��د از دیرباز 
بازارهای پوش��اک را با ش��لوغی مواجه 
می ک��رد، هرچن��د در برخ��ی س��ال ها 
تغییرات قدرت خرید بر بیش��ی و کمی 
این رون��ق تأثیرگذار بود. در س��ال های 
گذش��ته بازار پوشاک ایران به تدریج در 
اختیار پوش��اک ترک، چین و پاکستان 
قرار گرفته اس��ت. البته س��هم پوشاک 
چین بی��ش از همه اجناس اس��ت. این 
اتف��اق تل��خ تولیدکننده های پوش��اک 
داخلی را با مش��کل مواجه کرده است، 
به ط��وری ک��ه حت��ی طراح��ان داخلی 
ه��م نتوانس��ته اند ذائق��ه مصرف کننده 
ایران��ی را تغییر دهن��د و کماکان اصل 
»قیم��ت کمتر« ب��ر کیفی��ت و زیبایی 
غلبه کرده اس��ت. واقعیت این است که 
پوشاک قاچاق و غیرقاچاق به راحتی در 
فروش��گاه های عرضه پوشاک به فروش 
می رس��د و در این میان به دلیل ارزانی 
قیم��ت، مصرف کنن��ده ترجیح می دهد 
کاالی بی کیفیت چینی را  تنها به دلیل 

ارزان تر بودن، بخرد. 
نتیج��ه چنی��ن اتفاقی در س��ال های 
گذش��ته به تعطیل��ی واحده��ای تولید 
پوشاک داخلی و بیکارشدن گروه کثیری 

از خیاطان، طراحان و کارگران این بخش 
منجر شده است. اینکه پوشاک ترکیه ای 
در بازارهای ایران جوالن می دهد، پدیده 
تلخی است؛ خصوصا وقتی که چینی ها و 
ترکیه ای ها برای بازار ایران مانتو طراحی 

می کنند.
هرچند ای��ن روزها مس��ئوالن وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت ب��ا همکاری 
اصناف در حال رصد کردن بازار نوروزی 
پوشاک و تش��ویق مردم به خرید کاالی 
ایران��ی هس��تند، اما این موض��وع حتما 
طرحی بلندمدت است و به این زودی ها 
ذائق��ه مصرف کننده ایران��ی را نمی توان 

تغییر داد. 
 لب��اس نو هنوز یکی از اقالمی اس��ت 
که در س��بد خرید بس��یاری از ایرانی ها 
جا دارد. بررس��ی ها نشان می دهد به طور 
متوس��ط یک خان��واده ایرانی در س��ال 
۱۳9۵ ی��ک میلی��ون و ۶9۱ هزار تومان 
ص��رف خری��د لباس در کل س��ال کرده 
اس��ت، اما هزینه خرید لباس در آستانه 

سال نو چقدر است؟ 
برند بخرید، بیشتر پول بدهید

 پیراهن مردانه قیمت مشخصی ندارد. 
این روزه��ا کن��ار خیاب��ان پیراهن های 
جعبه ای ۲۰ تا ۴۰ هزار تومانی را به وفور 
می بینید که اغلب آنها هم اجناس قاچاق 
هس��تند، اما اگر قصد خرید پیراهن برند 
را کردید باید بپذیرید که حتی ۲۰۰هزار 
توم��ان پرداخت کنی��د. حتما هم برندها 
ایرانی نیس��تند. قیمت های متعارف برای 
پیراهن مردانه باالس��ت، چرا که در بازار 
ته��ران، پیراهن های خاص ب��ا برندهای 
خاص حتی بیش از ی��ک میلیون تومان 

هم قیمت دارد. 
 به ش��کل معمول اما اگر کس��ی قصد 
خری��د پیراهن مناس��ب داش��ته باش��د 
الزم اس��ت هزینه ای ۱۰۰ه��زار تومانی 
را ب��رای این کار در نظ��ر بگیرد. در این 
بین ش��لوارهای مردانه نیز مانند پیراهن 
مردانه، بس��ته به جنس و ن��وع پارچه از 

۵۰ ه��زار توم��ان تا یک میلی��ون تومان 
قیمت می خورد، اما یک ش��لوار مناسب 
و معمول��ی حداق��ل ۱۰۰ه��زار تومانی 
قیمت دارد. هرچند در ش��رایط معمول، 
جوان تره��ا جی��ن انتخ��اب می کنن��د و 
میانه ه��ا کت��ان و س��ن و س��ال دارترها 
پارچ��ه ای ام��ا در ن��وروز لباس رس��می 

منتخب بسیاری از افراد است. 
 به ای��ن ترتی��ب یک پیراه��ن و یک 
ش��لوار مردانه حداقل ۲۰۰هزار تومان و 
حداکث��ری غیرقابل ب��رآورد، هزینه دربر 
دارد. ای��ن تم��ام ماجرا نیس��ت. اگر پای 
کفش و کمربند هم وارد میدان شود آن 
وقت اس��ت که باید ۱۵۰ هزار تومانی به 

این هزینه اضافه کرد. 
برای خرید لباس زنانه چقدر باید 

هزینه کرد؟ 
 اینج��ا بای��د هزینه بیش��تری در نظر 
گرفت. غالبا مانتو و شلوار، تی شرت زنانه 
یا شومیز، کفش و کیف و شال یا روسری 
اقالمی هس��تند که توس��ط زنان برای نو 
ش��دن لباس عید خریداری می شود. باز 
ه��م در این بازار پوش��اک خارجی حرف 

اول را می زند. 
 این روزها حتی کنار خیابان رگال های 
بزرگ��ی برای عرضه مانتو پیدا می ش��ود؛ 
مانتوهای��ی که از س��وی دستفروش��ان 
خیابان��ی عرض��ه می ش��ود بی��ن ۳۰ تا 
۵۰هزار تومان قیم��ت دارد، اما متعارف 
قیمت یک مانتو را باید ۱۵۰ هزار تومان 
در نظر گرفت. خوشبختانه سهم مانتوی 
خارج��ی در این بازار ب��ه مراتب کمتر از 
سایر بازارهاست اما در سایر پوشاک زنانه 

اغلب اجناس خارجی است. 
 از س��وی دیگر ش��لوار زنان��ه نیز بین 
۵۰ ت��ا ۱۵۰ هزار تومان قیمت می خورد. 
هزینه کی��ف و کفش حداق��ل باید بین 
۲۰۰تا ۳۰۰هزار تومان لحاظ شود. شال 
و روسری نیز بین ۱۵ تا ۱۵۰ هزار تومان 
هزینه روی دس��ت خریدار می گذارد در 
عین حال که ش��ومیز یا تی ش��رت زنانه 

نی��ز بهایی بین ۵۰ ت��ا ۱۵۰ هزار تومان 
در عادی ترین ش��کل دارد. به این ترتیب 
خری��د لباس های زنانه حداقل ۳۶۵ هزار 
تومان تا 9۰۰هزار تومان در حالت عادی 
و هزینه ای به مراتب بیش��تر در وضعیت 
خرید از برندها به همراه خواهد داشت. 

 پاشنه آشیل
 اینجا پاشنه آشیل هزینه خانوار ایرانی 
برای خرید لباس عید اس��ت. اگر پدرها 
و مادرها از خری��د برخی اقالم مورد نیاز 
خود ب��ا هدف کم کردن هزینه ها چش��م 
بپوشند، اما نمی توانند در این حوزه کاری 
کنند. اتفاقا تیغ فروش��ندگان نیز در این 
ب��ازار بیش از دیگر حوزه ها برندگی دارد. 
در بس��یاری موارد یک ش��لوار بچه گانه 
قیمتی بیش از یک شلوار مردانه یا زنانه 
در بازار ای��ران دارد. بلوزها و ش��ومیزها 
و پیراهن ه��ای بچه گان��ه نی��ز به همین 
ترتیب لباس ه��ا و کفش های بچه گانه از 
دیرب��از قیمتی باالتر از لباس بزرگس��ال 
را داراس��ت و این نسبت همچنان حفظ 

شده است. 
 به این ترتیب به نظر می رسد والدینی 
که قصد خرید دو دس��ت لباس برای هر 
فرزن��د خود دارند بای��د حداقل برای هر 
دس��ت لباس ۱۰۰هزار تومان��ی در نظر 
بگیرند. نکته اینجاست که کار بچه ها در 
شب عید با یک دست لباس راه نمی افتد 
و در نتیج��ه خری��د لب��اس دو فرزند در 
عادی ترین شکل، با کیفیت متعارف کاال 
هزین��ه ای در ح��دود ۴۰۰ هزار تومان را 
داراس��ت. به این ترتیب نو ش��دن سر تا 
پای ی��ک خانواده چهار نفره یک میلیون 
و ۱۰۰هزار تومان در عادی ترین ش��کل 
برآورد می ش��ود، ح��ال آنکه اگ��ر تولید 
داخل��ی به��ا داده ش��ود و س��هم کاالی 
قاچاق کم شود، هم چرخ اقتصادی کشور 
راحت تر می چرخد و هم هزینه تولید کم 
می شود. نتیجه این اتفاق اشتغال بیشتر 
و البت��ه کاهش هزینه ه��ای خانوار برای 

مراسمی چون نوروز است. 

ماهی قرمز گل س��ر س��بد سفره های 
ن��وروزی مردم اس��ت که هر س��اله بازار 
داغ��ی در این ایام پیدا می کند و به گفته 
معاون سازمان شیالت میزان تولید انواع 
ماهیان زینتی که بخشی از آن مربوط به 
ماهی قرمز است س��االنه به ۲۰۰ میلیون 
قطعه می رسد و آیین نامه ای برای تسهیل 
این فعالیت در حال تصویب و ابالغ است. 
به گزارش ایسنا، ماهی قرمز که به رسم 
همیشگی مهمان سفره های نوروزی است 
و در ای��ام تعطیالت و ش��ب عید در همه 
خانه ها یافت می ش��ود، ام��روزه به گفته 
حس��ین عبدالحی، تولید فراوانی دارد و 
بخش زیادی از ۲۰۰ میلیون قطعه انواع 
ماهیان زینتی تولیدی در کشور است که 
در قال��ب ۲۰۰ نوع ماهی زینتی و تقریبا 
در همه استان ها صورت می گیرد. در این 

میان بیش��ترین تولید ماهیان زینتی در 
استان اصفهان صورت می گیرد و وضعیت 
تجارت آن نیز بهبود یافته، چراکه میزان 
ص��ادرات نس��بت ب��ه واردات در ط��ول 
سال های دولت یازدهم و دوازدهم نسبت 

به دولت قبل افزایش پیدا کرده است. 
از  بی��ش  س��هم  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
۴۰درصدی اس��تان اصفهان به ویژه شهر 
کاشان در تولید انواع ماهی زینتی مانند 
ماهی قرم��ز، در این باره به ایس��نا گفت: 
ح��دود 9۵درص��د ان��واع ماهی��ان قرمز 
موجود در بازار در داخل تولید می ش��ود 
و بخ��ش اندکی از آن وارداتی اس��ت، اما 
اینکه گفته می ش��ود »ماهی��ان زینتی و 
آکواریومی هم از مبادی غیررس��می و به 
صورت قاچاق به کش��ور وارد می شوند«، 
اینگون��ه نیس��ت، چراکه حم��ل و نقل و 

نگهداری آن در طول مسیر بسیار سخت 
اس��ت و نمی توان آن را غیررس��می وارد 
کرد. معاون آبزی پروری سازمان شیالت 
با بیان اینکه صادرات ماهیان زینتی سهم 
قابل قبولی در صادرات آبزیان دارد، گفت: 
شهرستان محالت به تنهایی ساالنه بیش 
از یک میلی��ون دالر انواع ماهیان زینتی 
به کشورهای مختلف صادر می کند و این 
مس��ئله نش��ان دهنده رونق تولید و بازار 
این گونه ه��ای آبزی اس��ت. عبدالحی با 
بی��ان اینکه با توجه ب��ه زیان بار نبودن و 
کم خطر بودن پ��رورش ماهی زینتی، هر 
کسی در این زمینه متقاضی باشد مجوز 
می گیرد، گفت: این فعالیت جزو تولیدات 
س��الم و تقریبا بی خطر اس��ت و می تواند 
جایگزین مناس��بی برای حیواناتی مانند 
س��گ و گربه باشد، بنابراین تولیدش هم 

می تواند در هر جای��ی صورت گیرد و بر 
همین اس��اس در ح��ال تدوین و تنظیم 
آیین نامه ای هس��تیم که متقاضیان برای 
تولی��د کمت��ر از ۵۰ هزار قطع��ه ماهی 
زینت��ی نیازی ب��ه اس��تعالم های خاص 
نباشد. البته برای او کارت صادر می شود 
و نیازی به سختگیری های صورت گرفته 

برای یک تولید بزرگ نیست. 
وی تصری��ح ک��رد: ماهی��ان زینتی و 
آکواریوم��ی ک��ه بی��ش از 99درصد آنها 
در آب ش��یرین تولی��د می یابن��د، هیچ 
مخاط��ره ای ندارن��د و به نظر می رس��د 
ک��ه بای��د ب��ا هم اندیش��ی و همفکری با 
دستگاه هایی مانند سازمان محیط زیست 
و سازمان دامپزشکی برای تسهیل تولید 
فکری کرد و تدبیری اندیشید که نیاز به 

کار کارشناسی بیشتری دارد. 

معاون شیالت پاسخ داد

ماهی قرمزهای سفره عید اهل کجا هستند؟ 

جنس ایرانی بخریم یا خارجی ارزان و بی کیفیت؟ 

هزینهخانوارایرانیبرایخریدپوشاکنوروزی
ارتباطات

شیائومی به لیست رجیستری اضافه شد
پرونده امسال رجیستری امروز 

بسته می شود
فرص��ت امروز: ط��رح ثبت گوش��ی های تلف��ن همراه 
)رجیستری( پس از پشت س��ر گذاشتن شش مرحله، از 
امروز شنبه وارد مرحله هفتم می شود و گوشی های تلفن 
همراه تولیدی شرکت شیائومی، سونی و تکنو را نیز دربر 
می گیرد. البته زمان آغاز رجیس��تری گوشی های سونی و 
تکنو از بیست و ششم اسفندماه تعیین شده بود، بنابراین 
امروز به طور همزمان شیائومی، سونی و تکنو مشمول طرح 
رجیستری می شوند.  درواقع، شاید لزوم رجیستری برای 
گوشی های کم مصرف موضوع قابل توجهی نباشد اما اگر 
برای بازار یک برند به مرور افزایش یابد به اهمیت آن اضافه 
می کند. گوشی های شیائومی هم در چنین برهه ای به سر 
می برند و همین موضوع این برند را به لیس��ت رجیستری 
اضافه کرده اس��ت.  به گزارش ایس��نا، طرح رجیستری یا 
ثبت ش��ماره گوش��ی های همراه از نیمه دوم سال جاری 
آغاز ش��د و به نظر می رسد برخالف اجراهای پیشین که 
تا میانه کار رفته اما درنهایت با شکس��ت روبه رو شد، این 
ب��ار به صورت جدی پیگیری می ش��ود. به همین دلیل از 
همان اول روند معرفی برندهایی که مش��مول رجیستری 
می شوند در ابتدا گوش��ی های شرکت اپل، سپس گوگل، 
بلک بری و موتوروال، در فاز س��وم برند ال جی و در آخرین 
فاز نیز گوش��ی های نوکیا، س��ونی، تکنو و هوآوی جریان 
یافت. همچنین در اظهار نظر جدید مسئوالن رگوالتوری، 
شیائومی هم به این برندها اضافه شد.  از طرفی درحالی که 
پیش از این عنوان شده بود تمامی برندهای گوشی همراه 
تا پایان سال جاری مشمول رجیستری می شوند و انتظار 
می رفت سامسونگ با سهم باالی بازار نیز در روزهای پایانی 
سال مشمول رجیستری ش��ود، مسئوالن از موکول شدن 
اجرای رجیس��تری سامسونگ به س��ال آینده خبر دادند 
و محمدج��واد آذری جهرم��ی- وزیر ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات- درباره علت تأخیر در رجیس��تری گوشی های 
سامس��ونگ اع��الم کرد که ب��ه دلیل س��هم ۵۰درصدی 
سامسونگ در بازار و لزوم تثبیت شرایط در روزهای پایانی 
سال و جلوگیری از تأثیرات منفی بر مصرف کننده نهایی، 
اع��الم طرح برای این نش��ان تجاری ب��ه بعد از تعطیالت 
نوروزی موکول ش��ده است. اما حس��ین فالح جوشقانی، 
رئیس س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباطات رادیویی طی 
روزهای گذش��ته از اجرای طرح اح��راز اصالت تجهیزات 
دارای س��یم کارت )رجیستری( برای نشان شیائومی خبر 
داد و گفت: در راستای حفظ حقوق مشترکان و جلوگیری 
از فروش گوش��ی های قاچاق به جای گوش��ی های قانونی 
به مردم، همزمان با اج��رای طرح احراز اصالت تجهیزات 
دارای س��یم کارت برای نشان های »س��ونی« و »تکنو« از 
شنبه ۲۶ اسفندماه 9۶ نشان »شیائومی« هم مشمول این 
طرح می شود. در این راستا جوشقانی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره علت اضافه ش��دن ش��یائومی به برندهای مشمول 
رجیس��تری بیان کرد: شاید ش��یائومی جزو گوشی های 
کم مصرف باش��د، اما دارد بازار پیدا می کند. به هر حال ما 
برنامه داریم که به زودی رجیستری همه گوشی ها را تمام 
کنیم و حداکثر تا اواخر فروردین ماه هم تمامی گوش��ی ها 
مش��مول می ش��وند؛ بنابراین تصمیم  گرفتیم یک  س��ری 
گوشی  هم در کنار گوشی هایی مثل سونی که بازار خوبی 
دارد، مانن��د تکنو و هوآوی را ک��ه بازار کمتری دارند وارد 
این عرصه کنیم. وی با اشاره به رجیسترشدن گوشی های 
جدید سامس��ونگ که در نمایش��گاه اخیر از آنها رونمایی 
ش��د نیز اظهار کرد: برای اینکه از همان ابتدا نگذاریم دو 
مدل جدید سامسونگ که جزو بازار داغ و پرچمدار هستند 
وارد قاچاق ش��وند، این دو مدل را به عنوان گوش��ی هایی 
که مش��مول رجیستری هس��تند، اعالم کردیم. تا اواسط 
فروردین ماه بعد از تعطیالت هم سامسونگ و بقیه مدل ها 
اعالم می ش��ود. این مدل های جدید به صورت رسمی به 
ای��ران وارد ش��ده و در بازار وجود دارند.  رئیس س��ازمان 
تنظی��م مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین درباره آمار 
قاچاق گوشی و تأثیر طرح ثبت شماره گوشی های همراه 
بر این آمار بیان کرد: آمار رس��می کاهش میزان قاچاق را 
باید از گمرک دریافت کرد، اما مطمئناً اگر قاچاق گوشی تا 
پیش از اجرای طرح رجیستری بیش از 9۰درصد بود، در 
ح��ال حاضر با اطالعاتی که من دارم به حداکثر ۵۰درصد 

رسیده است. 

انتقاد وزیر ارتباطات از عدم رعایت حقوق 
مصرف کننده در اخذ هزینه پیامک

وزی��ر ارتباطات در توییتر نوش��ت:  برخی س��ازمان ها 
برای ارائه خدمات خ��ود از طریق پیامک، هزینه هایی را 
اخذ می کردند؛ تعرفه این خدم��ات تاکنون بنا بر توافق 
این سازمان ها و اپراتورها تعیین می شد که در این روال، 

حقوق مصرف کننده در نظر گرفته نمی شد. 
به گزارش ایرنا، آذری جهرمی تأکید کرد: بنابر مصوبه 
اخیر، هزینه این خدمات باید به تصویب کمیسیون تنظیم 

مقررات برسد. 
پیش از این نیز اپراتورهای همراه اول و ایرانسل در پی 
تأکید وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات مبنی بر پرهیز از 
هرگونه تعرض به حقوق و حریم شهروندی کاربران و به 
دلیل بی توجهی در حفظ اطالعات مشترکان ۴۰ میلیارد 

ریال جریمه شده بودند. 
براساس گزارش س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی، گزارش های واصله از مشترکان اپراتورهای همراه 
اول و ایرانس��ل حاک��ی از آن بود که در هنگام اس��تفاده 
کاربران از اینترنت همراه و ورود به برخی سایت ها، شماره 

مشترکان در اختیار سایت پذیرنده قرار گرفته است. 

دریچه

سازمان حفاظت از محیط زیست نمایشی است
محیط زیست در حاشیه

س��یزدهم بهمن ماه همای��ش روز جهان��ی تاالب ها در 
رامس��ر برگزار ش��د. عیس��ی کالنت��ری، رئیس س��ازمان 
حفاظت محیط زیست س��خنران اصلی این مراسم بود. او 
در این نشست در میان فعاالن محیط زیست گفت: »تمامی 
تاالب های ثبت شده ایران یا محو شده اند یا در حال نابودی 
هستند. تاالب های هامون، جازموریان، پریشان و بختگان 
مردند و ش��ادگان، هورالعظیم، میانکاله و ارومیه نیمه جان 
هستند. حدود ۴۰ س��ال پیش یک تاالب و آن هم تاالب 
گاوخونی در معرض تهدید قرار داش��ت، اما امروز بیش��تر 
تاالب های موجود در کشور در معرض تخریب قرار گرفته 
و نیمه جان شده اند.«این شرح وضعیت تاالب هایی است که 
کالنتری در این مراسم از آن می گوید، اما در همان نشست 
در مواجهه با س��وال مسعود موالنا، دبیر شبکه تشکل های 
مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی مازندران، که پرسید: 
»چرا بدون ارزیابی محیط زیستی با استقرار پتروشیمی در 
میانکاله و انتقال آب از کاسپین به سمنان موافقت کردید؟« 
با لحنی تمسخرآمیز پاسخ داد: »همین شماها هستید که 

اجازه اشتغال به مملکت را نمی دهید!« 
به گزارش اتاق تهران، شاید کالنتری فراموش کرده بود 
که در طول س��خنرانی خود از مرگ تاالب های ارزش��مند 
کش��ور گفت، اما چرا سیاستمدارها و سیاست گذارهای ما 
در حوزه محیط زیست این گونه عمل می کنند؟ سال ۱۳۱۶ 
ب��ود که اولین بارقه های برنامه ریزی با توجه به پیش��رفت 
عمرانی در کش��ور پدید آمد؛ هم��ان زمان عصر اصالحات 
میج��ی در ژاپن و عصر اصالحات کمال آتاتورک در ترکیه 
شروع شده بود. همان زمان رضاشاه نیز مانند بسیاری دیگر 
از دیکتاتوره��ا عالقه زیادی به طرح ه��ای عظیم عمرانی 
داش��ت. به همین دلیل در مورد اجرای طرح های عمرانی 
به اعضای دولت فش��ار زیادی وارد می آورد. معروف اس��ت 
در زمان عقد ق��رارداد کارخانه ذوب آهن کرج با ش��رکت 
آلمانی »دماگ-کروپ« )۱۳۱۶( او که طبق عادت هرساله 
برای تماشای مسابقات اسبدوانی به ترکمن صحرا رفته بود 
سرلشکر جهانبانی، رئیس اداره صناعت را که جزو همراهان 
وی ب��ود احضار کرد و گفت تا زمان بازگش��ت او از س��فر 
ترکمن صحرا باید قرارداد نهایی شود. این فرمایش همایونی 
چالش بزرگی برای دولت به وجود  آورد، به طوری که طرف 
ایران��ی از ترس شاهنش��اه بدون پیش بین��ی محل بودجه 
پ��روژه، دولت ایران را در برابر ش��رکت آلمانی ۲۳میلیون 
م��ارک که در آن زمان پول هنگفتی بود متعهد کرد. البته 
این طرح به دلیل فقدان مطالعه دقیق و نقطه گذاری غلط 
محل اح��داث کارخانه هرگز به طور کامل به اجرا درنیامد. 
سیاست های روزمرگی، تصمیمات شتاب زده و فقدان یک 
استراتژی منسجم باعث شد که به  زودی فکر برنامه ریزی 
در ایران نیز ش��کل بگیرد. یکی از نخستین کسانی که در 
این مورد دست به اقدام عملی زد ابوالحسن ابتهاج، دولتمرد 
بنام سال های نخست حکومت پهلوی دوم بود. وی به مدت 
هشت سال ریاست بانک ملی ایران را که عمال وظایف بانک 
مرکزی را انجام می داد برعهده داش��ت. او پس از آن نیز به 
عنوان نخستین رئیس س��ازمان برنامه ایران منصوب شد. 
تنها خوش شانس��ی رضاشاه و آن دوره از تاریخ ایران شاید 
این باش��د که ابتهاج چون دیگران فکر نمی کرد و داشتن 

برنامه را ارج می نهاد. 
ابتهاج ایده خود را در مورد برنامه ریزی با حس��ین عال، 
رئیس وقت اداره کل تج��ارت در میان می گذارد )۱۳۱۵( 
و او نیز این مطلب را به رضاش��اه انتقال می دهد. در عین 
ناباوری این دو، رضاش��اه با این فک��ر موافقت می کند. در 
پی آن و به پیش��نهاد اداره کل تجارت، »شورای اقتصاد« 
به وجود می آید. نخس��تین جلسه این شورا که ابوالحسن 
ابتهاج ریاست دبیرخانه آن را برعهده گرفت، برای تصویب 
اساسنامه آن در فروردین ۱۳۱۶ تشکیل می شود. در نتیجه 
فعالیت این هیأت و استخراج مشکالت و کمبودهای بر سر 
راه برنامه ریزی در کشور از سوی آن، دولت تصمیم گرفت 
تا برای پیشبرد امور مربوطه در مرداد ۱۳۲۵ هیأتی به نام 

»هیات عالی برنامه« تشکیل دهد. 
برنامه عمران��ی اول در بهمن ۱۳۲7 به تصویب مجلس 
رس��ید، اما هرگز به طور کامل به اجرا درنیامد. ش��مار این 
برنامه ها در کش��ور تا س��ال ۱۳۵۶ به شش برنامه عمرانی 
رسید که با وقوع انقالب، برنامه ششم عملیاتی نشد اما تاریخ 
توجه به محیط زیست با تاریخ برنامه ریزی در ایران همگام 
نیست. توس��عه در ایران با رشد اقتصادی و تولید ناخالص 
ملی گره خورده بود و استانداردهای محیط زیست و رعایت 
آن کمتر مورد توجه بود یا اصال مورد توجه نبود. جهان از 
سال ۱97۲ هم زمان با کنفرانس استکهلم به محیط زیست 
توجه کرد و در سال ۱99۲ در کنفرانس ریودوژانیرو بر نقش 
محیط زیست در برنامه های توسعه انگشت گذاشت و تأکید 
کرد که مهم ترین هدف آن جهت دادن به برنامه های توسعه 
در راستای اهداف توس��عه پایدار و توجه به محیط زیست 
و حفاظت از منابع طبیعی اس��ت. با این هم��ه اما تا امروز 
در ای��ران، برنامه ها راه خود را می روند و محیط زیس��ت به 
راهی دیگر رفته اس��ت. در این میان آنچه فراموش ش��ده 
است اصول حفاظت از محیط زیست است که پس از سال ها 
تالش در برنامه های مختلف پیش و پس از انقالب گنجانده 
ش��ده، اما اجرایی نمی شود یا اجرای آن بدقواره بوده است. 
اما کارشناس��ان محیط زیس��ت از مشکالت دیگری سخن 
می گویند. آنها می گویند محیط زیس��ت در ایران نه با اراده 
و اعتقاد، که در رقابت با کش��ورهای توسعه یافته تأسیس 
شده اس��ت. برای همین هرگز در نظام مدیریتی، سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت جایگاه واقعی خ��ود را پیدا نکرده 
اس��ت. برای همین آنچه در این س��ازمان مورد غفلت قرار 
گرفته اس��ت، اهداف توسعه ای محیط زیست است و آنچه 
همیشه در رأس قرار گرفته است ارجحیت نگاه تکنوکراتی 
و پوپولیستی بر اهداف محیط زیست بوده است؛ هنوز هم 

صدای محیط زیست شنیده نمی شود. 

شنبه
26 اسفند 1396

شماره 1028



فرصت امـروز: در حال حاضر حدود 
۳۵ بان��ک و مؤسس��ه اعتب��اری با مجوز 
بانک مرکزی در ای��ران فعالیت می کنند 
و بر اساس آخرین آمارها حدود ۲۳هزار 
ش��عبه بانک��ی در حال حاضر در س��طح 
کش��ور وجود دارد و اگر این تعداد شعب 
را ب��ا جمعیت ۸۰میلیون��ی ایران در نظر 
بگیریم، ب��ه ازای هر ۳۴۰۰ نفر در ایران 

یک شعبه بانکی وجود دارد. 
همی��ن امر یک��ی از انتقاداتی بوده که 
همواره در س��ال های اخیر و به ویژه پس 
از پا گرفتن بانک های خصوصی در ایران 
به نظام بانکی وارد ش��ده و چندی پیش 
رئیس جمه��ور نیز در پنج��اه و هفتمین 
مجمع عمومی بانک مرک��زی از بانک ها 
انتق��اد ک��رد و گله مندانه گف��ت که چه 
نی��ازی به وج��ود این  همه ش��عب بانک 
وج��ود دارد و چ��را بای��د فاصله ش��عب 
در کش��ور تا ای��ن حد کم ب��وده و طبق 
نباش��د. حس��ن  اس��تانداردهای جهانی 
روحان��ی همچنین به دنب��ال این انتقاد 
خ��ود گفت ک��ه در خارج از ای��ران برای 
رفتن از یک ش��عبه بانک به شعبه دیگر 
باید با اتوب��وس یا مترو رفت، درحالی که 
در اینجا می توان به راحتی و با پیاده روی 

فاصله شعب بانک ها را طی کرد. 
همه اینها در حالی اس��ت که به گفته 
معاون نظارتی بانک مرکزی، دو رویه در 
دنیا در رابطه با ش��عب بانکی وجود دارد؛ 
اول این که تعداد بانک ها زیاد اس��ت، اما 
شعب کم و در سویی مقابل، تعداد شعب 
زی��اد بوده و تعداد بانک ها کم اس��ت که 
البت��ه در ای��ران، روی��ه دوم یعنی تعداد 
کم بانک ها و ش��عب زیاد وجود دارد. اما 
سؤال این است که آیا این انتقاد به نظام 
بانکی، درست است و در کشورهای دیگر 

وضعیت چگونه است؟ 
به گزارش ایس��نا، افزایش تعداد شعب 
بانک ها طی س��ال های اخیر و رس��یدن 
آن ب��ه عدد ۲۳ه��زار، یک��ی از مواردی 

اس��ت که از س��وی برخی کارشناسان یا 
مس��ئوالن م��ورد انتقاد ق��رار می گیرد و 
نظرات متفاوتی در این بین درباره تعداد 
شعب بانک ها وجود دارد. برخی معتقدند 
که گرچ��ه می توان با توس��عه بانکداری 
الکترونیک از تعداد ش��عب کاس��ت، اما 
در نهای��ت آنق��در هم که تأکی��د وجود 
دارد ش��عب فراوان و تعداد آن نامتناسب 
نیس��ت، در عین حال که اعالم می ش��ود 

حتی فروش شعب مازاد هم رقم چندان 
قابل توجهی را در بین دارایی بانک ها در 

بر نمی گیرد. 
اما در رابطه با ش��رایط موجود ش��عب 
بانک ه��ا در ای��ران، نگاه بان��ک مرکزی 
چیس��ت و چه برنامه ای ب��رای آن دارد؟ 
در همین زمینه، فرش��اد حیدری معاون 
نظ��ارت بان��ک مرکزی معتقد اس��ت که 
بی��ش از ش��عب بانک ه��ا و تعدادش��ان، 

مس��ئله مهم ن��وع توزیع آنها اس��ت که 
چندان منطقی نیس��ت، به طوری که در 
برخی خیابان ها شعب بیشتر و در برخی 
خیابان شعبی وجود ندارد از این رو باید 

توزیع شعب ساماندهی شود. 
معاون نظارت بانک مرکزی با اعتقاد به 
اینکه شرایط موجود شعب بانکی مربوط 
به نوع بانکداری در گذش��ته است یادآور 
ش��د: به هرحال قبال خدمات انفورماتیک 
و الکترونیک بانک ها چندان توسعه پیدا 
نکرده بود و از این رو تعداد شعب متناسب 
با مراجعه مشتریان بانک ها شکل گرفته، 
اما اکنون با توس��عه بانکداری الکترونیک 
و عدم نیاز به مراجعه مس��تقیم به شعب 
ب��رای انجام بس��یاری از خدم��ات، دیگر 
نیازی به تعداد باالی آنها نیس��ت و باید 

این سیاست مورد بازنگری قرار گیرد. 
وی عنوان کرد: بانک ها باید خدمات خود 
را از عرصه های تجاری به عرصه غیرتجاری 

تغییر داده و در آنجا ارائه کنند. 
حی��دری در رابط��ه با مقایس��ه تعداد 
شعب بانک های ایرانی با سایر کشورهای 
دنیا نیز یادآور شد: براساس استانداردها 
وقتی تعداد ش��عب را با سایر کشورهای 
مختلف و همس��طح مقایس��ه می کنیم، 
س��رانه ش��عب پرجمعیت تقریبا برابری 
می کن��د، ولی مس��ئله اینجاس��ت که ما 
از نظ��ر الکترونیک و خدم��ات بانکداری 
چش��مگیری  پیش��رفت های  الکترونیک 
داش��تیم، بنابرای��ن بای��د از ای��ن نظ��ر 

تغییراتی در شعب ایجاد شود. 
چندی پیش نیز در جلس��ه مش��ترکی 
که بین مدیران بانک ها برگزار ش��د آنها 
موضوع ش��عب و انتقادات مطرح ش��ده 
را مورد بررس��ی ق��رار داده بودند. طبق 
اطالعات دریافتی ایس��نا قرار بر این شد 
که مدی��ران بانک ها در نام��ه ای جریان 
ش��عب و مش��کالتی را ک��ه اکن��ون در 
رابطه با کاه��ش آن وجود دارد به اطالع 

رئیس جمهوری برسانند. 

نگاهی به سرانه شعب بانکی ایران در مقایسه با جهان

تعدادکمبانکهاوشعبزیاددرایران مهم ترین خبر بانکی در هفته ای که گذشت
بانک های نظامی ادغام می شوند

فرصت امروز: خبرهایی که درباره ادغام بانک های 
نظامی به گوش می رسید، س��رانجام رنگ واقعیت به 
خود گرفت و قرار شده تا شش بانک و مؤسسه حکمت، 
قوامین، انصار، کوثر، مهر اقتصاد و ثامن در مرحله اول 
به دو بانک و در نهایت به یک بانک بزرگ تبدیل شوند. 
این خبر را هفته گذش��ته، فرش��اد حیدری معاون 
نظارتی بانک مرکزی در نشس��تی خبری با رس��انه ها 
اع��الم کرد و به این ترتیب، ادغام موسس��ات اعتباری 
نیروهای مس��لح از بهار سال آینده کلید می خورد. در 
واق��ع، تصمیم بانک مرکزی ب��رای ادغام تعاونی ثامن 
و بانک مه��ر اقتصاد در بانک انصار در بهار س��ال 97 
بیانگر تصمیم های کالن نظام برای ساماندهی بانک ها و 
مؤسسه های اعتباری وابسته به نهادهای نظامی است. 

به گ��زارش ایرنا، اکن��ون بانک های انص��ار، قوامین 
و حکمت ایرانیان به همراه مؤسس��ه اعتباری کوثر با 
دریافت مج��وز از بانک مرکزی در نظام پولی کش��ور 

فعالند. 
موضوع ادغام بانک ها از سال گذشته و با آغاز اجرای 
برنامه بانک مرکزی برای اصالح نظام بانکی بر زبان ها 
افت��اد و در این می��ان بانک های متعلق ب��ه نهادهای 
نظامی به دلیل ش��رح وظایف و قرابتی که در اهداف و 
فعالیت های خود دارند، بیش از همه دستمایه رسانه ها 

شد. 
با این همه برای نخس��تین بار ادغام تعاونی ثامن و 
مهر اقتصاد در مؤسس��ه اعتباری کوث��ر در خردادماه 
امسال رسانه ای شد و نتیجه آن نگرانی سپرده گذاران 
ثامن از آینده حس��اب های خود و هجوم به شعب آن 

برای مسدود کردن حساب های شان بود. 
ب��ا س��رگردانی  ای��ن خب��ر  انتش��ار  همزمان��ی 
س��پرده گذاران غیرمجاز، عامل دامن زدن به نگرانی 
مش��تریان ثامن بود که در نهایت بانک مرکزی وارد 
عمل ش��د و فرش��اد حیدری مع��اون نظارتی بانک 
مرک��زی اعالم کرد »بررس��ی ادغام این مؤسس��ه ها 
زیرنظر این بانک انجام می ش��ود و از این بابت هیچ 

نگرانی و مشکلی وجود ندارد.«
اکن��ون پس از ۱۰ ماه از آغ��از ماجرا، معاون نظارت 
بانک مرکزی در هفته گذشته از تصمیم این بانک برای 
آغ��از ادغام بانک های نظامی خبر داده و گفته اس��ت 
این کار به تدریج انجام می ش��ود و در گام نخس��ت در 
فروردین س��ال آینده تعاون��ی ثامن، بانک مهر اقتصاد 
در بانک انصار ادغام می ش��وند تا بانکی بزرگ تر برای 
خدمت رس��انی به مش��تریان، س��هامداران و نیروهای 

مسلح شکل گیرد. 
البته این تصمیم بان��ک مرکزی به مذاق بانک مهر 
اقتصاد خوش نیامد و با انتشار اطالعیه ای، ناخرسندی 

خود را از این تصمیم اعالم کرده اند. 
ب��ا این حال فرش��اد حیدری مع��اون نظارتی بانک 
مرکزی معتقد است در بس��یاری از کشورها، ارتش ها 
دارای بانک هستند تا به پرسنل آنها و خانواده های شان 
خدم��ات ارائه کنند به ش��کلی که در بعض��ی موارد، 
کش��ورهایی که نیروهای مس��لح، فعالیت برون مرزی 
دارن��د با بانک ه��ای دیگر کش��ورها، تفاهم هایی امضا 
می کنند تا ارائه خدمات به پرس��نل به بهترین ش��یوه 

انجام شود. 
به گفته وی، در کش��ور نیروهای مس��لح به تناسب 
گس��تردگی، دارای بانک ه��ا و مؤسس��ه های اعتباری 
هستند و در حیطه وظایف تعیین شده به فعالیت ادامه 
می دهند، هرچند این بانک ها و مؤسسه های اعتباری از 
نظر س��رمایه و انواع خدمات ارائه شده کوچک ارزیابی 
می شوند، به همین دلیل ضروری است از ترکیب آنها، 
بانکی واحد، با ثبات و س��المت مالی باالتر شکل گیرد 

تا خدماتی بهتر به خانواده نیروهای مسلح ارائه شود. 
معاون نظ��ارت بانک مرک��زی ادامه داد: براس��اس 
همین سیاست، مقرر شد در سال های ۱۳9۶ و ۱۳97 
وضعیت این مؤسسه ها و بانک ها و چگونگی ادغام آنها 
ارزیابی شود. در نهایت امسال این نتیجه حاصل شد که 
بانک انصار و دو مؤسسه مهر اقتصاد و ثامن به محوریت 
بانک انصار ادغام ش��وند و در س��ال آتی نیز سه بانک 
و مؤسس��ه اعتباری باقیمانده یعنی حکمت، قوامین و 
کوثر نیز به بانکی واحد بدل خواهند شد. ضمن اینکه 
براساس این برنامه مقرر شده در چشم اندازی دورت،ر 
ای��ن دو بانک نیز ادغام و به بانکی بزرگ تر و کارآمدتر 

تبدیل شوند. 
وی درباره زمان اجرایی شدن فرآیند ادغام نیز به 
پیچیدگی این روند اشاره کرد و گفت: در این فرآیند 
باید همزمان به مس��ائل حقوقی، فرهنگی، اجتماعی 
و البته حس��ابداری توجه ک��رد، به همین دلیل باید 
به صورت س��نجیده و با مطالعات گسترده دست به 
اق��دام زد. با این حال، مقدمات فراهم ش��ده و طبق 
برنامه ریزی انجام ش��ده، همه حقوق ذی نفعان این 
بانک و مؤسس��ه ها اعم از سپرده گذاران و کارکنان 

رعایت خواهد شد. 
البته نمی توان نقش وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مس��لح و همچنین فرماندهی کل ق��وا را در این میان 
نادیده گرفت. امیر س��رتیپ امی��ر حاتمی ۳۰ دی ماه 
امسال از دستور رهبر معظم انقالب درباره فعالیت های 
اقتصادی سپاه و ارتش خبر داد و اعالم کرد: »مسئولیت 
ای��ن کار از طرف مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا 
به ستاد کل نیروهای مس��لح واگذار شده و ستاد کل 
در کل نیروهای مسلح این موضوع را دنبال می کند تا 
این نیروها از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، 

خارج شوند.«
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دریچــه

افزایش سقف برداشت از 
خودپردازهای بانک پاسارگاد

سقف مبلغ برداشت روزانه وجه نقد از دستگاه های 
خودپرداز بانک پاسارگاد از ۲۰۰ هزار تومان به ۵۰۰ 
ه��زار تومان افزایش یافت.  به گزارش روابط عمومی 
بانک پاسارگاد، بر این اساس و به منظور ارائه خدمات 
مطلوب و افزایش میزان رضایت مندی مش��تریان، از 
۲۵ اسفند ماه جاری تا ۱۵ فروردین ۱۳97، برداشت 
وجه نق��د تا مبلغ ۵۰۰ هزار توم��ان برای دارندگان 
کارت های نقدی بانک پاسارگاد از طریق دستگاه های 

خودپرداز این بانک امکان پذیر است. 
شیوه نامه اقدامات پایان سال بانک انصار ابالغ شد

بانک انصار برای تأمین رفاه حال مشتریان از روش 
اس��تمرار خدمات بانکی در تعطیالت نوروز،  »شیوه 
نام��ه عملیات پایان س��ال به همراه لیس��ت ش��عب 
کش��یک بانک« و »افزایش س��اعات کاری شعب« را 

ابالغ کرد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۸۴۲دالر آمریکا

۵.9۱۶یورو اروپا

۶.9۱۰پوند انگلیس

۱.۳۶۲درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۶۶۳.۱۰۰مثقال طال

۱۵۳.۰۰۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۶۰۶.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۶۳9.۰۰۰سکه طرح جدید

۸۰7.۰۰۰نیم سکه

۵۰۵.۰۰۰ربع سکه

۳۳۸.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

بانک مرکزی اع��الم کرد: با توجه به 
ایام پایانی س��ال و در راستای تسهیل 
گردش وج��وه و دریافت به موقع وجوه 
دولتی، سیکل تسویه سامانه »پایا« در 
روزه��ای غیر تعطیل رس��می را از ۲۸ 
اس��فند 9۶ تا اطالع ثانوی به دو بار در 

روز تغییر می دهد. 
ب��ه گزارش »فرصت ام��روز« از بانک 
انتقال ه��ای س��امانه »پایا«  مرک��زی، 
برای دس��تور پرداخت های مش��تریان 
در روزهای غیر تعطیل رس��می دو بار 
در روز و در س��اعت های ۳ و ۴۵ دقیقه 
بام��داد و ۱۵ و ۴۵ دقیق��ه، پردازش و 
ب��رای اعمال نتیجه به بانک ها ارس��ال 
خواهد شد. البته در روز ۲۸ اسفند 9۶ 
عالوه بر چرخه های عادی س��امانه پایا 
)طبق رویه اش��اره ش��ده(، یک مرحله 
تسویه نیز در س��اعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه 

اجرا خواهد شد. 
گفتن��ی اس��ت پایاپ��ای الکترونیک 
)پایا( زیرس��اخت اصلی مبادالت پولی 
بین بانکی حس��ابی انبوه به شمار آمده 
و س��تون فقرات حواله ها و انتقال وجه 
بین بانکی را در کشور تشکیل می دهد. 
پایا ب��ه بانک ها اج��ازه می دهد تمامی 
تب��ادالت بین بانکی مش��تریان خود را 
ب��ه ص��ورت الکترونیکی انج��ام دهند. 
کاربرد اصلی این سامانه، مکانیزه کردن 
پرداخت های خرد بی��ن بانکی با تعداد 
انب��وه برای مش��تریان اس��ت که پس 
از تکمی��ل مراحل پیاده س��ازی، ارائه 
خدمات از طریق اینترنت را نیز میس��ر 

می سازد. 
میانگین ارزش روزانه معامالت بازار بین 

بانکی ریالی 88درصد افزایش یافت
همچنی��ن تع��داد و میانگین ارزش 
روزان��ه کل معامالت انجام ش��ده بازار 
بین بانک��ی ریالی از ابتدای س��ال 9۶ 
تا پایان بهمن ماه امس��ال به ترتیب با 
۱9.۸ و ۸۸.۲ درص��د افزایش نس��بت 
به دوره مش��ابه س��ال قبل به ۳۴ هزار 
و ۸۵9 فق��ره با میانگی��ن ارزش روزانه 

۲۰7هزار میلیارد ریال رسید. 
ب��ه گ��زارش بانک مرک��زی، خالصه 

عملکرد بازار بین بانکی کش��ور در  ۱۱ 
م��اه س��ال ۱۳9۶ در مقایس��ه با مدت 
مشابه سال قبل، حاکی از آن است که 
در این دوره، تع��داد اعضای فعال بازار 
ب��ا یک واحد کاهش نس��بت ب��ه دوره 
مشابه سال قبل به ۳۰ بانک و مؤسسه 

اعتباری رسیده است. 
نرخ س��ود م��وزون ب��ازار در ۱۱ ماه 
گذش��ته ب��ا ۰.۱ واحد درص��د افزایش 
نس��بت به م��دت مش��ابه س��ال قبل 
ب��ه ۱۸.7 درص��د رس��ید که ب��ا تداوم 
سیاست های تسهیل اعتباری، این نرخ 
به ۱۸.۱ درصد در بهمن ماه سال جاری 

کاهش یافته است. 
بررس��ی معام��الت بازار ب��ه تفکیک 
سررس��ید نیز بیانگر آن است که در در 
مدت یاد ش��ده 9۸.۴ درص��د از ارزش 
معام��الت مرب��وط به معام��الت »یک  
ش��به« است که با فلس��فه تأمین مالی 
کوتاه مدت بازار بین بانکی سازگار است. 
تحلیل نرخ س��ود موزون ماهانه بازار 
بین بانکی در مقاط��ع ماهانه بیانگر آن 
است که روند افزایشی نرخ سود موزون 
که از ماه های پایانی س��ال گذشته آغاز 
شده بود، از مردادماه معکوس شده و با 
روند نزول��ی این نرخ به ۱۸.۱درصد در 

بهمن ماه سال جاری رسیده است. 
همچنین از ش��هریورماه سال ۱۳9۶ 
به می��زان قابل توجه��ی از پراکندگی 

نرخ های سود بازار کاسته شده است. 
گفتنی است بازار بین بانکی، مربوط 
به اس��تقراض کوتاه مدت و یا یک شبه 
بانک ها از یکدیگر است؛ هر زمان، موقع 
بس��تن صندوق ها وقتی بانکی پول کم 
می آورد، می توان��د از بانک دیگر قرض 

کند تا آن را پس بدهد. 
از آنج��ا ک��ه همه بانک ه��ا مثل یک 
سیستم یکپارچه به هم متصل هستند، 
همیش��ه یک بانک م��ازاد دارد و حتما 

یک بانک بدهی دارد. 
بدین ترتیب، بانک ها از همدیگر برای 
مدت کوتاه��ی پول ق��رض می گیرند، 
ب��دون اینکه از بانک مرکزی پول قرض 

کنند، سود پول را می پردازند. 

افزایش 88درصدی میانگین ارزش روزانه معامالت بازار بین بانکی ریالی

 تسویه »پایا«
2بار در روز انجام می شود
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در حالی ب��ورس تهران در هفته ای که 
گذش��ت، کاهش قیمت سهم ها را تجربه 
می کند که با عرضه یک ش��رکت جدید 
سعی ش��د از کم رمقی بازار کاسته شود، 
ام��ا در نهایت بازگش��ایی دو نماد بانکی 
بعد از بیش از یک س��ال به روند کاهشی 

شاخص کل قدرت بیشتری بخشید. 
به گزارش ایس��نا، در پن��ج روز کاری 
بورس ته��ران در هفته ای که گذش��ت، 
کاه��ش قیمت س��هم ها تداوم داش��ت و 
همچنی��ن در روزهایی حج��م معامالت 
نی��ز به مقدار پایین ت��ری تنزل کرد و در 
نهایت بورس تهران ش��اهد افت بیش از 

هزار واحدی شاخص شد. 
باالخ��ره در آخری��ن روز کاری ت��االر 
شیش��ه ای بازیگران بازار س��رمایه شاهد 
باز ش��دن دو نماد بانک ص��ادرات و نماد 
بانک پارس��یان بودند نماد بانک صادرات 
ح��دود ۲۰م��اه و نم��اد بانک پارس��یان 
حدود یک س��ال و چهار م��اه توقف بود 
و س��هامداران این بانک ها مدت ها منتظر 

آزادشدن سرمایه شان بودند. 
در مدت معامالت روز گذش��ته قیمت 
س��هام بان��ک ص��ادرات ک��ه در زم��ان 
بسته ش��دن ح��دود ۱۰۰ توم��ان بود تا 
۵۰درصد قیمت اس��می یعنی ۵۰ تومان 
کاهش یافت و نوس��ان گیران بازار سهام 
برای خریداری این س��هم صف کشیدند 
و در حالی زمان معامالت به پایان رسید 
که میلیون ها نفر در صف خرید این سهم 

بودند. 
 ش��رایط ب��ازار در آخری��ن روزه��ای
س��ال ۱۳9۶ ب��ه حدی در رکود به س��ر 
می برد که حتی عرضه اولیه هم نتوانست 
ش��ادابی را به تاالر شیش��ه ای بازگرداند. 
در این هفته ۱۰درصد از س��هام شرکت 
س��رمایه گذاری ش��فادارو در ب��ازار دوم 
بورس تهران عرضه اولیه ش��د. برای این 
سهم به روش ثبت سفارش قیمت سقف 
۴۱۵ تومان گذاش��ته شد و در نهایت نیز 

مثل باقی سهم ها که به این روش عرضه 
می شوند روی س��قف کشف قیمت شد، 
اما هن��وز چند روز بیش��تر از عرضه این 
سهم نگذش��ته قیمت آن به ۴۰7 تومان 

رسیده است. 
ش��اخص کل در هفت��ه منته��ی به ۱۶ 
اس��فندماه ج��اری که در ت��راز 9۶ هزار 
 ۱۳۳۵ داش��ت  ق��رار  واح��دی   ۸۶۰ و 
 واح��د اف��ت کرد و ب��ه رق��م 9۵ هزار و

۵۲۵ واحدی رس��ید. همچنین شاخص 
آزاد ش��ناور با افت ۱۶۸9 واحدی روبه رو 
شد. شاخص بازار اول نیز در این مدت با 

۱۲7۶ واحد افت مواجه ش��د و شاخص 
بازار دوم به رقم ۲۰۵هزار و ۶۲9 رسید. 
همچنین ش��اخص صنعت در این مدت 

۴۵۰ واحد افت کرد. 
کارنامه بازار سرمایه در سال 96

روح اهلل حس��ینی مقدم، مع��اون بورس 
تهران درب��اره بازدهی ب��ورس تهران در 
س��ال ۱۳9۶ معتقد اس��ت ک��ه مکانیزم 
جدی��د توق��ف و بازگش��ایی نمادها که 
در س��ال جاری در ب��ورس تهران عملی 
ش��د، روی نقدش��وندگی س��هام تأثی��ر 
خواهد گذاش��ت و در مجموع، س��ال 9۶ 

از س��ال های 9۵ و 9۴ ب��رای اهالی بازار 
سرمایه سوددهی بیشتری داشته است. 

او ادامه داد: امسال نسبت به سال ۱۳9۵ 
و ۱۳9۴ بورس تهران رشد داشت. در سال 
9۶ بازار س��رمایه وضعیت بدی نداش��ت و 
ما نس��بت به صنایع اثر گذار در بازار رش��د 
بدی نداشتیم. اولین پیش بینی درآمد هر 
س��هم شرکت ها که سال ۱۳9۵ برای سال 
9۶ ارائه ش��د س��ه بار تعدیل شد. یک بار  
۸درصد، یک بار  ۶درصد و یک بار نزدیک  

۵درصد تعدیل مثبت داشتند. 
مع��اون ب��ورس ته��ران اف��زود: ای��ن 
تعدیل ه��ای مثبت نش��ان می دهد وضع 
سودآوری ش��رکت ها تعدیل مثبت پیدا 
کرد، قطع��ا این تأثی��رش را روی جیب 

سهامدار می گذارد. 
حس��ینی مقدم با اشاره به دستورالعمل 
جدید بازگش��ایی و توق��ف نمادها گفت: 
ما در س��ال 9۶ تغییری در دستورالعمل 
توق��ف و بازگش��ایی نمادها داش��تیم و 
االن دو ماه اس��ت داریم ب��ا این مکانیزم 
جدی��د کار می کنی��م، بای��د آث��ار آن را 
روی نقدش��وندگی ببینیم چون دل ما ن 
می خواس��ت که در بورس نقدش��وندگی 
افزای��ش پیدا کن��د. دیگران ه��م دقیقا 

بدانند اطالعات کجاست. 
وی تأکید کرد: با دس��تورالعمل جدید 
امیدوار هس��تیم تفسیر از مقررات از بین 
برود و همچنین نقدش��وندگی و شفافیت 

توامان افزایش پیدا کند. 
ح��دود دو م��اه پیش پ��س از مدت ها 
بحث درب��اره توفق و بازگش��ایی نمادها 
در بازار س��رمایه، دس��تورالعمل توقف و 
بازگش��ایی نماد ها تغییراتی کرد و از آن 
تاریخ به بعد نماد هایی که بسته می شوند 
با توجه به دستور العمل جدید بازگشایی 
خواهند ش��د. در ماه های گذشته رئیس 
س��ازمان بورس بارها وع��ده داده بود که 
نمادهای بورس��ی در کمتر از 9۰ دقیقه 

بازگشایی شوند. 

کارنامه امسال بازار سرمایه به روایت معاون بورس تهران

بورسدرشوکبازگشاییهایپایانسال
فرابورس

افت 30 درصدی خرید اوراق 
تسهیالت مسکن در آستانه سال نو

دادوس��تد اوراق تسهیالت مس��کن در هفته گذشته 
با افت ۳۰ درص��دی در حجم و ارزش معامالت مواجه 
شد. به گزارش تسنیم، در هفته ای که گذشت دادوستد 
۲ه��زار و ۳۲۴ میلیون ورقه به ارزش افزون بر ۴۶ هزار 
میلیارد ریال در بازارهای فرابورس ایران انجام ش��د که 
ارزش معامالت فرابورس با ۸9 درصد رش��د همراه بود. 
همچنین در این مدت در میان بازارهای فرابورسی، بازار 
اول با رشد 7۵۲ درصدی حجم و افزایش ۸۶۵ درصدی 
ارزش مبادالت بیشترین افزایش حجم و ارزش مبادالتی 
را به خود اختصاص داد و بدین ترتیب این بازار میزبان 
نقل وانتقال یک هزار و ۳۱۶ میلیون سهم به ارزش بالغ 
بر ۳ هزار میلیارد ریال بود.  معامله گران س��هام در بازار 
دوم فرابورس نیز ۴۶7 میلیون سهم را در ۵7 هزار نوبت 
معامالتی دست به دست کردند که این حجم از مبادالت 
ارزش بی��ش از یک هزار و ۴۰۰ میلی��ارد ریالی را رقم 
زد.  عالوه بر این نقل وانتقال س��هام در بازار پایه نیز به 
مبادله ۴۵9 میلیون س��هم به ارزش ۶9۱ میلیارد ریال 
منتهی ش��د که حاکی از افت ۵9 و ۳۳ درصدی حجم 
و ارزش در این بازار نس��بت به هفته گذش��ته است.  از 
س��وی دیگر نگاهی به مبادالت اوراق در بازار ابزارهای 
نوین مالی نشان می دهد که در هفته گذشته در حالی 
حجم مبادالت این بازار با افت ۵۲ درصدی مواجه شده 
که ارزش مبادالتی آن 9۶ درصد رشد کرده است. بدین 
ترتی��ب در این بازار ۸۲ میلیون ورقه به ارزش ۴۰ هزار 
و ۸9۱ میلیارد ریال جابه جا شد که بیشترین سهم این 
مبادالت متعلق به اوراق بدهی بود.  همچنین در حالی 
حج��م و ارزش مبادالت اوراق بدهی در این هفته بیش 
از ۱۰۰ درصد افزایش را به همراه داش��ت که دادوستد 
اوراق تسهیالت مس��کن با افت حدود ۳۰ درصدی در 
حجم و ارزش مبادالتی مواجه ش��د. بر این اس��اس در 
تابلوی تسهیالت مسکن خرید و فروش ۲۵۰ هزار ورقه 
به ارزش ۱7۱ میلی��ارد ریال رقم خورد و این در حالی 
اس��ت که هفته گذش��ته ۳۶۰ هزار ورقه تسه به ارزش 
۲۴۰ میلیارد ریال دس��ت به دست ش��د.  این گزارش 
می افزاید: ش��اخص کل فرابورس نیز در هفته گذش��ته 
تغییر چندانی نکرده و با یک واحد رشد در ارتفاع ۱۰۸۱ 
قرار گرفت.  همچنین بیش��ترین ارزش معامالت خرد 
بازار سهام ش��امل معامالت در بازارهای اول، دوم، پایه، 
مش��تقه و SME در فرابورس ایران طی هفته گذشته 
به گروه محصوالت کاغذی با ارزش ۳۰۸ میلیارد ریالی 
و س��هم ۱۴ درصدی از ارزش کل تعلق گرفت و بدین 

ترتیب به جای فلزات اساسی در صدر نشست. 

جزییات اقدامات انتظامی در بورس
14 متهم بورسی ممنوع الخروج شدند

مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق 
بهادار، از دس��تور قضایی مبن��ی بر ممنوع الخروجی 

۱۴ متهم بورسی خبر داد. 
به گ��زارش »فرصت ام��روز« به نقل از س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار، محمدعلی ش��یری زاده گفت: 
این متهمان بورس��ی اخی��راً در یکی از پرونده ها که 
در آن ظن دس��تکاری و اس��تفاده از اطالعات نهانی 
می رف��ت، از طریق مرج��ع قضای��ی ممنوع الخروج 

شدند. 
وی اف��زود: ای��ن اق��دام پس از آن انجام ش��د که 
گزارش های��ی مبنی ب��ر اینکه در یک��ی از نمادهای 
بورسی مجموعه ای از فعالیت های غیرمجاز در حال 
انجام اس��ت، به سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. 
البت��ه مجموع��ه ای از عناوین و جرائ��م عمومی هم 
در پرونده احراز ش��د. این موارد نیز اعالم ش��د، اما 
در م��ورد جرائم عمومی طبق م��اده ۵۲ قانون بازار، 

وظیفه ما اعالم جرم است. 
مدی��ر امور حقوق��ی و انتظامی س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار با بیان اینکه س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار در خصوص جرائم بورس��ی به عنوان ش��اکی 
وارد می شود، گفت: افرادی که در نماد بورسی مورد 
نظر اقدام به دس��تکاری و استفاده از اطالعات نهانی 
کرده اند در سطح گس��ترده فعالیت داشتند و ما در 
این خصوص ش��کایت خ��ود را در دادس��را به ثبت 

رسانده ایم. 
ب��ه گفته ش��یری زاده، همه اش��خاصی که در این 
پرونده متهم هستند، عمدتا با همدیگر روابط فامیلی 
س��ببی و نس��بی دارند و به صورت »سازمان یافته« 
فعالیت کرده اند. بدین معن��ی که تمامی متهمان با 
برنامه ری��زی و به صورت هماهن��گ اقدامات خود را 

انجام داده اند و جرائم متعددی را مرتکب شده اند. 
وی افزود: بر اس��اس بررس��ی های اولیه بازپرس، 
متهمان اصلی فعال در نماد بورسی مورد نظر حدود 
۳۸ نفرن��د، ل��ذا بازجویی ها از این تع��داد به صورت 
منظ��م و پیوس��ته در حال انجام اس��ت و تحقیقات 
قضایی در خصوص آنها ادامه دارد و به مراحل پایانی 

خود نزدیک می شود. 
مدی��ر امور حقوق��ی و انتظامی س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار تأکی��د کرد: از طرف��ی این ظن وجود 
داش��ت که متهمان ب��ا توجه به تخلف��ات متعددی 
که مرتکب و موجب ضرر و زیان افراد زیادی ش��ده 

بودند، ممکن است از کشور متواری شوند. 

دریچه
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وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره 
ب��ه تأس��یس اعتب��ار جهت بهس��ازی و 
نوسازی صنایع که از سال گذشته صورت 
گرفته است و گفته می شد که یک طرح 
شکس��ت خورده اس��ت، گفت: این طرح 
شکست نخورده بلکه صنعتگران تقاضایی 

برای آن ارائه نکرده اند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، یک��ی از طرح های 
کلیدی وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
جهت خروج از رکود و رونق تولید، طرح 
بهس��ازی و نوسازی صنایع از طریق ارائه 
تسهیالت یا یارانه سود تسهیالت بود که 
به خاطر مشارکت کم صنعتگران در این 
طرح و عدم تقاضای کافی گفته می شود 
ک��ه ای��ن طرح شکس��ت خورده اس��ت؛ 
به طوری که حتی مع��اون صنایع وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت هم درباره این 

طرح همین نظر را ارائه کرد. 
 در همین رابطه محمد ش��ریعتمداری
- وزی��ر صنع��ت، معدن و تج��ارت - در 

حاشیه بازدیدی که به صورت میدانی از 
تعدادی واحد تولیدکننده و عرضه کننده 
پوش��اک که از لوگوی »با افتخار ساخت 
ایران« اس��تفاده می کنن��د، درباره طرح 
نوسازی و بهس��ازی صنایع کشور گفت: 
برخالف برخی گفته ها، معتقدم این طرح 
شکس��ت نخورده است بلکه سال گذشته 
دو ط��رح جهت ایجاد رون��ق در صنعت 
به طور همزمان به اجرا درآمد؛ یکی از آنها 
طرح رونق تولید از طریق ارائه تسهیالت 
بانکی با نرخ سود ۱۸درصد بود و دیگری 
طرح تسهیالت نوسازی و بهسازی صنایع 
ای��ران که ب��ا توجه به همزمان��ی این دو 
طرح اقبالی که صنعتگران از خود نش��ان 
داده اند، بیش��تر مربوط به طرح اول بود، 
به همین خاطر تقاضا برای طرح بهسازی 

و نوسازی صنایع کمتر ارائه شد. 
وی همچنی��ن ب��ا اش��اره ب��ه رون��د 
اج��رای ای��ن طرح در س��ال آین��ده نیز 
 گفت: براس��اس بودجه بندی انجام ش��ده

در س��ال ۱۳97 مع��ادل ۳۲۰۰ میلیارد 
توم��ان اعتب��ار جه��ت ارائه تس��هیالت 
نوسازی و بهس��ازی صنایع ایران در نظر 
گرفته شده اس��ت که از طریق پرداخت 
یارانه سود تسهیالت بانکی به صنعتگران 
کمک خواهد کرد و پیش بینی می شود با 
ش��رایطی که در پیش رو داریم، در سال 
آینده ش��اهد اجرای کامل و اس��تقبال از 

این طرح صنعتی باشیم. 
در ادام��ه این بازدید وزیر صنعت، معدن و 
تجارت بعد از دریافت نظرات تولیدکنندگان 
به برخی از موانع تولید داخلی اش��اره کرد و 
گف��ت: در حال حاضر تولیدات پوش��اک در 
داخل با کیفیت مناس��بی صورت می گیرد، 
اما در حوزه هایی موانع��ی برای تولید وجود 
دارد که باید برطرف شود و از جمله مواردی 
ک��ه می تواند به تولید پوش��اک کمک کند، 
برندسازی و تبلیغات است، به طوری که مردم 

خود باید پوشاک ایرانی را انتخاب کنند. 
وی ادام��ه داد: اگ��ر قصد م��ا پایداری 

رون��ق در صنع��ت پوش��اک باش��د، باید 
بدانیم که خرید اجب��اری یا خریدی که 
با کمک یارانه باش��د، ادامه نخواهد یافت 
و تنه��ا راه ممک��ن این اس��ت که مردم 
خودش��ان کاالی ایرانی را انتخاب کنند 
و با خود به خانه ببرند که این مس��تلزم 
پیش بین��ی س��از و کاره��ای تبلیغاتی و 
کمک دستگاه هایی مانند صدا و سیما با 
حتی در اختیار گذاشتن تبلیغات رایگان 
برای تولیدکنن��دگان کاالی ایرانی، برند 

آنها را بین مردم جا بیندازند. 
شریعتمداری همچنین موضوع قاچاق 
را ی��ک مان��ع ج��دی در تولی��د داخلی 
دانس��ت و اظهار کرد: ساز و کار تعرفه ای 
جهت حمایت از تولید داخلی س��از و کار 
مناسبی است، ولی زمانی جواب می دهد 
که مرزه��ای ایران ب��ه روی قاچاقچیان 
بس��ته باش��د و هزینه قاچاق نی��ز برای 
آنه��ا باال برود؛ به گونه ای که دیگر ارزش 

ریسک کردن را نداشته باشد. 

طرحنوسازیصنایعبهروایتشریعتمداری
قاچاق

بازار ارز را کنترل کنیم قاچاق کاال 
متوقف می شود

مدیرکل پیش��گیری و نظارت مب��ارزه با قاچاق کاال 
و ارز س��ازمان تعزی��رات حکومتی گف��ت: اگر مقررات 
ارزی آن گون��ه که مورد نظر بانک مرکزی و قانون گذار 
است اجرایی و رعایت شود و ما اگر ارز را کنترل کنیم 

می توانیم ورود کاالی قاچاق را هم کنترل کنیم. 
به گ��زارش تس��نیم، س��یدعبدالحمید اجتهادی، 
مدیرکل پیش��گیری و نظارت مب��ارزه با قاچاق کاال 
و ارز س��ازمان تعزیرات حکومتی با اش��اره به قوانین 
ورود و خروج ارز گفت: طبق قانون مبارزه با قاچاق، 
ورود، خروج، فروش، حواله و نگهداری ارز، اگر بدون 
رعایت ضوابطی باش��د که به موجب بخش��نامه های 
بانک مرکزی اعالم می شود، قاچاق محسوب می شود 

و تخلف است. 
وی اف��زود: طب��ق مقررات بانک مرک��زی، ورود و 
خ��روج ارز تا معادل ۱۰ هزار ی��ورو بدون اینکه نیاز 
به اظهار و اقدامات خاصی داش��ته باشد، می تواند به 
کش��ور وارد یا خارج ش��ود. بی��ش از ۱۰ هزار یورو، 
طبق مقررات باید منشا قانونی این ارز مشخص شود. 
مدیرکل پیشگیری و نظارت مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: درخصوص 
ارزی که در داخل کشور هم از افراد کشف می شود، 
نگه��داری می کنند، حمل و نقل و جابه جا می کنند، 
ای��ن مق��ررات هم برقرار اس��ت.  وی با بی��ان اینکه 
نگهداری ارز باالی ۱۰ هزار یورو نیاز به ارائه منش��ا 
 قانون��ی ارز دارد، اظه��ار ک��رد: اگر ف��ردی باالتر از
۱۰ هزار یورو داش��ته باشد یا باید فاکتور رسمی که 
از صرافی مجازی که مورد نظارت بانک مرکزی است 
و مجوز دارند، ارائه دهد یا مس��تند داش��ته باشد که 
این ارز را از حس��اب ارزی اش برداشت کرده یا اینکه 
ارزی اس��ت که بعضی از افراد از خارج وارد کش��ور 
ش��دند و ارز همراه ش��ان را اظهار می کنند و این ارز 
در س��امانه سنا بانک مرکزی ثبت می شود و معموال 
در گذرنام��ه افراد ثبت می ش��ود و وقت��ی این افراد 
خواستند مجدد از کشور خارج شوند، می توانند این 
ارز را همراه ش��ان ببرند.  اجتهادی ضمن بیان اینکه 
چی��زی به عنوان اظهار ارزی که فاقد منش��ا قانونی 
اس��ت در فرودگاه های خروجی ی��ا در مرز خروجی 
نداریم، گفت: قطعا ارزی را که افراد با خودش��ان به 
مبادی خروجی می برند، چه هوایی، چه زمینی و چه 
دریایی، باید یکی از این س��ه منشا قانونی را داشته 
باش��د و حتی اگر ۱۰۰هزار یورو هم باشد اگر واجد 
یکی از این منش��اهای قانونی هم باشد، هیچ موردی 

ندارد و می توانند با خودشان ببرند. 

خبـر

پیش بینی 45 میلیارد دالری 
صادرات غیرنفتی تا پایان امسال

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه براساس آمار ۱۱ماهه 
صادرات غیرنفتی کش��ور نس��بت به مدت مشابه سال 
گذش��ته ۵درصد رشد داشته است، پیش بینی کرد که 
تا پایان س��ال صادرات غیرنفتی کشور به ۴۵ میلیارد 

دالر برسد. 
به گزارش ایس��نا، مجتبی خس��روتاج در نشس��ت 
کارگروه توسعه صادرات استان فارس گفت: در سال 9۶ 
تجارت غیرنفتی کش��ور اعم از ص��ادرات و واردات 9۰ 
میلیارد دالر ب��وده که ۴7.۶ میلی��ارد دالر آن واردات 

غیرنفتی و مابقی صادرات غیرنفتی بوده است. 
وی ب��ا بیان اینکه تجارت غیرنفتی ایران در ۱۱ماهه 
گذش��ته ۱۴درصد رش��د داش��ته، افزود: در ۱۱ماهه 
س��ال جاری تراز تجاری کش��ور منفی ۶ میلیارد دالر 
ش��د، زیرا رش��د صادرات ما ۵درصد و رشد واردات ما 
۲۳.۵درصد بوده اس��ت.  رئیس سازمان توسعه تجارت 
کش��ور اضافه کرد: ۶۰درصد کاالهای وارداتی ما مواد 
اولیه و واسطه ای بوده، ۱۶درصد ماشین آالت، ۱۸درصد 
کاالهای مصرفی و مابقی هم سایر اقالمی بوده است که 

در زیرگروه این موارد قرار نمی گیرند. 
به گفته خس��روتاج در بخش ل��وازم خانگی، خودرو 
و قطع��ات خودرو، محص��والت نس��اجی و تجهیزات 
مخابراتی، ماشین سازی و تجهیزات نیروگاهی و برخی 
موارد دیگر تراز تجاری ما منفی بوده است. این ترازهای 
منفی به ما س��یگنال می دهد ک��ه در کدام بخش باید 

خودمان را تقویت کنیم. 
وی اظهار کرد: بخش خصوصی با گرفتن آمار واردات 
و ص��ادرات از گمرکات کش��ور باید تمرک��ز خود را بر 
بخش هایی که با تراز منفی روبه رو هس��تیم، معطوف 
کن��د و ظرفیت های رقابتی را در خود پرورش و رش��د 
ده��د.  مع��اون وزیر صنعت یادآور ش��د: در جلس��ات 
کارگروه توسعه صادرات کشور مقرر شده برنامه جامع 
برای صنعت آی  تی و صنعت گردشگری تدوین شود و 
همچنین برای آشنایی با ظرفیت های این بخش  سال 
آینده نمایش��گاه تخصصی برای صنای��ع خالق برگزار 

خواهد شد. 
رئی��س س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت اس��تان 
فارس نیز در ادامه این جلس��ه به صادرات ۱۶ میلیون 
دالری کنس��انتره سرب و روی در س��ال جاری اشاره 
و خاطرنش��ان کرد: صادرات کاشی و سرامیک استان 
فارس ۱۲درصد رشد داش��ته، صادرات سیمان استان 
فارس در ۱۰ماهه س��ال جاری به ۳۶.۶درصد رس��یده 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۵درصد رشد 

داشته است. 
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مجمع ساالنه و آخرین گردهمایی سال 
9۶ قطعه س��ازان روز پنجشنبه با حضور 
نزدیک ب��ه ۳۰۰ قطعه س��از و همچنین 
مدیران صنعت خودروی کش��ور، آقایان 
یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو، مهندس 
جهرودی مدیرعامل سایپا، دکتر نجاری، 
مهندس نجفیان، مهندس خسروش��اهی 
مش��اور خودرویی وزی��ر صنعت و معدن 
و دکت��ر ملکی، عضو کمیس��یون صنایع 
و معادن مجلس ش��ورای اسالمی برگزار 

شد. 
و  س��ازندگان  انجم��ن  س��خنگوی 
مجموعه های خودروی ایران در گفت وگو با 
خبرنگار خبر خودرو، با اش��اره به جزییات 
برگ��زاری ای��ن گردهمایی اظهار داش��ت: 
در ای��ن گردهمای��ی مهندس یک��ه زارع، 
مدیرعامل ایران خودرو ضمن ارائه مطالبی 
در خص��وص لزوم تجهیز قطعه س��ازان به 
تجهی��زات روز و جایگزینی ماش��ین آالت 
جدید عنوان کردند  که باید دس��تیابی به 
فناوری های جدید در دس��تور کار صنعت 

قطعه سازی کشور قرار گیرد. 
وی گف��ت: مهندس یک��ه زارع در این 
مجم��ع، س��ال 97 را به جه��ت افزایش 
قیمت مواد اولیه و نرخ ارز، س��ال سختی 

برای صنعت خودرو و قطعه سازی کشور 
ارزیابی و عنوان کرد »قطعاً ایجاد شرایط 
س��خت عالوه ب��ر مش��کالت، منافعی را 
ب��رای صنعت خ��ودرو و قطعه س��ازان به 
دنبال خواهد داش��ت ک��ه از جمله نکات 
مثب��ت چنین ش��رایطی، چابک س��ازی 
صنعت خودرو و قطعه س��ازی، جلوگیری 
از هزینه ه��ای بی مورد و افزایش آمادگی 

جهت ورود به بازارهای جهانی است«.
وی همچنی��ن ب��ا اش��اره ب��ه مصوبه 
اس��قاط  خص��وص  در  مجل��س  اخی��ر 
خ��ودرو در ازای ورود قطع��ات، گفت: بر 
 اس��اس مصوبه اخیر مجل��س به ازای هر

۲۰ ه��زار دالر قطعات��ی که ب��ه صورت 
CBU یا CKD وارد کشور می شود باید 
یک خودرو اس��قاط ش��ود، که قطعاً این 
موضوع بر قیمت تمام شده قطعه سازان و 
خودرو تأثیر قابل توجهی خواهد داش��ت 
که بر همین اس��اس مهن��دس یکه زارع 
معتق��د بود ک��ه این مصوبه قطعاً فش��ار 
بسیاری را بر خودروسازان و قطعه سازان 
وارد خواهد کرد، چراکه با افزایش قیمت 
مواد اولیه، قیمت قطعات باال خواهد رفت 
و در چنین وضعیتی خودروسازان ناگزیر 
خواهن��د ب��ود در مقاب��ل افزایش قیمت 

قطعات، واکنش نشان دهند زیرا هر گونه 
بی توجهی در این زمینه موجب تعطیلی 

بنگاه های قطعه سازی خواهد شد. 
وی در ادامه ضمن اشاره به درخواست 
قطعه س��ازان مبنی بر افزایش ۳۰ تا ۳۵ 
درصدی قیمت قطعات، خاطرنشان کرد: 
در این مجم��ع مدیرعام��ل ایران خودرو 
اعالم کردند که این افزایش بی ش��ک در 
قیمت خودروها تأثیر گذاش��ته و کاهش 
تقاض��ای مصرف کنن��دگان و افت فروش 
در ب��ازار خودرو را موجب ش��ده و نهایتاً 
اثرات بدی بر صنعت خودرو نیز به همراه 

خواهد داشت. 
وی گفت: از مطالب بسیار مهمی که در 
سخنان مدیرعامل ایران خودرو مطرح شد 
بحث واگذاری سهام خودروسازان به بخش  
خصوصی بود که مهندس یکه زارع صراحتا 
اعالم کردند »باید کنسرسیومی متشکل از 
اغلب قطعه سازان تشکیل و اقدام به خرید 
سهام خودروسازان نمایند، قطعاً تسهیالتی 
نیز برای این مس��ئله در نظر گرفته خواهد 
شد و اگر خودروسازان بزرگ نیز خواستار 
خرید بخش��ی از سهام باشند، می توانند با 
ورود ب��ه ای��ن کنسرس��یوم در این زمینه 

مشارکت نمایند«.

وی تأکید کرد: یک��ی از موارد دیگری 
که در س��خنان مهندس یکه زارع عنوان 
ش��د و بس��یار مهم و قابل تأمل است در 
خصوص حمایت از زنجیره تأمین اس��ت، 
بر همین اس��اس مدیرعامل ایران خودرو 
اع��الم کردن��د »اج��ازه نمی دهیم هیچ 
قطعه س��از دیگری وارد س��اخت و تولید 
قطع��ه ای ش��ود ک��ه هم اکنون توس��ط 
زنجیره تأمین ما در حال س��اخت است« 
که این صحب��ت مدیرعامل ایران خودرو 
مورد تشویق بسیار قطعه سازان حاضر در 

مجمع قرار گرفت. 
اجرای سیاست دو سورسی در گروه 

خودروسازی سایپا
وی در ادامه به صحبت های مدیرعامل 
سایپا در مجمع ساالنه قطعه سازان اشاره 
کرد و اظهار داش��ت: آغ��از صحبت های 
مدیرعامل س��ایپا در ای��ن گردهمایی با 
اع��الم خبر زیان ده��ی تولید در س��ایپا 
ب��ود، همچنی��ن از دیگ��ر م��واردی که 
توس��ط مهن��دس جهرودی مطرح ش��د 
اج��رای سیاس��ت دو سورس��ی در گروه 
خودروس��ازی سایپا بود که عنوان کردند 
»تالش می ش��ود بیش از دو س��ورس در 
ساخت قطعات مشارکت نداشته باشند«.

عضو هیأت مدیره انجمن واردکنندگان 
خ��ودرو گفت م��ا باید با افزایش س��طح 
کیف��ی خودروهای داخلی و پایین آوردن 
قیمت آنها نسبت به مشابه خارجی، مردم 
را به استفاده از آنها ترغیب کنیم نه اینکه 
با ملتهب کردن ب��ازار بخواهیم تولیدات 

را بفروشیم. 
به گزارش پدال نیوز، عضو هیأت مدیره 
انجمن وارد کنندگان خودرو در خصوص 
رک��ود ب��ازار خودروه��ای وارداتی گفت: 
»امروز وضعیت بازار حتی از زمان برجام 
هم بدتر ش��ده اس��ت و در این سه ماهی 
که وقت فروش ماش��ین است ما در رکود 
کامل به سر می بریم که همین امر سبب 
ش��ده تعداد زیادی از فعالی��ن این حوزه 
مجبور به تعطیلی و تغییر کار ش��وند که 
نتیجه آن بیکار ش��دن تع��داد زیادی از 

افراد فنی و ماهر است.« 
 مرش��د س��لوک ادام��ه داد: »در زمان 
اجرای برجام ما یک دوره رکود داش��تیم 
زیرا مردم به گمان این که کاالها ارزان تر 
می ش��ود از خری��د خ��ودرو خ��ودداری 
می کردند و این س��بب ش��د ی��ک دوره 
هش��ت ماه رکود داشته باشیم اما این بار 
نزدیک به یک س��ال ش��ده و هنوز هیچ 

کس تکلیف خود را نمی داند.« 
او ادام��ه داد: »حاکمی��ت بای��د ن��گاه 
خود را نس��بت به وارد کننده تغییر دهد. 
ورود  دروازه  رس��می  واردکننده ه��ای 
تکنولوژی به کشور هستند، هر زمان که 
این دروازه خراب ش��ود دیگر تکنولوژی 
وارد نمی ش��ود و ت��ا وقتی ک��ه وضعیت 
برخورد با خودروه��ای وارداتی این گونه 

باشد خودروی داخلی ساماندهی نخواهد 
ش��د و س��رمایه گذاری نیز در این حوزه 

صورت نخواهد گرفت.«
 او گف��ت: »م��ا باید با افزایش س��طح 
کیف��ی خودروهای داخلی و پایین آوردن 
قیمت آنها نسبت به مشابه خارجی مردم 
را به استفاده از آنها ترغیب کنیم نه اینکه 
با ملتهب کردن بازار بخواهیم تولیدات را 

بفروشیم.« 
 ب��ه اعتقاد عضو هی��أت مدیره انجمن 
واردکنن��دگان خودرو، دول��ت خودروی 

داخلی را به مردم تحمیل می کند. 
 مرش��د س��لوک تصریح ک��رد: »امروز 
اقتص��اد مقاومت��ی بازیچه دس��ت آقایان 
ش��ده اس��ت و ب��ه بهان��ه آن خودمان را 

تحریم می کنیم.« 
 او تأکی��د کرد: »این اف��راد باید بدانند 
ک��ه واردکنندگان خودرو دالل نیس��تند 
بلکه کارآفرین هستند نباید با برهم زدن 
بازار آنها را دلس��رد کنی��م و جلوی ورود 

سرمایه گذار خارجی را بگیریم.« 
 عضو هیأت مدیره انجمن واردکنندگان 
خ��ودرو گفت:»وقت��ی نمایندگ��ی ی��ک 
ش��رکت خارج��ی را ای��ن گون��ه اذی��ت 
می کنند چگونه انتظار دارید شرکت مادر 

برای سرمایه گذاری ورود کند.«
 او ادام��ه داد:»ام��روز تم��ام برندهای 
مط��رح در خودروس��ازی در کش��ورهای 
مختل��ف واحد تولی��دی دارن��د، چگونه 
می خواهی��م این امنیت را به آنها نش��ان 
دهیم که واحد تولی��دی خودرا در ایران 
احداث کنند وقتی با نماینده رسمی آنها 

این گونه برخورد می شود.« 

واردکنندگان خودرو کارآفرین هستند 
نه دالل

تشکیلکنسرسیومقطعهسازانبرایخریدسهامخودروسازان
خبـر

امحای خودروهای لوکس قاچاق به 
مجوز قضایی نیاز ندارد

مدیرکل مبارزه با قاچاق کاال و ارز س��ازمان تعزیرات 
حکومت��ی می گوید امحای خودروهای لوکس قاچاق به 
مج��وز قضایی و مجوز تعزیرات نیاز ن��دارد.  به گزارش 
پایگاه خبری »عصرخودرو« به نقل از تسنیم، عبدالمجید 
اجتهادی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پوراحمدنژاد 
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان تهران، 
چندی پیش گفته بود امحای خودروهای لوکس قاچاق 
نیاز به مجوز قضایی دارد، اظهار کرد: در ارتباط با کاالی 
قاچاق، آنچ��ه در قانون آمده، ضبط کاال به نفع دولت و 
تعیین جریمه اس��ت که مراجع رسیدگی کننده اعم از 
س��ازمان تعزیرات حکومتی یا مرجع قضایی، این احکام 
را صادر می کنند و در قانون مبارزه با قاچاق کاال، چیزی 
به اس��م اینکه در احکام، امحای کاال بیاید، نداریم.  این 
مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی افزود: امحای 
کاالی قاچاق، یک س��ری شرایط خاص خود را دارد که 
این شرایط در ماده ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز آمده است. یک سری کاالهای ممنوعه قاچاق مانند 
مشروبات الکلی طبیعتاً منهدم می شود؛ البته در ارتباط 
با همی��ن کاالی ممنوعه نیز، م��اده ۲۲ قانون، صراحتاً 
از ضب��ط کاال به نفع دولت نام می ب��رد اما طبیعتاً این 
کاالها منهدم و امحا می ش��وند.  اجته��ادی اضافه کرد: 
در رابطه با سایر کاالهای غیر ممنوع قاچاق، قانون یک 
سری شرایطی قائل شده است. قانون می گوید این کاالها 
باید به قصد صادرات به فروش برسند و قانونگذار تأکید 
کرده است که عرضه این کاالها در داخل کشور فقط در 
شرایطی انجام می شود که به تولید داخل و تجارت قانونی 
و س��رمایه گذاری خارجی در داخل کشور لطمه و ضربه 
نزند.  مدیرکل مبارزه با قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیرات 
حکومتی افزود: اگر بخواهیم بررسی کنیم، می بینیم که 
هیچ کدام از این کاالها نباید در داخل کشور توزیع شود 
و دولت هم بر اس��اس همین سیاست و پیرو فرمایشات 
رهبر معظم انقالب اس��المی، آئین نامه اجرایی مواد ۵۵ 
و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کاال را تصویب کرده اس��ت. 
در این آیین نامه برای امحای کاالی قاچاق یک س��ری 
شرایط خاص تعیین ش��ده است.  اجتهادی گفت: یک 
زمانی گفتند این خودروها باید امحا شوند، اما مسئوالن 
 در بررس��ی های خود به این نتیجه رس��یدند که امکان

re export یا صادرات مجدد این کاالها وجود دارد ولی 
مقررات آیین نام��ه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق 
کاال ی��ک خالئی دارد که این خالء باید هم در اصالحیه 
آیین نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ که هم اکنون در دس��ت 
بررسی دولت است، لحاظ شود و هم در اصالحیه قانون 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز مدنظر قرار گیرد. 

اخبار

پیامدهای نامطلوب عدم ثبات 
قوانین در حوزه واردات خودرو

ب��ازار خودروه��ای وارداتی چند ماهی اس��ت که از 
لح��اظ بی نظمی، تف��اوت چندانی با بازار ش��ام ندارد. 
تیرماه گذش��ته بود که س��ایت ثبت س��فارش واردات 
خودرو به طور کل بس��ته ش��د.  در ابت��دا این طور به 
نظر می رس��ید که این کار طب��ق روال معمول صورت 
گرفته و پس از مدتی شاهد بازگشایی سایت خواهیم 
بود، اما مدت زمان بازگش��ایی و ثبت مجدد سفارشات 
مرتبط با واردات خودروهای خارجی، کمی بیش از حد 
معمول به طول انجامید.  همین فاصله نسبتا طوالنی 
که حدودا ش��ش ماه زمان برد، به انتش��ار شایعات در 
ب��ازار و بر هم زدن آرامش دری��ای تجارت خودروهای 
وارداتی منجر شد. اما پس از گذشت شش ماه سرشار 
از بی خبری و انتظار، س��ر انجام ثبت س��فارش واردات 
خودروهای خارجی مجددا از س��ر گرفته شد، البته با 
ش��رایط و حقوق گمرکی متفاوت. در آیین نامه جدید 
واردات خ��ودرو، عوارض ورودی خودروی س��واری، از 
۴۰ درص��د به ۵۵ تا 9۰ درص��د قیمت بین المللی آن 
افزایش یافت که در نتیجه شاهد فزونی بیش از پیش 
بس��یاری از خودروهای وارداتی هستیم.  در این بین، 
افزای��ش نرخ ارز نیز حکم آتش بیار معرکه را داش��ت 
و ش��عله داغ افزایش قیمت ها را گرمای دوباره بخشید. 
تا اینجای کار این طور به نظر می رسید که تعرفه های 
جدی��د الزم االجرا بوده و پذی��رش تعرفه جدید امری 
اجتناب ناپذیر اس��ت.  ام��ا تردید و دودل��ی در میان 
واردکنندگان، مشتریان و به طور کلی بازار خودروهای 
وارداتی از آنجا آغاز ش��د که اصلی ترین مرجع قانونی 
رس��یدگی به تخلف��ات نهادهای دولت��ی یعنی دیوان 
محترم عدالت اداری طی دستور موقت، خواستار توقف 
عملیات اجرایی تعرف��ه واردات خودرو مصوب دی ماه 
9۶ هیأت دولت و بازگش��ت عوارض واردات خودرو به 
ش��رایط قبل شد.  در نتیجه ابالغ دستور دیوان عدالت 
اداری ب��ه دولت، انتظارات عمومی مبنی بر بازگش��ت 
شرایط به دوران قبل و کاهش تعرفه ها قوت گرفت اما 
هیأت دولت تاکنون نسبت به توقف اجرای مصوبه خود 
گام قابل توجهی برنداش��ته اس��ت. در این اثنا مجلس 
شورای اسالمی نیز وارد عمل شده تا از افزایش بی رویه 
و بی نظمی حاصل ش��ده در بازار ممانعت به عمل آورد 
اما همچنان اخبار دقیق و موثقی از بقای شرایط موجود 

یا بازگشت به وضعیت آرام گذشته، در دست نیست. 

منتفی شدن طرح ترافیک جدید 
بعید است

مع��اون فن��ی و عمرانی فرمان��داری تهران ب��ا ارائه 
توضیحاتی درباره موافقت کمیته انطباق با طرح ترافیک 
جدید گفت با تغییر در مدیریت شهری، بعید است این 
طرح منتفی شود؛ البته اجرا نشدن این طرح منوط به 
فراهم نشدن زیرساخت های آن است.  به گزارش پایگاه 
خبری »عصرخودرو« به نقل از تسنیم، غالمحسین آرام 
درباره طرح ترافیک 97 اظهار کرد: مصوبه طرح ترافیک 
جدید مورد تأیید کمیته انطباق قرار گرفت و اصالحات 
مدنظر نیز اعمال ش��د.  وی افزود: مس��ئوالن ذی ربط 
می توانند این طرح را در سال جدید و در صورت فراهم 
شدن زیرس��اخت ها اجرا کنند.  معاون فنی و عمرانی 
فرمان��داری ته��ران درباره اینکه آیا ب��ا تغییر مدیریت 
شهری در شهرداری تهران این طرح اجرایی خواهد شد 
یا خیر، اظهار کرد: با تغییر در مدیریت ش��هری، بعید 
است این طرح منتفی شود.  آرام با بیان اینکه مجموعه 
ش��هرداری مصر به اجرای طرح بوده است، گفت: اجرا 
نشدن این طرح منوط به فراهم نشدن زیرساخت های 
آن اس��ت.  وی اف��زود: اما اگر بخواهند طرح قدیمی را 
اج��را کنند هی��چ مانعی وجود ن��دارد و نیاز به مصوبه 
ندارد؛ برای طرح جدید هم تأییدیه صادر ش��ده است 
بنابرای��ن این طرح نیز از دید م��ا منعی ندارد اما مهم 
زیرس��اخت های آن خواهد ب��ود. معاون فنی و عمرانی 
فرمانداری تهران تأکید ک��رد: بنابراین هم طرح قدیم 
و هم طرح جدید برای اجرا مشکلی نخواهند داشت و 
نیاز به مصوبه جدید ندارد مگر اینکه بخواهند تغییرات 

دیگری اعمال شود. 

واردات خودرو توسط شرکت های 
فاقد نمایندگی ممنوع

مع��اون اول رئیس جمه��ور با اب��الغ تصویب نامه 
هیأت وزیران به دو وزارتخانه اقتصادی کش��ور رسماً 
امکان واردات برای شرکت هایی که رابطه نمایندگی 

با برند مادر ندارند را حذف کرد. 
به گزارش کارپرس، در تصویب نامه هیأت وزیران 
 عن��وان ش��ده اس��ت: در م��اده ۱۳ الحاق��ی عبارت
»و تعمی��رگاه مج��از، تأمین قطعات یدک��ی و ارائه 
س��رویس و خدمات بعد از ف��روش« پیش از عبارت 
»و همچنین« الحاق می ش��ود. در بند دیگری از این 
تصویب نامه تأکید ش��ده است که تبصره ۱ ماده ۱۳ 
ح��ذف و عنوان تبصره های ۲ و ۳ به تبصره های یک 

و دو اصالح می شود. 
این تصوی��ب نامه که ب��ه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و همچنین وزارت اقتصاد و دارایی ابالغ شده 
اس��ت به زبان س��اده امکان واردات خ��ودرو را برای 
اش��خاص حقیقی و حقوق��ی که رابط��ه نمایندگی 
رس��می با برند اصلی را ندارن��د غیرمجاز اعالم کرده 

است. 
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مؤسس��ه تحقیقاتی »جفریس برنت تیلز« اعالم کرد تا سال ۲۰۲۲، 
ارزش س��هام بزرگ ترین شرکت خرده فروش��ی آنالین جهان می تواند 

سه برابر شود. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا ب��ه نقل از 
 بلومب��رگ، ای��ن ب��رآورد جدی��د

تخمی��ن  از  بیش��تر  درص��د   ۲9
روز  دالری  میلی��ارد   77۳.۸
دوش��نبه اس��ت ک��ه در ص��ورت 
تحق��ق، بی��ش از مجم��وع ارزش 
بازار ش��رکت های والمارت و “علی 
بابا خواهد بود که دو خرده فروش 

بزرگ دیگر در جهان هستند. 
به گفته این مؤسس��ه، بسیاری 
از مناب��ع درآمدزای این ش��رکت 
تا چه��ار س��ال آین��ده تقریباً دو 
برابر خواهد ش��د و به حدود ۵۰۰ 
میلیارد دالر خواهد رسید. رویکرد 

آمازون در تبلیغ کسب و کار خود از مهم ترین عوامل پیشران رشد این 
ش��رکت خواهد بود، چراکه تغییر رویکرد از تبلیغات سنتی به آنالین 

باعث صرفه جویی در مصرف دالر به نس��بت شرکت هایی چون گوگل 
و فیس بوک شده است. 

طبق داده های جمع آوری ش��ده توسط بلومبرگ، از نظر تیلز ارزش 
دالر   ۱7۵۰ از  آم��ازون  س��هام 
ب��ه ۱۸۵۰ دالر افزای��ش پی��دا 
خواه��د کرد که باالتر از س��طح 
هدف گذاری شده ۱7۰۱ دالری 
اس��ت. همچنین آم��ازون حتی 
می تواند زودتر از انتظار مؤسسه 
تیل��ز ب��ه س��طح ی��ک تریلیون 

دالری برسد. 
تجزیه و تحلیل های مؤسس��ه 
وولفه ریس��رچ و مونسه کرسپی 
س��هام  ارزش  می ده��د  نش��ان 
آم��ازون ب��ه ۲۰۰۰ دالر در هر 
س��هم خواهد رس��یدکه با توجه 
به میزان س��هام کنونی در بازار، 
آمازون تنها به یک س��ال زمان برای تبدیل شدن به شرکتی با ارزش 

یک تریلیون دالر نیاز دارد. 

مدیرعامل فرابورس ایران از اعالم اولویت های سرمایه گذاری فین استارز 
خب��ر داد و گفت یکی از بخش های جذاب فین اس��تارز ۲۰۱۸ مس��ابقه 
اولویت های س��رمایه گذاری اس��ت که هر فرد حقیق��ی و حقوقی در هر 

نقشی، اعم از استارت آپ، کارآفرین، ایده پرداز 
یا ش��رکت فعال در حوزه فناوری اطالعات و 
ارتباطات، امکان شرکت در این رقابت را دارد. 
به گزارش ایسنا، امیر هامونی با بیان اینکه 
فرابورس ایران اولویت های س��رمایه گذاری و 
چالش های مطرح ش��ده از سوی شرکت های 
س��رمایه گذاری، هلدینگ ها، بانک ها، بیمه ها 
و نهادهای مالی را دریافت و از طریق س��ایت 
فین اس��تارز منتش��ر کرده، گفت: در مرحله 
بعد راه حل هایی که از س��وی استارت آپ ها و 
عالقه مندان در هر حوزه مطرح می شود را در 
اختیار سرمایه گذاران مربوط به آن حوزه قرار 

می دهیم. 
هامونی با بیان اینکه بدین ترتیب جوایز این دور از مسابقه فین استارز، 
جذب سرمایه گذار است و ایده پردازانی که چالش ها را حل می کنند به طور 
ویژه در برنامه ارائه به سرمایه گذار و مذاکره خصوصی جهت عقد قرارداد 

به س��رمایه گذاران معرفی خواهند ش��د، گفت: ایده پردازان باید بهترین 
راه حل ها را در جهت اولویت ارائه ش��ده توسط س��رمایه گذاران در قالب 
مدل کس��ب وکار معرفی تا بتوانند در ادامه مراحل توافق با س��رمایه گذار 

را طی کنند. 
وی در همین زمینه افزود: از س��وی دیگر 
سرمایه گذار هم در صورتی که ایده مناسبی 
در جه��ت اولوی��ت س��رمایه گذاری یا رفع 
چالش وی مطرح شود بررسی های دقیق تر 
روی تیم را جهت مشارکت یا تملیک انجام 

خواهد داد. 
فرابورس م��واردی همچون  مدیرعام��ل 
فناوری ه��ای نوی��ن در کش��ف تقل��ب در 
حوزه افش��ای شرکتی، کش��ف پول شویی، 
اپلیکیش��ن های معامالت اوراق بهادار برای 
کاربران عمومی و فناوری های نوین مرتبط 
با تحلی��ل داده در بازاره��ای مالی را برخی 
از اولویت های س��رمایه گذاران برشمرد. ش��ایان ذکر است فهرست کامل 
چالش ها و اولویت ها از طریق س��ایت فین اس��تارز در دسترس عموم قرار 

گرفته است. 

اعالم اولویت های سرمایه گذاری فین استارز 2018ارزش آمازون به زودی تریلیون دالری می شود

امروزه همه س��عی می کنند سخت کار کرده و بهترین عملکرد را از 
خود نشان بدهند اما تنها عده محدودی موفق می شوند که خارق العاده 
عمل کرده و به جایگاه و درآمد باالتری دس��ت یابند. حال با توجه به 
بررسی افراد موفق به این مطلب دست می یابیم که این اشخاص در دو 
زمینه توانمند بوده و قادرند با تکیه بر آنها عملکرد مناسبی از خود نشان 
دهند. اولویت بندی و تمرکز ویژگی هایی هستند که می توانند فعالیت 

افراد را هدفمند و پربازده کنند. 
برخی مواقع به نظر می رس��د ساعت ها کار بدون بهره بردن از این 
دو توانایی نمی تواند به اندازه یک ساعت کار با به کار بستن این دو 

ویژگی، بازده ای مفید داشته باشد. 
مش��اهده ش��ده که بس��یاری از کارمندان وقت زیادی صرف کار 
و تالش می کنند، س��فر ها و جلس��ات متعددی می گذارند و مجبور 
می ش��وند ب��رای مدیریت هم��ه کاغذبازی هایش��ان، تم��ام اوقات 
فراغت ش��ان را نیز صرف کار کنند. از سوی دیگر عده کمی از افراد 
ب��ا اینکه همواره زمان کمتری را صرف کار کرده و وقت ش��ان را به 
خان��واده و تفریحات اختصاص می دهن��د، باز هم مورد توجه مثبت 
مدیران شان قرار گرفته و تشویق می شوند. دسته دوم سعی می کنند 
فعالیت ه��ا را اولویت بندی کرده، به س��راغ مهم ترین وظیفه رفته و 

تمام تمرکزشان را متوجه آن مطلب می کنند. 
دس��تیابی به این دو توانایی  نیازمند پیدا کردن اشتباه در پروسه  
فعلی، تصحیح آن، بهب��ود عملکرد و همچنین تالش در این زمینه 
اس��ت. همه می توانند با بررس��ی عملکرد خود، هر زمان ش��روع به 
یادگیری این دو مهارت ارزش��مند کنند. پروسه رسیدن به موفقیت 

با استفاده از اولویت بندی و تمرکز به شرح ذیل است: 
هزاران کار انجام می دهید و به هیچ جا نمی رسید

هم��ه م��ا زمانی حس کرده ایم که با س��رعت و فش��ار باالیی کار 
می کنیم اما پیش��رفت خارق العاده ای نداری��م. در این زمان باید به 
ای��ن مطلب توج��ه کنیم که آیا تمامی تفک��رات خودمان را متوجه 
کار س��اخته ایم یا هر چی��ز کوچکی نظیر ش��بکه های اجتماعی یا 

ویدئو های اینترنتی می توانند حواس مان را پرت کنند؟ 
درس��ت اس��ت که حجم زیادی از اطالعات مفید در ش��بکه های 
اجتماع��ی وجود دارد و برخی ترجی��ح می دهند برای عقب نماندن 
از اتفاقات و تکنولوژی روز، ش��بکه های اجتماعی را دنبال کنند اما 
آی��ا در ای��ن زمان آنها می توانن��د بازده خوبی داش��ته و در فعالیت  

شغلی شان موفق باشند؟ 
زمانی که ما فک��ر می کنیم بازده کمی داری��م دقیقا همین اتفاق 
می افتد. این ایده که انس��ان  می توان��د هزار فعالیت انجام دهد و در 
تمامی آنها موفق باشد، تفکر اشتباهی است. در واقع بدین شکل ما 
تمرکز خودمان را از دس��ت داده و انرژی خود را به چندین قسمت 
تقس��یم می کنیم. در این صورت هیچ گاه قادر نخواهیم بود عملکرد 

شایان توجهی در یک فعالیت به خصوص نشان دهیم. 
افراد موفق می دانند چگونه فعالیت هایشان را اولویت بندی 

کرده و روی آنها تمرکز کنند
هم��ه این افراد می توانند ب��ا قرار گرفتن در براب��ر وظایف روزانه 
خود در کار، روند مناس��بی در پیش بگیرن��د. آنها مهم ترین کار را 
انتخاب کرده و تمام تمرکزش��ان را متوجه همان می کنند. درس��ت 
اس��ت که این روش بسیار ساده و منطقی به نظر می رسد اما تعداد 

کمی هس��تند که قادرند این دو مهارت را به طور کامل به کار بسته 
و موف��ق عمل کنند. پس از مدتی اف��راد یا نمی توانند به طور مرتب 
از اولویت بندی و تمرکز بهره ببرند یا با اس��تفاده از این دومشخصه، 

موفق شدن را تبدیل به یک عادت همیشگی می کنند. 
اولویت بندی، تمرکز، تکرار

اولین قدم ب��رای بهره مندی از دو ویژگ��ی اولویت بندی و تمرکز 
این اس��ت که بتوانیم مهم ترین فعالیت را به درستی تشخیص داده 
و در سریع ترین زمان ممکن آن را به انجام برسانیم. در این صورت 
مش��خصاً کارهایی که اهمیتی باالیی ندارند باقی می مانند و باید در 

اسرع وقت انجام پذیرند. 
اتفاق عجیب این اس��ت که اگر کارهای ساده و سریع که اهمیتی 
ندارند را زودتر انجام دهیم، آنگاه نمی رس��یم که فعالیت های بسیار 
مهم را به اتمام برس��انیم. ب��ا این حال اگر ابت��دا فعالیت های مهم 
را انج��ام دهیم مش��خصاً زمان کافی برای انج��ام تمامی کارها پیدا 
خواهیم کرد. حال اگر چند کار کوچک و غیرضروری انجام نش��ده 
باقی بماند بس��یار بهتر است از زمانی که که هیچ کار مهمی صورت 

نپذیرد. 
هدف ها و بینش خود را مشخص کنید

س��عی کنید مهم ترین اهداف خود را روی کاغذ بنویس��ید. نیازی 
نیست که اهداف کل زندگی یا پنج ساله شما باشند، تنها سه هدف 
اصلی تان کافی است. توجه داشته باشید این اهداف باید پروژه  هایی 
مش��خص و قابل اندازه گیری باشند تا بتوانید درصد پیشرفت تان را 
در آنها بررس��ی کنید. اگر بیش از س��ه اولویت دارید، یک جای کار 
می لنگد. آن هدف اضافی را پیدا کرده، خط زده و آن را به فراموشی 

بسپارید تا بیشتر از این موفقیت تان به تعویق نیفتد. 
فعالیت های روزانه خود را در راستای اهداف تان انجام دهید

با مشخص کردن اهداف اصلی زندگی تان و بررسی آنها می توانید 
یک لیس��ت فعالیت روزانه درس��ت ک��رده و در روز ب��ه انجام آنها 
بپردازید. لیستی بلند باال تهیه نکنید، به جای آن سعی کنید تعداد 
کمی انتخاب کرده تا همه آنها را صددرصد انجام دهید چراکه بهتر 
اس��ت لیس��ت را طوری تنظیم کنید تا بتوانید به تمامی موارد ذکر 

شده عمل کنید و چیزی برای روز بعد باقی نگذارید. 
 تمام حواس پرتی ها را کنار گذاشته و روی فعالیت تان

تمرکز کنید
اکنون تمامی مراحل را پش��ت سر گذاشته اید و مهمترین فعالیت 
خود را انتخاب کرده اید. زمان آن رس��یده که تماماً تمرکزتان را به 
کار خ��ود معطوف ک��رده و همه حواس پرتی ه��ا را نادیده بگیرید. 
بس��یار مهم اس��ت که واقع گرایانه می��زان فعالی��ت روزانه خود را 
تخمین بزنید مثاًل ش��ما از روز اول مس��لماً قادر نیس��تید بازدهی 

باالیی داشته باشید. 
دس��تیابی به این دو مهارت زم��ان می طلبد و قدری طول خواهد 
کش��ید که شما بتوانید تمرکزتان را حفظ کرده و حواس پرتی ها را 
نایدیده بگیرید. اگر شما هر روز سعی کنید در راستای اهداف خود 
حرکت کرده و بهترین عملکرد خود را داش��ته باشید، مشخصاً بعد 
از چن��د هفته خواهید دید که چه تأثیر ش��گرفی در فعالیت ش��ما 

ایجاد شده است. 
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پس از کش و قوس های فراوان باالخره »کمیسیون بورس و اوراق بهادار« آمریکا استارت آپ ترانوس و موسسین 
آن »الزابت هولمز« و »رامش بالوانی« را در اتهام کالهبرداری گسترده در زمینه فعالیت های تجاری خود مجرم 

شناخت.  به گزارش دیجیاتو، بنا بر اعالم کمیسیون مذکور مقامات این شرکت در جریان یک کالهبرداری 
طوالنی مدت و دروغگویی در خصوص تکنولوژی های در اختیار و گردش های مالی کمپانی تحت مدیریت شان 

توانسته اند بیش از 700 میلیون دالر سرمایه را جذب استارت آپ خود کنند.  الیزابت هولمز و کمپانی تحت 
مدیریتش در زمان آغاز کار خود مدعی شدند به فناوری دست یافته اند که می توان به کمک آن و تنها با دریافت 

یک قطره خون از افراد تعداد قابل توجهی از بیماری های آنها را تشخیص داد؛ ادعایی که هرگز به صورت علمی 
و رسمی به اثبات نرسید.  عالوه بر اینها ترانوس برای جلب اعتماد بیشتر سرمایه گذاران خود مدعی شده بود 

که وزارت دفاع آمریکا از کیت های تست این شرکت به طور گسترده در میادین جنگ و برای مراقبت از سالمتی 
سربازانش استفاده می کند، درحالی که این مسئله به هیچ وجه صحت نداشت.  همین ترفندها سبب شده بود 

که ترانوس بتواند در سال 2014 میالدی بیش از 100 میلیون دالر درآمد داشته باشد. اما با آغاز افشاگری ها 
و رسوایی ها به تدریج اوضاع برای این استارت آپ فعال در حوزه سالمت بدتر و بدتر شد، به شکلی که کل 

درآمد آن در سال گذشته چیزی در حدود 100هزار دالر بوده است.  بنا بر حکم کمیسیون بورس و اوراق بهادار 
آمریکا هولمز می بایست جریمه ای 500 هزار دالری را به حساب خزانه دولت واریز نموده و شرکتش نیز 18.9 

میلیون سهم از مجموع سهام خود را به سرمایه گذاران عودت دهد. بنیانگذار این شرکت همچنین تا 10 سال از 
تصاحب جایگاه های مدیریتی در تمام کمپانی های عمومی محروم شده است.  ضمنًا در صورتی که ترانوس اعالم 

ورشکستگی کند یا به فروش برسد، الیزابت هولمز نمی تواند مبلغی را بابت واگذاری آن به دست بیاورد، مگر این 
که قبل از آن 750 میلیون دالر به سرمایه گذاران فریب خورده خود پرداخت کند. 

 

چرا اولویت بندی و تمرکز کلید موفقیت شغلی هستند؟ 

جریمهسنگینترانوسوالیزابتهولمز
بابتکالهبرداریگستردهازسرمایهگذاران

دریچــه

سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب وکار 
)س��امانه دادور( در بندرعباس با حضور معاون وزی��ر امور اقتصاد و دارایی به 

بهره برداری رسید.
به گزارش ایسنا، معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست 
با فعاالن بخش خصوص��ی در بندرعباس گفت: متقاضیان دریافت مجوزهای 
کس��ب و کار در صورت طوالنی ش��دن صدور مجوزه��ا و دریافت هزینه های 
نامتعارف از س��وی دستگاه های اجرایی می توانند در این سامانه به سه مرجع 

استانداری، عالی ترین مقام دستگاه دولتی و شورای رقابت شکایت کنند.
حس��ین میرشجاعیان افزود: اس��تانداری و عالی ترین مقام مسئول در مدت 
یک هفته باید با ارایه مس��تندات و اس��تدالل قانونی جواب شاکیان را ارسال 

کند.

سامانه »دادور«راه اندازی شد

شنبه
26 اسفند 1396

شماره 1028
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مدیرکارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه ارومیه گفت سرفصل های 
دروس دانش��گاهی با نیاز بازار کار تطابق الزم را ندارد و نیاز بازار کار 

را تأمین نمی کند. 
سیدجعفر زنوزی در گفت وگو با ایسنا، با 
تأکید ب��ر اینکه عقب ماندگی اکثر صنایع از 
علم و فن��اوری روز م��ورد مطالعه در دوره 
دانشگاهی موجب عدم کاربرد آموخته ها در 
صنایع مختلف ش��ده است خاطرنشان کرد: 
عدم تطاب��ق آموخته های دوره دانش��گاه با 
نیازهای حقیقی فضای کار و دیدگاه سنتی 
صاحب��ان برخی صنای��ع به تولی��د و عدم 
اس��تقبال از نوآوری ها و فناوری های جدید 
از عم��ده موانع ارتباط مؤث��ر بین صنعت و 

دانشگاه است. 
وی با بی��ان اینکه تعام��ل بین صنعت و 
دانشگاه در جامعه کنونی بسیار ناچیز بوده 

و فاصل��ه زیادی با ظرفیت ها و س��طح مطل��وب دارد، تصریح کرد: با 
این حال در س��ال های اخیر بخش حاکمیتی )سازمان صنعت، معدن 
و تجارت( تالش هایی برای ایجاد بس��تر مناس��ب جه��ت تقویت این 

ارتباط انجام داده اس��ت که از جمله مهم ترین آنها می توان به اجرایی 
ک��ردن م��اده ۳۱ قانون رفع موان��ع تولید و تالش برای فعالس��ازی و 
اس��تفاده برخی از صاحبان کسب و کار از طرفیت های قانونی موجود 
برای حمای��ت از پروژه ه��ای تحقیقاتی و 
قراردادهای منعقد ش��ده با دانشگاه اشاره 

کرد. 
زن��وزی در خص��وص اقدام��ات انج��ام 
گرفته توسط دانشگاه ارومیه برای افزایش 
ارتب��اط با صنایع اس��تان گف��ت: برقراری 
بازدیده��ای پیوس��ته اس��اتید از صنای��ع 
مختلف، برگزاری نشست های نزدیک بین 
اعضای هیأت علمی و مدیران ش��رکت ها، 
دعوت از مدیران ش��رکت ها ب��رای بازدید 
از توانمندی ه��ای دانش��گاه، اخذ نیازهای 
تحقیقاتی از صنایع و ارائه آن به گروه های 
تخصصی برای پیش��نهاد طرح و مذاکره و 
عق��د قرارداد با نهادها و ش��رکت هایی که احتم��ال تعریف پروژه های 
تحقیقات��ی در آنها وجود دارد از جمله اقدامات دانش��گاه ارومیه برای 

برقراری ارتباط مؤثرتر با صنعت استان است. 

گوگل در س��ال ۲۰۱7 حدودا ۳.۲ میلیارد آگهی نامناسب را حذف 
کرده که نش��ان دهنده افزایش ۸۸درصدی در مقایسه با سال گذشته 

میالدی است. 
به گ��زارش زومیت، طبق اع��داد و ارقام 
ارائه ش��ده توس��ط گوگل، تیم تبلیغات این 
شرکت در س��ال ۲۰۱7 تعداد ۳.۲ میلیارد 
تبلیغات نامناس��ب را در سال ۲۰۱7 حذف 
کرده  است. با توجه به این که این رقم برای 
سال ۲۰۱۶ معادل ۱.7 میلیارد بود، امسال 
شاهد افزایش ۸۸ درصدی تعداد آگهی های 
حذف ش��ده بوده ایم. به عبارت دیگر، اهالی 
مانتین ویو در هر ثانیه ۱۰۰ آگهی نامناسب 

را حذف کرده اند. 
عبارت »آگهی نامناس��ب« از دید گوگل 
به آن دس��ته از آگهی هایی اطالق می شود 
که قوانین گوگل را رعایت نمی کنند؛ چنین 

آگهی های��ی معم��والً در ارتباط ب��ا کاله برداری، حمالت فیش��ینگ و 
بدافزارها هس��تند. انتشار این گونه آگهی ها گاهی به صورت سهوی رخ 
می دهد، اما در مواردی فعالیت های کاله بردارانه هماهنگ ش��ده جهت 

کسب سود پشت پرده چنین آگهی هایی در حال اجرا بوده اند. 
گ��وگل ادع��ا می کند ک��ه می تواند پی��ش از اثرگ��ذاری آگهی های 
 نامناس��ب ب��ر م��ردم، آنها را شناس��ایی و ح��ذف کند. این ش��رکت
۳۲۰ هزار ناش��ر را به دلی��ل عدم رعایت 
قوانین از شبکه تبلیغاتی خود حذف کرده 
است. نزدیک به 9۰ هزار وب سایت و 7۰۰ 
هزار اپلیکیش��ن گوشی هوش��مند نیز به 

لیست سیاه گوگل افزوده شده اند. 
 جال��ب اینجاس��ت ک��ه از ۳.۲ میلیارد 
تبلیغات نامناس��ب حذف ش��ده در س��ال 
۲۰۱7، 79 میلیون مورد تالش داش��ته اند 
کاربران را به وب سایت های حاوی بدافزار 
هدایت کنند. گوگل س��ال گذش��ته ۴۰۰ 
ه��زار مورد از این وب س��ایت های آلوده را 
حذف کرد. در میان آگهی های حذف شده 
در س��ال ۲۰۱7، ۶۶ میلیون آگهی تالش 
می کردن��د با فریب کابران، آنه��ا را مجبور به کلیک روی آگهی کنند؛ 
۴۸ میلیون م��ورد دیگر از این آگهی ها نیز کاربران را مجبور به نصب 

نرم افزار ناخواسته می کردند. 

مدیرکارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه ارومیه: 

گوگل امسال 3.2 میلیارد آگهی نامناسب را حذف کرده استسرفصل های دروس دانشگاهی نیاز بازار کار را تأمین نمی کند

در یک چشم به هم زدن سال ۱۳9۶ هم به پایان خود نزدیک می شود و فقط 
تا چند روز دیگر وارد س��ال جدید خواهیم شد. شما ممکن است که هم اکنون 
خریدهای خود برای عید نوروز را انجام داده باشید و از هر لحاظ برای ورود به 
س��ال جدید آمادگی دارید، اما فراموش نکنید که سایت شما در ایام تعطیالت 
نباید غیرفعال باشد. درواقع فصل تعطیالت یکی از بهترین فرصت های فروش 
برای کسب وکارهاست.  البته ما خودمان بارها و بارها گفته ایم که سئو فرآیندی 
است که زمان نسبتا زیادی را می طلبد و شاید فکر کنید با توجه به زمان اندک 
باقیمانده تا پایان سال، شاید برای انجام تغییرات سئو کمی دیر شده باشد، اما 
هیچ وقت برای انجام تغییر دیر نیست.  ترفندهایی که در این مطلب آورده شده 
اس��ت روی کسب س��ریع نتایج و بهره بردن حداکثری از زمان تمرکز دارند. با 
استفاده از این ترفندها می توانید ترافیک سایت خود را در ایام تعطیالت نوروز 

افزایش داده و بیشترین بهره را از این فصل ببرید. تا پایان با ما همراه باشید. 
وضعیت فعلی خود را آنالیز کنید

وضعیت کلی و فعلی سئوی ش��ما چگونه است؟ آیا بخش های بهینه سازی 
نشده ای وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود؟ شما ممکن است از اینکه نکات 
ریز و کوچک چگونه می توانند روی رتبه فعلی تان تأثیر داشته باشند شگفت زده 

شوید. بنابراین باید کار کردن روی این موارد را در اولویت قرار دهید. 
در کنار این موارد، باید ببینید که در زمینه سئو تاکنون چه کارهای مثبتی 
را انجام داده اید. اگر به درس��تی بدانید که چه مواردی برای سایت شما کارساز 
هس��تند، می توانی��د همین قواع��د را به صفحاتی که ب��رای تعطیالت در نظر 

گرفته اید نیز اطالق کنید. 
روی تایتل ها و دیسکریپشن محصوالت کار کنید

اف��راد در طول تعطیالت بیش از هر زمان دیگری به جس��ت وجو در فضای 
اینترنت برای خرید می پردازند؛ بنابراین یکی از مهم ترین کارهایی که می توانید 
انج��ام دهید این اس��ت که تایتل ها و دیسکریپش��ن های محص��والت خود را 

بهینه سازی کنید. 
تایتل ها و دیسکریپشن ها تأثیر مستقیمی روی میزان کلیک پذیری دارند و 
به همین دلیل اس��ت که باید مطمئن شوید آنها به خوبی بهینه سازی شده اند. 
در زم��ان فعلی، ما نمی گوییم که تایتل ها و دیسکریپش��ن های خ��ود را پر از 
کلمات کلیدی کنید تا برای موتورهای جس��ت وجو بهینه سازی شوند. هرچند 
ک��ه این موضوع اهمی��ت خاص خود را نیز دارد، ام��ا در فصل تعطیالت، مهم 
این اس��ت که عناوین و توضیحات محصوالت خود را برای کاربران بنویس��یدو 
نه برای خوش��ایند موتورهای جست وجو.  تایتل ها و دیسکریپشن های خود را 
باید به گونه ای بنویسید که ضمن شامل بودن کلمات کلیدی هدف، بتوانند نظر 
بازدیدکنندگان را نیز به خود جلب کنند. این مهم مستلزم آن است که در ابتدا 
شناخت دقیقی از مشتریان خود داشته باشید و دقیقا بدانید که آنها در فصل 

تعطیالت به دنبال چه اجناسی هستند. 
سعی کنید نوک پیکان تایتل ها و دیسکریپشن ها را به سمت افرادی بگیرید 
که برای تعطیالت اقدام به خرید هدیه می کنند. با این روش، می توانید اطالعاتی 
بس��یار باکیفیت و ارزش��مند را به مشتریانی که هیچ شناختی از محصوالتتان 

ندارند ارائه دهید. 
سرعت بارگذاری سایت را مدنظر داشته باشید

س��رعت لود سایت تان چگونه اس��ت؟ مطالعات اخیر نشان داده است حتی 
یک ثانیه تأخیر در بارگذاری سایت می تواند حدود ۱۶ درصد میزان نارضایتی 
مشتری را افزایش دهد. همچنین این مقدار تأخیر در بارگذاری باعث کاهش 7 

درصدی نرخ تبدیل نیز می شود. 
در طول فص��ل تعطیالت نمی توانید از این اع��داد و ارقام به راحتی بگذرید. 
هرچند که ممکن است بحث های زیادی پیرامون تأثیر سرعت بارگذاری سایت 
در رتبه بندی وجود داشته باشد، اما این نکته واضح است که سرعت بارگذاری 

روی توانایی ش��ما در تبدیل کردن بازدیدکننده به مش��تری مس��تقیماً تأثیر 
می گذارد.  اگر سرعت لود سایت شما پایین باشد، ابتدا ببینید تصاویر سایت تان 
در چه وضعیتی هس��تند. درواقع تصاویر را باید مته��م ردیف اول پایین بودن 
سرعت بارگذاری سایت دانست. اگر تصاویر سایت خود را به درستی بهینه سازی 
کنید، سرعت لود سایت باال خواهد رفت، اما اگر حتی با بهینه سازی تصاویر هم 
کار درست نشد، بهتر است که نگاهی عمیق به معماری سایت و سایر روش های 

افزایش سرعت بارگذاری سایت داشته باشید. 
موبایل را نادیده نگیرید

ازآنجایی که این روزها مش��تریان بیشتری برای خرید های آنالین از موبایل و 
تبلت استفاده می کنند، ش��ما نمی توانید بهینه سازی موبایل را نادیده بگیرید. 
وقتی  س��ایت یا صفحه  فرودی را برای تعطیالت طراحی می کنید، این س��ایت 
یا صفحه باید کاماًل برای دستگاه های موبایل بهینه سازی شده باشد. اگر سایت 
شما نتواند یک تجربه خوب موبایلی را به مخاطبان ارائه دهد، بخش بزرگی از 

مشتریان احتمالی خود را از دست خواهید داد. 
با مشتریان از طریق شبکه های اجتماعی تعامل داشته باشید

بس��یاری از ش��رکت ها قادر هس��تند با دو برابر کردن میزان تعامل خود در 
ش��بکه های اجتماعی، پاس��خ های س��ریع تری را از مش��تریان دریافت کنند. 
پینترس��ت یکی از ش��بکه های اجتماعی خوب برای ترویج هدیه و محتواهای 
مخصوص تعطیالت است. برای مثال، می توانید یک بورد مخصوص تعطیالت را 
با کلمات کلیدی بهینه سازی شده ایجاد کنید. این صفحات می توانند لینک دهی 

عمیق تری به صفحات مخصوص تعطیالت در سایت شما را به دست دهند. 
همچنین نباید سایر ش��بکه های اجتماعی را نیز فراموش کنید. فیس بوک، 
اینس��تاگرام و توییتر همگی منابع خوبی برای لینک دهی به س��ایت، برجسته 
کردن محصوالت درنظرگرفته ش��ده برای تعطیالت و ارسال ترافیک بیشتر به 

سایت هستند. 
یک کمپین PPC را مدنظر داشته باشید

تبلیغات AdWords و بازاریابی کلیکی ممکن است تیز آخر خشاب بسیاری 
از ش��رکت ها باشد. درحالی که س��ئو برای جای دادن شما در صفحه اول نتایج 
صفحات جست وجو به زمان نیاز دارد، با استفاده از یک کمپین PPC می توانید 
به راحتی و در سریع ترین زمان ممکن در جایی که مشتریان می خواهند ببینند 
حضور داش��ته باش��ید.  البته یک کمپین PPC موفق به یک مدیریت درست 
نیز احتیاج دارد. همچنین از آنجایی که بس��یاری از شرکت ها برای قرارگرفتن 
در رتبه های برتر با هم رقابت می کنند، قیمت نهایی یک کمپین PPC ممکن 

است برایتان کمی گران تمام شود. 
برای سال آینده یادداشت برداری کنید

اگر برای بهینه س��ازی س��ایت خود برای تعطیالت پیش رو کار زیادی انجام 
داده اید، بهتر اس��ت موارد کارساز و غیر کارساز را بنویسید. هرچقدر که بیشتر 
در م��ورد عوامل کارس��از در این فصل بدانید، می توانید س��ریع تر و بهتر برای 
تعطیالت س��ال آینده آماده شوید. داده هایی که از این طریق به دست می آید 
را می توان برای طراحی اس��تراتژی های جدید برای تعطیالت سال آینده مورد 

استفاده قرار داد. 
برای سال آینده آماده شوید

هرچند شما ممکن است بهینه س��ازی سایت خود برای تعطیالت امسال را 
کمی دیر شروع کرده باشید، اما این به این معنی نیست که سال آینده نیز دیر 
خواهید کرد. می توانید از چیزهایی که امس��ال یاد گرفته اید برای برنامه ریزی 
س��ال آینده استفاده کنید. ایجاد و بهینه س��ازی صفحات برای تعطیالت سال 
آینده از همین حاال شاید امکان پذیر نباشد، اما می توانید به جای آن کارهایی 

مانند تحقیق کلمات کلیدی برای سال آینده را مدنظر داشته باشید. 
daartagency :منبع

چگونه سایت خود را برای تعطیالت نوروز بهینه سازی کنیم؟ 

جریمهسنگینترانوسوالیزابتهولمز
بابتکالهبرداریگستردهازسرمایهگذاران

نگــــاه

مسابقه دستاوردهای شکوفایی و رویش در جهت کاربردی شدن پایان نامه ها 
در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش ایسنا، دکتر محمدعلی جعفری، معاون مرکز نوآوری و کارآفرینی 
پارک علم و فناوری دانش��گاه تهران در مراسم برگزاری مسابقه دستاوردهای 
شکوفایی یک و رویش پارک علم و فناوری دانشگاه تهران که در محل پارک 
این دانش��گاه برگزار ش��د، گفت: تقریبا از یک سال پیش حمایت از پایان نامه 
تحصیالت تکمیلی در دس��تور کار دانشگاه و پارک علم و فناوری قرار گرفته 
اس��ت. بر همین اساس فراخوان سوم مسابقه دس��تاوردهای شکوفایی یک و 
رویش ارائه ش��د و از یک س��ال گذشته دانش��جویان ایده های خود را مطرح 

کردند و فرآیند داوری انجام شد.

برگزاری مسابقه ای در جهت کاربردی 
شدن پایان نامه ها در پارک فناوری تهران
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بی تردی��د در تبلیغات نباید انتظار وجود 
داده ه��ای دقی��ق پیرامون ه��ر اقدام مان 
را داش��ته باش��یم. برهمین اساس مسئله 
اصل��ی کمب��ود معیارهای مطل��وب برای 
ارزیابی کمپین های تبلیغاتی اس��ت. یکی 
از اش��تباهات رایج در ای��ن زمینه اعتماد 
به معیارهای نامناس��ب است. در حقیقت 
بس��یای از معیاره��ای رایج ب��رای ارزیابی 
عملک��رد کمپین ه��ا آن طور ک��ه به نظر 
می رس��ند، مطمئن نیس��تند. با این حال 
صرف نظ��ر از چنین معیارهایی ب��ه اندازه 
صحبت پیرامون ش��ان س��اده نیس��ت. به 
عنوان یک بازاریاب به محض ورود به پروژه 
طراحی کمپین این معیارها وارد ذهن تان 
خواهد ش��د. بی ش��ک برای رهایی از این 
مسئله دشوار راه حل خاصی مورد نیاز است. 
گرفته،  صورت  پژوهش های  براس��اس 
آگاه��ی از برخی معیارهای نادرس��ت به 
ما در راستای ارزیابی صحیح کمپین مان 
کم��ک می کند. ب��ه این ترتی��ب هنگام 
مواجه��ه ب��ا یک معی��ار ارزیاب��ی چنین 
پرسش��ی را ب��رای خ��ود ط��رح کنی��د: 
»معنای اصل��ی این معیار چیس��ت؟ آیا 
براس��اس زاویه دید این معی��ار باید آنجا 
رون��دی را متوقف یا فرآین��د جدیدی را 

راه اندازی کنم؟«
بی تردی��د معیاره��ای عمی��ق نیازمند 
بررس��ی و محک بیشتر هس��تند. در این 
مقاله پنج معیار پوچ و نادرست در زمینه 
ارزش��یابی کمپین های تبلیغاتی را با هم 

مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
1- تعداد طرفداران فیس بوک

آیا می دانی��د که میزان جذب مخاطب 
صفحات رسمی ش��رکت ها در فیس بوک 
در طول سال گذش��ته ۲۰درصد کاهش 
داش��ته اس��ت؟ در واق��ع هرچ��ه برندها 
مطلب بیشتری پست می کنند، مخاطب 
از مشاهده ش��ان دلس��ردتر می  ش��ود. به 
این ترتیب س��ونامی خس��تگی کاربران 
از پس��ت های ش��رکت ها در طول س��ال 

گذشته بدل به امری عادی شده است. 
باتوجه به این تغییرات در ش��بکه های 
مج��ازی دیگر تع��داد الیک ی��ا کامنت 
دریافتی معیار مناس��بی برای س��نجش 
و  تبلیغات��ی  کمپین ه��ای  موفقی��ت 
بازاریابی نیس��ت. چه بسا کاربران زیادی 
پس��ت های تان را الی��ک کرده و س��پس 
صفحه تان را در لیس��ت سیاه قرار دهند. 
ش��اید این نکت��ه چندان واقع��ی به نظر 
نرس��د، ام��ا براس��اس آمارهای رس��می 
بس��یاری از کارب��ران صفح��ات رس��می 
برنده��ا در ش��بکه های اجتماع��ی را در 

لیست سیاه شان قرار می دهند. 
معیار جایگزین: سطح جذب مخاطب

به جای معیار قبلی استفاده از آمارهای 
جانب��ی فیس بوک توصیه می ش��ود. این 
س��رویس رایگان اجازه مشاهده آمارهای 
دقیق پیرام��ون میزان جذب مخاطب در 
هر پس��ت کارب��ران را ب��ه صاحب اکانت 
نظیر  بی تردید ش��اخص هایی  می ده��د. 
میزان بازنش��ر به مراتب قابل اعتمادتر از 

تعدا الیک و کامنت هستند. 
اطالع��ات  طبقه بن��دی  الگوریت��م 

فیس ب��وک با ارائ��ه س��رویس آمارهای 
جانبی تغییر زیادی به خود دیده اس��ت. 
براین اساس دیگر پست های دارای الیک 
بس��یار در ابتدای صفحه ب��ه نمایش در 
نخواهن��د آمد. در عوض پس��ت هایی که 
 EdgeRank آم��ار بهت��ری در بخ��ش
)معی��ار ارزیابی مبتنی بر آمارهای جدید 
فیس بوک( داشته باشند، در ابتدای صفه 

جای خواهند گرفت. 
2- فالوورهای توییتر

در توییتر توجه اصلی هرگز نباید روی 
فالوورها باش��د. به طور معم��ول افراد در 
این ش��بکه اجتماع��ی صفحاتی را دنبال 
می کنند که ش��اید اصال ربطی به عالیق 
اصلی شان نداشته باش��د. به عنوان مثال 
بس��یاری از کاربران دیگر اکانت ها را فالو 
می کنند تا طرف مقابل نیز آنها را دنبال 

کند. 
در توییتر باید نسبت به دو نکته حیاتی 

توجه داشت: 
- چه کس��ی را ج��ذب می کنی��م؟ با 
اس��تفاده از ابزارهای جانبی نظیر سایت 
به راحتی   WhoTweetedMe. com
امکان مشاهده توییت های دیگر کاربران 

پیرامون شرکت مان وجود دارد. 
- فالوورهای م��ان بیش��تر در مورد چه 
موضوعی صحبت می کنند؟ با استفاده از 
ابزار Cadmus امکان مشاهده بیشتری 
لینک های به اشتراک گذاش��ته ش��ده از 
سوی فالوورهای مان وجود خواهد داشت. 

معیار جایگزین: تعداد فالوورهای 
رقبا

نرم اف��زار  از  اس��تفاده  ب��ا 
ام��کان  به راحت��ی   FollowerWonk
مقایس��ه تعداد فالووره��ای صفحه مان با 
اکانت رس��می رقبا وج��ود دارد. اگر آنها 
افرادی در فهرست فالوورهای خود دارند 
که ش��ما را دنبال نمی کنند، به احتمال 
زی��اد باید برای جذب ش��ان آس��تین باال 
بزنی��د. در واقع این نکته به معنای وجود 

گروه��ی از اف��راد که هنوز جذب ش��ان 
نکرده اید، است. 

از س��وی دیگ��ر، مش��اهده موض��وع 
پست های رقبا معیار سنجش مناسبی در 
اختیارمان قرار می دهد. به این ترتیب در 
صورت غفلت از برخی نکات مهم جبران 

کاستی ها امکان پذیر خواهد بود. 
3- بازدیدهای پست های سایت

به طور معمول افرادی که س��ابقه نسبتا 
خوبی در حوزه کسب وکار یا بازاریابی دارند، 
سایت یا وبالگ شخصی برای خود درست 
می کنند. در این فضا امکان ارائه تجربیات 
در کنار بازاریابی برای کسب وکار آتی وجود 
دارد. اگر دس��ت به چنی��ن کاری زده اید، 
هرگز می��زان بازدید مطالب ت��ان را جدی 
نگیری��د. در واق��ع این نوع آم��ار هرگز در 
مورد کسانی که پست تان را دیده اند چیزی 
نمی گوید. همچنی��ن راهی برای آگاهی از 
نوه آش��نایی بازدیدکنندگان با س��ایت تان 

وجود ندارد. 
معیار جایگزین: نرخ بیکاری و رتبه 

مجازی
اصط��الح نرخ بی��کاری بیانگ��ر تعداد 
بازدیدکنندگانی اس��ت ک��ه بدون کلیک 
روی ه��ر لینک جانبی در س��ایت تان آن 
را ت��رک می کنند. به عبارت س��اده، نرخ 
بیکاری صفحه هرچقدر بیش��تر باش��د، 
اوضاع وب س��ایت مان بدت��ر خواهد بود. 
جل��ب نظ��ر مخاط��ب از طری��ق تولید 
محت��وای ج��ذاب و ارائه لین��ک مقاالت 
مرتب��ط در کن��ار مطلب اصل��ی راهکار 
مناس��بی برای جلوگیری از افزایش این 

آمار به حساب می آید. 
رتبه بن��دی مجازی اش��اره ب��ه میزان 
بازنش��ر مطالب در ش��بکه های اجتماعی 
دارد. در حقیقت موتورهای جست وجوگر 
مانن��د گوگل و بینگ الگوریتم خود را بر 
طبقه بندی مطالب ش��بکه های اجتماعی 
برمبنای میزان بازنشر بازسازی کرده اند. 
این بدان معناس��ت که هرچه پست های 

ما بیش��تر بازنشر ش��ود، احتمال کسب 
رتبه بهتر به هنگام جست وجوی کاربران 

بیشتر خواهد شد. 
4- میزان مشاهده ایمیل از سوی 

دریافت کنندگان
برخ��ی از بازاریاب ه��ا ب��رای ارزیاب��ی 
وضعیت کمپین ایمیل مح��ور خود تعداد 
بازدی��د کاربران از ایمیل ارس��ال را مدنظر 
قرار می دهن��د. درحالی که این معیار برای 
اطمینان از مشاهده تیتر و توضیحات اولیه 
مطلب کافی به نظر می رس��د، اما هرگز به 
معنای مطالعه کامل محتوای تهیه شده از 
سوی مخاطب نیس��ت. در واقع بسیاری از 
افراد با مشاهده تیتر ایمیل آن را حذف یا از 

مطالعه اش صرف نظر می کنند. 
معیار جایگزین: تعداد کلیک ها بر 

روی لینک های جانبی
بی تردید توجه به معیارهایی کاربردی تر 
که بیانگر مش��اهده و درک عمیق کاربر 
از ایمیل مان اس��ت، اهمیت باالیی دارد. 
پرس��ش اصلی در این میان نحوه انتخاب 
و دس��تیابی ب��ه چنی��ن معیاری اس��ت. 
باتوجه به تجربه ای که در زمینه بازاریابی 
دارم، هی��چ معیاری بهتر از میزان کلیک 
کاربران بر روی لینک های جانبی ایمیل 
نیست. این امر بیانگر مطالعه متن تبلیغ 
از س��وی مخاطب است. در حقیقت هیچ 
فردی ب��دون مطالعه متن پی��ام بر روی 

لینک جانبی کلیک نمی کند. 
5- تعداد کاربران آزمایشی و 

خریداران
در ن��گاه اول توج��ه به ش��مار کاربران 
ف��روش  کمپی��ن  م��ورد  در  آزمایش��ی 
س��رویس های اینترنتی ی��ا نرم افزار ها به 
اندازه کافی مطمئن هست. در هر صورت 
کاربری ک��ه قصد امتحان محصول مان را 
دارد، احتمال خریدش بیش��تر از س��ایر 
اف��راد به نظر می رس��د. اگر ب��ه این نوع 
اس��تدالل معتقد هس��تید، زم��ان تغییر 
دیدگاه تان فرا رس��یده است. اینکه برخی 
از کاربران اش��تراک موق��ت محصول مان 
را تهی��ه می کنند، هی��چ تضمینی برای 
خرید قطعی از سوی شان نیست. بسیاری 
از اف��راد تنها قص��د اس��تفاده رایگان از 
محصول شما و س��پس مراجعه به نمونه 
رایگان بعدی را دارند. همچنین بسیاری 
از لینک ه��ای حاوی کد اش��تراک موقت 
هیچگاه از س��وی دریافت کنندگان مورد 

استفاده قرار نمی گیرد. 
معیار جایگزین: تعداد کاربران فعال 

و حضور افراد در چت های آنالین
به جای توجه به میزان کدهای ارسال 
ش��ده بای��د نگاهی دقی��ق ب��ه کاربران 
تازه وارد انداخت. بی تردید کاربران جدید 
ی��ک نرم افزار )تا حد زی��ادی( از کدهای 
اش��تراک موق��ت اس��تفاده می کنند. با 
اس��تفاده از سیستم های گزارش وضعیت 
چنی��ن  می ت��وان  به راحت��ی  کارب��ران 
اطالعات��ی را گ��ردآوری کرد. ب��ه عالوه 
میزان افزایش پیام های کاربران در بخش 
پشتیبانی محصوالت نشانه دیگری مبنی 
بر افزایش واقعی فروش شرکت است. به 
این ترتیب این دو معیار بیانگر نرخ واقعی 
تأثیرگذاری کمپین های تبلیغاتی و معیار 

قابل اعتمادی محسوب می شوند. 
hubspot :منبع

نکاتی که هرگز نباید براساس آنها کمپین تبلیغاتی خود را ارزیابی کنیم

مسئلهمعیارهایپوچدرتبلیغاتآنالین کروکودیل نمادین الکوست به 
مرخصی می رود 

  Polo لوگ��وی کروکودی��ل نمادین پیراهن ه��ای 
الکوس��ت جای خود را به گونه ه��ای در معرض خطر 
انقراض می دهد.  الکوس��ت، یک برند لباس فرانسوی 
مع��روف در جهان، ب��ه منظور افزای��ش آگاهی درباره 
گونه ه��ای حیوانات در معرض خطر انقراض و خطرات 
پی��ش روی آنها، تصاوی��ر حیوان��ات در معرض خطر 
انق��راض را جایگزین لوگ��وی کروکودیل نمادین خود 
می کن��د.  با همکاری اتحادی��ه بین المللی حفاظت از 
محیط زیس��ت، الکوس��ت ۱۰ نمونه دیزاین جدید از 
پیراهن ه��ای polo  نمادین خ��ود را ارائه داد. هر یک 
از این ۱۰ دیزاین حیوانات در آستانه انقراض را معرفی 
کردند. تعداد پیراهن های polo تولید شده از هر سری 
به اندازه تعداد حیوانات باقیمانده از هر گونه در حیات 
وحش اس��ت.  با خرید این پیراهن ه��ا، افراد در زمینه 
کمک به اتحادیه بین المللی حفاظت از محیط زیس��ت 
و الکوست در مسیر مبارزه به خاطر حفاظت از حیات 

وحش در سرتاسر جهان مشارکت می کنند. 
Burmese Roofed الک پشت

آینده این الک پشت رنگارنگ آب شیرین بومی برمه 
تا اندازه ای تاریک است. مجموعه تخم های عجیب آن 
برای مصرف محل��ی و خارجی، دوره های تولید مثل و 
سایت های تو درتو تخمگذاری به آسانی قابل پیش بینی 
با وجود انسان به عنوان اولین شکارچی خود، این گونه 

الک پشت را در معرض خطر انقراض قرار می دهد. 
Javan کرگدن

کرگدن های Javan حیواناتی بسیار نادر و آرام هستند 
و ب��ه زندگی انف��رادی تمایل دارند. ای��ن کرگدن ها را در 
حال حاضر می توان فقط در اندونزی، تحت مراقبت واحد 
حفاظت از کرگدن ها، در دشت ها و جنگل های بارانی یافت. 
به علت کم بودن میزان تولید مثل و همچنین حضور پر 
رنگ ش��کارچیان، کرگدن ها به خاطر شاخ های ش��ان به 

شدت در معرض خطر شکار غیرقانونی هستند. 
میمون پوزه دار ماداگاسکار بازیگوش شمالی

از س��ر تا دم این پس��تاندار بیش از ۵۰ سانتیمتر و 
وزن آن تقریبا ۸۰۰ گرم اس��ت. این حیوان را می توان 
در جنگل های خش��ک ماداگاسکار ش��مالی پیدا کرد. 
ش��کار فراوان و تخریب زیس��تگاه این ن��وع میمون به 
دلیل کش��اورزی و جنگل زدایی گونه فوق را به شدت 

در معرض خطر انقراض قرار می دهند.  
کرکس آمریکایی کالیفرنیا

با بال هایی که طول آنها می تواند گاهی اوقات به سه  متر 
نیز برسد، کرکس آمریکایی کالیفرنیا بزرگ ترین پرنده با 
قابلیت پرواز در آمریکا است. سر کچل او به رنگ نارنجی 
قرمز است و پر های سیاه بدن بزرگش را پوشانده اند. بقای 
آن به وسیله مسمومیت با سرب و زباله های انسانی تهدید 
می ش��ود که این دو عامل آلوده کننده زیستگاه طبیعی 

کرکس آمریکایی کالیفرنیا هستند. 
طوطی کاکاپو

این طوطی به رنگ های س��بز مایل به زرد و پرتقالی 
مایل به قهوه ای با س��بک زندگی شبانه بومی نیوزلند 
است و قد آن می تواند به ۶۰ سانتیمتر نیز برسد. کاکاپو 
نر با غرش��ی عجیب و قدرتمن��د تمایل خود به جذب 
کاکاپ��و ماده را بیان می کند. این گونه بیش از همه به 
خاطر نرخ تولید مثل بسیار پایین خود در معرض خطر 

است. 
Vaquita بالن یا نهنگ

Vaquita، یا بالن یا نهنگ متعلق به خلیج کالیفرنیا، 
یک پستاندار دریایی بی نظیر است که با سرعت کمتری 
در آب های کم عمق ش��نا می کند. وزن این نوع نهنگ 
به طور متوسط حدود ۴۸ کیلوگرم و طول آن ۱.۵ متر 
تعریف می شود. به دلیل گرفتار شدن در تور صید میگو 

این  نژاد به شدت در معرض خطر انقراض قرار دارد. 
Anegada Ground Iguana مارمولک

مارمولک Iguana بومی جزیره ویرجین بریتانیا در 
جزیره Anegada، یک گیاهخوار اس��ت که وزن آن 
می تواند به ۶ کیلوگرم و قد آن به بیش از ۶۰ سانتیمتر 
برسد. این مارمولک در جنگل خشک حاره ای زندگی 
می کند. متأسفانه گاوداری و کشاورزی از ابعاد زیستگاه 
آن می کاهد و گربه ها وسگ ها این مارمولک را طعمه ای 

کامال لذیذ و خوشمزه می یابند. 
Cao-vit میمون گیبون

این میمون یکی از عجیب ترین موجودات در جهان 
اس��ت. با وج��ود وزن ۵ تا ۱۰ کیلوگرم��ی آن، گیبون 
Cao-vit می تواند با چابکی و سرعت باال از این شاخه 
به آن شاخه بپرد. گیبون را می توان در جنگلی واقع در 
م��رز چین و ویتنام پیدا کرد که در آنجا جنگل زدایی 

ابعاد زیستگاه آن را کاهش می دهد. 
Saola گاو جنگلی

این گیاهخواران خجالت��ی عادت به زندگی انفرادی 
در جنگل ه��ا و کوه های ویتنام و الئوس دارند و در این 
زمینه تجربه فراوانی را کسب کرده اند اما بقای شان به 
علت آمار باالی ش��کار در این منطقه تهدید می شود و 
saola، یکی از بزرگ ترین پستانداران جهان به شکلی 

بحرانی در معرض خطر انقراض است. 
ببر سوماترا

وزن این گوشتخوار می تواند به ۱۰۰ کیلوگرم و طول 
آن ب��ه ۲ متر برس��د. ببر س��وماترا در اندونزی زندگی 
می کند. این ببر از لحاظ ژنتیکی از دیگر ببر های منطقه 
متمایز است و به خودی خود یک زیر گونه را تشکیل 
می دهد. امروزه شکار و جنگل زدایی تهدید های اصلی 

بقای این ببر به شمار می روند. 
mbanews :منبع

تبلیغاتخالق

ایستگاهتبلیغات

چگونه می توانید از افراد مشهور برای 
تبلیغ برند خود استفاده کنید؟ )2(

در شماره قبل به اهمیت استفاده از اقراد مشهور برای 
تبلیغات اشاره کردیم و گام نخست در این خصوص را 

نیز توضیح دادیم. اینک ادامه مطلب را پی می گیریم. 
2- به مزایایی که می توانید به فرد مشهور ارائه 

دهید، فکر کنید
هی��چ چیز افراد را به یک محصول فیزیکی- مانند 
لوازم آرایش یا اکستنش��ن م��و - عالقه مند نمی کند 
ج��ز آنکه بتوانند آن را امتح��ان و آن را حس کنند. 
پس کافی اس��ت محصول ش��ما را فرد مشهور مورد 

عالقه تان امتحان کند! 
تصور کنید یک محصول آرایشی جدید وجود دارد 
که عالی به نظر می رس��د، اما تا حدودی گران است. 
عالوه بر این، محصول برند جدیدی اس��ت. شما این 
برند را نمی شناس��ید و نمی دانی��د این محصول چه 
کیفیتی دارد. اگر فقط می توانس��تید سمپل رایگان 
آن را امتح��ان کنی��د! ش��ما نمی توانید اما ش��خص 
مش��هور می تواند.  وقت��ی افراد مش��هوری را با یک 
محص��ول می بینیم، فورا احس��اس خوب��ی در مورد 
آن پی��دا می کنیم. به همین دلیل اس��ت که برندها 
در دهه ه��ای گذش��ته، از تبلیغات افراد مش��هور در 

آگهی های تلویزیونی استفاده کرده اند. 
اما، چگونه می توانید از یک فرد مش��هور بخواهید 

محصول شما را تبلیغ کند؟ 
چرا یک فرد مشهور از محصول شما استفاده کرده 

و آن را تأیید کند؟ 
بهترین کار آن اس��ت که محصول خود را به صورت 
رایگان به آنها بدهید. این کاری اس��ت که همه برندها 
انجام می دهند، چه بزرگ و چه کوچک. دادن محصول 
به صورت رایگان بس��یار جذاب است، زیرا مثل درآمد 
م��ورد انتظار نتیجه می دهد. ف��رض کنید چیزی را به 
صورت رایگان به دوست تان می دهید، او از آن خوشش 
می آید و به پنج نفر از دوس��تان خود می گوید و سپس 

این پنج نفر محصول شما را تهیه می کنند. 
اگر شما چیزی را به صورت رایگان به یک فرد مشهور 
بدهید و او از آن خوش��ش بیاید، ب��ه میلیون ها فالوور 
خود می گوید و در نتیجه آنها محصول شما را خریداری 
می کنند! افراد مشهور صرفا این کار را به خاطر محبت 
برای شما انجام نمی دهند. حتما از شما خواهند پرسید 
»ب��رای من چه فای��ده ای دارد؟« محصوالت خود را به 
آنها به صورت رایگان ارائه دهید، س��پس در مورد تمام 
مزایای محصول و همچنین آنچه برند ش��ما در پی آن 
است، را به آنها بگویید. در مورد ارزش های خود صحبت 
کنید، اما مطمئن شوید که ارزش های شما، ارزش های 

آنها را نیز منعکس می کند. 
ب��ه عنوان مث��ال، اگر ش��ما یک ش��کالت جدید 
گیاهی دارید و فرد مش��هور موردنظر گیاه خوار بوده 
و حیوانات برای او حائز اهمیت است، می توانید به او 
بگویید که محصول شما می تواند بیشتر فالوورهایش 

را به رژیم گیاه خواری تبدیل کند. 
3- فرد ارتباط دهنده را پیدا کنید

خیل��ی خوب اس��ت ک��ه در س��ال ۲۰۱۸ زندگی 
می کنیم. پیدا کردن افراد مش��هور آسانتر از همیشه 
است.  هنگامی که پروفایل آنها را بررسی کردید، اما 
در مورد آنها تردید داش��تید، کافی  اس��ت به گوگل 
س��ر بزنید و کلمات کلیدی خ��اص مربوط به حوزه 
خ��ود را در گوگل جس��ت وجو کنی��د. اگر محصول 
ش��ما یک ش��کالت گیاهی اس��ت، می توانید »افراد 
مش��هور گیاه خوار« را جست وجو کنید. این کار واقعا 
نباید خیلی طول بکش��د و باید چند ف��رد را تنها با 
جس��ت وجوی کلمات کلیدی پی��دا کنید. البته الزم 
نیست فقط از گوگل استفاده کنید. اگر بیشتر دنبال 
افراد تأثیرگذار کوچک تر از مشاهیر برجسته هستید، 

می توانید لینکدین را امتحان کنید. 
 باز تأکی��د می کنیم که کلم��ات کلیدی خاصی را 
جس��ت وجو کنید و کمی بگردید. نکت��ه عالی درباره 
لینکدین این اس��ت که به ش��ما نش��ان می دهد چند 
نف��ر با یک ف��رد تأثیرگ��ذار فاصله دارید. ب��ه عنوان 
مثال، فرض کنید یک فرد تأثیرگذار مناس��ب را پیدا 
می کنید. همانطور که مش��خص اس��ت، ش��ما قبال با 
افرادی ارتباطی برقرار کردی��د که این فرد تأثیرگذار 
را می شناس��د. حال کافی اس��ت از او بخواهید ش��ما 
را به ف��رد تأثیرگذار ارتباط ده��د. دنبال یک آدرس 
ایمی��ل می گردی��د؟ ای��ن کار را نی��ز می توانید انجام 
دهید. ابزارهای دسترس��ی به ایمی��ل نیز وجود دارند 
 hunter. که می توانند به ش��ما کمک کنن��د، مانند
io و voilanorbert.  اگ��ر می خواهی��د ب��ه چن��د 
فرد مش��هور و تأثیرگ��ذار ایمیل ارس��ال کنید، باید 
ایمیل ه��ای خود را آنالیز کنی��د تا ببینید کدامیک از 
آنها ایمیل ها را باز کرده اند. چون اگر این کار را نکنید، 
فرصت ارزش��مند سنجش چند معیار مهم را از دست 
می دهی��د. فرض کنید یک فرد مش��هور حتی ایمیل 
شما را باز نمی کند. این افراد شما را نادیده نگرفته اند. 
بلکه ش��ما نتوانسته اید توجه آنها را جلب کنید.  پس 
ح��اال چ��ه کار می کنید؟ عنوان و خ��ط اول ایمیل را 
تغییر می دهید و سپس ایمیل دوم را ارسال می کنید. 
 Gmail BananaTag شما می توانید از پالگین

برای آنالیز ایمیل های ارسالی خود استفاده کنید. 
اگ��ر در حال حاضر یک س��رویس بازاریابی ایمیل 
مانن��د MailChimp دارید، می توانی��د از آن نیز 

استفاده کنید. 
ادامه دارد. . . 
brandabout :منبع
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فهرس��ت  بازاریاب��ی  کمپین ه��ای  در 
مخاطب��ان ممکن اس��ت از طری��ق منابع 
عمومی یا تجاری به دست بیایند و ممکن 
است نشان دهنده تمامی افرادی باشند که 
در یک همس��ایگی مشخص از آنها زندگی 
می کنن��د یا اف��رادی که در یک مس��ابقه 
طراحی و نقاش��ی شرکت کرده اند یا حتی 
لیس��ت هایی از دیگر شرکت ها باشند. این 
لیس��ت ها نباید یکسره و بدون تغییر مورد 
استفاده قرار بگیرند، بلکه، این داده ها باید 
تحلیل شوند و پیام ها و پیشنهادهایی خلق 
ش��وند که به احتمال زی��اد مرتبط با این 
مشتریان هستند و سپس در قالب بازاریابی 

مستقیم مورد استفاده قرار گیرند. 
در یک کمپین بازاریابی مستقیم ممکن 
اس��ت که از کانال ه��ای ارتباطی چندگانه 
ش��امل ایمیل، تلفن ها و تم��اس چهره به 
چهره اس��تفاده ش��ود. کانال های مختلف 
جهت اجرای کمپین بر مبنای گروه هدف 
انتخاب خواهند ش��د. به عنوان مثال، یک 
رستوران جدید ممکن است توزیع آگهی ها 
ی��ا بروش��ورها را به صورت خان��ه به خانه 
ترجی��ح دهد که این کار در هزینه پس��ت 
صرفه جویی می کند، هدفش همسایه های 
نزدیک رستوران است و همچنین فرصتی 
را برای برقراری تعام��ل فرد به فرد فراهم 
می کند. تعامل چهره به چهره حتی ممکن 
است برای بازاریابی درون فروشگاه نیز مورد 

استفاده قرار گیرد. 
اغل��ب در ش��کل دادن ب��ه یک کمپین 
بازاریاب��ی مس��تقیم ممک��ن اس��ت ک��ه 
کانال ه��ای ارتباطی مختلف��ی با یکدیگر 
ترکیب شوند. به عنوان مثال، یک تبلیغات 
ایمیلی مس��تقیم ممکن است شامل یک 
کد QR نیز باشد که به دریافت کنندگان 
اجازه می دهد ف��ورا آن را دنبال کنند و به 

شکل آنالین درگیر آن پیام شوند. 
هر کمپین بازاریابی مستقیم باید گزینه
Call To Action  خاص��ی را نمای��ان 
س��ازد. وجود این گزینه اغل��ب برای یک 
خرید فوری است، اما الزم نیست همیشه 
هم اینگونه باشد، گاهی نیز می تواند قدمی 

برای فروش باشد. 
تمامی ارتباطات بازاریابی مستقیم باید 
شامل متدهایی باشند که بتوانند پاسخ ها 
 Call To را دنب��ال و ردیاب��ی کند. ی��ک
Action ممک��ن اس��ت مش��تریان را به 
تماس با یک شماره خاص هدایت کند که 
منحصرا مربوط به همان کمپین اس��ت یا 
کلیک روی لینکی که به وب س��ایت وصل 
می ش��ود، آن هم ب��ا صفحه ف��رودی که 
منحصرا پاسخ هایی را از کمپین تبلیغاتی 
مشخصی نشان می دهد. بازاریابان مستقیما 
از داده ه��ای مرب��وط به نرخ پاس��خ دهی 
استفاده می کنند تا دریابند ارتباطات شان 
چق��در مؤثر بوده اس��ت و اینک��ه آیا برای 
اجرای کمپی��ن بعدی نیازمند اصالحات و 
تغییراتی هستند یا خیر. چنین داده هایی 
تنه��ا برای تعدیل و اص��الح کمپین فعلی 
م��ورد اس��تفاده ق��رار نمی گی��رد، بلکه با 
داده های به دس��ت آمده از سایر کمپین ها 
هماهنگ و همراس��تا می ش��ود تا به تیم 
بازاریابی مس��تقیم تصویری کل��ی از بازار 

هدف شان را ارائه بدهد. 
کانال ه��ای مختلف بازاریابی مس��تقیم 

عبارتند از: 
 - نامه فیزیکی

 - نامه الکترونیکی )ایمیل(
 - بازاریابی تلفنی

 - خدمات پیام کوتاه
 - فکس گسترده

 - قرار دادن کوپن
 - فروش چهره به چهره

 - آگهی ها و بروشورهای خانه به خانه
مراح��ل گام ب��ه گام اج��رای کمپی��ن 

بازاریابی مستقیم
همانط��ور که اش��اره ش��د ارس��ال نامه 
فیزیکی یکی از روش های بازاریابی مستقیم 
اس��ت. به منظور پیش ب��ردن و ایجاد یک 
کمپی��ن بازاریابی مس��تقیم در قالب نامه 
مستقیم باید پس از آنکه بازار هدف خود را 
تعیین کردید، هفت گام زیر را دنبال کنید: 

1- یک فهرست پستی ایجاد کنید
توضیحاتی را در رابطه با مشتریان هدف 
خود در این لیست بنویسید، این کار سبب 
می شود بدانید که دارید به چه کسانی نامه 
می فرس��تید. اگر در نظر دارید نامه را برای 
لیس��ت بزرگی )بیش از ۲۰۰۰۰( ارس��ال 
کنی��د، احتماال نی��از خواهید داش��ت که 
برچس��ب فروشگاهی خود را با چسب های 
مخصوصی به قطعات پس��تی که ارس��ال 
می کنید الصاق کنید. در حالی اس��ت که 
ب��رای حجم و تع��داد کمت��ر، می توانید از 

برچسب های آماده استفاده کنید. 
2- یک قطعه پستی ایجاد کنید

تنها نباید یک بروش��ور را برای فهرست 
مخاطبان مدنظرتان ارسال کنید. این کار 
بس��یار گران می ش��ود و بروشورهای شما 
نیز برای این کار طراحی نشده است. شما 
نیازمند آن هس��تید که یک قطعه پستی 
مستقیم با یک پیشنهاد قوی ایجاد کنید 
که دریافت کنندگان را برای اقدام تحریک 
خواهد کرد. تمامی نامه های پستی مستقیم 
منجر ب��ه Call To Action می ش��ود: 
دوست دارید که دریافت کنندگان در گام 
بعدی چه کاری انجام دهند؟ فرم سفارش 
را پر کنند و آن را به ش��ماره ش��ما فکس 

کنند؟ 
طراحان قطعات پستی مستقیم دوست 

دارند از گرافیک های خالقانه استفاده کنند. 
هدف شما از کمپین بازاریابی مستقیم آن 
اس��ت که خواننده ها را ترغیب کنید تا به 
پیشنهاد شما پاس��خ دهند. هر گرافیک و 
طرح��ی که به این کار کم��ک نکند هیچ 
ارزش��ی از نظر طراحی و هزینه های چاپ 

ندارد. 
3- ماشین پاسخ گیری خود را 

کد گذاری کنید
اطمین��ان پیدا کنید در م��ورد هر راهی 
که برای دریافت پاس��خ های مخاطبان تان 
در نظر گرفته اید، سیس��تم پس��تی خود 
را کدگذاری کرده ای��د، به این معنا که هر 
دس��ته از نامه هایی را که دریافت می کنید 
دارای کد مشخصی باشد تا نشان دهد چه 
روزی و چه ماهی دریافت شده است، برای 
کدام لیست پستی است و مربوط به کدام 
پیشنهاد است. در واقع سیستم کدگذاری 
ابزار س��اده ای است برای آنکه بدانید دقیقا 
چه کس��ی به چه نامه ای و چه پیشنهادی 
پاسخ داده اس��ت. این سیستم، پاسخ های 
فردی ایجاد می کند که بسیار ارزشمندتر 
هس��تند، تا جایی ک��ه به راحتی می توانید 
کده��ای مختلف را جدول بن��دی کنید تا 
ببینید ک��دام مورد بهترین کارکرد را برای 

شما دارد. 
4-کمپین را آزمایش کنید

حتی یک کمپی��ن بازاریابی کم نظیر از 
چندهزار قطع��ه نیز می تواند با هزینه های 
پس��تی و هزینه های کپ��ی بودجه را تلف 
کند، بنابراین همیش��ه بای��د نامه را با یک 
بخشی از فهرست پس��تی خود آزمایش و 
نتایج را بررسی کنید. هیچ کسی نمی تواند 
نرخ پاس��خی را که دریاف��ت خواهید کرد 
پیش بینی کن��د؛ درحالی ک��ه متغیرهای 
بی شماری نیز وجود دارد که می توانند در 

این بین اثرگذار باشند. 
چند درصد از فهرس��ت پس��تی ش��ما 
برای یک آزمون قابل اطمینان نیاز است؟ 
پاس��خ به این س��ؤال متفاوت اس��ت، اما 
اکثر مس��ئوالن به ش��ما خواهند گفت که 
۱۰درصد از فهرس��ت خود را و نه کمتر از 
۲۵۰ قطعه را آزمایش کنید. پیش از اینکه 
آزمون را انجام دهید، باید تصمیم بگیرید 
که چه نرخ پاس��خی، پیش رفتن ش��ما با 
این نامه نگاری عمده برنامه ریزی ش��ده را 

پش��تیبانی می کند و این موردی است که 
به بودجه شما بستگی دارد. 

5-کمپین بازاریابی مستقیم خود را 
پیاده سازی کنید

س��رعت نامه نگاری خود را ب��ا توجه به 
توانایی تان برای اجرایی کردن و رسیدگی 
به پاس��خ های بالقوه حفظ کنید. آزمایش 
نامه ن��گاری روی گروه��ی از مخاطب��ان، 
ب��رآوردی از میزان نرخ پاس��خ مش��تری 
خواهد داد. از نتای��ج آزمون به عنوان یک 
ابزار اندازه گیری اس��تفاده کنید برای این 
منظور ک��ه چه تعداد قطع��ه باید در یک 
هفته مشخص پس��ت کنید. تنها قطعاتی 
را پس��ت کنید که می توانید با تالش های 

فروش خود، آن را پشتیبانی کنید. 
6- به پاسخ های مشتری رسیدگی 

کنید
بدون داشتن یک برنامه ریزی قابل توجه، 
نمی توانید میزان برآورده کردن هدف یک 
کمپین بازاریابی مستقیم را بررسی کنید. 
اگر از پاس��خ دهن��دگان می خواهید که از 
شما تقاضای اطالعات اضافی داشته باشند، 
قصد داری��د چه چیزی برای آنها ارس��ال 
کنید؟ می خواهید تا چه اندازه سریع، این 
اطالعات را برای آنها پست کنید؟ چه چیز 
دیگ��ری برای این پاس��خ ها انجام خواهید 
داد؟ ب��ه عب��ارت دیگر، چگونه بیش��ترین 
اس��تفاده را از این اس��امی که پول بسیار 
زیادی را برای به دس��ت آوردن شان خرج 

کرده اید، خواهید برد؟ 
7( نتایج کمپین بازاریابی مستقیم را 

تحلیل کنید
تحلیل نتایج شاید مهم ترین جنبه کمپین 
بازاریابی مستقیم باشد که کمتر نیز مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت. آیا نتایج نهایی با 
آنچه شما از آزمایش انتظار داشتید مطابقت 
دارد؟ کدام بخش های جمعیت ش��ناختی 
پاس��خ داده شده بهتر از آن چیزی شد که 
انتظار داشتید و پیش بینی کرده بودید؟ آیا 
زیرمجموعه هایی از مخاطبان هدف ش��ما 
وج��ود دارد ک��ه در نامه نگاری های بعدی 
بتوانی��د روی آنها تمرک��ز کنید؟ مهم تر از 
همه اینکه هر کمپین بازاریابی مس��تقیم 
که شما پیاده سازی می کنید، باید نه تنها به 
وضعیت فروش شما کمک کند، بلکه باید 
به ارتقای پایگاه داده مش��تریان نیز کمک 
کند. به عبارت کامال واقعی، این کار آینده 
کس��ب وکار ش��ما و میزان موفقیت آن را 

نشان می دهد. 
همانط��ور که در این مقاله اش��اره ش��د 
بازاریابی مس��تقیم یکی از استراتژی  های 
بازاریابی اس��ت که مزیت های خاص خود 
را برای کس��ب وکارها فراهم م��ی آورد، اما 
توجه داشته باشید برای افزایش کارایی این 
روش بهتر است مخاطبان خود را به خوبی 
شناس��ایی و پیام های خ��ود را به گونه ای 
طراحی کنید که نیاز آنها را تحریک کند. 
همچنین سعی کنید سیستم جامعی تعبیه 
کنید که تم��ام داده های دریافتی کمپین 
بازاریابی مستقیم را ذخیره کند، این داده ها 
در ایجاد پایگاه مشتریان بسیار مفید خواهد 

بود. 
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جنبه منفی بازاریابی پایگاه داده و چگونهیککمپینبازاریابیمستقیمایجادکنیم؟
مدیریت روابط مشتری

پرکاربردتری��ن ن��وع بازاریابی که بازاریاب��ان فعالیت های 
تج��اری و ارائه دهندگان خدمات از آن اس��تفاده می کنند، 
بازاریابی پایگاه داده هاس��ت که به طور معمول و به آس��انی 
بسیاری اطالعات مشتریان نظیر بانک ها، هتل ها، شرکت های 
مس��افرتی هوایی، نوع بیمه، کارت اعتباری و ش��رکت های 
تلفن مورد اس��تفاده آنها را جمع آوری می کند. انواع دیگری 
از ش��رکت ها که در بهترین موقعیت برای سرمایه گذاری در 
روابط با مش��تری ق��رار دارند ش��رکت هایی مانند جی ای و 
آمازون دات کام هس��تند که محصوالت مختلف و بیشتری 
برایف��روش عرض��ه می کنند یا ش��رکت هایی هس��تند که 
احتیاجات مشتریانش��ان در سطح باالیی تفکیک شده است 

و یا مشتریانی که برای آنها ارزش بسیار متمایزی دارند. 
خرده فروش��ان کاالهای بسته بندی ش��ده و شرکت های 
مصرف کننده کاالهای بسته بندی ش��ده به ن��درت بازاریابی 
پایگاه داده ها را به کار می گیرند، با این همه برخی شرکت ها 
نظیر کراف��ت، کوآکر آتس، رالس��تون پیورینا و نابیس��کو 
برای نام های تجاری مش��خص پای��گاه داده  ایجاد کرده اند. 
هنگامی که مدیریت روابط با مشتری به موفقیت رسیدبرخی 
فعالیت های تجاری آن را تقدیر کردند که شامل شرکت هایی 
نظیر شرکت کرایه اتومبیل انترپرایزرنت-اِ- کار، پایونیرهای 
-برد س��یدز، شرکت سرمایه گذاری فیدلیتی، لکسوس، این 
توایت و کپیتال وان می ش��وند. م��ا صرف نظر از قید کردن 
جنبه های مثبت بازاریابی پایگاه داده ها، باید جنبه های منفی 
آن را نیز در نظر بگیریم. پنج مس��ئله مهم ش��رکت ها را در 

به کارگیری مؤثر در مدیریت روابط با مشتری بازمی دارد: 
۱- برخ��ی موقعیت ها کمکی به مدیریت پایگاه داده های 
مش��تری نمی کند. ایجاد پایگاه داده های مشتری هنگامی 
ب��ی ارزش اس��ت که ۱- ی��ک محص��ول فقط یک ب��ار در 
 ط��ول زندگی خریداری ش��ود )مث��ل پیانوی کنس��رت(؛
 ۲- مش��تری ها به نام تجاری وفاداری زیادی نش��ان ندهند 
)مشتری ها در انتخاب های خود سردرگم هستند.( ۳- واحد 
فروش بسیار کوچک باشد )مثاًل یک بسته آب نبات( ازاین رو 
ارزش مادام العمر مش��تری بس��یار پایین اس��ت؛ ۴- هزینه 
گ��ردآوری اطالع��ات بس��یار باالس��ت؛ و ۵- هی��چ تماس 

مستقیمی بین فروشنده و خریدار نهایی وجود ندارد. 
۲- ایجاد و حفظ پایگاه داده های مشتری، به سرمایه گذاری 
عظیم و مناس��بی در سخت افزار کامپیوتری، نرم افزار پایگاه 
داده ها، برنامه های تحلیلی، پیوندهای ارتباطی و کارمندان 
حرفه ای نیاز دارد. جمع آوری داده های صحیح بسیار دشوار 
است، به خصوص در ثبت کلیه مواقعی که شرکت با تک تک 
مشتریان در تعامل است. شرکت مشاوره دلویت متوجه شد 
7۰ درصد شرکت ها در تحقق بخشیدن به مدیریت روابط با 
مشتری پیشرفت کمی داشته اند یا بدون پیشرفت بوده اند، 
زیرا سیستم مدیریت روابط با مشتری بسیار ضعیف طراحی 
شده، بسیار گران است، کاربران زیاد از آن استفاده نمی کنند 
یا گزارشی حاکی از مفید بودن آن از سوی مشتریان دریافت 
نمی ش��ود و همکاران نیز به این سیستم اعتنایی نمی کنند. 
گاهی اوقات ش��رکت ها بدون اعمال تغیی��رات مقتضی در 
ساختارهای داخلی و سیستم ها، به اشتباه بر فرآیند تماس با 

مشتریان تمرکز می کنند. 
۳- ترغیب کارمندان شرکت به مشتری مداری و واداشتن 
آنان در به کارگیری اطالعات موجود دشوار به نظر می رسد. 
کارمندان کار کردن با بازاریابی منس��وخ مبتنی بر دادوستد 
را بسیار آس��ان تر از تجربه کردن مدیریت روابط با مشتری 
یافته اند. بازاریابی مؤثر مبتنی بر پایگاه داده ها نیاز به مدیریت 

و آموزش کارمندان، فروشندگان و تأمین  کنندگان دارد. 
۴- همه مش��تریان خواس��تار داش��تن رابطه با ش��رکت 
نیس��تند. برخی مش��تریان با آگاه��ی از ای��ن موضوع که 
ش��رکت تا این حد اطالعات شخصی درباره آنها جمع آوری 
کرده رنجیده  خاطر می ش��وند. ش��رکت های اینترنتی باید 
خط مش��ی های مربوط به حریم خصوص��ی خود را توضیح 
داده و ب��رای مصرف کنن��دگان این حق را قائل ش��وند که 
اطالعات ش��ان ذخیره نشود. کشورهای اروپایی نگاه مثبتی 
به بازاریابی پایگاه داده ها ندارند و حامی حفاظت از اطالعات 
حریم خصوصی مصرف کنندگان هستند. اتحادیه اروپا قانونی 
را در جه��ت ممانعت از رش��د بازاریابی پایگاه داده ها در ۲7 
کشور عضو این اتحادیه وضع کرد. در بخش بینش بازاریابی 
ب��ه برخی از مباح��ث مربوط به حری��م خصوصی و امنیت 

پرداخته می شود. 
۵- فرضیاتی که در پس مدیریت روابط با مشتری هستند 
همیش��ه درست از آب در نمی آید. مشتریانی که حجم های 
باال خریداری می کنند اغلب از ارزش��ی که شرکت برای آنها 
قائل اس��ت باخبرند و می توانند از این موضوع برای دریافت 
خدمات ممتاز و یا گرفتن تخفیف از ش��رکت سوءاستفاده 
کنند و بدین گونه خدمات رس��انی به این مش��تریان برای 
شرکت هزینه زیادی در پی خواهد داشت. این امکان وجود 
دارد که مش��تریان وفادار انتظارات و تقاضاهای بیشتری از 
شرکت داش��ته باشند و نسبت به هرگونه تالش شرکت در 
مطالبه کامل محصوالت رنجیده خاطر ش��وند. آنها به توجه 
بیش از حد شرکت به دیگر مشتریان نیز حسادت می ورزند. 
هنگامی ک��ه ش��رکت  ای ب��ی  ب��رای جذب مش��تریان 
ش��رکت های بزرگ مانن��د  ای بی ام، دیزنی و س��یرز در پی 
آنها بود، برخی فعالیت های تج��اری اصلی که در رونق این 
نام تجاری مؤثر بودند گمان کردند که ش��رکت آنها را کنار 
گذاشته است. مش��تریان وفادار لزوما بهترین نماینده برای 
تبلیغ نام های تجاری نیستند. در مطالعه ای نشان داده شده 
اس��ت مش��تریانی که در رفتار وفادارانه امتیاز باالیی کسب 
ک��رده و محصوالت زیادی از ش��رکت خری��داری می کنند 
نس��بت به مش��تریانی که در برخورد وفادارانه امتیاز باال به 
دست آورده اند و تعهد بیشتری به شرکت ابراز داشته اند در 
توصیه محصوالت شرکت به دوستان و خویشان خود چندان 
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چالش های ساختارشکنی در 
بازارهای بزرگ سنتی

ایج��اد تغییر اساس��ی در بازارهایی ک��ه در برابر تنوع و 
دگرگونی مقاومت می کنند، در نگاه نخست مشکل به نظر 
می رسد.  همه ما مجبور بودیم که برای شستن دهان  خود 
بعد از مس��واک زدن، آب را میان دس��ت ها یا لیوان بریزیم 
و از آن طریق دهان مان را بش��وییم؛ یا اینکه اگر خواستیم 
قبل  از خواب به طور سریع از شیر آب بنوشیم، باید سرمان 
را اندک��ی به پایین خم کنیم. این مش��کالت احتماال یک 
س��ؤال به  وجود می آورد: چرا هنوز طراحی بهتری از ش��یر 
آب به  وجود نیامده است؟  بازارهای ثابت و مخالف تغییر به  
یک دلیل تغییر نمی کنند: تغییر هزینه دارد. وقتی صحبت  
از ب��ازار محصوالت صنعتی و جاافتاده می ش��ود، پای ثبت 
طرح و پتنت به میان می آید و موانع همیش��گی جلوی راه 
را می گیرند. اگر منابع کافی و حمایتی وجود نداشته باشد، 
ترس  از تغییر به وجود خواهد آمد. هیچ  چیز به خودی  خود 

و از داخل رشد نمی کند. 
خطر شکست مالی

س��رمایه بی نهایت، دسترس��ی  به وکالی ثبت اختراع و 
ویرایش و تغییر بی وقفه نمونه اولیه، گزینه هایی نیستند که 
همیشه برای کارآفرینان ساختارشکن، دردسترس باشند. 
این  گفته بدین معناست که باید در مرتبه اول با این غول ها 
رقابت کنید و درمرحله دوم هم باوجود اینکه بسیار کوچک 

به نظر می رسید، قوی باشید. 
سرسختی و سماجت باید با حقایق همراه شوند

اس��تیو وادل یکی  از سرس��خت ترین افرادی بود که من 
]نویس��نده متن[ تا به  حال با او صحبت کرده بودم. استیو 
می توانست سرسختی را با حقایق و واقعیت ها ترکیب کند 
و با استفاده  از این دو خصیصه، به مقصد دلخواهش برسد. 
ترکیب فوق العاده اصرار برای حرکت به  جلو و روراس��تی و 
درنظر گرفتن حقایق برای ایجاد تغییرات الزم، چیزی است 
که ما آن رانوآوری می نامیم. نوآوری و مقاومت بدون در نظر 
گرفت��ن حقایق و توانایی تغییر، تبدیل  به غرور نابخردانه یا 
غفلت از ظرفیت بازار می ش��ود که این دو خودشان موجب 
به وجود آمدن بازار ثابت و بدون تغییر می شوند. اگر حقایق 
را آنگونه که هس��تند درنظر بگیرید و صادقانه رفتار کنید، 
در موقعیتی قرار می گیرید که می توانید از تمامی فرصت ها 
اس��تفاده کنید و بازاره��ا هم از جریان ثابت خود دس��ت 

می کشد و شروع  به تغییر می کند. 
چرا سرسختی و سماجت مهم است؟ 

وقت��ی تصمیم می گیرید ت��ا یک بازار جاافت��اده و ثابت 
را تغیی��ر دهید و به  تعبی��ر عام، آن را از ای��ن  رو به  آن  رو 
کنید، تغییرات جدید ش��ما با دو منظره متفاوت و معموال 
هم همزمان مورد بررسی قرار می گیرد. اگر گزینه های شما 
از طرف مخاطب مناسب باش��د، می توان مواردی را لحاظ 
کرد، ولی اگر این گونه نباشد وضعیت ناخوشایند، ترسناک و 

آسیب زننده ای به وجود می آید. 
۱- بس��یاری  از م��ردم معموال کاری  با ب��ازاری که دچار 
تغییر می ش��ود ندارند، بلکه مجذوب خود تغییرات مبتنی 
با نبوغی می ش��وند که قرار اس��ت اتفاق افتد. این افراد به 
پتانسیل موجود در تغییرات و مزایای جدید به دست آمده  از 

قابلیت های جدید و به روز رسانی ها توجه می کنند. 
۲-آش��نایی و تجربه گذش��ته: گروهی هم هس��تند که 
برایش��ان فرقی نمی کند ش��ما چه ابداعات و نوآوری  هایی 
داش��ته اید. این گروه کاًل با تغییر مخالف ان��د و در برابر آن 
مقاومت می کنند. ش��ما باید در مشاوره گرفتن از این افراد 
مراقب باشید، مخصوصا در مراحل ابتدایی کارتان، چرا که 

همه نصیحت های این افراد عادالنه نیستند. 
مشتریان با تغییرات بازار به مرور زمان همسو 

می شوند
استیو قصد دارد شیرهای آب ایتالیایی خوبی بسازد. شعار 
استیو باعث می شود دوباره به این فکر کنید که شیر آب چه  
کاربردی می تواند داشته باشد و روی قابلیت ها و طراحی آن 
تمرکز کنید. پیش بینی جانبی: ما فکر می کنیم که این کار 
)طراحی شیر آب( درسال ۲۰۱۸ هم ادامه پیدا خواهد کرد 
و تمرکز آن از هزینه و دسترسی، به عملکرد و طراحی تغییر 
خواهد کرد. مشتریان عجله ای ندارند و مواردی می خواهند 
که مورد پسندش��ان باشد، خوب کار کند و مانند شیرهای 

نیزونی، طراحی بی عیب و نقصی داشته باشد. 
جلب توجه

وقتی اس��تیو به سمت بازار KBIS  می رود و امید دارد که 
در آنجا بهترین جایزه را ببرد و تعهدنامه هایی بین او و هتل ها 
و تولید کنندگان شیرآالت صورت گیرد و از فرصت ها بهترین 
استفاده را ببرد، دچار مشکالت و سختی هایی می شود. او ابتدا 
روی قانون��ی کردن کار خود تمرکز کرده بود و داس��تانی را 
تعریف کرد که نظرات را به سوی خودش معطوف کند، چراکه 
بازار ش��یرآالت مدت ها بود که بدون تغییر و ثابت باقی مانده 

بود. او باید نظرات را برای خرید به سوی خود جلب کند. 
تیم شما یا باعث قدرت می شود یا ضعف 

اس��تیو داستان های زیاد یکس��انی برای ما تعریف کرد که در 
آنها، بس��یاری  از افرادی که می خواستند تغییراتی ایجاد کنند، 
پول های زیادی خرج کردند و وقت زیادی نیز از آنها تلف ش��د، 
ام��ا تنها یک نمونه اولیه با تغییرات اندک��ی ارائه دادند. باوجود 
تکنولوژی، گزینه های زیادی برای ذخیره زمان، پول و رس��یدن  
ب��ه پول با توجه  به طراحی وجود دارد. اما ش��ما برای رس��یدن  
به این هدف باید با افراد مناس��بی تیم تش��کیل دهید و بازار را 
به  دس��ت آورید. اگر فکر کنید که تمامی کارها را باید خودتان 
به تنهایی انجام دهید، شکست خواهید خورد.  بازارهای جاافتاده 
و ثابت زیادی وجود دارند که آماده تغییرات هستند و باید تنها 
دارای بینش عمیق برای تغییر آنها باشید. داشتن رویای بزرگ 
در س��ال های اخیر معنای جدیدی پیدا کرده اس��ت، چراکه ما 
کس��ب وکار، طراحی، مناب��ع و تکنول��وژی را به گونه ای ترکیب 
کرده ایم که پرمعناترین و سازنده ترین چشم انداز کسب وکارمحور 
inc/zoomit :موجود را خلق کنند.                    منبع
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تحوالت فرهنگ سازمانی در 
شرکت های برتر جهان

ش��واهد علمی نش��ان می دهد تعیین اولویت های 
مناسب و صحیح فرهنگ سازمانی، رابطه ای مستقیم 

با بهبود سطح عملکرد تیم خواهد داشت. 
شاید ۲۰ س��ال پیش کس��ی فکر نمی کرد روزی 
ایده های  فن��اوری س��یلیکون ولی  اس��تارت آپ های 
فرهنگ س��ازمانی را یک��ی از مهم تری��ن اولویت های 
خود قرار دهند، اما امروزه ش��رکت های پیش��رفته تر 
در سراس��ر دنیا، تالش می کنند تجربه کارمندان را 
هر چه بیش��تر به یک تجربه انسانی، جذاب، مثبت و 

سازنده تبدیل کنند. 
کش��ورهای  کاری  فض��ای  نمی خواهی��م  گرچ��ه 
درحال توسعه را با شرکت های سطح اول مقایسه کنیم، 
ولی اگر می خواهید ش��رکت شما هم به این انقالب و 
تحول فرهنگ س��ازمانی بپیوندد، این شش استراتژی 

مدیران بزرگ جهان را در ذهن داشته باشید. 
رهبران کارمندان را نه فقط به عنوان منابع 

کاری، بلکه به عنوان انسان می بینند
آلدن میلز، افس��ر س��ابق نیروی دریای��ی آمریکا، 
مرب��ی رهب��ری و یکی از ۵۰۰ کارآفرین برتر س��ال 
در وب س��ایت strategy+Business می نویس��د: 
»رهبری به معنی خدمت و خدمت به معنی مراقبت 
از کارمن��دان اس��ت.« او ادام��ه می ده��د مدیرانی 
ک��ه انتظار دارن��د تیم با آمادگی و ان��رژی کامل در 
مأموریت های ش��رکت حض��ور یابد، اما ب��ا این حال 
هنوز با کارمندان به عن��وان واحدهای تولیدی رفتار 
می کنند، بخش انسانی این معادله را درک نکرده اند. 
میل��ز تأکید می کند که ش��رکت های واقعا موفق، به 
همان شیوه ای با کارمندان شان برخورد می کنند که 

با مشتریان روبه رو می شوند. 
همه اعضای سازمان به رشد فکر می کنند

س��اتیا نادال مدیرعامل مایکروس��افت و نویس��نده 
کتاب »کاوش��ی برای کش��ف روح مایکروس��افت و 
تصویری از آینده بهتر« فرهنگ سازمانی این شرکت 
را از حال��ت رک��ود و »آگاهی مف��روض« به فرهنگ 
»ت��الش برای یادگیری« تغیی��ر داد. الهام بخش این 
تغییر، تعلیم��ات کرول دوئک��س در زمینه ذهنیت 
رش��د بود که انگیزه و بهره وری کارمندان را افزایش 
می دهد. نادال بهآدام گرانت، یکی از اساتید دانشکده 
وارتون می گوید: فرض کنیم ش��ما دو دانشجو دارید 
که یکی از آنها از اس��تعداد ذاتی بیش��تری بهره مند 
 است. مسئله این است که اگر دانشجوی دوم، اراده و 
تالش بیشتری برای یادگیری داشته باشد، او فردی 
خواهد ب��ود که به مدیر بهتری تبدیل می ش��ود، نه 
دانش��جوی مس��تعدتر. ما فرهنگ ش��رکت مان را بر 
همین اس��اس شکل دادیم. فرض نمی کنیم که همه 
کارمن��دان از دان��ش و اطالعات کاف��ی برخوردارند، 
بلک��ه می خواهیم هم��ه آنها برای یادگیری بیش��تر 

تالش کنند. 
مدیریت موانع را از سر راه کارمندان رفع می کند

ج��ف واین��ر، مدیرعامل ش��رکت لینکدین حامی 
»مدیریت مش��فقانه« است. به عقیده او وظیفه مدیر 
این اس��ت که موانعی که بر سر راه کارمندان وجود 
دارد، ی��ا باری را که روی دوش آنها اس��ت بردارد و 
رن��ج آنها را کاهش دهد. به عبارت دیگر، این س��بک 
مدیریتی مبتنی بر همدلی و همراه با اقدامات مفید 
و مؤثر اس��ت. مدیر، مش��کالتی را که کارمندان در 
مس��یر انجام وظیفه خود ب��ا آنها مواجه می ش��وند، 
درک می کند و همه توانش را به کار می گیرد تا این 
مشکالت را رفع کند. به گفته واینر، این رویه مفهوم 
واقعی مدیریت دلسوزانه را نشان می دهد و اگر بتوان 
آن را در سراسر سازمان گسترش داد، شاهد تحوالت 

غیرقابل تصوری خواهیم بود. 
مزایای شرکت، روی ترکیب کار و زندگی افراد 

متمرکز می شود 
ربکا کانتیری، مدیر ارش��د نیروی انس��انی شرکت 
SurveyMonkey ب��ا ارائ��ه مزای��ای نوآوران��ه و 
پیش��رو صنعت، توجه خ��ود را به کارمندان نش��ان 
می دهد. این برنامه ها ش��امل مرخصی های با حقوق 
ب��رای کارمندانی که به تازگی پدر یا مادر ش��ده اند و 
همچنین تضمین و تس��هیل بازگش��ت به کار آنها، 
پرداخ��ت هزینه تحصیل��ی کارمن��دان، مرخصی و 
مزای��ا برای کارمندانی که یکی از عزیزان ش��ان را از 
دس��ت  داده اند، تعطیالت مناس��ب و نظیر آن است. 
او در مصاحب��ه ای گفت که ای��ن مزایا، همگی بازده 
فوق العاده ای دارند و به کارمندان فرصت می دهد در 

صورت نیاز، روی خانواده خود متمرکز شوند. 
شوخی و سرگرمی بخشی از فرهنگ روزمره است

پروفسور جنیفر ایکر، اس��تاد دانشکده کسب وکار 
اس��تنفورد و نائومی بگدوناس، سخنران این دانشگاه 
ک��ه ب��ا یکدیگر کالس��ی را با عنوان »ش��وخ طبعی: 
کس��ب وکار جدی« برگزار می کنن��د، دریافته اند که 
سرگرمی و شوخ طبعی نقش یک استراتژی قدرتمند 
را در حف��ظ کارمن��دان ب��ازی می کن��د. همچنین 
اس��ترس محی��ط کار را کاه��ش می ده��د و کمک 
می کند مشکالت سازمانی، با راه حل های نوآورانه ای 
حل ش��وند. طب��ق تحقیقات علمی، این اس��تراتژی 
کارایی باالی��ی دارد، زیرا خندیدن ترش��ح هورمون 
اکسی توسین را افزایش می دهد. اکسی توسین نه تنها 
احساسات خوب انسان را تقویت می کند، بلکه تمایل 
ب��ه روابط اجتماعی را نیز افزای��ش می دهد و میزان 
اعتماد را باال می برد. بگدوناس »طنز و شوخ طبعی« 

را سرمایه قدرتمند کسب وکار می داند. 
INC/zoomit :منبع

ب��دون تردی��د کارمن��دان از 
عوام��ل مهم و ضروری موفقیت 
محس��وب  ش��رکت  در  ش��ما 
می ش��وند. در ای��ن رابطه الزم 
اس��ت ابتدا میان عناصر کلیدی 
و غیرضروری خود تفاوتی قائل 
ش��وید. در واقع در هر شرکتی 
نمی توانی��د تمام��ی کارکنان را 
برخوردار  یکس��انی  جای��گاه  از 
بدانی��د. ب��ه هیمن دلی��ل نوع 
رفتار شما با کارمندان ارزشمند 
خود نیز باید تفاوت هایی داشته 
باشد. در این رابطه توجه داشته 
باش��ید که این ام��ر نباید منجر 
ب��ه تبعیض ه��ای غیرض��روری 
ش��ود. در غیر این صورت زمینه 
به  را  بس��یاری  نارضایتی ه��ای 
همراه خواهد داشت. تنها کافی 
است این را به اثبات برسانید که 
براساس شایستگی  امتیازی  هر 
افراد صورت گرفته است. اگرچه 
ش��رکت ها  از  بس��یاری  ب��رای 
مسئله اس��تخدام اولویت اصلی 
جذب نیرو محسوب می شود، با 
این حال این ام��ر یک واقعیت 
است که تنها جذب افراد کافی 
نبوده و نوع رفتار شما به عنوان 
مدیر ش��رکت نی��ز در راندمان 
کاری اف��راد تأثیر چش��مگیری 
خواهد داش��ت. وجود انگیزه در 
تیم کاری باع��ث می ود تا افراد 
باالترین سطح ممکن را از خود 
به نمایش بگذارن��د که این امر 
در نهای��ت منجر به پیش��رفت 
شرکت خواهد ش��د. در همین 
راستا و در ادامه به بررسی پنج 
جمله که هرگز نباید به بهترین 
کارمن��دان خ��ود اع��الم کنید، 

خواهیم پرداخت. 
1- شما استعداد و 

توانایی های الزم برای 
پیشرفت را در اختیار ندارید

با نگاهی به زندگی افراد موفق 
به این نکته پی خواهید برد که 
تقریبا همه آنها مس��یر موفقیت 
را از مراحل بس��یار پایین شروع 
کرده اند. به همین خاطر این امر 
بس��یار طبیعی خواه��د بود که 
کارمندی در شرکت به موقعیت 
فعل��ی خود تنها به چش��م پلی 
ب��رای موفقیت خود ن��گاه کند. 
تحت این شرایط کارمند مذکور 

خواستار پیش��رفت در کار خود 
خواهد بود و عدم ایجاد شرایط 
الزم و بیان جمالت ناامید کننده 
از جان��ب ش��ما ب��دون تردی��د 
نارضایتی بس��یاری را به همراه 
خواهد داش��ت. درواقع این امر 
بسیار ناشایس��ت و غیرحرفه ای 
است که ش��ما به عنوان فردی 
موف��ق و دارای تجرب��ه رویای 
کارمن��د خود را مورد تمس��خر 
قرار دهید. ب��ه همین خاطر در 
صورتی ک��ه بخواهید کارمندان 
خ��وب و با اس��تعداد را در کنار 
خ��ود نگه دارید، الزم اس��ت به 
برنامه ه��ای بلندم��دت و حتی 
کوت��اه مدت آنه��ا توجه الزم را 
نش��ان داده و زمینه پیش��رفت 

هریک را مهیا سازید. 
2- در حال حاضر وقتی برای 

شما وجود ندارد
از نیازهای طبیعی هر کارمند 
این اس��ت که به حرف های وی 
از طرف صاحب ش��رکت توجه 
نش��ان داده ش��ود. در همی��ن 
راستا برخی از مدیران به دلیل 
مش��غله کاری ی��ا ع��دم تمایل 
ب��ه گ��وش دادن صحبت ها این 
ام��ر را به زمانی دیگ��ر موکول 
می کنند. اگرچه این امر طبیعی 
محسوب می ش��ود. با این حال 

در صورت��ی ک��ه بخواهی��د این 
اقدام را به ع��ادت رفتاری خود 
تبدیل کنی��د، ب��دون تردید با 
نارضایتی های��ی مواجه خواهید 
ش��د. همچنی��ن توجه داش��ته 
باش��ید که هرکارمن��د می تواند 
تجرب��ه یا نظ��ر و حت��ی انتقاد 
مناسبی داشته باشد. به همین 
دلیل ضروری اس��ت تا زمانی را 
در ط��ول روز برای صحبت های 
اختصاص  از کارمن��دان  هریک 
دهید. زمان ناهار وقتی مناسب 
می تواند  موض��وع  ای��ن  ب��رای 
محس��وب ش��ود. در آخر توجه 
داشته باشید که اگر می خواهید 
صحبت خ��ود را با کارمندی به 
وقت��ی دیگر اختص��اص دهید، 
الزم اس��ت زمان دقی��ق آن را 
مش��خص کنید تا زمینه ایجاد 

نارضایتی فراهم نشود. 
3- مورد مطرح شده برای 

من اهمیتی ندارد
ب��دون تردید ه��ر کارمند از 
صحبت خود منظ��ور خاصی را 
خواهد داش��ت و هیچ فردی را 
نمی توانید بیابید که زمان خود 
را وق��ف پرداخت��ن ب��ه اموری 
آن ه��م در ن��زد مهم ترین فرد 
ش��رکت کند ک��ه هی��چ گونه 
ضرورتی ندارد. ب��ا این حال به 

علت تف��اوت در دی��دگاه افراد 
ممکن اس��ت مورد مطرح شده 
ب��دون هی��چ گون��ه اهمیتی از 
جانب ش��ما جلوه کن��د. تحت 
این ش��رایط بهتر اس��ت صرفا 
ش��نونده خوبی برای تیم کاری 
خود باشید. در واقع الزم نیست 
که حتما به تمامی صحبت ها و 
خواس��ته های مطرح شده جامه 
عم��ل بپوش��انید. با ای��ن حال 
توصیه می ش��ود در زمان طرح 
آن احت��رام الزم ب��ه صحبت ها 
را به جا آوری��د و تصمیم گیری 
نهایی را ب��ه وقتی دیگر موکول 
کنی��د. در واق��ع ای��ن احتمال 
وج��ود دارد ک��ه م��وارد مطرح 
ش��ده صرفا به علت ناراحتی یا 
عصبانیت کارمند ش��ما باش��د 
و خ��ود او بع��د از مدتی پی به 
غیرضروری ب��ودن موارد برده و 
کامال بی خیال موضوع ش��ود. با 
این حال رفتار غیرحرفه ای شما 
در ابتدا ممکن اس��ت زمینه ساز 
نارضایتی بی مورد و آسیب رسان 

به بدنه شرکت شود. 
4-  مانند شما افراد زیادی 

وجود دارند 
یک تیم کاری مانند خانواده 
فرد می ماند. بدون تردید ش��ما 
هیچ گاه عضوی از خانواده خود 

را با فردی دیگر مقایسه نکرده 
و این امر را که امکان جایگزین 
کردن وی وج��ود دارد، به وی 
گوش��زد نخواهید کرد. درست 
مطابق این رفتار را الزم اس��ت 
با کارمندان خود داشته باشید. 
تردی��د مخاطب ش��ما  ب��دون 
روب��ات  نیس��تند و ب��ه همین 
خاطر بیان احساس��ات و رفتار 
توأم ب��ا احت��رام از الزامات کار 
محس��وب می ش��ود. در همین 
راس��تا بهتر اس��ت مانند مربی 
در ش��رکت رفت��ار کنی��د و در 
تالش برای پوش��ش ایرادات و 
نقص های هریک از افراد باشید. 
ب��دون تردی��د این ام��ر هزینه 
زمانی و مالی به مراتب کمتری 
به نسبت جایگزین کردن افراد 
در پی خواهد داشت. همچنین 
توجه داش��ته باش��ید که عامل 
تجربه از دیگر امتیازاتی اس��ت 
که باعث می شود همواره حفظ 
سودمندانه تر  اقدامی  کارمندان 
محسوب شود. در همین راستا 
الزم اس��ت س��طح باالی خود 
را در نوع رفت��ار نیز به نمایش 
بگذاری��د و هم��واره ب��ه نحوی 
اقدام کنید که کارمندان با شما 

احساس راحتی داشته باشند. 
5- نبود تعریف و تمجید یا 

زیاده روی در این زمینه 
این امر مصداق های متعددی 
را ب��ه همراه خواهد داش��ت. به 
همی��ن دلیل از ذک��ر تنها یک 
م��ورد در تیت��ر آن خ��ودداری 
ک��رده و معض��ل را ب��ه عنوان 
درواقع  کرده ایم.  انتخ��اب  تیتر 
ای��ن امر بس��یار ش��ایع اس��ت 
ک��ه مدی��ران تعریف ک��ردن از 
اقدامات شایسته کارمندان خود 
را غیرضروری دانس��ته و آن را 
زمینه ساز تنبلی افراد به حساب 
می آورن��د. با این ح��ال واقعیت 
این اس��ت که افراد نیاز به دیده 
شدن اقدامات خود جهت انگیزه 
برای تالش بیش��تر دارند. با این 
حال توصی��ه می ش��ود در این 
رابطه ح��د مش��خصی را برای 
خود داش��ته باشید، در غیر این 
صورت افراد به علت تمجیدهای 
بیش از حد ش��ما، خود را بدون 
ایراد تصور خواهند کرد که این 
خ��ود زمینه را برای بروز خطا و 

اشتباه به وجود خواهد آورد. 
entrepreneur :منبع
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نکات کاربردی برای بهبود رهبری 
کسب و کار

مهم ترین ویژگی های یک رهبر تأثیرگذار چیست؟ 
این سؤالی است که کارشناسان جواب های متفاوتی 
ب��ه آن داده ان��د و اهمی��ت این موضوع باعث ش��ده 
اس��ت تحقیقات و نظرس��نجی های زیادی در مورد 
آن صورت بگیرد. به عنوان  مثال نش��ریه کس��ب وکار 
هاروارد، به عنوان یکی از قابل استنادترین منابع این 
حوزه، از ۱9۵ مدیر بین المللی خواست که مهم ترین 
توانایی های یک رهب��ر را از بین 7۴ ویژگی انتخاب 
کنند. طب��ق نتایج این تحقیق��ات، خصوصیاتی که 

بیشترین رأی را آورده بودند به ترتیب عبارتند از: 
- اخالق مداری و استانداردهای اخالقی

- توانایی هدف گذاری
- بیان انتظارات با ارتباطات شفاف

- انعطاف پذیری در تغییر ایده ها
- آموزش مداوم کارمندان

- معاشرت های صمیمانه با کارمندان
- استقبال از ایده ها و رویکردهای جدید

- جهت دهی احساسات اعضای تیم در شکست ها 
و موفقیت ها

- پرورش نسل بعدی رهبران
- خلق فضای آزمون وخطا

تصور عموم مردم این اس��ت که رهبری کسب وکار، 
وظیفه بس��یار دشوار است. این موضوع حقیقت ندارد. 
ش��اید برخی از رهب��ران بی صالحیت، فض��ای کاری 
ناخوش��ایندی به وج��ود آورند یا نتوانند تیم ش��ان را 
به خوبی هدایت کنند، ولی این موضوع به معنی سخت 
بودن اصول رهبری نیست.  در ادامه این مطلب، چهار 
نکته س��اده و مهم را به اشتراک می گذاریم که به شما 
کمک می کنند به عنوان یک رهبر، نفوذ و تأثیر بیشتری 

بین اعضای تیم تان داشته باشید. 
بیشتر لبخند بزنید

هنگامی که بیشتر لبخند می زنید، فضای مثبتی خلق 
می کنید که در آن، هم شما و هم تیم تان نگرش بهتری 
دارید. زمانی که بیشتر لبخند می زنید، ارتباط قوی تری 
با تیم تان برقرار می کنید و کارمندان تان حس می کنند 
که راحت تر می توانند به ش��ما دسترسی داشته باشند. 
لبخند، یک حرکت مسری است. شما به دیگران لبخند 
می زنید و آنها نیز در پاس��خ به ش��ما لبخند می زنند. 
ای��ن جریان، حال و ه��وای کل محیط کارتان را تحت 
تأثیر قرار می دهد.  از  نظر بیوشیمی، لبخند زدن باعث 
می شود هورمون های اندورفین و سروتونین در بدن آزاد 
شوند. اندورفین ، داروهای مسکن طبیعی است. هرچه 
مغز اندورفین بیش��تری ترشح کند، بدن انسان بهتر با 
عالئم بیماری مبارزه می کند. به طور مشابه، سروتونین 
نیز یکی از هورمون های شیمیایی مغز است که به عنوان 
یک ضد افس��ردگی طبیع��ی عمل می کن��د و عالئم 
اضطراب و افس��ردگی را کاهش می دهد.  لبخند زدن 
باعث می شود دیگران راحت تر به شما نزدیک شوند و 
کارمندان دوست دارند با رهبر خود احساس نزدیکی و 
صمیمیت بیشتری داشته باشند. به همه اطرافیان تان 
و نه  فقط رئیس تان لبخند بزنید و بگذارید این ویژگی، 
بخش��ی از اعتبار شما باش��د.  و خبر خوب اینکه برای 
این کار، به هیچ درجه یا مدرک مدیریتی نیاز ندارید! 

بیشتر گوش دهید
هنگامی  که بیشتر گوش می کنید، احترام تان را به 
تیم تان نشان می دهید. نشان می دهید که برای آنها 
و نظرات ش��ان ارزش قائلی��د. به این ترتیب اعتبارتان 
به عنوان یک رهبر افزایش پیدا می کند. شما مجبور 
نیس��تید همیش��ه توصیه هایی را که می شنوید اجرا 
کنی��د، ول��ی گوش دادن باعث می ش��ود احس��اس 
مسئولیت اعضای تیم بیشتر شود و به  تبع آن، تعهد 
کاری آنها هم افزایش پیدا کند. منظور این نیس��ت 
که فقط در جلس��ات کاری ب��ه حرف های آنها توجه 
کنید، بلکه برای صحبت کردن با آنها وقت بگذارید؛ 
حتی در محیط های غیررسمی مثل سالن غذاخوری 

یا زمانی که می خواهید یک قهوه بنوشید. 
درعین حال، ممکن است در این صحبت ها مطالب 
ارزش��مندی را متوجه ش��وید. مثال به مش��کالت و 
مس��ائل فعلی ش��رکت پی ببرید یا ایده های بهتری 

برای برنامه های آینده به ذهن تان برسد. 
وقتی نش��ان می دهید که یک رهبر قابل  دسترس 
هس��تید و به صحب��ت دیگ��ران گ��وش می دهید، 
اطالعات ارزش��مندی به دست می آورید که به شما 

در حل چالش های مهم کمک می کنند. 
هم صحبتی بیشتری داشته باشید

سه کار مهمی که برای متعهد کردن اعضای تیم تان 
می توانید انجام بدهید عبارت اند از: ارتباط برقرار کردن، 
ارتباط برقرار کردن و ارتباط برقرار کردن! کافی نیست 
ک��ه به اعضای تیم بگویید چه انتظ��اری از آنها دارید، 
بلکه باید توضیح دهید چرا این وظایف مهم اند. به آنها 
کمک کنید اهداف و اهمیت ش��ان را درک کنند و در 
صورت امکان، بگویید چرا این اهداف باید برای آنها هم 
مهم باشد. هرچه کارمندان بهتر متوجه شوند که باید 
چه کاری انجام بدهند و چرا احتمال موفقیت بیشتری 
خواهند داش��ت. به یاد داش��ته باشید که کافی نیست 
فقط یک بار مس��ائل را برای اعضای تیم ش��رح دهید، 
بلکه باید بارها پیام تان را برای ش��ان تکرار کنید و روی 

اهمیت مسائل تأکید کنید. 
معاش��رت و ارتباط شما با افرادتان، باعث می شود 
آنه��ا رابط��ه بهتری ب��ا وظایف ش��ان برق��رار کنند. 
حتم��ا خودتان هم خ��وب می دانید که تعهد و تعلق 

کارمندان، برای موفقیت شرکت ضروری است. 
INC HBR/ZOOMIT :منبع
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بدون ش��ک بس��یاری از افراد موفق و ثروتمند در سراس��ر دنیا، یکی 
از عوامل تأثیرگذار در موفقیت کسب و کار خود را مطالعه می دانند. 

وارن باف��ت )بدون ش��ک ماهرترین س��رمایه گذار دوران ما( می گوید 
روزی ۵۰۰ صفحه مطالعه کلید موفقیت است، زیرا دانش به این صورت 
ثمر می دهد و مثل سود مرکب گسترش می یابد. به همین دلیل بسیاری 
از زنان و مردان تاجر مهم، مطالعه را به بخش��ی از فعالیت های روزمره 
خود تبدیل کرده اند. بر همین اساس بیل گیتس ساالنه ۵۰کتاب )دقیقا 
هفته ای یک کتاب( مطالعه می کند و مارک زاکربرگ هم س��ال خود را 
ب��ا هدف مطالعه هفت��ه ای یک کتاب آغاز می کن��د.  اگر می خواهید به 
ایده های جدید، روش ه��ای تفکر جدید و یک مجموعه متنوع از دانش 
و اطالعات برس��ید، مطالعه بسیار حائز اهمیت است. در ادامه فهرستی 
از ۲۵ کتاب تأثیرگذار کس��ب وکار ارائه ش��ده است، اگر زمان برای شما 

ارزشمند است مطالعه این کتاب ها توصیه می شود: 
1- ماجراهای کسب وکار اثر جان بروکز

بحران ۳۵۰ میلیون دالری شرکت فورد موتور معروف به ادسل، ظهور 
سریع و شگفت انگیز زیراکس و رسوایی های باورنکردنی جنرال الکتریک 
و تگزاس گولف س��ولفور چه نقاط مش��ترکی دارند؟ هر کدام نمونه ای 
برای چگونگی تعریف یک شرکت شاخص براساس یک موقعیت شهرت 
یا رس��وایی هس��تند؛ اهمیت این گزارش ه��ا در درک فعلی پیچیدگی 

حیات سازمانی، به اندازه زمانی است که این اتفاق ها رخ داده اند. 
 نکته: بیل گیتس در وبالگ خود به نام gatenotes می نویسد، وارن 
بافت نه تنها این کتاب را به عنوان کتاب مورد عالقه خود در مورد کسب 
و کار معرفی کرده اس��ت بلکه یکی از کپی های ش��خصی خود را برای 
او فرستاده اس��ت. گیتس می نویسد این کتاب حتی در چهار دهه پس 

از اولین چاپ هم بهترین کتابی است که تاکنون مطالعه کرده است. 
2- سرمایه گذار هوشمند، اثر بنجامین گراهام

بزرگ ترین مش��اور س��رمایه گذاری قرن بیس��تم، بنجامی��ن گراهام، 
مدرس و الهام بخش افراد مختلفی در سراسر جهان بوده است. 

 فلس��فه گراهام در مورد س��رمایه گذاری ارزش، کتاب س��رمایه گذار 
هوش��مند را به یکی از کتاب های ارزش��مند بازار از زم��ان اولین چاپ 
خود در س��ال ۱9۴9 تبدیل کرده است، این فلسفه از سرمایه گذارها در 
مقابل خطاهای اساسی محافظت می کند و روش توسعه استراتژی های 

طوالنی مدت را به آنها می آموزد. 
نکته: وارن بافت س��رمایه گذار هوش��مند را به عن��وان بهترین کتاب 

مرتبط با سرمایه گذاری معرفی کرده است. 
3- معمای نوآور: کتابی انقالبی که روش کسب و کار شما را تغییر 

می دهد، اثر کالیتون ام. کریستنسون
 معمای نوآور به عنوان راهنمایی برای ارائه موفقیت ها و شکست های 
ش��رکت های پیش��تاز، یک مجموعه از قوانین س��رمایه گذاری بر پدیده 

نوآوری ساختارشکنانه را ارائه می دهد. 
نکته: اس��تیو جابز از این کتاب به عنوان توضیحی برای دلیل کاربرد 
محاس��بات ابری در اپل اس��تفاده می کند، در این کتاب عالوه بر استیو 

جابز به تکرار از جف بزوس هم اسم برده شده است. 
 4- بیگانه ها: هشـت مدیرعامل غیرمعمولـی و ردپای منطقی و 

بنیادی آنها برای موفقیت، اثر ویلیام ان تورندیک
ی��ک مدیرعامل موفق چه ویژگی هایی دارد؟ اغلب افراد با یک تعریف 
آشنا روبه رو می شوند: یک مدیر ماهر با تخصص باال در صنایع. بقیه هم 
به ویژگی های مدیرعامل موفق مثل کاریزما، مهارت های ارتباطی مفید 
و سبک مدیریتی قابل اطمینان اشاره کرده اند، اما چه عاملی برای اداره 
یک س��ازمان حائز اهمیت اس��ت؟ ویژگی بارز عملک��رد یک مدیرعامل 
اس��تثنایی چیست؟ پاسخ ساده است، خروجی هایی که در طوالنی مدت 

به سهامداران شرکت می رسد. 
 نکته: بیگانه ها، رتبه اول لیس��ت پیش��نهادی وارن بافت را در س��ند 
س��االنه ش��رکت س��رمایه گذاری Berkshire Hathaway  به خود 

اختصاص داده است. 
5- چگونه می توان بر دوستان پیروز شد و بر افراد تأثیر گذاشت، 

اثر دیل کارنگی
توصیه تست ش��ده  و پایدار دیل کارنگی باعث ش��ده افراد بی شماری 
بتوانند در زندگی ش��خصی و کس��ب وکار خود از نردب��ان موفقیت باال 
برون��د.   یکی از پرفروش ترین و پیش��تازترین کتاب های تاریخ، چگونه 
بر دوس��تان خود پیروز شوید و بر افراد تأثیر بگذارید، شش روش برای 
محبوبیت، ۱۲ روش برای پیروز ش��دن ط��رز تفکر، 9 روش برای تغییر 
اف��راد ب��دون نیاز به تحری��ک و رنجاندن آنها و . . . را به ش��ما آموزش 

می دهد. 
6- هنر جنگ اثر سان تزو

این کتاب که در قرن شش��م پیش از میالد نوش��ته ش��ده است هنوز 
به عنوان یکی از کتاب های اس��تراتژی جنگ کاربرد دارد. ناپلئون، مای 
زیدون��گ، ژنرال وو انگیون گی��اپ و ژنرال داگالس مک آرتور همگی از 
ای��ن کتاب اله��ام گرفته اند و فراتر از جنگ جهانی، اس��اتید مدیریت و 
کسب و کار ایده های سان تزو را بر سیاست ها و استراتژی های سازمانی 

پیاده سازی می کنند. 
 7- هوش احساسی: چرا اهمیت آن بیشتر از IQ است، اثر دنیل 

گولمن
گولمن از طریق مثال های واضح و روشن به ارائه پنج مهارت ضروری 
هوش احساس��ی می پردازد. او در این کتاب نشان می دهد این مهارت ها 
چه تأثیری بر موفقیت افراد در روابط، کار و حتی س��المت جس��مانی 
دارند. این کتاب راهکاری کامال جدید را در مورد هوش و باهوش بودن 

ارائه می دهد. 
8- فکر کن و ثروتمند شو، اثر ناپلئون هیل

ناپلئون هی��ل، با انجام پژوهش هایی بر اف��راد میلیاردر، به گردآوری 
فلسفه و سبک زندگی افراد موفق در زمینه مالی پرداخته است. اگرچه 
هدف هیل راهنمایی دیگران برای رس��یدن به ثروت اس��ت، اما اثر فکر 

کن و ثروتمند شو بیشتر به تشویق افراد در مسیر هدف می پردازد. 
 9- تغییـر مسـیر: زنـان، کار و تمایل آنها به رهبری، اثر شـریل 

سندبرگ
 موضوع تغییر مس��یر زنان در محیط کار، بیان تجربه های ش��خصی 
کوت��اه، ارائه آمار و ارق��ام و پژوهش در جهت تغیی��ر گفت وگو از آنچه 
زنان نمی توانند به آنچه می توانند اس��ت. شریل سندبرگ در این کتاب 
راهکارهای��ی را برای مدیری��ت همزمان زندگی ش��خصی و کاری ارائه 

می دهد. 
 10- هفت عادت افراد تأثیرگذار، اثر استفن آر. کووی

ای��ن کتاب به عنوان یکی از الهام بخش ترین و تأثیرگذارترین کتاب ها 

پس از ۲۵ س��ال همچنان طرفدارهای خ��ود را دارد. این کتاب زندگی 
بسیاری از رؤس��ا، مدیران عامل، اساتید و والدین را متحول کرده است 
که به طور خالصه، شامل میلیون ها فرد از سنین و مشاغل مختلف است. 

11- استارت آپ  ناب
اغل��ب اس��تارت آپ ها شکس��ت می خورند، ام��ا تعداد زی��ادی از این 
شکس��ت ها قابل پیشگیری هستند. اس��تارت آپ ناب یک راهکار جدید 
و تطبیق یافته در سراس��ر جهان است که نحوه شکل گیری شرکت ها و 

ارائه محصوالت جدید را تغییر می دهد. 
 12- خوب تا عالی: چرا بعضی شرکت ها پیشرفت می کنند و بقیه 

خیر، اثر جیم کالینز
یافته ه��ای بررس��ی خ��وب تا 
عال��ی بس��یاری از خواننده ها را 
متحیر کرده و به تمام حوزه های 
کارب��ردی و اس��تراتژی مدیریت 

اشاره می کند. 
به گفته جی��م کالینز،  بعضی 
مفاهیم کلیدی در این بررس��ی، 
ب��ر خ��الف جه��ت تمای��الت و 
فرهنگ مدرن کسب وکار هستند 
و صادقان��ه بگویم، بعضی افراد را 

می رنجاند. 
13- قـوی سـیاه، اثر نسـیم 

نیکوالس طالب
قوی سیاه یک رویداد است که 
صرف نظ��ر مثبت یا منفی بودن، 
غیرمحتمل به نظر می رس��د، اما 
می توان��د پیامدهای بزرگی را به 
دنبال داشته باشد. در این کتاب 
پیشتاز، طالب با یک روش جالب 
نش��ان می دهد ک��ه رویدادهای 
قوی س��یاه تقریبا هر چیزی در 

مورد جه��ان را توضیح می دهند، اما افراد معمولی و حتی افراد خبره و 
کارشناس هم درکی از آن ندارند. 

 14- برای شکست زیادی بزرگ است، اثر آندرو رأس سورکین
آندرو رأس س��ورکین، یکی از مقاله نویس های نیویورک تایمز و یکی 
از قابل احترام ترین گزارشگرهای مالی آمریکایی، در یکی از جالب ترین 
روایت های مالی، به شرح اولین بحران اقتصادی مهم در دنیا می پردازد. 
نکته: برنده جایزه جرالد لوب برای بهترین کتاب در زمینه کسب وکار

15- ثروت ملل، اثر آدام اسمیت
این کتاب توصیفی از دس��تیابی به ث��روت در ملت ها ارائه می دهد و 

امروزه یکی از آثار اصلی اقتصاد کالس��یک به شمار می رود. موضوع های 
اصل��ی این کت��اب عناوین گس��ترده ای از جمله تقس��یم نی��روی کار، 

بهره وری و بازارهای آزاد هستند. 
 16- بربرها در دروازه، اثر بریان بوروگ و جان هیلر

ای��ن کتاب یک��ی از پرفروش ترین کتاب های نیوی��ورک تایمز و قطعا 
بهترین روایت کسب و کاری است که تاکنون نوشته شده و یک گزارش 
کالس��یک از سقوط RJR نابیس��کو ارائه می دهد. یک شاهکار دقیق از 
روزنامه نگاری پژوهش��ی اثر برایان بوروگو جان هیالر. این کتاب شامل 
یک پس گفتار جدید از مولف هایی اس��ت که داس��تان حرص و تزویر را 
همچنان پس از ۲۰ س��ال زنده 

نگه می دارند. 
 17- باهوش تریـن افراد اتاق: 
صعود شـگفت انگیز و سقوط 
رسـوایی آور اینرون اثر بتانی 

مک لین و پیتر ال کایند
از  یک��ی  این��رون  رس��وایی 
شرکت های  تحسین برانگیز ترین 
معرف��ی  را  9۰می��الدی  ده��ه 
می کن��د. کتاب ه��ا و مقاله های 
بیش��ماری در مورد این رسوایی 
نوشته ش��ده اند، اما باهوش ترین 
اف��راد اتاق یک ده��ه بعد از این 
اتف��اق ب��ه ش��کل ی��ک روایت 

تعریفی ارائه می شود. 
 18- وقتـی نابغـه شکسـت 
می خـورد: صعـود و سـقوط 
مدیریت سرمایه طوالنی مدت، 

اثر روجر لونستین
و  ف��راز  لونس��تین  روج��ر 
نشیب های هیجان انگیز مدیریت 
طوالنی م��دت س��رمایه را ثب��ت 
می کند. لونستین با تأکید بر یادداشت های داخلی و مصاحبه با تعدادی 
از عوامل کلیدی، نه تنها روش تولید س��رمایه و از دس��ت رفتن پول را 
توضیح می دهد بلکه تأثیر شخصیت شرکای بلندمدت، تکیه بر قطعیت 
ریاضی و فرهنگ وال اس��تریت را بر صعود و س��قوط ش��رکت ها نشان 

می دهد. 
 19- بازاریابی چریکی، جی کنراد لوینسون

وقتی کتاب بازاریابی چریکی برای اولین بار در سال ۱9۸۳ منتشر شد، 
جی لوینس��ون با روش تهاجمی خود در یافتن مشتری، استراتژی های 
بازاریابی را برای مالکین کس��ب و کارهای کوچک متحول کرد. فلسفه 

لوینس��ون براس��اس صدها ایده اثربخش به روش جدید یادگیری سهم 
بازار و نحوه دستیابی به آن کمک می کند. 

 20- در جسـت وجوی برتری: درس هایی از بهترین شـرکت های 
آمریکایی، اثر توماس پیترز و روبرت اچ. واترمن

این کتاب، براس��اس یک بررس��ی از ۴۳ شرکت برتر آمریکایی از یک 
مجموعه وسیع  از بخش های کسب وکار به توصیف هشت اصل مدیریتی 
برای موفقیت سازمان ها می پردازد: تشویق به اقدام، کاربردهای افزایش 

سود و مردم محور. 
 21- سـاخته شـده برای مانـدن: عادت های موفق شـرکت های 

الهام بخش، اثر جیم کالینز و جری آی پوراس
جیمز س��ی کالینز و جری آی. پوراس با تأکید بر یک پروژه پژوهشی 
شش س��اله در دانشکده کسب و کار دانشگاه اس��تنفورد و انتخاب ۱۸ 
ش��رکت  دیرپا و اس��تثنایی، هر کدام را به صورت مستقیم با رقبای شان 

مقایسه کرده  است. 
 22- کمینگاه دزدها، اثر جیمز بی استوارت

کمین��گاه دزدها روایت کاملی از یک رس��وایی تجاری داخلی را نقل 
می کند که تقریبا منجر به نابودی وال اس��تریت ش��د؛ روایتی از افرادی 
ک��ه در مقاب��ل آن مقاومت کردند و پیگیری که ب��رای آنها عدالت را به 

ارمغان آورد. 
 23- مهندسـی مجدد سازمان: یک بیانیه برای تحول اقتصادی، 

اثر مایکل همر و جیمز ای. چامپی
همر و چامپی براس��اس تجربه های دست اول خود نشان می دهند که 
چگونه بعضی از س��ازمان های برجسته جهانی از اصول مهندسی مجدد 
برای نجات صدها میلیون دالر در س��ال اس��تفاده می کنند تا بتوانند به 
سطوح بی سابقه ای از رضایت مشتری برسند و تمام ابعاد عملیاتی خود 
را تسریع کرده و به آن انعطاف بدهند. کلید مهندسی مجدد رها کردن 

مفاهیم اولیه ای است که سازمان مدرن براساس آنها بنا می شود. 
 24- مقاله های وارن بافت: درس هایی برای آمریکای سازمانی، با 

ویرایش الورنس ای. کانینگهام
ماندگاری و محبوبیت این کتاب تأییدی بر میل گس��ترده  به س��مت 
تألی��ف منحصر به فرد افکار بافت اس��ت که جام��ع، غیرتکراری و قابل 

هضم است. 
 25- اول تمـام قوانین را بشـکن: مدیران برجسـته دنیا چه کار 

متفاوتی را انجام می دهند، اثر جیم هارتر
انتشارات گالوپ یافته های برجسته  مطالعه انقالبی خود در مورد بیش 
از ۸۰ ه��زار مدی��ر را در این کتاب ارائه می کن��د و به معرفی اقدام های 
متفاوت بزرگ ترین مدیران جهان می پردازد. این کتاب با درس هایی در 
مورد مشاغل و اقدامات ضروری و ایده هایی برای پیاده سازی آنها، یکی 

از پرخواننده ترین کتاب ها برای مدیران در تمامی سطوح است. 
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اخبار

تبریـز - فالح- ش��هردار منطقه 7 کالنشهر تبریز گفت: 
ساماندهی و پاکس��ازی زمین های خالی سطح منطقه 7 در 
قالب طرح اس��تقبال از بهار ادامه دارد. به گزارش خبرنگار ما 
در تبریز، علی فرخی با اعالم این خبر افزود: به همت معاونت 
خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه 7 تبریز زمین های 
خالی موجود در س��طح منطقه س��اماندهی و پاکسازی می 
ش��ود. وی ادامه داد: تجمع زباله و نخاله در این اراضی عالوه 
بر تهدید سالمت شهروندان و جامعه از منظر زیبایی سیمای 
ش��هری، ناهنجاری هایی را در منطقه بوجود می آورد که بر 
 اساس تاکیدات الزم نسبت به پاکسازی و ساماندهی آن اقدام
می ش��ود .فرخی تصریح کرد: ارتقای فرهنگ شهرنشینی در 
گرو حفظ و نگهداری محیط زیست و پاکیزه نگه داشتن محل 

زندگی است. شهردار منطقه 7 کالنشهر تبریز همچنین گفت: 
طی ۵ روز گذش��ته ۳۵۰ تن آس��فالت در سطح محالت این 
منطقه توزیع شده است. علی فرخی افزود: آسفالت ریزی معابر 

و مح��الت این منطقه در قالب ط��رح خدمات محله ای و به 
منظور تس��هیل در تردد وس��ایل نقلیه در حال اجراست  و با 
اجرای این عملیات شاهد ساماندهی و بهسازی بسیاری از معابر 
و محالت این حوزه خواهیم بود .وی افزود: طی ۵ روز گذشته 
بیش از ۳۵۰ تن آس��فالت در سطح محالت این شهرداری به 
همت معاونت فنی و عمرانی و خدمات شهری واجرایی منطقه 
توزیع شده اس��ت. علی فرخی ضمن تاکید بر اجرای هر چه 
سریعتر و رعایت دقت عمل در اجرای پروژه های عمرانی گفت: 
آسفالت ریزی، لکه گیری و بهسازی معابر  و محالت منطقه از 
برنامه های اولویت دار این منطقه  در حوزه عمرانی و خدماتی 
اس��ت .وی تصریح کرد: این پروژه ها به همت معاونت فنی و 

عمرانی و خدمات شهری منطقه 7 تبریز انجام شده است.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- بمناسبت فرارسیدن 
بهار طبیعت ۵ اصله نهال در ارتفاعات کوهستان پارک پنجه علی 
بندرعباس کاشته شد. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه هرمزگان، بمنظور نکوداشت یاد و خاطره 
شهدای سرافراز انقالب و جنگ تحمیلی و در آستانه بهار طبیعت 
۵ اصله نهال در مراس��می با شکوه به یاد ۵ شهید پخش فرآورده 
های نفتی هرمزگان کاشته شد. فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی کش��ور، ج��الل الدین مراد مدیر 
منطقه هرمزگان، تعدادی از روسای روابط عمومی ستاد و مناطق 
چابهار، بوشهر و فارس با حضور در این مراسم یاد شهیدان یعقوب 
آرام��ش، غالمرضا عوضپور، قنبر ذاکری زیارتی، غالمعباس داج و 
غالمرضا حافظی را گرامی داشتند. رییس روابط عمومی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی کشور در ابتدای این مراسم گفت: 
ابتکار گرامیداشت یاد شهدا با کاشت نهال بسیار پسندیده و یادآور 
آرمان اصلی این شهیدان یعنی رشد و تعالی و حرکت است. فاطمه 

کاهی افزود: سال هاست که این مردم در سایه خون شهیدان و در 
امنیت حاصل از مجاهدت آنان زندگی می کنند و درخت نش��انه 
ای از پاکی و اس��تواری و استقامت بهترین نماد و یادگاری از این 
عزیزان اس��ت.   سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
کشور افزود : حفاظت از محیط زیست و پاسداری از آن وظیفه همه 
ماست. وی افزود: مجموعه وزارت نفت همواره از جمله مهمترین 

حامیان محیط زیست بوده است. کاهی در پایان گفت: شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران بطور جدی و مسئوالنه در عملیات  
توزیع و انتقال از هرگونه آلودگی زیس��ت محیطی جلوگیری می 
کند و همپای س��ایر شرکت های تابعه وزارت نفت استانداردهای 
س��خت گیرانه ای در این زمینه دارد. در ادامه این مراس��م جالل 
الدی��ن مراد، مدی��ر پخش فرآورده های نفت��ی منطقه هرمزگان 
درختکاری را سنت حسنه و پسندیده مورد توصیه پیامبر و ائمه 
اطهار علیهم السالم دانست و افزود: امیدوارم این پارک طبیعی که 
به همت مسئولین استان هرمزگان خصوصا شهرداری بندرعباس 
در حال ساخت است نمونه ای از آشتی انسان و طبیعت باشد. در 
پایان مراد از همه همکاران و ش��هروندان بندرعباسی دعوت کرد 
به نام خودش��ان یا به یاد عزیزانش��ان در محل های تعیین شده 
نهالی بکارند. گفتنی است در این مراسم روسای روابط عمومی های 
مناطق بوش��هر، چابهار، فارس و روسای واحدهای روابط عمومی 

پخش کشور نیز حضور داشتند.

اصفهان - قاسـم اسـد-  حجت اله غالمی مدیرکل راه 
وشهرسازی استان اصفهان در پنجمین دوره جشنواره چهره 
س��ال 9۶ راه وساختمان، به عنوان یکی از ۱۰ کاندیدای این 
جش��نواره معرفی شد. محمدس��عید ایزدی معاون معماری 
وشهرس��ازی وزارت راه وشهرس��ازی و عضو شورای سیاست 
گ��ذاری جش��نواره در قالب لوح تقدیر خط��اب به حجت اله 
غالمی آورده: امس��ال تالش شد موضوع حقوق شهروندی و 
بازآفرینی ش��هری مبنای فرهنگ س��ازی و اطالع رسانی در 

 انتخاب چهره های س��ال 9۶ قرار گیرد. ب��ه همین خاطر از
 ۶۴ مدی��ر )۳۶ ش��هردار ش��هرهای ب��االی ۲۵۰ ه��زار نفر،

۱۰ سازمان نظام مهندسی ساختمان و ۱۰ مدیرکل راه وشهرسازی 
و ۸ پروژه بازآفرینی ش��هری( مصاحبه هایی با رویکردهای فوق 
انجام گرفت که با پوشش گسترده در خبرگزاری ها و رسانه های 
الکترونیکی به گفتمان غالب این مدیران عمرانی تبدیل شد و با 
ارسال روزانه این اخبار برای شرکت کنندگان سعی شد که این 

محورها به مطالبه عمومی شهروندان تبدیل شود.

تبریز - فالح- به مناسبت رویداد تاریخی تبریز۲۰۱۸، جشنواره 
روابط عمومی های برتر صنعت آب و برق کشور اردیبهشت ماه سال 
97 در تبریز برگزار می شود. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در جلسه 
شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان آذربایجان شرقی 
این موضوع مطرح و به تصویب اعضای این ش��ورا رسید. مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق تبریز در این جلسه با اشاره به لزوم تامین 
۲۰ درصدی مصرف انرژی برق ادارات دولتی از طریق س��امانه های 
خورشیدی، گفت: پکیج معرفی این سامانه ها به کلیه ادارات استان 
ارسال شده و امیدواریم قبل از شهریور 97 این سامانه ها در شرکت 
تابعه وزارت نیرو در اس��تان، نصب و راه اندازی ش��ود. عادل کاظمی 
افزود: یک س��امانه 9 کیلوواتی نیز به عن��وان نمونه در محوطه امور 
برق باغمیشه نصب شده و برای بازدید ادارات آماده است. وی تصریح 
کرد: تمهیدات و همکاری های الزم جهت عبور از پیک بار سال 97 
می بایست انجام و با برنامه ریزی های الزم بتوانیم مشابه سال های 
گذشته عبوری موفق داشته باشیم و مشارکت تمامی دستگاه های 
اجرایی تاثیر بس��زایی در حصول این هدف خواهد داش��ت. در ادامه 

این جلسه، رئیس شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان 
آذربایجان ش��رقی با تاکید بر تاثیر گذاری بیشتر در زمینه فرهنگ 
مدیریت مصرف، گفت: کمیته ه��ای مدیریت مصرف برق و آب در 
بین ش��رکت ها تش��کیل می شود و برنامه مش��ترک در این زمینه 
تولید می گردد.افشین روشن میالنی افزود: می بایست کمیته های 
مدیریت مصرف برق و آب بین شرکت های برق و آب تشکیل شده 
و برنامه های تبلیغی خود را برای عبور از پیک تابس��تان به صورت 
مشترک اجرا نمایند.وی همچنین افزود: بر اساس سیاست های وزارت 

نیرو،تمامی پروژه ها می بایست پیوست فرهنگی داشته باشند و قبل، 
حین و بعد از اجرا با مس��تند سازی مناس��ب، به اطالع عموم مردم 
رسانده شوند. دبیر شورای دینی و فرهنگی صنعت آب و برق استان 
آذربایجان شرقی نیز ضمن ابراز رضایت از تامین مناسب هزینه های 
فرهنگی توس��ط شرکت های اس��تان، افزود: شرکت های آب و برق 
استان قدم های بزرگی در زمینه های دینی و فرهنگی برداشته اند و 
ما جزو استان های برتر در این زمینه هستیم. حجت االسالم ساسانی 
ضمن تاکید بر برگزاری هر چه با ش��کوه ت��ر نماز های جماعت در 
شرکت ها، افزود: شرکت های آب و برق در سال جدید طوری برنامه 
ریزی کنند که برنامه جلسات با نماز جماعت تالقی نداشته باشد. در 
این جلس��ه مسائلی همچون ایجاد نیروگاه های جدید تولید برق در 
اس��تان، مطالبات شرکت ها و خرید از تولید کنندگان داخلی، مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت.الزم به ذکر است جلسه شورای هماهنگی 
مدیران صنعت آب و برق اس��تان آذربایجان شرقی با حضور مدیران 
عامل شرکت های آب و برق استان آذربایجان شرقی، در محل شرکت 

توزیع نیروی برق تبریز برگزار شد.

تبریز - پاشائی: طرح قرائت و صدور آنی قبوض گاز بها در 
راستای کاهش زمان ارائه خدمات به مردم و ارتقای رضایتمندی 
مشترکین در شهرستان تبریز اجرایی شد. به گزارش خبرنگار 
م��ا در تبریز، رئیس بهره برداری گاز مرکز اس��تان آذربایجان 
شرقی با اعالم این خبر گفت: این طرح هم اکنون در اداره گاز 
منطقه ۵ شهرستان تبریز به صورت پایلوت اجرایی گردیده و  
مطابق برنامه ریزی انجام شده به تدریج تمامی مناطق پنجگانه 
شهرستان تبریز تحت پوشش این سامانه قرار خواهد گرفت. 
آریانپور در تشریح نحوه کارکرد این طرح افزود: در این فرآیند 
مامور قرائت کارکرد کنتور در برنامه کاربردی نصب ش��ده بر 
روی گوش��ی، نسبت به پردازش اولیه اطالعات اقدام و پس از 
ارسال به سرور و محاسبه گازبها توسط نرم افزارهای مخصوص 

با اس��تفاده از چاپگر اقدام به ص��دور و چاپ قبض آنالین در 
محل می گردد.وی با اش��اره به مزیت ه��ای طرح اجرایی در  
بهبود روند خدمت رس��انی به مشترکین اظهار داشت: حذف 
زمان بین قرائت کنتور  تا توزیع قبوض گاز، کاهش خطاهای 

انسانی در زمان پردازش اطالعات، افزایش زمان مهلت پرداخت 
قبوض، امکان تصحیح و ویرایش خطاهای احتمالی، نظارت بر 
عملک��رد کنتورخوانی و ... از مهم ترین  مزیت های این طرح 
می باشد. آریانپور در پایان به رویکردهای مهم بهره برداری گاز 
مرکز اس��تان در استقرار دولت الکترونیک اشاره کرد و اظهار 
داشت:  بکارگیری سامانه های مکانیزه مشترکین، سامانه امداد 
متمرکز، سامانه های مکانیزه دفاتر پیشخوان، سامانه متمرکز 
انشعابات و توسعه شبکه، س��امانه حسابداری فروش، سامانه 
مکانیزه مدیریت بهره برداری، GIS و .... از جمله نرم افزارهای 
کاربردی مورد اس��تفاده در این امور بوده که عالوه بر کاهش 
زمان ارائه خدمات به مش��ترکین منجر به گس��ترش دولت 

الکترونیک و بهبود مستمر خدمات گردیده است.

با اجرای طرح ضربتی در استانه سال جدید؛

زمینهایخالیمنطقه۷شهرداریتبریزساماندهیوپاکسازیمیشود

کاشت 5 اصله نهال به یاد و نام شهدای پخش فرآورده های نفتی

انتخاب مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان به عنوان چهره سال راه وساختمان

همزمان با رویداد تبریز2018 برگزار می شود

تبریز میزبان جشنواره روابط عمومی های وزارت نیرو

پیاده سازی طرح قرائت و صدور آنی قبوض گاز بهاء در شهرستان تبریز

اراک - مینو رستمی - شهردار اراک گفت: جانمایی پنج نقطه 
مناس��ب از شهر اراک برای توزیع میوه شب عید انجام شده تا مردم 
بتوانن��د در این ایام ب��دون دغدغه به تهیه این کاالی مورد نیاز خود 
بپردازند.  داود تاجران اظهار داشت: ورودی های شهر چهره مطلوبی 
نداش��تند که در ای��ن زمینه اقدامات مطلوبی اع��م از خاکبرداری و 
جمع آوری نخاله و درختکاری در گردنه سیبک به انجام رسیده و پیرو 
آن رنگ آمیزی های شهری نیز به مدت دو ماه است که آغاز شده اند. 
وی افزود: باتوجه به نزدیکی ایام نوروز اماکنی برای اسکان مسافران در 
نظر گرفته شده و المان های نوروزی به تعداد ۴۴ مورد در اواخر سال 
نصب و شهرتکانی نیز آغاز شده، همچنین برخی از پروژه های عمرانی 
ش��هری با کمک آب و فاضالب به انجام رس��ید و جمع آوری ش��د. 
شهردار کالنشهر اراک خاطرنشان کرد: آذین بندی شهری، گلکاری 

میادین و سایر نقاط، خط کشی معابر، نصب تابلوهای مورد نیاز و سایر 
اقدامات در دستور کار قرار گرفته و برخی از آنها در حال انجام است. 
تاجران تصریح کرد: درخواست داریم تا مجوزی مبنی بر مجاز بودن 
س��کونت مس��افران در پارک آلومینیوم اراک صادر شود تا بتوانیم از 

استقرار مسافران در میدان سه راهی خمین جلوگیری کنیم و به جای 
آن مسافران در پارک هایی مانند امیرکبیر، ایرالکو، مسافر و جنگلی 
با رعایت ایمنی س��کونت گزینند و از احداث س��کونت گاه مسافران 
نوروزی در حاشیه جاده ها خودداری کنیم. وی ادامه داد: در راستای 
جلوگیری از ایجاد ترافیک شهری به دنبال روند تهیه میوه شب عید 
پنج نقطه از شهر درنظر گرفته شده تا مرکز توزیع میوه شب عید باشد 
که این مناطق دارای جای پارک ماشین هستند و از ایجاد ترافیک به 
این منظور پیشگیری شده است. شهردار کالنشهر اراک عنوان کرد: 
برای شب چهارشنبه آخر سال نیز برنامه ای ویژه در نظر گرفته ایم تا 
شاهد مشکالتی جبران ناپذیر در این شب نباشیم، همچنین پخش 
 اذان در پارک های مس��افرپذیر و مراس��م ویژه گلزار شهدا از جمله

برنامه های مدنظر برای ایام نوروز هستند.

شهردار اراک:

جانمایی 5نقطه مناسب از شهر اراک برای توزیع میوه شب عید انجام شد

در جشنواره فیلم و عکس راه آهن کشور
عکاسان تبریزی با احراز عناوین برتر خوش درخشیدند

تبریز – مهناز پاشائی- در دومین جشنواره فیلم و عکس راه آهن که به مناسبت 
"نودمین" س��الگرد تاسیس راه آهن در تاالر غدیر تهران برگزار شد سه عکاس موفق 
تبریزی توانستند با کسب عناوین اول و سوم و دریافت لوح تقدیر داوران با دست پر به 
تبریز بازگردند. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در بخش مجموعه عکس که با عنوان 
)تاری��خ راه آهن( همراه بود "علی حامد حق دوس��ت " عکاس بنام و مجرب تبریز با 
مجموعه عکس "راهدار قطار" مقام س��وم این بخش را ب��ه خود اختصاص داد و لوح 
تقدیر و تندیس جش��نواره مذکور را همراه با جایزه به ارزش ریالی ۲۰ میلیون دریافت کرد. در بخش تک عکس این جش��نواره 
 نیز "محمد بقال اصغری" جوان عکاس تبریزی مقام " اول" را کس��ب کرد. وی نیز همراه لوح تقدیر و تندیس جش��نواره، مبلغ

۴۰ میلیون ریال جایزه دریافت کرد و  "مجید حامد حق دوس��ت "دیگر عکاس و جوان هنرمند تبریزی در بخش تک عکس 
مورد" تقدیر ویژه" داوران قرار گرفت.

برگزاری مراسم چهلمین روز شهید مدافع حرم با پشتیبانی شرکت برق 
منطقه ای خوزستان

اهواز - شبنم قجاوند- مراسم چهلمین روز درگذشت شهید مدافع حرم جاسم حمید )عبادی( با حضور مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای خوزستان و پشتیبانی این شرکت در مسجد علی بن ابی طالب )ع( کوی ملت برگزار شد. مراسم چهلمین روز درگذشت 
شهید مدافع حرم، جاسم حمید )عبادی( با حضور مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان، اقشار مختلف مردم و سخنرانی فرمانده 
ارشد سپاه در جنوب، مداحی و ذکر خاطرات آن شهید بزرگوار برگزار شد. در پایان این مراسم از حمایت های مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای خوزستان در گرامیداشت یاد و خاطره شهید مدافع حرم جاسم حمید تشکر و قدر دانی شد.  الزم به ذکر است که بهمن 
ماه گذشته با حضور قائم مقام وزیر نیرو فاز نخست پست ۱۳۲/۳۳ کیلو ولت GIS این شرکت در کوی مهدیس اهواز به نام این 

شهید مدافع حرم مزین و کلنگ زنی شد.

کاشت 12 هزار نهال و درخت در شهرک های صنعتی استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان از کاشت ۱۲ هزار اصله  نهال و درخت 
در ۱۸ ش��هرک صنعتی طی ش��ش ماه دوم  س��الجاری  در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی این استان خبر داد.به گزارش روابط 
عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان، حجت اله خلیل زاده در مراسم روز درختکاری در شهرک صنعتی گرگان ۲ 
اظهار داشت: پالونیا، چنار، زیتون، سرو نقره ای، سرو خمره ای، انار و انواع مرکبات  از جمله نهال های کاشته شده است.به گفته وی، 
خر زهره،  زربین، زبان گنجشک، اقاقیا، سدروس، ژوپیتروس و انواع سیاه ریشه شامل آلو قطره طال، آلو شابلون و آلو سانتوریزه از گونه 
های کاشته شده است.خلیل زاده  افزود: با استفاده از گونه های مثمر باغ بوتانیک در شهرک های صنعتی گنبد، کردکوی، بندرگز و 
آق قال احداث شد.وی از احداث و کاشت گلهای فصلی و دائمی از گونه های مختلف به مساحت ۱۵ هزار مترمربع و احداث کاشت 
ترون، شمشاد، بوته رز به تعداد ۱۲ هزار بوته به مساحت شش هزار متر مربع از دیگر اقدامات فضای سبز شهرک ها و نواحی صنعتی 
در این مدت بوده است.مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان  افزود: طی مدت شش ماه دوم سالجاری ۳۳ کیلومتر  
شبکه آبیاری قطره ای در شهرک های صنعتی احداث شد.به گفته وی مساحت احداثی فضای سبز شهرک ها و نواحی صنعتی استان 
گلستان در سال 9۶ بالغ بر ۱۳ هکتار بوده است.معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی گلستان نیز در این دیدار گفت:  
هفته منابع طبیعی فرصتی مناسب برای احیا و ترویج فرهنگ درختکاری است.لطفی افزود: توسعه فضای سبز عالوه بر داشتن هوایی 
سالم برای شهر، از تصرفات احتمالی اراضی ملی جلوگیری می کند.وی با اشاره به  ضرورت کاشت نهال تاکید کرد:  حفظ و نگهداری 
از نهال مهمتر از کاشت آن است که می تواند به توسعه فضای سبز کمک شایانی کند.در این مراسم که همراه با اجرای برنامه های 

فرهنگی بود دانش آموزان به همراه مسئولین اقدام به غرس نهال کردند.

مدیر کل تبلیغات اسالمی استان گلستان:
طرح سازماندهی هیئت های مذهبی استان گلستان اجرا شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل تبلیغات اس��المی استان گلستان به سازماندهی هیئت های مذهبی تاکید کرد و 
گفت:هیئت مذهبی باید در چارچوب قانون عمل کنند و خارج از قاعده قانون هیچ هیئت مذهبی اجازه فعالیت ندارد.حجت االسالم 
نوراهلل ولی نژاد  در مراسم جشن میالد حضرت زهرا) س(  اظهار داشت: سیاست های کالنی را در سازمان تبلیغات اسالمی استان دنبال 
می کنیم تا شرایط فعاالن مذهبی و قرآنی در استان بهبود یابد.وی تصریح کرد:   یک مجموعه ای تاثیرگذاران دینی و مذهبی عضو 
اتحادیه ها و تشکالت ما هستند و سیاست کالن تبلیغات اسالمی مدون و به صورت یک منشور و یک قانون است.مدیر کل تبلیغات 
اسالمی استان گلستان ادامه داد: با توجه به سیاست های باالدستی اقدامات تبلیغات اسالمی که در یک منشور دیده شده یک نقشه 
راه است که باید از آن تبعیت کنیم.ولی نژاد تاکید کرد:  در قالب کانون، هیئت مذهبی و شورای هیئت های مذهبی و کانون مداحان 
باید میزان اثرگذاری را بررسی کنیم و وجود این هیئت های مذهبی با فقدان آن باید متفاوت باشد.هویت بخشی تشکل های مذهبی 
اولویت سازمان تبلیغات اسالمی است مدیر کل تبلیغات اسالمی استان گلستان تاکید کرد: بسیاری از هئیت های مذهبی به صورت 
رایگان در بخش های قرآنی و مذهبی فعالیت می کنند و سازمان تبلیغات اسالمی باید از این نیروهای فرهنگی دفاع و به آنها هویت 
ببخشد.ولی نژاد افزود: هویت بخشی را در تشکل های مذهبی دنبال کردیم و شاهد توفیق های خوبی در استان بودیم و تشکل های 
مذهبی در استان تکیه گاه قوی مانند تبلیغات اسالمی دارند.وی گفت: هیئت های مذهبی باید در چارچوب قانون عمل کنند و خارج 
از قاعده قانون هیچ هیئت مذهبی اجازه فعالیت ندارد.مدیر کل تبلیغات اسالمی استان گلستان با بیان اینکه هیئت های مذهبی تابع 
مقام معظم رهبری هستند، گفت:  اجازه ندهید که قدرت تصمیم گیری برای هیئت های مذهبی و قرآنی در اختیار افرادی تندرو که 

به منویات مقام معظم رهبری اهتمام ندارند و یا عمق اعتقاد مذهبی اش پایین است بیفتد.

آب منطقه ای هرمزگان تقدیرنامه سه ستاره تعهد به تعالی نظام پیشنهادها 
را دریافت کرد

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- شرکت آب منطقه ای هرمزگان در هشتمین جشنواره 
ملی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای کشور موفق به دریافت تندیس و تقدیر نامه تعهد به تعالی 
نظام پیشنهادها شد.    به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای هرمزگان ، در این تقدیر نامه آمده است 
، بر اساس ارزیابی های به عمل آمده در زمینه استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها، نظر به تعهد 
و پایبندی آن سازمان برای حرکت به سوی تعالی این نظام این تقدیرنامه اهدا می شود.  مهندس 
کمالی معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای هرمزگان در این خصوص اظهار داشت : در اجرای 
ماده ۲  آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور باال بردن کمیت و سطح 
کیفیت خدمات قابل عرضه نس��بت به استقرار ، تداوم و توسعه نظام پیشنهادها اقدام نموده است . 
در همین راستا پس از اعالم آمادگی به منظور حضور در جشنواره نظام پیشنهادها توسط ارزیابان نظام ملی پیشنهادها بر اساس ۸ 
 معیار نظام ارزیابی پیشنهادها مورد ارزیابی ، پیشنهادات مورد قرار گرفت و پس از ارسال گزارش ارزیابان به دبیرخانه نظام پیشنهادها
)جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران( در چهاردهمین همایش و هشتمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها که با حضور مدیران ، کارشناسان 
دستگاههای اجرایی و جناب آقای دکتر انصاری )رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی کشور( در محل تاالر عالمه امینی دانشگاه 
تهران برگزار گردید ، مفتخر به دریافت تقدیرنامه )سه ستاره( در خصوص استقرار این نظام و تعهد و پایبندی برای حرکت به سوی 

تعالی نظام پیشنهادها گردید.
 

پژمانفر: پیام طرح »اعاده اموال نامشروع برخی مسؤوالن« تحقق دوباره عدالت است
مشهد - صابر ابراهیم بای - نصراله پژمان فر با اشاره به طرح اعاده اموال نامشروع مسؤوالن به 
بیت المال اظهار کرد: بر اساس اسناد باالدستی، دولت ها مکلف هستند تا پیشرفت و توسعه را در سایه 
عدالت تعقیب کنند اما متأسفانه مسیری شروع شد که دولت ها تنها به پیشرفت توجه داشتند. وی 
افزود: متأسفانه شرایط کشور به سمتی رفته است که به پیشرفت در سایه عدالت توجهی شده است به 
همین دلیل نیز مانند بسیاری از کشور های دیگر شاهد پیشرفت و توسعه  بدون عدالت هستیم. نایب 
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه انقالب اسالمی اصرار به پیشرفت همراه با عدالت دارد، 
خاطرنشان کرد: در خصوص ایجاد عدالت اجتماعی در کشور، مقام معظم رهبری تذکراتی دادند و مردم نیز نگرانی ها و دغدغه هایی در 
این خصوص دارند به همین دلیل مجلس شورای اسالمی به سمتی حرکت کرد تا بتواند بخشی از اعتماد هایی که در سال های اخیر از 
بین رفته است را احیا کند. وی با تأکید بر ضرورت ایجاد عدالت اجتماعی ادامه داد: بر همین اساس در مجلس شورای اسالمی تصمیم 
گرفته شد تا عالوه بر جلوگیری از دریافت حقوق های نامتعارف، اموال نامشروع تحصیل شده نیز به بیت المال بازگردد. پژمان فر گفت: 
طرح اعاده اموال نامشروع برخی مسؤوالن به منظور جلب اعتماد دوباره مردم و ایجاد عدالت اجتماعی مطرح شده است و بر اساس 
این طرح اموال و دارایی مسؤوالن بررسی می شود و اگر مشخص شود که اموال به صورت نامشروع کسب شده است، باید به بیت المال 
بازگردد. وی تصریح کرد: به نظر من طرح اعاده اموال نامشروع یک پیام مهم برای مردم دارد و آن این است که نمایندگان و مسؤوالن 
به دنبال ایجاد عدالت در جامعه هستند. نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس عنوان کرد: البته این طرح موافقان و مخالفانی دارد و 
ممکن است که اصالحاتی نیز در آن صورت گیرد که طبیعی است اما در هر صورت باید این طرح اجرا شود تا این باور در مردم ایجاد 

که مسؤوالن به دنبال عدالت اجتماعی هستند.
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رهبر خوب در برابر رهبر عالی
اول اینک��ه رهبری یک بعدی نیس��ت و دوم اینکه ما 
تعبیر خوب و عالی رو قاطی می کنیم. کلمه خوب اغلب 
با »قابل قبول« یا »مناس��ب« جایگزین میشه اما وقتی 
ی��ک فرد رو می خواهیم توصیف کنیم، به اخالق مداری، 
اصول اخالقی و فضیلت و مس��یر و نی��ت یک رفتار هم 

مربوط میشه. 
در عین حال، کلمه »عال��ی« اغلب یعنی »کمال« اما 
معم��وال در توصیف ش��دت و ق��درت غیرمعمول کاربرد 
داره. ای��ن نیرویه که در پس رفتار وجود داره که می تونه 
هم خوب و هم بد باش��ه. بنابراین حاال با دو بعد رهبری 
آش��نایی داری��ن، نیرویی ک��ه افراد رو به س��مت عمل 
س��وق میده و دیگری جوانب اخالقی هست که اهمیت 
زی��ادی داره. اینها چهار نوع رهبر رو مش��خص می کنن. 
مشخصا کسی دوس��ت نداره رهبری بی خرد باشه، اما با 
این وجود در ش��رکت های زیادی ای��ن اتفاق می افته که 
نه مس��یر مش��خص و نه انرژی برای حرکت دارن. حتی 
خوش بین ترین تیم ها خیلی زود انگیزه رسیدن به اهداف 

رو با این نوع رهبر از دست میدن. 

رهب��ر مهربان بیش��ترین انگی��زه رو داره و کار کردن 
باهاش خوش��اینده. ب��ا این وجود، ب��دون نیروی کمال، 
این تیم های ش��اد دچار رکود میش��ن و ب��ه چیز زیادی 
نمی رس��ن. رهبر مخرب برعکس��ه و کار رو خیلی خوب 
کام��ل می کنه، اما مس��یر اخالقی انجام درس��ت کار رو 
نمی دونه. این ش��رایط پر هیج��ان و قابل تحریکی ایجاد 
می کنه که احتمال ایجاد آس��یب در اون خیلی باالست. 
راه��کار واضح ترکیبی از خوب ب��ودن و عالی بودنه. این 

دستور مورد نیاز یه رهبر واقعیه. 
همیش��ه بین اخالق و انگیزه، انرژی مخرب و سازنده 
تنش هست، اما همینه که باعث میشه تیم های سالم به 

معنای واقعی کلمه کار رو به بهترین شکل انجام بدن. 
 

تجربه کنیم
tajrobekonim. ir :وب سایت

سال تأسیس: ۱۳9۶
موضوع: گردشگری

توضیح بیشتر: 
استارت آپ تجربه کنیم، اولین سایت به اشتراک گذاری 

تجربه و مهارت افراد در زمینه های مختلف می باشد
تورلیدرها، اشخاص حقیقی که در زمینه های موسیقی، 
غذا، طبیع��ت، ادبیات، هنر، روی��داد و ... تجربه دارند و 
دیگ��ران را می خواهن��د در تجربه خود ش��ریک کنند تا 
افراد دیگر راحت تر به اهداف خود برس��ند و یک تجربه 

لذت بخش  داشته باشند. 

اینکه فکر کنیم کارآفرینان موفق از ثروتمندترین های 
دنیا هستند، تا حدود زیادی نادرست است، زیرا وقتی ما 
حرف از »ثروت« می زنیم، در واقع از نظر مالی به قضایا 
نگاه می کنیم. در صورتی که فعالیت به عنوان یک تاجر 
یا فروشنده شناخته ش��ده، با گذاشتن سرمایه خود در 
بانک متفاوت اس��ت. به دلیل تصمیمات مهمی که یک 
کارآفرین بای��د در طول عمر کاری خود بگیرد، همواره 
پش��یمانی هایی نیز در ذهن خود خواهد داشت. در این 
مقاله به ۱۰ کاری می پردازیم که یک تاجر موفق، اگر به 

عقب بازگردد طور دیگری آنها را انجام می داد. 
1- آرزو می کنند که  ای کاش زودتر شروع 

می کردند
این یکی از رایج ترین پش��یمانی های افراد موفق به 
ش��مار می رود. همه آنها دوست داشتند که ایده های 
درخش��ان خود را زودتر پیدا می کردند. پس اگر قصد 
ش��روع یک کس��ب و کار را دارید، االن بهترین موقع 

برای انجام این کار است. 
2- کاش به دانشگاه نمی رفتیم

تقریب��ا همه تاجران موف��ق از تحصیالت آکادمیک 
خود پش��یمان هس��تند. دلیل این امر مش��خصا بال 
اس��تفاده ب��ودن واحد هایی اس��ت ک��ه در آن دوره 
گذرانده اند، زیرا اگر دانش��گاه را س��کوی پرتابی برای 
ورود به بازار کار بدانیم، این کارآفرین ها از این س��کو 

کمکی نگرفته اند. 

3. از عجله داشتن خود پشیمان هستند
خواستن موفقیت و ثروت بیشتر برای کسب وکار خود، 
کار بس��یار ساده ای است، اما صبر داشتن در شروع یک 
کار، باعث کاهش تعداد و شدت شکست های یک تجارت 
می  شود. امور را به آرامی پیش ببرید؛ موفقیت های یک 

شبه دوام نخواهند داشت. 
4- پشیمانی از عدم ارتباط مناسب با دیگران

اگر نتوانید یک رابطه کاری سودمند را با یک برند، 
ی��ا طیفی از مش��تریان خود برقرار س��ازید، حتما در 
آینده به مشکل خواهید خورد. داشتن ارتباطات قوی 
با مردم، به ش��ما کمک می کند تا یک پایگاه نیرومند 

متشکل از مشتریان و همکاران داشته باشید. 
5- نداشتن یک زندگی اجتماعی با کیفیت

اگر محیط کاری ش��ما خیلی سرد و بی روح باشد، 
ان��رژی و انگیزه الزم برای پیش��رفت و تالش در بدنه 
شرکت ش��ما پدیدار نخواهد شد. تمام افرادی که در 
این زمینه ک��م کاری کرده اند، از غفلت خود ناراضی 
و نادم هس��تند. پ��س از امروز به دنب��ال یک تعامل 

دوستانه با دیگران باشید. 
6- غافل شدن از خانواده

خانواده شما همیشه باید در اولویت اول قرار داشته 
باش��ند. اگر به اندازه کافی با آنها وق��ت نگذرانید، از 
شما دور می شوند و این سردی، در کار شما نیز تأثیر 

منفی خواهد نهاد. 

7- کار بیش از حد و بی توجهی به دیگران
اینکه بیش از اندازه به کسب وکار خود توجه کنید، 
ناخواس��ته موجب می ش��ود تا از زندگی لذت نبرید و 
برای ایجاد دوس��تی های تازه زمانی نداش��ته باشید. 
شک نکنید که بعدا از این شیوه زندگی خود پشیمان 
خواهید شد. پس از همین امروز به دنیای اطراف تان 

لبخند بزنید. 
8- ارتباط ناکافی با بچه ها

بیش��تر اف��راد موف��ق آنقدر مش��غول جلس��ه ها و 
همایش های مختلف هس��تند که وقتی برای بچه های 
خود ندارند. این برای س��المت خانواده و روحیه آنها 
مضر اس��ت. کودکان شما به دوس��ت داشته شدن از 

سمت تان احتیاج دارند. 
9- نظر نخواستن از مشتریان

این اش��تباه می تواند به روی برگرداندن مش��تریان 
از ش��رکت ش��ما منتهی ش��ود، اگر در مورد خدمات 
و محصوالت خود از مش��تریان س��ؤال نکنید، آنها به 

سادگی به سمت گزینه های دیگر خواهند رفت. 
10- عدم ایجاد یک فرهنگ مثبت در شرکت

ب��رای اینکه در مس��یر پر تالط��م موفقیت در بازار 
ام��روز، کاری از پیش ببرید، نیاز دارید تا یک روحیه 
تیم��ی مثبت و قوی را در بطن تج��ارت خود تزریق 

کنید. 
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از مهم ترین پشیمانی های بزرگ کارآفرینان موفق درس بگیرید

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 931 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس:متاس��فانه فاکتور نایابی که در اکثر 
آژانس های تبلیغاتی وجود دارد، بحث خالقیت اس��ت. 
فاکتوری که اگر به آن توجه بیش��تری ش��ود، محیط 
پویات��ری بر آژانس ه��ای تبلیغاتی حاک��م خواهد بود. 
در حال حاضر خالقیت در شرکت های تبلیغاتی بیشتر 
به س��مت کپی کاری از طرح ه��ای دیگران تمایل پیدا 
کرده است. اگر ش��رکت ها بتوانند خالقیت را در کنار 
کپی برداری قرار بدهند و ایده های تازه ای را خلق کنند، 
می توانند بازارهای جدی��دی را برای خود ایجاد کنند. 

به منظور راهنمایی به صاحب این ش��رکت، ش��یوه ای 
را  که ش��رکت گو گل برای کارمندان خود اجرا کرده را 
پیشنهاد می کنم. این شرکت هنگام استخدام کارمندان 
خود لیس��تی از عالیق و خواسته های آنها تهیه کرده و 
برای آنها یکس��ری امکانات جانبی درنظر گرفته است. 
ب��رای مثال برای ه��ر کارمندی یک یخچ��ال در نظر 
می گیرد و هر هفته داخل آن را با مواد غذایی موردعالقه  
آنها پ��ر می کند  یا ب��رای هر ک��دام پارکینگ مجزایی 
اختصاص می دهد یا برای هرکدام خدمات دندانپزشکی 
و بیمه های ویژه ای آماده می کند. به این نحوه عملکرد 
شرکت گوگل در مدیریت نیروی انسانی »نگهداشت« 

گفته می شود. این صاحب ش��رکت باید عناصر اصلی 
نگهداش��ت نیروهای انس��انی را از کتاب های مرجع و 
مربوط به نیروهای انس��انی مطالعه کند و با شناسایی 
در سازمان خود به کار برد. به هرحال فرح بخش کردن 
هر س��ازمان برحس��ب نگرش جذب نیروی انسانی هر 
س��ازمانی متفاوت اس��ت و یک ش��یوه خاص برای هر 
سازمانی وجود ندارد. به هرحال این فرح بخشی در یک 
سازمان چابک به گونه ای تعریف می شود و در سازمانی 
که نیروهای مس��ن تری دارد به گون��ه دیگری تعریف 
خواهد شد. به همین دلیل نحوه جذب نیروهای انسانی 

در ایجاد فضای فرح بخش سازمان تاثیرگذار است. 

ایجاد محیط کاری الهام بخش

پرسـش: صاحب یک آژانس تبلیغاتی هسـتم که به تازگی کار خود را گسترش داده است. چطور می توانم یک محیط 
الهام بخش و پرجاذبه را برای کار ایجاد کنم؟  کلینیک کسب و کار

 چگونه در محیط کار
فردی آزاردهنده نباشیم

برخی کارمندان آگاهانه یا ناآگاهانه، رفتارهایی از خود 
ب��روز می دهند ک��ه باعث ناراحتی و آزار همکاران ش��ان 
می شود. بااین حال بیشتر خصوصیات منفی قابل اصالح 

هستند. 
برخ��الف آنچ��ه تصور می کنی��م، بس��یاری از افرادی 
ک��ه رفتار آنه��ا را در محیط کار زنن��ده و ناراحت کننده 
می دانیم، خودشان هم از بازخورد همکاران شان خشنود 
نیس��تند. آنها نمی دانند چه اش��تباهاتی باعث می ش��ود 

دیگران واکنش مثبتی به حضور آنها نشان ندهند. 
وب س��ایت inc برای این دس��ته از افراد، چند توصیه 
کاربردی دارد و معتقد اس��ت ک��ه آنها باید هرچه زودتر 

انجام یک سری عادت های خود را متوقف کنند: 
ایده های دیگران را ندزدید

وقتی ای��ده خوبی از دیگران می بینید، آن را به اس��م 
خود ثب��ت نکنید یا به رؤس��ا تحویل ندهی��د. برخی از 
افرادی که طبیعت مستقل گرایی دارند، بیشتر در معرض 
این اش��تباه هستند: اغلب آنها بدون اینکه به یاد بیاورند 
این ایده قبال توس��ط فرد دیگری بیان  شده است، آن را 

اظهار می کنند. 
اگ��ر فک��ر می کنید ت��ا به  حال ب��ه چنین اش��تباهی 
دس��ت زده اید، باید نس��بت به خودتان هوشیارتر باشید. 
پیش از اینکه ایده های درخشان تان را با دیگران در میان 
بگذارید، خوب فکر کنید و ببینید آیا قبال کس��ی چنین 
اندیشه ای را بیان نکرده است؟ در این صورت امتیاز ایده 

را به همان فرد واگذار کنید. 
اگ��ر این کار را نکنید، به م��رور دیگران متوجه خطای 
شما می ش��وند و فرض را بر این می گذارند که شما یک 
همکار واقعی و قابل  اعتماد نیستید. یا حتی بدتر، ممکن 
است ش��ما را به عنوان دزد ایده  بشناس��ند؛ فردی که با 

استفاده از خالقیت دیگران خود را باال می کشد. 
در ع��وض، به حرف ها و تفک��رات دیگران خوب گوش 
دهید و بیندیش��ید که خودتان چ��ه نکته ای برای اضافه 
ک��ردن یا بهبود این ای��ده دارید و آنچ��ه را به ذهن تان 

می رسد، با همان فرد در میان بگذارید. 
مدام انتقاد نکنید

بیان مستقیم و صریح  نظرها اصال بد نیست، ولی وقتی 
موضوعی منفی در میان باشد، ممکن است به جای انتقاد 

سازنده، روحیه ای تهاجمی یا بهانه جو به خود بگیرید. 
ش��ما ب��ا ذکاوت و زیرکی، می توانی��د اوضاع را عوض 
کنید: یک جمله مثبت بگویی��د و انتقاد خود را ماهرانه 
در لفاف��ه جمله مثبت اظهار کنی��د. در پایان، دوباره به 

نقاط قوت فرد مخاطب برگردید. 

اطمینان حاص��ل کنید که تعاریف ش��ما از مخاطب، 
به موضوعی که ذهن ش��ما را درگیر کرده مرتبط است. 
مث��ال اگر به او بگویید امروز زیبا به نظر می رس��د و بعد 
جمل��ه ای تهاجمی در مورد ایده او به زب��ان بیاورید، نه 
ظرافت عمل داش��ته اید و نه می توانید مانع از ناراحتی او 
شوید. برعکس، قدردانی و تشکر از اینکه او وقتش را در 
اختیار شما گذاشته است و با شما همفکری می کند، یک  

قدم مثبت به شمار می رود. 
وقت دیگران را تلف نکنید

این گزینه به خصوص در مورد افرادی مصداق دارد که 
جلسات کاری را به انحصار خود درمی آورند. آنها جلسات 
را به مارات��ون گفت وگوهای بی حاصل تبدیل می کنند و 
وقت صحبت کردن دیگران و کارهایی را که در دس��تور 

جلسه قرار دارند، هدر می دهند. 
این کار را نکنید 

از اهمیت فرصتی که در اختیار دارید آگاه باش��ید و به 
این فکر کنید که چقدر از فرصت و زمان دیگران استفاده 
می کنید. افرادی که اهل فضل فروشی یا شکایت و گالیه 

مداوم هستند، بیشتر در این گروه قرار می گیرند. 
از معاشرت و پاسخگویی به دیگران طفره نروید

کارمندان��ی که به ایمی��ل دیگران پاس��خ نمی دهند، 
تماس ه��ای تلفن��ی را نادی��ده می گیرند و در س��الن و 
راه��رو به هیچ کس س��الم نمی کنند، تأثی��ر خوبی روی 

همکاران شان نمی گذارند. 
در ع��وض پاس��خگو و اجتماع��ی باش��ید، در اداره یا 
ش��رکت با هم��ه از دربان گرفته تا مدیر بخش س��الم و 

احوالپرسی کنید. 
وقتی ایمیل می زنی��د، احترامات صمیمانه را فراموش 
نکنید. متن خود را با عبارت »با س��الم و احترام« شروع 
کنید و با عبارت »با آرزوی موفقیت« به پایان ببرید. در 

غیر این صورت فردی بی ادب تلقی می شوید. 
همه این اقدامات، کارهای بس��یار س��اده ای هس��تند. 
ش��ما می توانید از همین حاال ش��روع کنید و به سادگی 
اعتبار بهتری به دست بیاورید. اگر هم دوست ندارید، به 
یاد داش��ته باشید که هیچ کس نمی خواهد با یک همکار 

بداخالق کار کند! 
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 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: شرکت هم میهن توزیع: نشر گستر امروز
آدرس: میرزای شیرازی- نبش کوچه چهارم - پالک 68- واحد 4

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342
روابط عمومی: 88895672
فکس تحریریه: 88853919

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:
www.forsatnet.ir/regulations
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