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عواملی که تولید ایرانی را از پا انداختند

افول برندهای ایرانی
زیر ذره بین

چرا کاالی ایرانی قدرت رقابت با کاالهای خارجی را ندارد؟ آیا علت را باید در بازار غیرقابتی جست وجو کرد؟ 
آیا قاچاق مانع اس��ت؟ آیا تولید ایرانی بی کیفیت اس��ت؟ آیا کاالی ایرانی تنوع ندارد؟ آیا هزینه تولید باالس��ت؟ 
اینها نمونه س��ؤاالتی اس��ت که وقتی کاالی ایرانی را با انواع مش��ابه خارجی مقایسه می کنیم، به ذهن می رسد؛ 
سؤاالتی که بعضاً پاسخ آنها بارها و بارها توسط کارشناسان داده شده، اما در نهایت بهبودی صورت نگرفته است. 
در همین زمینه، محمدحسین برخوردار، فعال اقتصادی و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بر این...

 بایدها و نبایدهای اقتصاد مقاومتی
در بودجه سال 97

سرگذشت اقتصاد مقاومتی در ایران
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قول بانک مرکزی برای جبران سود 20درصدی اوراق

بانک ها منتظرند

بررسی ریشه های وفاداری  به مدیران
چگونه مسائل را اولویت بندی کنیم؟
رتبه الکسا و تکنیک های بهبود آن
آینده بازاریابی محتوا چگونه است

تله موش امرسونی
Tabasco درآمدی بر رمز ماندگاری برند

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

پیام رسان فیس بوک به قابلیت ترجمه 
با دستیار هوشمند M مجهز می شود

4
فرصت امروز: بانک مرکـزی اعالم کرد که تأمین و پرداخت 

ارز مسـافرتی به صـورت اسـکناس، از طریق پنج 
بانک ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسیان...

بانک مرکزی اعالم کرد

 5 بانک
ارز مسافرتی می دهند

یادداشت
چارچوب سیاست جدید مبارزه 
با فساد صندوق بین المللی پول

اخیرا بع��د از مدت ها انتظار، 
پ��ول  بین الملل��ی  صن��دوق 
)IMF(  چارچ��وب برخ��ورد 
را  کش��ورهایی  ب��ا  »مؤث��ر« 
که دارای فس��اد و مش��کالت 
کرده  اعالم  هستند،  حکمرانی 
است. این اس��ناد جدید چه از 
نظر بیان مسئله و چه از جهت 
خواس��ت ها، برای IMF گامی 
بلن��د به پیش تلقی می ش��ود، 
ب��ه عنوان نمون��ه درباره رابطه 
از  و  نابراب��ری  فس��اد،  بی��ن 
دس��ت رفتن اعتم��اد عمومی 
ارائه  مس��تنداتی  ش��هروندان 
می کن��د. همچنی��ن، صندوق 
و  خودشناس��ی  رون��د  در 
بازنگ��ری از خود، ب��ه گونه ای 
تحس��ین برانگیز ش��فاف عمل 
کرده اس��ت، بازنگری صندوق 
در کاربرد عبارات سربس��ته و 
اش��اره مستقیم  به جای  مالیم 
به مس��ائل و مش��کالت فساد 
نمون��ه ای از آن اس��ت. هدف 
اع��الم ش��ده چارچ��وب مؤثر 
جدی��د، حص��ول اطمین��ان از 
برخ��ورد سیس��تماتیک، کارا، 
رفت��ار  تضمی��ن  و  صادقان��ه 

یکسان با مسائل فساد است.
ادامه در همین صفحه

مرتضی 
چینی چیان 

 اقتصاددان

ادامه از همین صفحه
ضوابط این چارچوب در بررس��ی س��االنه کش��ورهای 
عضو صندوق به کارگرفته خواهد ش��د و نیز در ش��روط 
برنامه های پرداخت وام صندوق منظور خواهد ش��د. اگر 
چارچوب نو به خوبی اجرا ش��ود، ای��ن به معنی تغییری 
اساسی در تعهدات صندوق در راه مبارزه با فساد خواهد 

بود. 
گفته می ش��ود پاره ای از محدودیت ه��ای صندوق در 
مبارزه با فس��اد همچنان باقی خواهد ماند، اما همانگونه 
ک��ه کارکنان صندوق طی مباحثاتی ب��ا نهادهای مدنی 
روش��ن س��اخته اند، خواس��ت اصلی ثبات اقتصاد کالن 
اس��ت، واین چارچوب فق��ط به آن نوع از ریس��ک های 
فسادی می تواند بپردازد که به اندازه کافی شدید باشند 

و بالقوه بتوانند بر اقتصاد اثر بگذارند. 
صن��دوق همچن��ان از ورود ب��ه اعمال فش��ار مجزای 
موردی خ��ودداری خواهد کرد و از یافته های خود برای 
رتبه بندی کش��ورهای عضو و انتشار آن استفاده نخواهد 

کرد. 
 کارکنان ش��فافیت بین المللی قصد دارند در ماه های 
آینده، نحوه عملکرد سه ویژگی سیاست جدید صندوق 

را به زیر نظر قرار دهند: 
1- آیا صندوق یافته های اساسی خود را در مورد 
ریسک های ناشی از فساد کشوری منتشر خواهد 

کرد؟ 
 این چارچ��وب جدید، صندوق را ملزم می کند که در 
تمامی کشورهای عضو به ارزیابی اولیه ریسک های ناشی 
از فس��اد و حکمرانی بپ��ردازد. هرجایی که این خطرات 
را جدی بیابد )ب��ه زبان صندوق از نظر اقتصاد کالن در 
وضعیت بحرانی باش��د( دس��ت به ارزیابی های ژرف تری 
بزند و اقدام به انتش��ار توصیه های سیاستی )خط مشی( 
کند. از دیدگاه سیاس��ت ضدفساد، خالصه ارزیابی اولیه 
صن��دوق در گزارش کش��وری هر کش��ور منبع بس��یار 
ارزشمندی است که ریس��ک های غیرجدی را نیز در بر 

می گیرد. برای نمونه: 
 هرگاه ریس��ک های فس��اد و حکمرانی از نظر اقتصاد 
کالن بحرانی تش��خیص داده نش��ود، ب��از تعدادی مثال 
دیگ��ری از ریس��ک های پراهمی��ت و آس��یب زننده در 

چارچوب این نهاد ضد ریسک باقی خواهد ماند. 
 سرریز شدید س��رمایه گذاری خارجی به بازار دارایی 
غیر منقول عامل ریس��ک عمده ای است. رواج گسترده 

ترک جریان مناقصه عمومی و عدم دسترسی واحدهای 
بازرس��ی مالی به مس��تندات آن، آسیب پذیری ها جدی 

پدید آورده است. 
 کارکن��ان صندوق از مقامات خ��ود مصرا می خواهند 
که از ابتدای کار این مس��ائل را نیز به عنوان بخش��ی از 

استراتژی جامع ضدفساد در نظر بگیرند. 
ب��ه نظر آنان، اختصاص بخش خالصه و اس��تانداردی 
مثل آنچه در باال آمده است در کل یک گزارش کشوری 
هفتاد و اندی صفحه ای نمی تواند تغییر اساسی در نقش 
حمایتی صندوق به وجود آورد. همزمان، صندوق باید از 
فعاالنی که در درون دولت یا جامعه مدنی در دفاع از این 

مسائل می پردازند حمایت الزم را به عمل آورد. 
 باگذش��ت زمان، صندوق با ثبت س��وابقی اساس��ی و 
علنی از درگیری های خود در هر کش��ور، به شبکه های 
فس��اد نشان خواهد داد که صندوق هم پیشرفت جریان 
ضدفس��اد و ه��م کاه��ش آن را زیر نظ��ر دارد. باالخره، 
صراحت و صداقت بیش��تر با شهروندان در مورد خطرات 
فس��اد و آس��یب های آن و بس��نده نکردن به تش��کیل 
جلسات پش��ت اتاق های دربسته با مقامات، در بازسازی 

اعتمادی عمومی مؤثر خواهد بود. 
 2- آیا کشورهای تسهیل کننده فساد نیز مورد 

ارزیابی صندوق قرار خواهند گرفت؟ 
 همانگونه که در مقاالت صندوق آمده اس��ت، معموال 
فس��اد در یک کش��ور با ضعف چارچوب های برنامه های 
ضدپولشویی کشورهای کشورهای دیگر تسهیل می شود، 
صندوق این پدیده را انتش��ار یا spillover می نامد. به 
عنوان مثال، در س��ال 2014، ش��رکت های نفت ش��یل 
اس��کاتلند با همکاری قضات و مقامات فاس��د دولتی در 
اخت��الس یک میلی��ارد دالر از بانک های مولداوی نقش 
اساسی داشته اند. این زیان معادل 8درصدGDP ساالنه 

وتقریبا به قیمت ورشکستگی آن کشور بوده است. 
در ارزیابی ه��ای اخیر، صندوق به صورت پیوس��ته ای 
به این نوع از ریس��ک های تس��هیل گری نپرداخته است. 
مثال آخرین گزارش درباره اس��ترالیا حتی یک مورد هم، 
به فس��اد، رش��وه، گیری یا پولشویی اش��اره نشده است، 
درحالی که در مورد ش��کاف های سیستمی سیاست های 
ضد پولش��ویی آن کشور نگرانی های زیادی وجود دارد و 
این شکاف سیستمی اثرات بالقوه شدید بر اقتصاد دیگر 

کشورها به جا می گذارد. 
 در سیاس��ت جدید از اعضای صندوق خواس��ته شده 

بدون توجه به اینکه در کشورش��ان فس��اد جدی وجود 
دارد یا نه به ص��ورت داوطلبانه مورد ارزیابی قرار گیرند. 
همزمان با انتش��ار این اطالعی��ه، صندوق اعالم کرد که 
کش��ورهای عضو G7  به اضافه اتریش و جمهوری چک 
بالفاصله داوطلب شدند. چقدر صندوق در ثبت نام دیگر 
 G20 کش��ورها موف��ق خواهد بود؟ آیا مث��ال بقیه اعضا

داوطلبان بعدی خواهند بود؟ 
3- آیا صندوق در ارزیابی های خود از اطالعات

NGOهای ضدفساد استفاده خواهد کرد؟ 
در باالترین س��طح پانل که در انتشار این چارچوب نو 
نیز نقش داش��ته است، همه ش��رکت کنندگان ازجمله 
رئیس صندوق، کریستین الگارد، به نقش اساسی جوامع 

مدنی در مبارزه با فساد تأکید کرده اند. 
براساس خط مش��ی جدید، کارکنان صندوق موظفند 
کیفی��ت قانون��ی و نهادی ای��ن چارچوب جدی��د را که 
وظیفه مبارزه با فساد را به عهده دارد مورد ارزیابی قرار 
دهند. البته این مهم مس��ئله ای نیس��ت که تنها در طی 
یک بازدید از یک کش��ور بتوان از آن س��ردرآورد و یا به 
گزارش ارزیابی تهیه ش��ده توسط دولت خود آن کشور 

بدان اعتماد کرد. 
نگرانی درس��ت همین جاست، مس��ائلی مثل مخارج 
عمومی دولتی یا عدم هماهنگی و کارایی میان کارکنان 
ضدپولش��ویی دولتی، منبع نگرانی اس��ت، در این میان، 
سازمان های مردم نهاد، اطالعات به روز و مستندی درباره 

آسیب پذیری نهادی می توانند ارائه کنند 
 نهادهای بین المللی دیگری نیز در این زمینه سوابقی 
دارند، OECD  از ش��رکت کنندگان جوامع مدنی برای 
دیده بانی ضدفس��اد خود اس��تفاده می کند. ستاد اقدام 
مال��ی )FATF(  نهاد جهانی ضدپولش��ویی، داده های 
جوام��ع مدنی را ب��ه عنوان بخش��ی از فرآین��د بازدید 

کشوری منظور داشته است. 
 طی 20 سال اخیر، دولت ها و نهادهای بین المللی در 
مورد سیاست های ضدفس��اد تعهدات زیادی سپرده اند. 
اما اگر قرارس��ت به این قول ها جامه عمل پوشانده شود، 
کنش��گران ضدفس��اد باید هرچه بیش��تر بر امر اساسی 

پیگیری به صورت فراگیرتری متمرکز شوند. 
 در ش��فافیت بین المللی، ما هم اکنون تقویم های خود 
را برای یادداشت های سال 201۹ آماده کرده ایم. ببینیم 
صندوق در اولین س��الگرد سیاست جدید ضدفساد خود 

چه چیزی را می تواند به ما نشان بدهد. 

چارچوب سیاست جدید مبارزه با فساد صندوق بین المللی پول
با اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، کسانی 
که قصد تغییر شماره تلفن همراه خود را دارند، باید نسبت 
به تغییر مالکیت در سامانه همتا اقدام کنند، در غیر این 
صورت تنها ۳0 روز می توانند از دستگاه شان با سیم کارت 
جدید استفاده کنند.  به گزارش ایسنا، اگرچه گوشی هایی 
که تا پیش از اجرای رجیستری، سیم کارتی در آنها قرار 
گرفته و از آنها اس��تفاده شده باش��د، نیاز به رجیستری 
مج��دد ندارند و به طور خودکار در ش��بکه موبایلی ثبت 
می شوند، اما از آنجایی که پس از فعال سازی، تلفن همراه 
فقط روی سیم کارت فعال شده قابلیت استفاده از شبکه 
را خواهد داش��ت، در صورتی که دارنده گوشی یا تجهیز 
بخواهد از سیم کارت دیگری استفاده کند، باید از طریق 
»انتقال مالکیت«، فرآیند انتق��ال بهره بردار را طی کند؛ 
در غی��ر این صورت تلفن همراه روی س��یم کارت جدید 
فقط به م��دت ۳0 روز قابل اس��تفاده خواهد بود.  یکی 
از راه ه��ای انجام فرآیند انتقال مالکیت، اس��تفاده از کد 
دستوری #۷۷۷۷* و ارسال عدد مربوط به گزینه انتقال 
بهره بردار که پس از آن و با فرس��تادن رمز همتا )مربوط 
به سیم کارت(، انتخاب شناسه IMEI دستگاه موردنظر 
و ارس��ال عدد مربوط به آن و س��پس شماره سیم کارت 
ف��ردی که قصد انتقال مالکیت تلفن همراه به وی وجود 

دارد، انجام می شود. 
فروش یا انتقال مالکیت به صورت مستقیم

برای تغییر مالکیت گوش��ی و استفاده از سامانه همتا، 
کاربر پس از ورود به این س��امانه، جهت انتقال مالکیت 
دستگاه )دس��تگاه های( تحت مالکیت خود، عدد مربوط 
به گزینه »انتقال مالکیت« دستگاه را ارسال/شماره گیری 
می کند. س��پس س��امانه همتا پیامی برای فرد ارسال و 
از فرد س��ؤال می کند که »آیا قصد انتقال مالکیت برای 
دستگاه )دستگاه ها( تحت مالکیت همین شماره ای که با 
آن تماس گرفته اید را دارید؟« اگر فرد قصد همین کار را 
داش��ته  باشد باید عدد مربوط به گزینه »تأیید« را ارسال 
یا شماره گیری کند.  در غیر این صورت، یعنی زمانی که 
کاربر قصد انتقال مالکیت برای دستگاه )دستگاه ها( تحت 
مالکیت شماره سیم کارت دیگری را دارد، پس از دریافت 
پیام مذکور ابتدا عدد مربوط به گزینه »شماره سیم کارت 
جدید«، سپس شماره سیم کارت جدید را ارسال می کند. 
بعد از گذراندن این مراحل، پیامی از طرف سامانه همتا 
مبنی بر ش��ماره گیری رمز عبور سامانه همتا برای کاربر 
ارس��ال می ش��ود. اگر فرد برای کارتابل سامانه همتا رمز 
تعریف کرده باش��د، در این صورت رمز را ش��ماره گیری 
می کند. در غیر این صورت فرایند تولید کد فعال س��ازی 
در این قس��مت متوقف و از کاربر توس��ط س��امانه همتا 
درخواست می ش��ود که ابتدا به درگاه تحت وب سامانه 
همتا مراجعه و برای کارتابل خود رمز عبور تعریف کند، 
سپس فرآیند تولید کد فعال سازی را مجدداً از ابتدا شروع 
کند.  اما در صورتی که کاربر رمز عبور داشته باشد، پس 
از ارسال برای سامانه و صحت سنجی توسط سامانه همتا، 

فهرست دس��تگاه های تحت مالکیت شماره تلفن همراه 
کاربر به اطالعش می رسد و کاربر پس از انتخاب دستگاه 
)ارسال عدد مربوط به دستگاهی که قصدانتقال مالکیت 
آن را دارد( و ارسال کد فعال سازی مربوط به آن دستگاه 
)بر اساس شناسه IMEI دستگاه(، عدد مربوط به گزینه 
»تأیید انتقال مالکیت« را پ��س از دریافت پیام از طرف 
س��امانه مبنی بر تأیید عملیات انتق��ال مالکیت )انتقال 
 )Yبرای شماره همراه X دستگاه IMEI مالکیت شناسه

شماره گیری می کند. 
فروش یا انتقال مالکیت به صورت غیرمستقیم

 )USSD( کارب��ر پ��س از ورود به درگاه کد دس��توری
یا تلفن گویا )IVR( س��امانه همتا، جهت انتقال مالکیت 
غیرمس��تقیم دس��تگاه )دس��تگاه ها( تحت مالکیت خود، 
عدد مربوط به گزینه »تولید کدفعال س��ازی« دس��تگاه را 
ش��ماره گیری می کند. س��پس س��امانه همتا پیامی برای 
فرد ارسال می کند.  س��امانه از فرد سؤال می کند که »آیا 
قصد تولید کد فعال سازی برای دستگاه )دستگاه ها( تحت 
مالکیت همین ش��ماره ای ک��ه با آن تم��اس گرفته اید را 
دارید؟« اگر فرد قصد همین کار داش��ته باش��د، باید عدد 
مربوط به گزینه »تأیید« را ارسال کند و در غیراین صورت، 
یعنی زمانی که قصد تولید کد فعال س��ازی برای دس��تگاه 
)دستگاه ها( تحت مالکیت ش��ماره تلفن همراه دیگری را 
دارد، پس از دریافت پیام مذکور ابتدا عدد مربوط به گزینه 
»ش��ماره تلفن همراه جدید«، سپس ش��ماره سیم کارت 
جدید را ارس��ال کند.  بعد از گذراندن مراحل فوق، پیامی 
از طرف سامانه همتا مبنی بر ارسال رمز عبور سامانه همتا 
برای کاربر می فرستد. اگر فرد برای کارتابل سامانه همتا رمز 
تعریف کرده باشد، در این صورت رمز را ارسال می کند؛ در 
غیر اینصورت فرایند تولید کد فعال س��ازی در این قسمت 
متوقف و از کاربر توس��ط سامانه همتا درخواست می شود 
ک��ه ابتدا به درگاه تحت وب س��امانه همتا مراجعه و برای 
کارتابل خود رمز عبور تعریف کند، س��پس فرآیند تولید 
کد فعال س��ازی را مجدداً از ابتدا شروع کند.  در صورتی 
که کاربر رمز عبور داشته باشد، پس از ارسال برای سامانه 
و صحت سنجی توسط سامانه همتا، فهرست دستگاه های 
تحت مالکیت ش��ماره تلفن همراه کاربر به اطالع کاربر 
رسیده و کاربر پس از انتخاب دستگاه )ارسال عدد مربوط 
به تجهیزی که قصد دریافت کد فعال سازی آن را دارد(، 
کد فعال سازی مربوط به آن دستگاه را دریافت می کند و 
دس��تگاه را به همراه کد فعال سازی تولیدشده به خریدار 
تحویل می دهد. پس از فعال سازی دستگاه توسط خریدار، 
دستگاه منتقل شده از کارتابل مالک قبل حذف به کارتابل 
مالک جدید منتقل می شود.  در نهایت با توجه به اینکه 
پس از فعال س��ازی، تلفن همراه فقط روی س��یم کارت 
فعال ش��ده قابلیت اس��تفاده از ش��بکه را خواهد داشت، 
دارندگان گوشی تلفن همراه در صورت تغییر سیم کارت 
باید فرآیند انتقال بهره ب��ردار را انجام دهند تا بتوانند از 

خدمات شبکه اپراتوری استفاده کنند. 

نحوه تغییر مالکیت گوشی بعد از رجیستری
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بودجه سال ۹۷ چقدر مبتنی بر 
آموزه های اقتصاد مقاومتی است؟ 
این پرسشی است که سیدحمید 
پورمحمدی، دبیر ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی و معاون سازمان 
برنام��ه و بودج��ه کوش��ید تا در 
بیستمین همایش علمی، کاربردی 
اقتصاد مقاومتی به آن پاسخ دهد. 
این بیستمین همایشی بود که در 
ادامه سلسله  همایش های اقتصاد 
مقاومتی از دو سال پیش تاکنون 
به همت انجمن مدیریت ایران در 
دانشگاه خاتم برگزار شده است و 
روز یکشنبه نهم اردیبهشت ماه با 
سخنرانی دبیر س��تاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی به ایستگاه بیستم 

رسید. 
نشس��ت  این  عن��وان  البت��ه 
در  مقاومتی  اقتص��اد  »برنام��ه 
سال 1۳۹۷ با تأکید بر حمایت 
از کاالی ایران��ی« نام داش��ت، 
اما پورمحمدی به س��بب سمت 
و جایگاه��ی که هم در س��تاد 
فرمانده��ی اقتص��اد مقاومتی و 
ه��م در معاونت ام��ور اقتصادی 
و هماهنگ��ی س��ازمان برنام��ه 
از  بیش��تر  داش��ته،  بودج��ه  و 
هر کس��ی ق��ادر اس��ت میزان 
س��االنه  بودج��ه  تأثیرپذی��ری 
از اص��ول و آموزه ه��ای اقتصاد 
مقاومت��ی را تبیین ک��رده و به 
این سؤال پاسخ دهد که بودجه 
سال ۹۷ چقدر مقاومتی است. 

بودجه از زبان فرانسه آمده و به 
معنی کیف پول اس��ت و همانطور 
ک��ه از ریش��ه زبان��ی ای��ن کلمه 
برمی آید، به سند مالی ساالنه گفته 
می شود. اما بودجه ریزی عملیاتی، 
ش��یوه ای در بودجه نویس��ی است 
ک��ه پورمحم��دی آن را از جمل��ه 
موفقیت ه��ای دول��ت در الیح��ه 
بودجه سال ۹۷ برشمرده و مدعی 
است که امسال برای اولین بار تمام 
دستگاه های اس��تانی و ۳۳ درصد 
از دس��تگاه های مل��ی بر اس��اس 
عملکردی که در س��ال گذش��ته 
داشته اند، بودجه دریافت کرده اند. 
سرگذشت اقتصاد مقاومتی

پورمحم��دی ابتدا به س��ابقه 
فرمانده��ی  س��تاد  تش��کیل 
اقتص��اد مقاومتی در س��ال ۹4 
و همچنی��ن اب��الغ پروژه ه��ای 
اولویت دار در س��ال ۹5 اش��اره 
ک��رد و گفت: پس از تش��کیل 
دبیرخان��ه س��تاد در س��ازمان 
برنامه ریزی کش��ور،  و  مدیریت 
در مجموع 12 برنامه، 56 طرح 
و 200 پروژه مش��خص ش��د و 
س��پس 121 پروژه در سال ۹5 
توسط معاون اول رئیس جمهور 
به 2۳ دستگاه اجرایی ابالغ شد. 
ب��ه گفت��ه او، همچنی��ن در 
سال ۹6 بسته های ارتقای توان 
تولی��د ملی، بس��ته تأمین مالی 
و س��رمایه  گذاری، بسته جذب، 
توس��عه و تعمی��ق تکنول��وژی، 
بس��ته تجارت خارجی، بس��ته 
اش��تغال و توانمندسازی نیروی 
کار در قالب اجرای 161 برنامه، 
60 تکلی��ف و ۹5 پروژه در نظر 

گرفته شد. 
دبیر س��تاد اقتصاد مقاومتی، 

اولی��ن پایه و تکی��ه گاه اجرایی 
مقاومتی  اقتصاد  سیاس��ت های 
از  ابالغ��ی  سیاس��ت های  را، 
س��وی رهب��ری دانس��ت و در 
توضی��ح روش شناس��ی اقتصاد 
مقاومت��ی گف��ت: ب��ر اس��اس 
دنبال  ب��ه  کلی،  سیاس��ت های 
رشد پویا، دس��تیابی به اهداف 
بهب��ود  و  چش��م انداز  س��ند 
مقاومتی  اقتصاد  ش��اخص های 
هس��تیم که ب��ا ثب��ات محیط 
اقتص��اد کالن کش��ور، توس��عه 
س��رمایه گذاری، پیشبرد اجرا و 
افتتاح پروژه های مهم و کلیدی 
کش��ور، حمایت از تولید کاال و 
خدمات ایرانی و ایجاد اشتغال، 
تحری��ک  به��ره وری،  افزای��ش 
تقاض��ا و ترویج مص��رف کاالی 
داخلی، تقوی��ت صادرات کاالها 
و خدمات داخلی )برون گرایی(، 
مدیری��ت واردات و مب��ارزه ب��ا 
قاچاق، رفع فقر مطلق و توسعه 
به کارگیری  اجتماع��ی،  عدالت 
مزیت های  و  قابلیت ها  ظرفیت، 
مناطق کش��ور و ارتق��ای نظام 

نظارت محقق می شود. 
ب��ه  س��پس  پورمحم��دی 
تش��ریح هر یک از این بخش ها 
پرداخت و ادام��ه داد: در رابطه 
ب��ا ثبات محی��ط اقتصاد کالن، 
س��ه موضوع اهمی��ت دارد که 
دولت،  مالیه  س��ازوکار  ش��امل 
نظام بانک��ی و در نهایت محیط 
کسب و کار اس��ت. بحث مالیه 
دول��ت، ی��ک نظ��ام جامع ملی 
الکترونیکی اس��ت ک��ه ناظر بر 
س��از و کارهای بودجه ای دولت 
است و سامانه های نظام مالیاتی 
کش��ور بای��د در س��ال جدی��د 
بهبود یابد که س��امانه یکپارچه 
ش��رکت های دولت��ی، س��امانه 
مدیری��ت بده��ی و دارایی های 
الکترونیک  خزان��ه داری  دولت، 
و مولدس��ازی دارایی های دولت 
از جمل��ه آن اس��ت. همچنین 
در بحث مالی��ات مواردی نظیر 
تکمی��ل طرح جام��ع مالیاتی و 
مالیاتی  معافیت های  ساماندهی 

مطرح می شود. 
بودجه ریزی عملیاتی در 

بودجه 97
برنام��ه  س��ازمان  مع��اون 
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  بودج��ه  و 
بودجه ریزی بر اس��اس عملکرد 
از اقدامات مهم دولت در الیحه 
بودج��ه س��ال ۹۷ بوده اس��ت، 
گفت: ب��رای نخس��تین بار همه 
اساس  بر  اس��تانی  دستگاه های 
گذشته ش��ان،  س��ال  عملک��رد 
بودجه دریاف��ت کرده اند و ۳۳ 
درصد از دس��تگاه های ملی نیز 
داشته اند.  عملیاتی  بودجه ریزی 

هم��واره  صاحب نظ��ران  هم��ه 
تأکید داش��ته اند ک��ه باید روند 
بودجه ریزی در کش��ور از حالت 
س��نتی خ��ارج ش��ود و تمامی 
ب��ر اس��اس میزان  دس��تگاه ها 
عملک��رد خود بودج��ه دریافت 
کنند و در این صورت است که 
دول��ت می توان��د در هزینه های 

خود صرفه جویی کند. 
ش��فافیت بودج��ه، موض��وع 
دیگ��ری ب��ود ک��ه پورمحمدی 
ب��ه آن  بودج��ه س��ال ۹۷  در 
اش��اره کرد و ادامه داد: امسال 
بخش��ی از عملکرد دستگاه ها و 
بودجه  دریافت کننده  موسسات 
از دولت برای مردم ش��فاف شد 
و این شفاف س��ازی اگر در کنار 
قرارگیرد،  عملیاتی  بودجه ریزی 
می توان��د اثرات مثبت زیادی به 
دنبال داشته باش��د. چراکه اگر 
اف��کار عمومی درب��اره عملکرد 
دس��تگاه ها آگاهی پی��دا کنند، 
می توانن��د ب��ر نظم دهی بودجه 
کشور مؤثر باش��ند و دستگاه ها 
ی��ا موسس��ات از ای��ن ب��ه بعد 
می دانند ک��ه در برابر بودجه ای 
که دریاف��ت می کنن��د باید به 

مردم پاسخگو باشند. 
همچنین ح��وزه نظام بانکی، 
دومین موضوع کالن��ی بود که 
به عن��وان اولویت ه��ای دول��ت 
در تحق��ق اقتص��اد مقاومتی از 
س��وی پورمحمدی مطرح شد و 
به گفته او، در این حوزه س��عی 
می ش��ود ثب��ات سیاس��ت های 
اجرایی در کش��ور ایجاد شود و 

تورم یک رقمی کنترل شود. 
نظام ملی تسویه مالی

دبیر س��تاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی سپس به طراحی نظام 
مل��ی تس��ویه مال��ی در بودجه 
امس��ال اش��اره ک��رد و گف��ت: 
استقرار نظام ملی تسویه مالی، 
س��از و کاری بود که در بودجه 
امس��ال دیده ش��د و مطابق با 
آن، بخش خصوصی که تا سقف 
100 ه��زار میلی��ارد توم��ان از 
دولت طل��ب دارن��د و از طرف 
دیگر ب��ه بانک ه��ای خصوصی 
بدهکار هس��تند، می توانند  نیز 
این مطالبات را با یکدیگر تهاتر 
کنن��د و بر این اس��اس، بدهی 
بخش خصوصی به بانک مرکزی 
منتق��ل خواهد ش��د و مجموع 
بدهی ها در حس��اب بین دولت 
و بانک مرکزی جمع می ش��وند. 
و  بخش خصوص��ی  بنابرای��ن 
بانک ه��ا از فش��ار مال��ی خارج 
می شوند تا به فعالیت اقتصادی 
خود ادام��ه دهند. این کار برای 
اولی��ن بار در س��ال ج��اری در 
بودجه انعکاس داشت و در حال 

حاضر آیین نام��ه اجرایی آن در 
دس��تور کار هیأت وزیران قرار 

دارد. 
حوزه کس��ب و کار نیز دیگر 
موض��وع مه��م در اقتصاد کالن 
اس��ت که به گفته پورمحمدی، 
در حیط��ه کاری دو قوه مجریه 
و قضایی��ه قرار دارد. قوه مجریه 
در مباح��ث مربوط ب��ه تجارت 
فرامرزی می تواند وارد ش��ود و 
تس��هیل گری کند که متأسفانه 
در این ح��وزه هنوز چالش های 
فع��االن  روی  پی��ش  زی��ادی 
همچنین  دارد.  ق��رار  اقتصادی 
در مباح��ث مربوط به راه اندازی 
کسب و کار، قوه قضاییه دخالت 
اداری،  بوروکراس��ی  و  دارد 
چالش مهمی است و برای ثبت 
مالکیت رون��د اداری پیچیده ای 

طی می شود. 
بازار 500 هزار میلیاردی 

پروژه های ناتمام
به گفته پ��ور محمدی، مباحث 
مشارکت های عمومی و خصوصی، 
مارکت بس��یار بزرگی را ش��امل 
می شود که انعکاس سیاست های 
کلی اصل 44 قانون اساسی است، 
درحالی که متأسفانه در سال های 
اخیر تنها به واگذاری سهام تأکید 
ش��ده و چون ساز و کار مناسبی 
در کش��ور وجود نداش��ته عموم 
این سهام ها به نهادهای عمومی 

غیردولتی واگذار شده است. 
او ب��ه ۷6 ه��زار پ��روژه بزرگ 
نیمه تم��ام اش��اره ک��رد و ادامه 
داد: برآورده��ا نش��ان می ده��د 
پروژه های مربوط به آب، نزدیک 
ب��ه 20 س��ال طول می کش��د تا 
به اتمام برس��ند و بقیه پروژه ها 
نیز بی��ن 12 تا 15 س��ال زمان 
می برند. مبلغ 500 هزار میلیارد 
تومان نیاز است تا این پروژه ها به 
اتمام برسند و این در حالی است 
که در حال حاض��ر، بودجه های 
عمران��ی تنه��ا ص��رف نگهداری 
پروژه ها می ش��ود. بدیهی اس��ت 
که اگ��ر بخش خصوصی بخواهد 
ای��ن  در  س��رمایه گذاری  وارد 
پروژه ه��ا ش��ود، نیاز اس��ت که 
توجیه اقتصادی داشته باشد و با 
تبصره 1۹ قانون بودجه امس��ال 
سعی شده به روش های مختلف 
به بخش خصوصی اطمینان داده 
ش��ود که ای��ن پروژه ه��ا توجیه 

اقتصادی دارند. 
اما تبص��ره 1۹ قان��ون بودجه 
امسال چیست و دولت برای توجیه 
اقتصادی این پروژه ها چه مواردی 
را در بودجه گنجانده اس��ت؟ به 
گفت��ه پورمحم��دی، در مواردی 
ک��ه دول��ت و بخش خصوصی با 
یکدیگر مش��ارکت دارند، دولت 

حق قیمت گذاری روی محصول 
ی��ا خدم��ت را ن��دارد و دومین 
اق��دام نی��ز تأمین مناب��ع مالی 
اس��ت،  ب��رای بخش خصوص��ی 
چنانچ��ه بودج��ه عمرانی دولت، 
مناب��ع صن��دوق توس��عه ملی، 
منابع بانک های توس��عه کشور و 
همچنین تأمی��ن منابع خارجی 
ب��ه ص��ورت اهرم��ی در خدمت 
بخش خصوص��ی ق��رار می گیرد. 
همچنین دولت برای تأمین منابع 
خارج��ی ب��رای بخش خصوصی 
گارانت��ی ص��ادر خواه��د کرد و 
در ای��ن رابط��ه بخش خصوصی 
می توان��د بخش��ی از دارایی های 
دولت را نزد بانکی بگذارد و از آن 

بانک تسهیالت بگیرد. 
مقاومتی  اقتصاد  س��تاد  دبیر 
ادامه داد: اگر بتوانیم این موارد 
را به طور دقیق اجرا کنیم راه را 
برای مش��ارکت بخش خصوصی 
در کشور باز کرده ایم. اختیارات 
انج��ام ای��ن فعالیت ه��ا به یک 
دستگاه اجرایی داده شده است 
که نماین��ده برنام��ه و بودجه، 
دارای��ی،  و  اقتص��اد  نماین��ده 
نماین��ده وزی��ر دادگس��تری به 
عنوان ناظر اجرایی حضور دارند 
و قرار است حدود ۳ هزار طرح 
ملی و اس��تانی مطابق با تبصره 

1۹ الیحه بودجه واگذار شود. 
پورمحمدی با اش��اره به اینکه 
را  بزرگ��ی  پروژه ه��ای  امس��ال 
ک��ه نیمه تمام هس��تند، به اتمام 
خواهیم رس��اند، گف��ت: در بحث 
تولی��د گاز از میادی��ن مش��ترک 
روزانه 620 میلی��ون متر مکعب 
اضاف��ه خواهیم ک��رد و ظرفیت 
تولی��د نف��ت خ��ام را در میادین 
 410 کارون  غ��رب  مش��ترک 
ه��زار بش��که افزای��ش خواهی��م 
داد. همچنین فازهای پاالیش��گاه 
ب��ه ۳60 ه��زار  را  خلیج ف��ارس 
بش��که در روز خواهیم رس��اند و 
با هم��کاری بخش خصوصی قرار 
است به حدود ۷00 هزار مشترک 

روستایی گازرسانی انجام شود. 
دبیر س��تاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی در پایان به اراده دولت 
برای اج��رای پروژه های آمایش 
س��رزمین در کش��ور اشاره کرد 
و همچنی��ن ب��ا تأکید ب��ر لزوم 
کاهش فقر گفت: در س��ال ۹6 
تحت  اف��راد  مس��تمری  میزان 
پوش��ش کمیته امداد 40 هزار 
توم��ان بود و با احتس��اب مبلغ 
ی��ک خان��وار یک نفره  یاران��ه، 
مجموعاً ماه��ی ۹0 هزار تومان 
درآمد داشت. این مبلغ در پایان 
سال به 200 هزار تومان رسید 
و ی��ک خان��وار 5 نف��ره تقریباً 
درآم��دی ۷00 ه��زار تومان��ی 
داش��ت. در س��ال جدید تالش 
بر این اس��ت ک��ه خانوارهای 5 
نفره ای که کمت��ر از ۷00 هزار 
تومان در ماه مستمری دریافت 
می کنن��د و خانواره��ای ی��ک 
نف��ره ای که مس��تمری کمتر از 
200 ه��زار تومانی دارند، تحت 
پوش��ش قرار گیرن��د و ۷ هزار 
میلی��ارد تومان منبع مالی برای 
ارتقای وضعیت معیش��تی افراد 
تحت پوش��ش در نظ��ر گرفته 

شده است. 
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فناوری لزوماً شغل ها را حذف نمی کند
نسبت پیشرفت فناوری و آینده 

شغلی کارگران
صن��دوق بین المللی پول معتقد اس��ت فن��اوری لزوماً 
ش��غل ها را ح��ذف نمی کند. در واقع، پیش��رفت س��ریع 
فناوری های پیشرفته به ویژه در حوزه اتوماسیون و روباتیک 
باعث شده بس��یاری از افراد شاغل نگران باشند که مبادا 

شغل خود را در آینده ای نزدیک از دست بدهند.
البته این نگرانی مختص کارگران قرن بیست و یکم نیست 
و س��ابقه آن را باید در جنبش الدیسم که اوایل قرن نوزدهم 
یعن��ی کمتر از نی��م قرن پس از آغاز انقالب صنعتی ش��کل 
گرفت، جس��ت وجو کرد. الدیسم یا الدایت، جنبشی بود که 
کارگران انگلیس��ی با هدف تخریب ماش��ین آالت نساجی به 
راه انداخته بودند، زیرا فکر می کردند صنعتی ش��دن نساجی 
س��رانجامی جز بیکاری را برایش��ان رق��م نخواهد زد. چنین 
نگرانی هایی در دوران رکود ب��زرگ )دهه ۳0 میالدی( و نیز 
در دهه های 60 و 80 نیز در بین کارگران وجود داشته است.

در چند دهه اخیر رشد فناوری به افزایش درآمد بسیاری 
از افراد کمک کرده است اما نباید فراموش کنیم تغییراتی 
که در نیروی کار، بنگاه ها و بخش های اقتصادی و درنهایت 
اقتصاد کش��ورها در س��طح کالن رخ داده، شرایط را برای 

برخی از کارگران دشوار ساخته است.
بسیاری از ناظران معتقدند موج تازه پیشرفت ها در عرصه 
فناوری، مشکالت بیشتری را در قیاس با گذشته برای عوامل 
اقتصادی به وی��ژه کارگران ایجاد خواهد کرد. آنها برای اثبات 
ادعای خود به رشد ناچیز دستمزدها و کاهش سهم کارگران 
از تولید ناخالص داخلی کش��ورها طی دهه های اخیر استناد 
می کنند. پیشرفت بشر در حوزه هایی مانند هوش مصنوعی، 
روباتیک و اتوماس��یون طی این س��ال ها بسیار هیجان انگیز 
بوده اس��ت و چنین به نظر می رس��د که طیف گسترده ای از 
مهارت های انسانی را می توان با این فناوری ها جایگزین کرد.

پی��ش از قضاوت کردن در این مورد باید مس��ئله رش��د 
فناوری و اثرات بالقوه آن بر بازار کار را درک کنیم. الزم است 
بدانیم که همه شغل ها را نمی توان با فناوری جایگزین کرد؛ 
از طرفی فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی بیش از اینکه 
شغل ها را از بین ببرند، آنها را دچار تغییر می کنند. پیشرفت 
فن��اوری موجب تقوی��ت بهره وری می ش��ود و در بلندمدت 
به واسطه رشد بهره وری، شغل های جدیدی ایجاد می شود و 
سطح درآمد و کیفیت زندگی افراد بهبود می یابد. بررسی های 
کارشناسان صندوق بین المللی پول نشان می دهد رشد ناچیز 
دس��تمزدها طی چند دهه اخیر بیشتر ریشه در کاهش نرخ 
رش��د بهره وری دارد و با افزایش ای��ن نرخ به کمک جهش 
فناوری، دس��تمزدها نیز با سرعت بیشتری افزایش خواهند 
یافت. در هر صورت دس��تیابی به مزایای ناش��ی از پیشرفت 
فناوری و کاهش اثرات رشد نامتوازن دستمزدها که موجب 
افزایش نابرابری در جامعه می ش��ود، مس��تلزم این است که 

کشورها سیاست های مناسبی در قبال آن اتخاذ کنند.
در وهله اول کش��ورها به سیاس��ت هایی نی��از دارند که 
تح��رک نی��روی کار را بهبود بخش��ند، یعن��ی جابجایی 
نیروی کار را تس��هیل نموده و ط��ول دوره بیکاری موقت 
کارگران )بر اثر تغییر ش��غل، اخراج و ...( را کاهش دهند. 
یکی از سیاست هایی که می تواند جابجایی کارگران -بین 
بخش های اقتصادی یا به لحاظ جغرافیایی- را تسهیل کند، 
برقراری بیمه های بیکاری بسیار قوی تر ولو با مدتی کوتاه تر 
از میزان کنونی آن است. مثاًل کشور دانمارک توانسته است 
به لطف برخورداری از نهادهای قدرتمند در زمینه بازار کار، 
قوانین انعطاف پذیر برای اس��تخدام و اخراج کارگران را با 
پوشش گسترده بیمه های بیکاری و حمایت های اجتماعی 
نسبتاً سخاوتمندانه همراه سازد. نظام اشتغال دانمارک در 
اغلب اوقات توانسته است در ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا 
در بازار کار موفق عمل کند و نرخ بیکاری این کشور را در 

قیاس با سایر کشورها پایین تر نگاه دارد.
اما چنین اقداماتی به تنهایی نمی تواند برای کمک به افرادی 
ک��ه آمادگی کمتری ب��رای بهره مندی از تغییرات گس��ترده 
در عرصه فناوری دارند، مؤثر واقع ش��وند. در این راس��تا باید 
سیاست هایی وضع شوند که فرصت های جدیدی را برای اقشار 
مختلف جامعه فراهم کنند؛ سیاست هایی که کلیدی ترین آنها 
تقویت س��رمایه انسانی اس��ت. برای تقویت سرمایه انسانی، 
کارای��ی هزینه های دولت در بخش آموزش باید افزایش یابد. 
بخش آموزش باید به گونه ای اصالح شود که بتواند پاسخگوی 
تغییرات بازار کار باش��د و فرصت یادگی��ری مادام العمر را در 
اختیار اف��راد قرار دهد. مث��اًل کارگران س��نگاپوری تا زمان 
بازنشس��تگی خود مشمول اس��تفاده از کمک های بالعوض 

دولت این کشور برای گذراندن دوره های مهارتی هستند.
ی��ک راهکار دیگر برای بهره مند کردن اقش��ار مختلف 
جامعه از مزایای پیش��رفت فن��اوری، بازتوزیع درآمدهای 
حاصل از آن به کمک نظام مالیاتی اس��ت. برخی کشورها 
از فضای مالی و مالیاتی خود برای بازتوزیع درآمد استفاده 
می کنن��د تا ش��هروندان بتوانن��د برابری بیش��تری را در 
بهره مندی از دستاوردهای رشد فناوری تجربه کنند. مثاًل 
دولت کانادا در راستای تقویت قشر متوسط، نرخ مالیات بر 
درآمد آنها را کاهش داده و معافیت های مالیاتی بیشتری 
را برای آنان قائل ش��ده اس��ت. بازتوزیع درآمد نه تنها در 
کاهش فاصله طبقاتی در جوامع مؤثر است، بلکه بر اساس 
تحقیقات صندوق بین المللی پول حتی می تواند به بهبود 

رشد اقتصادی کشورها نیز کمک کند.
بااین وجود، بازتوزیع درآمد معموالً به قیمت کاهش کارآیی 
در اقتصاد تمام می شود و دقیقاً اینجاست که دولت ها باید هنر 
خود را نشان دهند و سیاست های مالی را به گونه ای طراحی 
کنند که تا ح��د امکان همه گروه های درآمدی بتوانند از آن 
منتفع شوند. بنابراین، رش��د فناوری فرصت های اقتصادی و 
اجتماع��ی باورنکردنی را برای جوامع فراهم س��اخته اس��ت؛ 
فرصت هایی که باید با سیاس��ت های درس��ت همراه شوند تا 

همه اقشار به منافع ناشی از آنها دسترسی داشته باشند.

اقتصادجهان

 بهترین شهرهای آسیایی
برای کارآفرینی

هنگام��ی که ن��ام کارآفرین��ی می آید ناخ��ودآگاه نام 
»س��یلیکون ولی« که زادگاه ش��رکت هایی چون اپل و 
فیس بوک است، به ذهن انسان خطور می کند اما اوضاع 
در حال تغییر اس��ت و شرق آسیا مهد جدید کارآفرینی 
خواهد بود.  به گزارش ایس��نا به نقل از سی ان بی سی، 
یکی از پیش��روترین مناطق جهان در کس��ب و کارهای 
جدید، شرق آسیاست. این مناطق به دلیل دسترسی به 
بازارهای در حال رش��د، نیروی کار ماهر و رقابت پذیری 
در هزینه ها به نس��بت س��یلیکون ولی و سایر همتایان 
غربی آنها، در حال ربودن گوی س��بقت از س��ایر نقاط 
هس��تند.  به جز هزینه ها، معیارهای دیگر این رده بندی 
ش��امل نگاه جامعه ب��ه کارآفرینی، در دس��ترس بودن 
جذب س��رمایه گذاری و دسترسی به بازارهای محلی مد 
نظر قرار گرفته اند. از هش��ت ش��هر برتر شناسایی شده 

برای کارآفرینی، چهار شهر در چین قرار دارند. 
این هشت شهر عبارتند از: 

1 -پکن: پایتخت چین برترین شهر برای آغاز کسب و کار 
جدید در آس��یا معرفی شده اس��ت. این شهر میزبان ۷000 
استارتاپ و 40 استارتاپ تک شاخ )شرکتی با ارزش 1 میلیارد 
دالر یا بیشتر( است و فرصت ها و استعدادهای سرشاری در این 
ابرشهر وجود دارد. مناطق » ژانگ گونکن« که از آن به عنوان 
سیلیکون ولی چین نام برده می شود و همچنین » های دان« 
که زادگاه ش��رکت های مشهوری چون »ژیائومی« و »بایدو« 

هستند در این شهر قرار دارند. 
2 -شانگهای: یکی از پرجمعیت ترین شهرهای جهان 
که هزینه زندگی در آن مطلوب است. این شهر که در حال 
حاضر میزبان بیش از 2000 اس��تارتاپ است، پس از پکن 

دومین شهر برتر در این زمینه به شمار می رود. 
3 -شـنژن: این ش��هر در دهه های اخیر موفق شده 
اس��ت از ی��ک بن��در ماهیگی��ری فقیر ب��ه قطب حمل 
و نق��ل چین ب��ا 12.5 میلی��ون جمعیت تبدیل ش��ود. 
اس��تارتاپ های موفقی چون »تن سنت« و »وان پالس« 
در این شهر متولد ش��ده اند. این شهر که بهشت سخت 
افزاری چین محسوب می شود، عملکرد بسیار موفقی در 

جذب سرمایه گذاری داشته است. 
4 - هنگ کنـگ: این بندر از س��ال ها پیش یکی از 
مراکز پیش��رو در امور مالی در سطح جهانی بوده است. 
این ش��هر میزبان حدودا 2000 استارتاپ است و اخیراً 
نیز نخستین شرکت ثبت شده در آن موفق شد به جمع 

تک شاخ ها بپیوندد. 
5 -فوکـو اوکا: ای��ن ش��هر ب��ه لطف حمای��ت قاطع 
سوئیشیرو تاکاشیما- شهردار این شهر- توانسته است مرکز 
اس��تارتاپ ها در ژاپن باش��د. این شهر به افراد مبتکر برای 
پیاده س��ازی ایده هایشان ویزای ش��ش ماهه می دهد و به 
کارآفرینان محلی نیز وام هایی تا مبلغ 2۳2هزار دالر اعطا 
می کند. این ش��هر دومین شهر در حال رشد ژاپن و دارای 

بیشترین جمعیت جوان این کشور است. 
6 -توکیو: پایتخت ژاپن علی رغم عملکرد خیره کننده 
خود در دهه های قبل، از رقبای خود عقب افتاده اس��ت و 
س��رمایه گذاری روی بخش های نوآورانه کندتر شده است. 
یکی از اصلی ترین مش��کالت توکیو مش��کل پیر ش��دن 
جمعیت این شهر است که گریبانگیر کل ژاپن شده است. 
 7 -سـئول: ای��ن ش��هر خان��ه نیم��ی از جمعی��ت

50 میلیونی کره جنوبی اس��ت و ۳500 اس��تارتاپ در 
آن و ب��ه ویژه در منطقه »گان��گ نام« فعالیت دارند. در 
تالش برای ایج��اد اقتصادی نوآور، دول��ت کره جنوبی 
سرمایه گذاری سنگینی روی اس��تارتاپ ها انجام داده و 
حتی اخیراً نخستین وزیر استارتاپ و بنگاه های کوچک 

و متوسط خود را منصوب کرده است. 
8 -تایپه: این ش��هر با جمعیت کمتر از سه میلیون 
نفر، یکی از مدرن ترین شهرهای منطقه است و از مراکز 
جهانی س��اخت و تولید س��خت افزار و مهندسی شبکه 
است. دولت این کش��ور برای تقویت استارتاپ های این 
کش��ور تس��هیالتی نظیر وی��زا و وام برای اف��راد خالق 

خارجی در نظر گرفته است. 

 دردسرهای عدم تمایل سوئدی ها
به وجه نقد! 

در بی��ن کش��ورهای جهان، س��وئد احتماال نخس��تین 
کش��وری خواهد بود که اس��تفاده از وجه نقد را کاًل کنار 
خواهد گذاش��ت.  به گزارش شینهوا، سوئد در حال حاضر 
کمترین اس��تفاده از وجه نقد را در جهان دارد و مردم این 
کشور اس��تفاده کارت های اعتباری را به وجه نقد ترجیح 
می دهند. آن طور که بانک مرکزی سوئد گزارش داده است 
در حال حاضر 85 درصد جمعیت این کش��ور به خدمات 
بانکداری الکترونیکی دسترسی دارند.  افزایش تمایل مردم 
این کشور به استفاده از سیستم های پرداخت مدرن نظیر 
کارت های اعتباری و موبایل بانک، باعث ش��ده است سهم 
پول در گردش از تولید ناخالص داخلی این کشور هر سال 
بی��ش از پیش کاهش یابد. در ح��ال حاضر تنها 2 درصد 
معامالت در سوئد از طریق وجه نقد انجام می شود و طبق 
تحقیقات بانک » بی ان پی پاری باس« این میزان تا س��ال 
2020 نصف خواهد شد.  این وضعیت به مرحله ای رسیده 
ک��ه بانک مرکزی س��وئد درباره س��رعت تبدیل وجه نقد 
فیزیکی به اعتباری هشدار داده است. پیشتر در اوایل سال 
کنونی، اس��تفان اینگوس رئیس بانک مرکزی سوئد گفته 
ب��ود جامعه ای عاری از وجه نقد ب��ه معنی وجود بازیگران 
کمت��ر در زمین��ه پرداخت و تهدیدی در زیرس��اخت های 
پرداخت سوئد خواهد بود. اگر بحرانی رخ دهد، سوئد بدون 

وجه نقد آماده مواجهه با آن نخواهد بود. 
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چ��را کاالی ایران��ی ق��درت رقابت با 
کااله��ای خارجی را ن��دارد؟ آیا علت را 
باید در بازار غیرقابتی جس��ت وجو کرد؟ 
آیا قاچاق مانع اس��ت؟ آی��ا تولید ایرانی 
بی کیفیت اس��ت؟ آیا کاالی ایرانی تنوع 
ن��دارد؟ آیا هزینه تولید باالس��ت؟ اینها 
نمونه س��ؤاالتی اس��ت که وقتی کاالی 
ایرانی را با انواع مش��ابه خارجی مقایسه 
می کنیم، به ذهن می رس��د؛ س��ؤاالتی 
که بعضاً پاس��خ آنها بارها و بارها توسط 
کارشناس��ان داده ش��ده، ام��ا در نهایت 

بهبودی صورت نگرفته است. 
محمدحس��ین  زمین��ه،  همی��ن  در 
برخ��وردار، فعال اقتصادی و عضو هیأت 
نمایندگان ات��اق بازرگانی تهران بر این 
باور اس��ت ک��ه عوامل مهم��ی در عدم 
موفقی��ت تولی��د داخل��ی در بازارهای 
جهانی و ش��کل گیری برنده��ای ایرانی 
مهم تری��ن  ازجمل��ه  و  بوده ان��د  مؤث��ر 
آنها، نداش��تن اس��تراتژی میان مدت و 
بلندم��دت، تولید پرهزین��ه و بهره وری 

پایین است. 
ب��ه گ��زارش خبرآنالی��ن، او ک��ه در 
کارنام��ه اش مدیریت عامل کارخانه های 
شهاب، سام الکترونیک و سام سرویس، 
ریاس��ت بر مجمع عال��ی واردکنندگان، 
ریاس��ت بر هیأت مدیره شرکت خدمات 
انفورماتی��ک، ریاس��ت ب��ر هیأت مدیره 
فن��اوری  تولید کنن��دگان  س��ندیکای 
اطالعات و ش��رکت دخانی��ات ایران را 
دارد، معتقد است: اولین عامل تاریخی از 
بین رفتن برندها در ایران، واگذاری های 
اش��تباه در ابتدای انقالب بود. بخش��ی 
از ای��ن واگذاری ها در ابت��دای پیروزی 
انقالب ب��ه دنبال مصادره ها انجام ش��د 
ک��ه در نهایت به دلی��ل مدیریت دولتی 
بخش��ی از تولید این کارخانه ها کاهش 
یاف��ت و در دهه های بع��د می بینیم که 
تولی��د در این کارخانه ه��ا حتی متوقف 

هم شد. 
برخ��وردار ادام��ه داد: دومی��ن عامل 
تاریخی را در واگذاری های بعد از اجرای 
اصل 44 باید جست وجو کرد؛ متأسفانه 
در رون��د اج��رای خصوصی س��ازی دهه 
80 انحراف  بس��یاری صورت گرفت و به 
ج��ای واگذاری کارخانه ه��ای دولتی به 
بخش خصوص��ی، کارخانه ها در قالب رد 
دیون به »خصولتی ها« واگذار شد. شیوه 
مدیری��ت در خصولتی ها همان ش��یوه 
دولتی اس��ت. این نوع خصوصی س��ازی 
به خص��وص در دول��ت نه��م و دهم به 
باالتری��ن ح��د خ��ود رس��ید، به طوری 
که بس��یاری از واحدهای��ی که در قالب 
اصل 44 قرار بود خصوصی شود، دولت 
وق��ت به جای بدهی های خود، آنها را به 
»خصولتی ه��ا« واگذار ک��رد. نتیجه این 
ش��د که مدیران این واحده��ای واگذار 
ش��ده با تفک��ر دولتی به ج��ای آنکه به 
تحقیق و توس��عه و بازاریاب��ی داخلی و 
خارجی بپردازن��د، به فکر این بودند که 
جای��گاه خ��ود را به عن��وان مدیر حفظ 

کنند. 
 برخوردار، س��ومین مانع ش��کوفایی 
برندها در ایران را فساد می داند؛ فسادی 
که به گفته او در خصولتی بیش از سایر 
بخش هاس��ت. آن طور ک��ه او می گوید، 
ارزه��ای ارزان قیمتی که در اختیار این 
واحده��ا ق��رار می گرفت عمدت��ا با بازار 
آزاد تفاوت قیمت بس��یار داش��ت، این 

ارزها س��بب فساد ش��د؛ در این شرایط 
هیچ مدیری به دنب��ال نوآوری، تحقیق 
و توس��عه و گرفتن س��هم تولید از بازار 

خارجی نبود. 
او تأکید کرد: وقتی فساد در جامعه ای 
ریش��ه می گیرد، اهداف مل��ی تبدیل به 
اهداف شخصی شده و منافع ملی نادیده 

گرفته می شود. 
کسی به فکر صادرات نیست

 »کس��ی در ای��ن ش��رایط ب��ه فک��ر 
را  جمل��ه  ای��ن  نب��ود.«  برندس��ازی 
محمدحس��ین برخ��وردار ب��ا حس��رت 
می گوی��د. او گف��ت: وقتی مدی��ران به 
دنبال اس��تفاده حداکثر از فضای رانتی 
باشند، کس��ی به فکر برندسازی نیست. 
البت��ه نمی توان برای هم��ه این حکم را 
صادرکرد، زی��را در این بین گروهی هم 
هس��تند که واقع��اً به فک��ر تعالی واحد 
تحت مدیریت خود هستند، اما به دلیل 
فضایی که ایجاد ش��ده بود، نتوانسته اند 

کاری از پیش ببرند. 
تکیه بر صادرات با استراتژی توجه به 
داخل و نگاه به بازاره��ای صادراتی، در 
شش برنامه گذش��ته دنبال شده است. 
اما نتایج این برنامه ها موفقیت آمیز نبوده 
اس��ت. برخوردار در این رابطه می گوید: 
درپنج برنامه گذش��ته مسئوالنی که در 
رأس کار بودند، اگرچه عنوان می کردند 
که هدف ش��ان توسعه صادرات است، اما 
هیچگاه نتوانس��تند فضای کس��ب وکار 
را در رده ای ق��رار بدهند ک��ه بتوانیم با 
کشورهای خارجی رقابت کنیم، همیشه 
بهره های بانکی چندی��ن برابر بهره های 
بوده ک��ه در کش��ورهای دیگ��ر اعمال 
می ش��ود. از س��ویی در این س��ال های 
می بینیم که هدف گذاری برای بهره وری 
نیس��ت.  او با ذکر این مثال توضیح داد: 
براس��اس آمارهای موجود ۹5 درصد از 
آب کشور در بخش کش��اورزی مصرف 
می ش��ود، درحالی که ام��روز ما با بحران 
آب مواجه هس��تیم. در صنعت، مدیران 
ما فقط متوجه بازارهای داخلی شده اند 
و بازاره��ای صادراتی ه��دف اصلی آنها 

نیست. 
برخوردار در پاس��خ به اینکه چطور با 
وجود برنامه ریزی ه��ای متمرکز، اجرا با 
عمل همراه نشده، به گذشته فالش بک 
می زن��د و می گوی��د: خری��د خارج��ی 
اینقدر ش��یرین بود که حتی اگر کس��ی 
هم طرحی برای تولید داش��ت که مورد 
وثوق صنعت هم بود، اما مورد قبول قرار 
نمی گرف��ت. چون وقتی فس��اد به وجود 
می آید و مس��ئوالن در رده های مختلف 
تخص��ص کار را ندارن��د، نتیجه همینی 
می ش��ود که امروز با آن روبه رو هستیم. 
از سویی نداشتن برنامه استراتژیک میان 
مدت و بلندمدت صنعت ما را زمین گیر 
کرده اس��ت. هم��ه دولت ه��ا حمایت از 
تولی��د داخل را س��رلوحه کار خود قرار 
داده اند، اما ش��یوه عمل هم��ه آنها این 
ب��وده که ت��الش کرده اند ب��ا دیوارهای 
تعرفه ای از صنعت داخل حمایت کنند! 

سرنوشت مجوزهای پی درپی
و   ۷0 ده��ه  آغازی��ن  س��ال های  در 
همزمان با ش��عار س��ازندگی، در گوشه 
وکنار ای��ران تالش های بس��یاری برای 
تولی��د ص��ورت گرف��ت. برنام��ه دولت 
حمای��ت از صنای��ع داخلی ب��ود. برای 
این کار هم از تس��هیالت بس��یاری چه 

ب��ه صورت ارزی و چ��ه ریالی در اختیار 
تولیدکننده هایی ق��رار می گرفت که در 
مس��یر تولید گام برمی داش��تند. گاهی 
در رش��ته های مختلف صنعت��ی تراکم 
مجوزهای تولید آنچن��ان باال بود که به 
نوپا منجر  تولیدکننده های  ورشکستگی 

می شد. 
محمدحس��ین برخ��وردار ک��ه در آن 
دوران مدیریت کرده، درباره مجوزهایی 
که در ده��ه ۷0 به بعد صادر ش��د و تا 
به امروز هم ادامه دارد، می گوید: همین 
امروز 1450 کارخانه نوشابه، دوغ و آب 
معدنی در کش��ور داریم، این کارخانه ها 
بدون توجه به شرایط محیطی یا توجیه 
فنی و اقتصادی در کش��ور ایجاد شدند 
و ام��روز می بینیم که بس��یاری از آنها با 
مش��کل فروش یا تولید مواجه هستند. 
در بخش فرش های ماشینی هم وضعیت 
همین اس��ت. بیش از 400 مجوز لوازم 
خانگی صادر شده است. در فوالد 1400 
مجوز فوالد داده شده که 600 واحد آن 
در ح��ال تولید اس��ت و مابقی در حال 
اجرایی شدن اس��ت؛ فوالدی که نیاز به 
آب دارد و ایران با شرایط کم آبی روبه رو 
است. این واحدها عمدتا کوچک هستند 
و مطمئن��اً واحدهای کوچک در مقیاس 
رقابت با واحدهای بزرگ در سطح جهان 

نمی توانند رقابت کنند. 
او اضاف��ه می کن��د: در خودروس��ازی 
هم وضعیت مش��ابهی وج��ود دارد؛ 4۹ 
واحد خودروس��ازی در کشور داریم که 
با احتس��اب ۳2 مجوز تازه مجموع این 
خودروس��ازی ها به 81 واحد می رس��د، 
درحالی ک��ه در کش��وری مث��ل آلم��ان 
10 خودروس��ازی و آمری��کا 1۹ واح��د 
خودروس��ازی وج��ود دارد. هم��ه ای��ن 
مجوزها که خودروس��از نیستند و مونتاژ 
می کنن��د.  برخوردار معتقد اس��ت: اگر 
س��رمایه های کوچک در قال��ب تعاونی 
ق��رار می گرفت، می توانس��تند هم برند 
معتبرت��ری ایج��اد کنن��د و ه��م ورود 
پرقدرت تری به بازارهای جهانی داش��ته 
باش��ند، اما متأس��فانه مفهوم تعاونی در 
اقتصاد ایران بد جا افتاده اس��ت و همه 
جا تعاونی را بخش دولتی می دانند. حال 
آنک��ه تعاونی ها می توانند س��رمایه های 
کوچک را جمع کرده و تولیدی داش��ته 
باش��ند که هم بازار داخلی و خارجی را 
در اختیار بگیرند. نهایتاً دیدیم که همه 
زمین گیر  کوچک  تولیدکننده ه��ای  آن 

شدند. 
او در ادام��ه می گوید: س��وال من این 
اس��ت که از می��زان ص��ادرات غیرنفتی 
انج��ام می ش��ود، س��هم  ک��ه س��االنه 
است؟ درحالی که  خودروسازی ها چقدر 
بخش عمده ای از ص��ادرات غیرنفتی ما 
به جز مش��تقات نفت، مرب��وط به مواد 
غذایی اس��ت. مقصد اصلی این صادرات 
هم عراق و افغانستان است که به صورت 
ریالی اس��ت و نه دالری. یعنی دالری از 

این صادرات دریافت نمی شود. 
 جای خالی استراتژی

زمین خ��وردن تولیدکننده هایی که با 
ارزه��ای ارزان در ده��ه ۷0 پا به عرصه 
تولید گذاشتند و خبر ورشکستگی هایی 
که پس از آن از گوش��ه و کنار کشور به 
گوش می رسید، مس��ئوالن وقت وزارت 
صنایع و معادن را به این فکر واداش��ت 
ک��ه »مجوزه��ا« را س��اماندهی کنن��د. 

مسعود نیلی در س��ال های آغازین دهه 
80 ماموریت یافت اس��تراتژی توس��عه 
صنعت��ی ب��رای کش��ور بنویس��ید تا بر 
مبن��ای آن ایجاد صنایع هدفمند ش��ده 
و رش��ته های صنعتی هدفمند در کشور 
شکل بگیرد. اس��تراتژی توسعه صنعتی 
ک��ه او و همکاران��ش نوش��تند، با تغییر 
دولت به کتابخانه سپرده شد و هرگز به 

اجرا گذاشته نشد. 
برخوردار در ای��ن رابطه می گوید: نبود 
برنامه بلندمدت و میان مدت باعث ش��د 
مجوزهای متعدد برای رشته های مختلف 
صنعتی صادر ش��ود. نتیجه این ش��د که 
کارخانه ها محصوالت کوچک و غیرقابت 
رقابت با ب��ازار جهانی تولید کنند. آنها نه 
می توانستند در تبلیغات متمرکز شوند و نه 
در صادرات موفق باشند. قیمت محصول 
تمام شده این واحدها باالست و تولیدشان 

رقابتی نیست. 
او اضاف��ه می کند: درح��ال حاضر 85 
درص��د از واردات کش��ور را م��واد اولیه 
کارخانجات و مواد واس��طه ای تش��کیل 
می ده��د. این آم��ار نش��ان می دهد که 
می��زان وابس��تگی صنای��ع ما ب��ه مواد 
خارج��ی باالس��ت. هنوز ه��م خبری از 
برنامه ریزی نیست. مس��لما وقتی واحد 
تولیدی قدرتمند می شود، تعداد نیروی 

کار بیشتری می تواند جذب کند. 
او می گوی��د: باره��ا بح��ث از نوش��تن 
استراتژی توسعه صنعتی شد، اما در عمل 
اتفاقی نیفت��اد. امروز بس��یاری از صنایع 
ما از خودرو، لوازم خانگ��ی، کفش و... در 
رقابت با انواع مشابه خارجی دچار مشکل 
هس��تند. ما تبدیل به کشوری شدیم که 
صنای��ع مونتاژکارند و صنایعی که بتوانند 

در بازارهای جهانی رقابت کنند، نداریم. 
چه باید کرد؟ 

برخوردار در پاس��خ به این س��وال که 
در خوش��بینانه ترین حالت هشت سال 
تا چش��م انداز 1404 فرص��ت داریم. در 
این مدت زمان باقیمان��ده چه صنایعی 
در اولوی��ت بای��د ق��رار بگیرن��د؟، می 
گوی��د: اولین و فوری تری��ن اقدام دولت 
بای��د تمرکز ب��ر احی��ا و ایج��اد مراکز 
تحقی��ق و توس��عه در بخ��ش صنعت و 
کش��اورزی باشد، درس��ت مثل الگویی 
که ب��رای بخ��ش نظامی اجرایی ش��د. 
باید وابس��تگی به مواد اولیه با خارج به 
کمترین میزان ممکن برس��د و صنایعی 
که هزینه های زیاد و بهره وری کم دارند، 
باید متوقف ش��وند. دومین ش��رط این 
است که فضای کس��ب و کار به معنای 
واقع��ی اصالح ش��ود. س��ومین ش��رط، 
راه  باید  اصالح خصوصی سازی هاس��ت. 
کش��ورهایی که خصوصی س��ازی کردند 
را دنب��ال کرد. چهارمی��ن هدف، تمرکز 
بر فرهنگ س��ازی اس��ت. بای��د از همان 
سال های اول آموزش های همگانی مورد 
توجه ق��رار بگیرد. مث��ل الگویی که در 
کره جنوبی اجرایی ش��د که کودکان در 
س��ال های آغاز آموزش می آموختند که 
از تولید داخل کشورشان استفاده کنند. 
او نتیج��ه می گی��رد: اگر این مس��یر 
دنبال ش��ود، می ت��وان امی��دوار بود به 
بخش��ی از اهداف ترس��یم شده در سند 
چشم انداز نزدیک می شویم، اما همه این 
اقدامات به معنی اول ش��دن در منطقه 
نیس��ت، چون رقبای ما سرعت بیشتری 

از ما داشته و دارند. 

عواملی که تولید ایرانی را از پا انداختند

افول برندهای ایرانی، زیر ذره بین
اقتصادکالن

رئیس سازمان برنامه و بودجه:
ایران هفدهمین اقتصاد بزرگ 

جهان است
مع��اون رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان برنامه و 
بودجه با اش��اره به اینکه براس��اس گزارش صندوق 
بین المللی پول، ایران هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان 
اس��ت، گفت: براس��اس گزارش این صندوق رشد 4 
درصدی، تقلیل بی��کاری و کاهش نرخ تورم از دیگر 
شاخص های توس��عه ایران در س��ال های اخیر بوده 

است.
به گ��زارش ایس��نا، محمدباقر نوبخت در مراس��م 
تکریم و تقدیر از اس��اتید دانش��گاه پیام نور اس��تان 
گیالن با اش��اره به اینکه از دهه ۷0 درآمد سرانه به 
عنوان معیار رفاه مردم در نظر گرفته  ش��ده و رش��د 
اقتصادی، محور اصلی توس��عه ملت ه��ا قرار گرفت، 
تصریح کرد: س��رمایه انس��انی عامل اساسی در رشد 

و توسعه اقتصادی جوامع است.
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه، رش��د اقتصادی، 
سالمت جامعه و آموزش را از مولفه های اصلی توسعه 
انس��انی عنوان کرد و افزود: میزان امید به زندگی در 
کش��ور افزایش یافته و به ۷4 سال رسیده است، در 
حالی که ابتدای پیروزی انقالب س��ن امید به زندگی 

54 سال بود.
وی با اشاره به سند چشم انداز 20 ساله که از سوی 
مق��ام معظم رهب��ری به تایید رس��یده، گفت: اولین 
هدف راهبردی این سند، توسعه یافتگی و قرارگیری 

در جایگاه نخست علم و فناوری منطقه است.
نوبخت با اش��اره به اینکه براساس گزارش صندوق 
بین المللی پول، ایران هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان 
اس��ت، یادآور شد: براساس گزارش این صندوق رشد 
4 درصدی، تقلیل بیکاری و کاهش نرخ تورم از دیگر 
شاخص های توس��عه ایران در س��ال های اخیر بوده 

است.
او با بیان اینکه س��ازمان برنامه و بودجه مسئولیت 
راهبردی، رصد و توس��عه کش��ور را عهده دار اس��ت، 
افزود: جمه��وری اس��المی ایران همواره متناس��ب 
با زم��ان و با اتخاذ سیاس��ت های صحیح، توانس��ته 

توطئه های دشمنان را خنثی کند.
وی فعالیت ه��ای دانش��گاه پیام ن��ور را قابل تقدیر 
و موثر دانس��ت و گفت: دانش��گاه پیام نور دانشگاهی 
دولتی و قابل توجه است و هر آنچه دست مان برسد 

برای این دانشگاه انجام خواهیم داد.
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه ب��ا تاکید بر اینکه 
دانشگاه پیام نور باید در جذب دانشجویان اقتضائی تر 
عمل کند، یادآور شد: با الگوگیری از تجارب جهانی 

می توان به توسعه رسید.

سهم 18 درصدی کاالی مصرفی از واردات
ایرانی ها ارز خود را برای واردات 

چه کاالهایی می دهند؟
آمارهای رس��می ارائه ش��ده گویای آن اس��ت که 
58.4 درصد از واردات س��ال گذش��ته ب��ه کاالهای 
واس��طه ای مربوط ب��وده اس��ت. به گزارش ایس��نا، 
وضعی��ت واردات در س��ال های گذش��ته بحث های 
متعددی به همراه داش��ته و نس��بت ب��ه این امر گاه 
انتقادات شدیدی نیز مطرح شده است. البته بسیاری 
از کارشناس��ان اقتص��ادی بر این نکت��ه تاکید دارند 
ک��ه در کنار صادرات بای��د واردات را نیز به مانند دو 
بال کنار هم در نظر گرفت. اکنون آمارهای رس��می 
منتش��ر شده از سال گذشته گویای آن است که تنها 
18.1 از کل واردات کشور کاالی مصرفی بوده است.
بدین ترتیب در سال گذش��ته بیش از ۹ میلیارد و 
844 میلیون دالر کاالی مصرفی وارد کشور شده که 
وزن ای��ن کاالها بالغ بر ۳ میلیارد و ۳80 میلیون تن 
بوده و در نهایت 8.۷ درصد از واردات وزنی کشور به 

این بخش مربوط بوده است.
کاالهای واسطه ای که بیش��ترین بخش واردات را 
ب��ه خود اختصاص داده اند بیش از ۷5 درصد واردات 
وزن��ی را در برگرفته و با وزن��ی بالغ بر 2۹ هزار تن، 
۳1 میلی��ارد و 68۷ میلی��ون دالر صرف واردات آنها 
شده اس��ت. همچنین 15.4 درصد از واردات مربوط 
ب��ه کاالهای س��رمایه ای بوده و بالغ ب��ر 8 میلیارد و 
۳82 میلی��ون دالر کاال در ای��ن زمینه وارد کش��ور 
 شده اس��ت که از نظر وزنی کاالهای سرمایه ای تنها

2.2 درصد از واردات کشور را داشته اند.
البته بر اس��اس آمارهای گمرک 4 میلیارد و ۳8۹ 
میلیون دالر کاالی وارداتی نیز در ردیفی غیر از سه 
گروه واسطه ای،س��رمایه ای و مصرفی جای گرفته اند 
و 8.1 درص��د از واردات کش��ور را به خود اختصاص 
داده ان��د. این واردات در ش��رایطی صورت گرفته که 
در سال گذشته تراز تجاری کشور در بخش کاالهای 

غیر نفتی حدود ۷ میلیارد دالر بوده است.
رئیس سازمان توس��عه تجارت درباره واردات سال 
گذشته گفته است: طبق اطالعات به دست آمده در 
سال گذش��ته 24 هزار میلیارد تومان حقوق ورودی 
گمرکات بوده است که اگر این رقم را به 54 میلیارد 
دالر واردات ص��ورت گرفته تقس��یم کنیم نرخ موثر 
تعرفه حدود 12.۳ درصد بوده که نس��بت به س��ال 
قب��ل آن به طور میانگین ح��دود نیم درصد افزایش 

داشته است.
مجتبی خس��روتاج همچنین یادآور ش��ده اس��ت: 
حجم واردات در س��ال گذشته نسبت به مدت مشابه 
آن در سال قبل 10 میلیارد دالر افزایش یافته است.

حملونقل

عباس آخوندی در اجالس »اکو« اعالم کرد
 تجاری سازی کریدور

شمال– جنوب در دستور کار
فرصت امروز: ایران به دلیل موقعیت استراتژیک 
خود در چهارراه کریدوری جهان قرار گرفته اس��ت و 
کریدورهای ش��مال - جنوب، ش��رق - غرب، جنوب 
آس��یا و تراس��یکا چهار کریدور مهم ارتباطی جهان 
هس��تند که بخش��ی از آنه��ا از ایران می گ��ذرد. در 
همین ارتب��اط، عباس آخون��دی در نهمین اجالس 
وزرای حمل و نقل کشورهای عضو سازمان همکاری 
اقتصادی -اکو- در بندر ترکمن باش��ی گفت: اجالس 
وزرای حمل و نقل کریدور ش��مال –جنوب مهر ماه 
امس��ال در تهران برگزار می شود و مسائل مربوط به 
تجاری س��ازی این کریدور، وضع نظام تعرفه و سایر 

مسائل مربوط به آن بررسی خواهد شد. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا ارائه آخری��ن وضعیت 
کریدور بین المللی ش��مال-جنوب و اقدامات صورت 
گرفت��ه در اتصال ش��بکه ریل��ی آس��تارا در ایران و 
آس��تارای آذربایجان، اعالم ک��رد که تا تکمیل حلقه 
مفقوده باقیمانده در مس��یر ای��ن کریدور به صورت 

حمل و نقل ترکیبی انجام می شود. 
او همچنین بر رشد و گسترش تجارت منطقه اکو 
تأکی��د کرد و ادام��ه داد: ایران با در اختیار داش��تن 
زیرساخت های مناس��ب حمل و نقلی در بخش های 
مختلف، نقش مهمی را در رش��د و گسترش تجارت 
منطقه اکو به ویژه کش��ورهای محصور در خش��کی 

ایفا می کند. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
آخوندی با اشاره به افتتاح فاز اول طرح توسعه بندر 
چابه��ار و ظرفیت 8 میلیون تنی فعلی آن و تکمیل 
طرح های توسعه آن با مشارکت طرف های خارجی 
اع��الم کرد که موقعیت وی��ژه ترانزیتی این بندر در 
اتصال شرق آس��یا به شبه قاره هند و افغانستان به 
آسیای میانه، روسیه و اروپا کمک بسیار چشمگیری 
به رونق ترانزیت منطقه ای و بین المللی و به تبع آن 
روان س��ازی جریان تجارت در ای��ن منطقه خواهد 

کرد. 
آخون��دی تأکی��د کرد ک��ه امروز زمان برداش��تن 
گام های عملی برای تحق��ق برنامه ها و تصمیم هایی 
اس��ت که قبال در منطقه اکو و چارچوب برنامه های 

بخش حمل و نقل اکو وضع شده  است. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی اظه��ار امی��دواری ک��رد 
ک��ه مقدم��ات و س��ازوکارهای الزم ب��رای مطالعه 
تجاری س��ازی کریدور ریلی قزاقستان، ترکمنستان و 

ایران به زودی نهایی شود. 
آخون��دی اضافه کرد: امی��دوارم که اجالس وزرای 
حمل و نقل کش��ورهای واقع در مسیر کریدور چین، 
قرقیزس��تان، قزاقس��تان، تاجیکس��تان، افغانستان و 
ایران که کشور چین را از مسیر این کشورها و ایران 
و اروپا متصل می کند و افغانس��تان میزبانی آن را بر 

عهده گرفته است، امسال برگزار شود. 
وی همچنین ضرورت حضور چین در این کریدور 
و نیز گسترش قطارهای کانتینری آلماتی-استانبول 
و آلمات��ی – بندر عباس در چارچوب اکو به چین را 

خواستار شد. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی فعال ش��دن مس��یر ریلی 
کریدور اسالم آباد- تهران- استانبول )ITI( و تالش 
برای بازس��ازی و بهسازی مس��یر کویته – تفتان در 
داخ��ل پاکس��تان را -که یکی از موان��ع جدی برای 
عملیاتی شدن این مسیر است- مورد تأکید قرار داد. 
ازس��رگیری قطارهای مس��افری به عش��ق آباد و 

ازبکستان
آخوندی با توجه به ظرفیت های فراوان و اشتراکات 
زیاد بین کشورهای منطقه اکو، پیشنهاد کرد موضوع 
از سرگیری قطارهای مسافری مشهد-عشق آباد و نیز 
قطارهای مس��افری بین ایران و ازبکس��تان از جمله 

شهرهای سمرقند و بخارا بررسی شود. 
وی ب��ر تمرکز جدی دبیرخانه اکو جهت تس��ریع 
در اجرایی کردن چارچ��وب موافقتنامه حمل و نقل 
و ترانزی��ت اک��و )TTFA(، تس��هیل عب��ور مرزی، 
برداش��تن موانع غیرفیزیکی و تشریفات غیر الزم در 
حمل و نقل و ترانزیت و عملیاتی کردن کریدورهای 
ریل��ی و ج��اده ای منطقه اک��و با تعری��ف پروژه های 

مشترک تأکید کرد. 
آخوندی همچنین به مشترکات تاریخی، فرهنگی 
و تمدنی کش��ورهای منطقه اکو و مسیرهای اتصالی 
کشورهای همسایه به همدیگر به همراه پتانسیل های 
فراوان در آن از جمله وسعت هشت میلیون کیلومتر 
مربع��ی، جمعیت 400 میلیون��ی، منابع غنی انرژی 
و تنوع گردش��گری قابل توجه و نیز رش��د اقتصادی 
مناسب آن که موجب ش��ده تا این منطقه به عنوان 
یکی از راهبردی ترین مناطق در جغرافیایی سیاسی 

جهانی شناخته شود، اشاره کرد. 
وزیر راه و شهرس��ازی ایران اعالم کرد که این امر 
ما را ب��ر آن می دارد تا با اس��تفاده از امکانات بالقوه 
اقتصادی کشورهای عضو ارتقای رفاه ملت های خود 

را فراهم کنیم. 
گفتنی اس��ت نهمین اج��الس وزرای حمل و نقل 
س��ازمان همکاری های اقتصادی »اکو« روز گذش��ته 
در مح��ل هت��ل »دنی��ز« منطقه ملی گردش��گری 
»آوازه« در نزدیکی شهر ترکمن باشی واقع در ساحل 
ترکمنی دری��ای خزر با حض��ور وزرای حمل و نقل 
کش��ورهای عضو اکو، معاونان وزیران و نیز س��فیران 

کشورهای عضو اکو به کار خود پایان داد. 

شنبه
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بان��ک  امـروز:  فرصـت 
مرکزی اع��الم کرد که تأمین و 
پرداخت ارز مسافرتی به صورت 
اس��کناس، از طری��ق پنج بانک 
ملی ایران، ملت، سامان، تجارت 
و پارسیان امکان پذیر است. این 
در حالی اس��ت که پیش از این 
بانک مرکزی اعالم کرده بود که 
تأمین و پرداخت ارز مس��افرتی 
از طریق بانک های ملی ایران و 

سامان امکانپذیر است. 
بر این اساس، در بخشنامه ای 
که بانک مرکزی روز جمعه آن 
را منتشر کرد، بانک های تجارت، 
پارس��یان و ملت هم به فهرست 
خدمات  ارائه دهنده  بانک ه��ای 
ارز مسافرتی به مسافران خارج 
کشور افزوده ش��دند. همچنین 
در تصمیم��ی دیگ��ر، بانک های 
تجارت و پارس��یان با هماهنگی 
س��ازمان حج و زیارت نسبت به 
تأمین و پرداخت ارز مس��افرتی 
به زائران عتب��ات عالیات اقدام 

خواهند کرد. 
از این رو و در راستای اجرای 
تصمیمات اتخاذ ش��ده از سوی 
س��تاد اقتصادی دولت مبنی بر 
تبیین سیاست های جدید ارزی، 
ترتیبات تأمی��ن و پرداخت ارز 
مس��افرتی به شرح زیر است که 
تأمین و پرداخت ارز مس��افرتی 
)به صورت اسکناس( یک بار در 

سال امکان پذیر خواهد بود. 
ب��ر اس��اس گ��زارش بان��ک 
مرک��زی، عالوه بر ای��ن، تأمین 

و پرداخ��ت ارز مس��افرتی )ب��ه 
صورت اسکناس( برای مسافران 
هوای��ی ب��ه مقصد کش��ورهای 
آذربایج��ان،  ارمنس��تان، 
لتون��ی،  اس��تونی،  ب��الروس، 
لیتوانی، گرجس��تان، قزاقستان، 
قرقیزس��تان، مولداوی، روسیه، 
ترکمنس��تان،  تاجیکس��تان، 
اوکرای��ن، ازبکس��تان، ترکی��ه، 
افغانستان، بحرین، قطر، کویت، 
پاکستان، عمان، امارات متحده 
عرب��ی و قبرس ب��ه مبلغ 500 
یورو یا معادل آن به سایر ارزها 
و برای س��ایر کش��ورها )به جز 

کش��ور عراق( به مبلغ یک هزار 
یورو یا معادل آنها به سایر ارزها 
به نرخ روز اعالمی از سوی این 
بانک و با احتس��اب کارمزدهای 
متعلقه در ارتباط با پرداخت ارز 
مورد اش��اره امکان پذیر خواهد 

بود. 
همچنین، تأمی��ن و پرداخت 
ارز مس��افرتی ب��ه مس��افران با 
س��ن قانونی کمتر از 12س��ال 

امکان پذیر نیست. 
این گزارش می افزاید: مدارک  
مورد نیاز هنگام ارائه درخواست 
خری��د ارز ب��ه بان��ک، گذرنامه  

ایران ،  اسالمی   جمهوری   معتبر 
بلیت  مس��افرت هوای��ی اعم از 
یکس��ره  یا دو س��ره  )کاغذی و 
ی��ا الکترونیکی (، ویزای کش��ور 
مورد کش��ورهایی  )در  مقص��د 
که نیاز به ویزا دارند( را ش��امل 

می شود. 
بر این اساس، بانک های عامل 
بای��د پ��س از دریاف��ت معادل 
ریالی مربوطه به جای پرداخت 
ارز به متقاضی، نسبت به صدور 
سند  حس��ابداری       یا رسید اقدام 
کنند. همچنین ش��عبه    یا باجه  
بان��ک عامل مس��تقر در مبادی 

از باجه کنترل  خروجی )پ��س 
گذرنام��ه(، در مقاب��ل دریافت 
س��ند حس��ابداری       ی��ا رس��ید 
نسبت به پرداخت ارز مسافرتی 

مربوطه اقدام کنند. 
تامین و پرداخت ارز مسافرتی 
به ایرانیان مقیم خارج از کشور 
مج��از نیس��ت؛ در رابط��ه ب��ا 
مصادیق ایرانیان مقیم خارج از 
کشور، بانک ها می توانند مراتب 
را از وزارت امور خارجه استعالم 

کنند. 
در صورت امکان اس��تفاده از 
)مثل  پرداخت  ابزارهای  س��ایر 
کارت و حوال��ه(، مج��از و مورد 

تأکید بانک مرکزی است. 
حسب هماهنگی های به عمل 
آمده با س��ازمان ح��ج و زیارت 
و ب��ه منظور تس��هیل ش��رایط 
مس��افرت هموطن��ان ایرانی به 
عتبات عالیات، تأمین و پرداخت 
ارز مس��افرتی به زائران عتبات 
عالیات اعالمی از سوی سازمان 
حج و زی��ارت )به طور کلی اعم 
از زمین��ی یا هوای��ی( به میزان 
250 هزار دین��ار عراق صرفا از 
طریق تمام شعب ارزی منتخب 
بانک های تجارت و پارسیان در 
س��طح ش��هر و با ارائه فهرست 
توس��ط  که  زائران  مش��خصات 
دفاتر سازمان مورد اشاره تأیید 
شده باش��د، بدون ارائه بلیت و 
گذرنامه با رعایت بندهای )1(، 
)۳(، )6( و )۷( ف��وق )حس��ب 

مورد( بالمانع است. 

بانک مرکزی اعالم کرد

5 بانک ارز مسافرتی می دهند پیش نیازهای ثبات ارز تک نرخی

نقش ارز و موضوعات مرتبط با آن به س��هم و نقش 
تجارت خارجی در اقتصاد ایران بس��تگی زیادی دارد. 
مروری تاریخی بر اقتصاد کشور نشان می دهد که حتی 
قرن ها پیش از کشف نفت، به دلیل جایگاه استراتژیک 
جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر مبادالت شرق و غرب 
جهان، ایران از تجارت با کشورهای دیگر بهره مند بوده 
است. با کشف نفت در سال 128۷ شمسی و استخراج 
و صدور آن به کش��ورهای صنعتی، س��هم تجارت در 
اقتصاد ملی روز به روز افزایش یافت.  هرچه گذش��ت 
استخراج و فروش نفت بیشتر و حجم تجارت خارجی 
کشور در مقایسه با سایر بخش های اقتصاد فربه تر ش�د. 
در سال های بعد وابستگی شدید به صادرات نفت خام 
از یک طرف و واردات محصوالت ساخته شده از سوی 
دیگر، باعث شد تا اقتصاد کشور در مقابل تحوالت ارزی 
و نفتی آس��یب پذیر شود. به همین دلیل بحث رهایی 
اقتصاد کش��ور از ارزهای متزلزل نفت��ی در اواخر دهه 
50مطرح شد، اما در شعارهای انقالب، تبلور بیشتری 
پی��دا ک��رد به طوری ک��ه رهایی از وابس��تگی اقتصاد 
کش��ور به صادرات تک محصولی نفت خام به یکی از 

آرمان های انقالب تبدیل شد. 
تقریبا همه دولت های پس از دولت س��ازندگی پیگیر 
تک نرخی ک��ردن قیمت ارز بوده اند. با این وصف، به جز 
دوره دوم دول��ت آقای خاتمی، هیچ دولتی نتوانس��ت به 
این هدف دس��ت یابد.   به لح��اظ مبانی نظری، بهترین 
ش��رایط در بازارهای اقتصادی، وقتی به وجود می آید که 
عرضه و تقاضا در قیمتی قابل رقابت با هم برابر باش��ند و 
بنابراین هرگونه انحراف از قیمت تعادلی منجر به اختالل 
در متغیرهای اقتصادی خواهد ش��د. اما این وضعیت در 
بس��یاری از دولت ها به دالیل مختلف وجود ندارد و بعضا 
ب��ه اهداف اقتصادی خود، اقدام به تغییر قیمت کاالهایی 
می کنن��د که تأثیرگ��ذاری زیادی بر ش��رایط اقتصادی، 
اجتماعی و حتی سیاس��ی جامعه دارند.  اگرچه دخالت 
دولت در تعیین قیمتی غیر از قیمت تعادلی می تواند بین 
پیامدهای آثاری منفی بر جای بگذارد، اما سیاست گذاران 
معم��وال مثبت و تبعات منفی انح��راف از قیمت تعادلی 
ارزیاب��ی می کنند و تصمیم مطل��وب را می گیرند.   یکی 
از متغیره��ای مهم و تأثیرگذار در اقتصاد همه کش��ورها 
به خصوص کشور نفت خیز ایران، قیمت ارزهای خارجی 
است. از آنجا که نرخ ارز بر میزان صادرات و واردات تأثیر 
محس��وس دارد، دخالت یا عدم دخالت دولت در تعیین 
این نرخ، نیاز به مطالعات و محاس��بات دقیق دارد.  با این 
وصف، به نظر می رس��د س��اختارهای موجود اقتصادی، 
اجتماعی و سیاس��ی کش��ور اجازه نمی ده��د که تعیین 
قیمت ارز به دس��ت بازار س��پرده شود، اگرچه تعدادی از 
اقتصاددان��ان و فعاالن ش��اغل در بخش تجارت، اصرار به 
عدم دخالت دولت و آزادسازی قیمت ارز دارند، اما با فرض 
اینکه بپذیریم واحد ش��دن نرخ ارز در قیمت تعادلی آن 
مطلوب است، دولت به عنوان فعال ترین کارگزار اقتصادی 
ک��ه انحصار صادرات نفت کش��ور را در اختیار دارد، قادر 
به اجرای سیاس��ت تک نرخی شدن ارز در شرایط فعلی 
نخواهد ب��ود. این ادعا به این دلیل اس��ت که رها کردن 
قیمت ارز در ش��رایط فعلی منجر ب��ه افزایش یک باره و 
شدید آن در بازار خواهد بود که این شوک به نوبه خود به 
س��ایر متغیرهای اقتصادی سرایت خواهد کرد و منجر به 
اختالل در سایر بازارها و در نتیجه کل اقتصاد خواهد شد.  
بنابراین اجرای سیاست تک نرخی شدن قیمت ارز، دولت 
باید به اندازه کافی ارز در اختیار داشته باشد تا از افزایش 

شدید و توأم با شوک قیمت آن در بازار جلوگیری کند. 

بانک مرکزی ابالغ کرد
سقف نقل  و انتقال وجوه در شعب 

بانکی محدود می شود
فرصـت امـروز: بانک مرکزی در بخش��نامه ای به 
مدی��ران بانکی، م��واردی را در راس��تای جلوگیری از 
تخلفات احتمالی ابالغ کرد که بر این اساس باید برای 
هر یک از ش��عب بر اس��اس درجه شعب، سقف هایی 
برای نقل و انتقال وجوه در نظر گرفته ش��ود.  در این 
بخشنامه آمده اس��ت که با عنایت به برخی گزارشات 
واصله در خصوص سوءاس��تفاده برخ��ی از کارمندان 
بانک ها و مؤسس��ات اعتباری غیربانک��ی باالخص در 
سطح شعب در زمینه برداشت و نقل و انتقال غیرمجاز 
وجوه به حساب خود و یا اشخاص ثالث، ضروری است 
دس��تور فرمایند تا به قید فوری��ت تدابیری در زمینه 
اعمال کنترل های داخلی به منظور جلوگیری از وقوع 
چنین تخلفانی اتخاذ شود. در این خصوص الزم است، 
حداقل اقدامات کنترلی ذیل توسط بانک ها و مؤسسات 
اعتباری غیربانکی صورت پذیرد.  همچنین در اس��رع 
وقت ضوابط کنترل��ی و احتیاطی دقیقی در خصوص 
سطح دسترس��ی کارکنان برای نقل و انتقال وجوه در 
سطح شعب تدوین شده و ضمن تعیین محدوده هایی 
برای میزان مبلغ نقل و انتقال، در قالب سطوح جزیی، 
متوس��ط و عمده، نس��بت ب��ه رصد و کنت��رل نقل و 
انتقاالت باالخص در س��طوح عمده اقدام شود و بدون 
اخذ تأییدیه های ضروری و کنترل های چندگانه توسط 
سرپرس��تی ها و واحدهای س��تادی نقل و انتقاالت در 
مبالغ عمده و حتی المقدور متوسط، امکان پذیر نباشد. 
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یادداشت

اطالعیه

عبور ذخایر ارزی از 108 میلیارد دالر
پیش بینی IMF از اقتصاد ایران

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از 
شاخص های کالن اقتصاد ایران پیش بینی کرد که ذخایر 
ارزی ایران در سال جاری با افزایش 1۳.۳ میلیارد دالری 
ب��ه بیش از 108 میلیارد دالر برس��د. به گ��زارش ایبنا، 
صن��دوق بین المللی پ��ول در جدیدترین گزارش خود 
از سلسله گزارش های موس��وم به چشم انداز اقتصادی 
خاورمیانه پیش بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال 
جاری به 4درصد و نرخ تورم به 12.1 درصد برسد. این 
نهاد بین المللی رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را 
4.۳ درصد و نرخ تورم ایران در این س��ال را ۹.۹ درصد 
محاسبه کرده است. بر اساس این گزارش تولید ناخالص 
داخلی ایران در س��ال 201۷ بالغ بر 4۳1.۹ میلیارد دالر 
بوده که پیش بینی می ش��ود این رقم در س��ال 2018 به 

418.۹ میلیارد دالر کاهش یابد. 
این نهاد بین المللی همچنین پیش بینی کرده اس��ت 
رش��د بخش غیرنفتی ایران از 4درصد در سال 201۷ به 
۳.8 درصد در س��ال جاری کاهش یابد. رشد بخش نفتی 
ای��ران نیز از 5.2 درصد در س��ال قبل ب��ه 4. 6 درصد در 
س��ال جاری کاهش می یابد. ایران در سال 201۷ بالغ بر 
۳.8 میلیون بشکه در روز نفت تولید و 2.46 میلیون بشکه 
در روز نفت صادر کرد و پیش بینی شده است تولید نفت 
ایران در س��ال 2018 در سطح ۳.8 میلیون بشکه در روز 
باقی بماند اما صادرات نفت به 2.66 میلیون بشکه در روز 
افزایش پیدا کند. تولید گاز ایران نیز در سال 2018 معادل 
5.۳2 میلیون بشکه در روز و صادرات گاز در همین سال 
معادل 0.22 میلیون بش��که در روز خواهد بود. صندوق 
بین المللی پول میزان رشد نقدینگی در ایران طی امسال 
را 2۳.8 درصد پیش بینی کرده اس��ت که نسبت به رشد 
2۳.5 درصدی نقدینگی در سال قبل اندکی افزایش خواهد 
داشت. ایران در سال 201۷ بالغ بر 10۹.5 میلیارد دالر کاال 
و خدمات ص��ادر و ۹1.6 میلیارد دالر کاال و خدمات وارد 
کرد. پیش بینی شده است صادرات ایران امسال به 1۳0.۳ 
میلیارد دالر و واردات به 10۳.۳ میلیارد دالر افزایش یابد. بر 
اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول تراز حساب های 
جاری ایران طی امس��ال افزایش قابل مالحظه ای خواهد 
داش��ت و به رکورد 2۹.2 میلیارد دالر خواهد رسید. این 
رقم برای س��ال قبل 18.4 میلیارد دالر گزارش شده بود. 
همچنین پیش بینی شده است ذخایر ارزی ایران در سال 
جاری با افزایش 1۳.۳ میلیارد دالری نسبت به سال قبل به 
108.4 میلیارد دالر برسد. ذخایر ارزی ایران در پایان سال 

201۷ بالغ بر ۹5.1 میلیارد دالر گزارش شده بود. 

درباره گمانه زنی اخیر وزیر اقتصاد
اما و اگرهای نرخ سود بانکی

وزی��ر اقتص��اد چند روز پی��ش اعالم ک��رد که نرخ 
س��ود بانکی امسال یکسان می ش��ود. به گفته مسعود 
کرباسیان، نرخ سود بانکی سال قبل با نوساناتی همراه 

بود، اما امسال این نرخ سود را یکسان خواهیم کرد. 
در این رابطه هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در 
گفت وگو با خبرآنالین درباره زمزمه های اخیر تغییر نرخ 
سود بانکی گفت: هرچند نرخ ایده آل سود بانکی در نهایت 
ب��ه عرضه و تقاضا در بازار بس��تگی دارد، اما همانطور که 
قیم��ت کاال را بازار تعیین می کند، قیمت پول را هم بازار 
تعیین می کند، با این حال مهم ترین متغیر بر قیمت پول یا 
همین نرخ سود، متغیرهایی چون نرخ تورم و نرخ بازدهی 
در بخش های واقعی اقتصاد، است.  او ادامه داد: در بیشتر 
کشورهای دنیا بازار پول، متمرکز است و بانک مرکزی 
به عن��وان نهاد ناظر بر فعالیت بانکها یا همان متولیان 
پول از یک س��و و گیرندگان تس��هیالت از سوی دیگر 
نظارت می کند تا در یک فضای رقابتی نرخ تعیین شود. 
در هیچ اقتصاد توسعه یافته ای نرخ ها دستوری تعیین 
نمی شوند، بلکه گیرندگان تسهیالت و پرداخت کنندگان 
آن در ای��ن بازار نقش دارند، البت��ه این به معنی عدم 

نظارت بانک مرکزی نیست. 

دریچــه

با وجود گذش��ت حدود دو ماه از وعده 
بانک مرکزی برای جب��ران زیان بانک ها 
در انتشار اوراق گواهی سپرده 20درصد، 
مدیران بانک��ی می گویند تاکنون در این 

باره اقدامی نشده است. 
به گزارش ایس��نا، انتشار اوراق گواهی 
سپرده در بهمن ماه سال قبل و به مدت 
دو هفته با هدف جذب نقدینگی به سمت 
شبکه بانکی و ایجاد تعادل در بازار ارز در 
بانک ها صورت گرفت. بانک مرکزی طی 
اقدامی نرخ س��ودآوراق گواهی سپرده را 
با 5درصد باالتر از س��ود س��پرده موجود 
در ش��بکه بانکی )15( ح��دود 20درصد 
تعیی��ن ک��رد. در دو هفته ای ک��ه اوراق 
منتش��ر شد، نزدیک به 240هزار میلیارد 
تومان در بانک ها فروش رفت و به اذعان 
مدیران بانک مرکزی عمده این فروش به 
تبدیل وضعیت حس��اب های 15درصد یا 
حساب هایی که به پایان سررسید نزدیک 
بودند، برمی گ��ردد و کمتر موجب جذب 
س��پرده جدید ک��ه هدف اصلی انتش��ار 

اوراق بود، منتهی شد. 

ب��ه ه��ر ص��ورت انتش��ار 240 ه��زار 
میلی��اردی اوراق ک��ه اختالف 5درصدی 
با س��ود بانکی داش��ت، با سررس��ید یک 
ساله موجب می شود که بانک ها 12هزار 
میلی��ارد توم��ان باالتر از س��ودی که به 
می کرده اند،  پرداخت  15درصد  س��پرده 
بپردازن��د. در این حال��ت این زیان منبع 
تعریف ش��ده ای ندارد چ��را که در حالت 
عادی س��ود س��پرده از س��ود تسهیالت 
ک��ه بانک ه��ا پرداخت می کنن��د، تأمین 
می ش��ود، بنابراین با توجه ب��ه اینکه در 
حال حاضر سود تس��هیالت 18درصد و 
سود این اوراق 20درصد است، در اتفاقی 
عجیب س��ود س��پرده باالتر از تسهیالت 
ق��رار گرفت��ه ک��ه موجب زی��ان بانک ها 

می شود. 
ام��ا در زم��ان انتش��ار اوراق ب��ود که 
س��یف-رئیس کل بانک مرکزی- اعالم 
کرد اگر بانک ه��ا در جریان اجرای این 
طرح دچار زیان شوند، بانک مرکزی آن 
را جبران خواهد کرد. بعد از این موضوع 
حی��دری- معاون نظارت بانک مرکزی- 

گفته بود که این بانک در حال بررس��ی 
جریان انتش��ار اوراق ب��وده و بانک ها را 
به ط��ور جداگانه بررس��ی می کند و در 
مورد نحوه جبران زی��ان تصمیم گیری 

خواهد کرد. 
ب��ا اینک��ه در مدت اخی��ر بانک ها طی 
نام��ه ای ب��ه بان��ک مرکزی درخواس��ت 
جب��ران س��ود و ارائه راهکار داش��ته اند، 
آخری��ن اخبار دریافتی از مدیران ارش��د 
بانکی از ای��ن حکایت دارد ک��ه تاکنون 
بانک مرکزی در این رابطه اقدامی انجام 
نداده و وضعیت مشخص نیست. بانکی ها 
از بان��ک مرک��زی می خواهند که هر چه 
سریع تر برای جبران زیان ناشی از انتشار 
اوراق 20درص��دی همکاری های الزم را 

انجام داده و به قول خود عمل کنند. 
این در حالی اس��ت ک��ه در مجموع با 
وجود هزینه ای که به دنبال انتش��ار اورق 
ایجاد شده کال برای همه بانک ها با زیان 
همراه نیس��ت چراکه ممکن اس��ت بانک 
مرک��ز بنابر اش��اره ای ک��ه در این مورد 
داشته با بدهی آنها به بانک مرکزی تهاتر 

کند در این حالت سود کمتری نسبت به 
جریمه براش��ت از بانک مرکزی پرداخت 
خواهند کرد. جریان از این قرار است که 
برخ��ی بانک ها بی��ش از آنکه جمع آوری 
سپرده یا نقدینگی داشته باشند، مصارف 
دارن��د که در ای��ن حالت ب��رای جبران 
کسری دس��ت به اضافه برداشت از بانک 

مرکزی می زنند. 
در این ش��رایط بدهی آنه��ا با جریمه 
۳4درصدی مواجه می شود و تا زمانی که 
تس��ویه نکنن��د، بای��د ای��ن نرخ ب��اال را 
بپردازند، اما در زمان انتشار اوراق گواهی 
س��پرده 20درصد آنها توانستند منابعی 
را در این حال��ت جذب کنند که موجب 
ش��د در مرحله اول به سمت برداشت از 
بانک مرکزی حرکت نکرده و در س��وی 
دیگر بخش��ی از بدهی آنها تس��ویه شود. 
در ای��ن حالت اوراق 20درص��د با اینکه 
نرخی باالتر از س��ود تسهیالت 18درصد 
دارد، ام��ا در هر حال از جریمه ۳4درصد 
برای آنه��ا بهتر ب��وده و اختالف حداقل 

14درصدی دارند. 

با اجرایی ش��دن دس��تورالعمل پرداخت 
وام ازدواج 15میلیون تومانی در اردیبهشت 
ماه س��ال جاری، تمامی زوجینی که از سال 
گذش��ته و ب��رای وام 10میلیون��ی ثبت نام 
کرده بودند، مشمول مبلغ 15میلیونی برای 
هر یک می ش��وند.  بر اس��اس این گزارش، 
وام ازدواج تا س��ال 1۳۹4 با مبلغ ۳میلیون 
تومان برای هر زوج پرداخت می شد که این 
رقم س��ال ها بود تغییر نکرده ب��ود تا اینکه 
مجل��س در قانون بودجه س��ال 1۳۹5 رقم 
10میلیونی را مصوب و الزم االجرا دانس��ت. 
با اینکه بانک ها با توجه به کاهش��ی که در 
منابع قرض الحس��نه آنها وجود داش��ت، با 
افزایش یکباره س��ه برابری مبلغ وام ازدواج 
مخال��ف بودند، ام��ا در هر ص��ورت موظف 
ش��دند که این تس��هیالت را با تأمین منابع 
از مح��ل جاری پرداخت کنند.  با این وجود 
وقتی جریان بررس��ی الیحه بودجه 1۳۹۷ 
در مجلس اجرایی شد، نمایندگان بار دیگر 
افزایش مبلغ وام ازدواج از 10 به 15میلیون 
تومان را مطرح کردند و طولی هم نکشید که 
با موافق��ت رئیس جمهوری و تصویب قانون 
بودجه وام ازدواج از 10 به 15میلیون تومان 

برای هر زوج افزای��ش یافت.  بانک مرکزی 
در س��ال جاری وام ازدواج 15میلیونی را به 
شبکه بانکی ابالغ و از چندی پیش بانک ها 
در ای��ن مورد اقدام کردن��د.  متقاضیان وام 
ازدواج که از قبل از اجرایی ش��دن سیاست 
جدی��د ثب��ت ن��ام کرده اند هم ش��امل وام 
15میلیونی می ش��وند یعنی مبلغ پرداختی 
ب��ه آنها ب��ه ج��ای 10میلی��ون 15میلیون 
تومان خواهد بود.  در ش��رایط جدید مهلت 
بازپرداخت وام ازدواج 60ماهه ش��ده و البته 
به مانند گذشته ش��امل کارمزد 4درصدی 
خواهد بود.  در س��ال گذش��ته ب��ا توجه به 
طوالنی ش��دن صف وام ازدواج که به بیش 
از 500هزار نفر می رس��ید، طرح ضربتی وام 
ازدواج ب��ه مرحله اجرا درآمد و بانکها به طور 
مضاعف این تسهیالت را پرداخت کردند و در 
این مدت صف وام ازدواج به کمتر از 50هزار 
نفر رس��ید.  طبق آخرین آمار اعالمی بانک 
مرکزی سال گذشته با اجرای طرح ضربتی 
در مجموع تس��هیالت ازدواج در اختیار یک 
میلیون و 180هزار نفر قرار گرفت که سقف 
ای��ن وام هم 10میلیون تومان بود در نتیجه 

صف متقاضیان وام ازدواج از میان رفت.

وام 15 میلیونی ازدواج به کدام زوجین می رسد؟ 

قول بانک مرکزی برای جبران سود 20درصدی اوراق

بانک ها منتظرند

سیدمرتضی افقه
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران

شنبه
15 اردیبهشت 1397

شماره 1056
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مدیرعامل بورس کاالی ایران در حالی 
طی روزه��ای اخیر از راه اندازی معامالت 
قراردادهای آتی زعف��ران در بورس کاال 
در آین��ده نزدیک خب��ر داد که به اعتقاد 
مش��اور مع��اون وزی��ر جهاد کش��اورزی 
نبای��د فرصت را برای راه ان��دازی هر چه 
س��ریع تر ای��ن معامالت و ب��ه کارگیری 
این ابزار نوین مالی جهت افزایش قدرت 
پیش بینی پذیری قیمت زعفران در کشور 

را از دست داد. 
به گزارش س��نا و ب��ه نقل از کاال خبر، 
حبی��ب رادف��ر در خص��وص معام��الت 
زعف��ران در ب��ورس کاال گف��ت: معاونت 
تخصص��ی ام��ور باغبان��ی وزارت جه��اد 
کش��اورزی ب��ا فعالیت و توس��عه بورس 
زعف��ران کاماًل موافق اس��ت؛ چراکه این 
اعتقاد وجود دارد که از طریق بورس کاال 
هم می توان برای بخش کشاورزی تجهیز 
منابع کرد و هم از فرآیند کش��ف قیمت 

شفاف برخوردار شد. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه به کم��ک انجام 
معامالت طالی س��رخ در بورس می توان 
نس��بت به حذف واسطه های غیرضرور و 
دالالن کاذب اق��دام به عمل آورد، گفت: 
به دلیل اینکه ایران با در اختیار داش��تن 
سهم حداکثری در تولید زعفران در دنیا 
منحصر به فرد اس��ت، بنابراین باید حتماً 
بورس زعفران به صورت جدی تر فعالیت 
خود را پیگیری کند تا از این طریق ایران 
بتواند نقش تأثیرگذاری در جهان به ویژه 

در حوزه تعیین قیمت ها داشته باشد. 
به گفت��ه رادفر، برای رس��یدن به این 
جایگاه ابتدا باید به کمک عرضه محصول 

در ب��ورس کاال ب��ه ب��ازاری منس��جم و 
متش��کل برای زعفران در کش��ور دست 
یابیم تا بتوان پس از آن در عرصه جهانی 
نیز فعالیت ها را توس��عه داده و از بس��تر 
بورس با دیگر کش��ورها وارد معامله شده 
و نظام قیمت گذاری را به دس��ت بگیریم. 
از جمل��ه کش��ورهایی ک��ه می ت��وان در 
توس��عه فعالیت های بین المللی در حوزه 
زعفران مدنظر داشت، کشور اسپانیاست 
که بیشترین سهم را از معامالت زعفران 

ایرانی در اختیار خود دارد. 
این مقام مس��ئول تأکید ک��رد: اعتقاد 
داری��م محصوالت��ی همچ��ون زعف��ران، 
سیب، کیوی، پسته و سایر محصوالتی را 
که قابلی��ت انبارمانی باالیی دارند باید از 

طریق بورس کاال عرضه کنیم. 
فرصت را از دست ندهیم

وی در خص��وص برنامه ب��ورس کاال 
ب��رای راه اندازی معام��الت قراردادهای 
آتی برای محصول زعفران اظهار کرد: با 
توجه به اینکه کشاورزان و زعفران کاران 
آش��نایی الزم را ب��رای ورود ب��ه ای��ن 
معام��الت ندارند، بای��د آموزش هایی را 
ارائه کرد، چراکه نکته اساسی این است 
ک��ه باید معامالت آت��ی زعفران هر چه 
زودتر در بورس کاال آغاز شده و فعاالن 
این حوزه هر چه سریع تر به بورس ورود 
پی��دا کنند تا نقاط ضع��ف احتمالی در 
این نوع معامالت برای این نوع محصول 
شناس��ایی و رفع شود. بر همین اساس، 
نبای��د فرصت را برای آغاز معامالت آتی 
در بورس و استفاده از این نوع ابزار مالی 

از دست داد. 

تجربه موفق خرید توافقی زعفران 
در بورس

وی به اجرای موفقیت آمیز طرح خرید 
توافقی زعفران در بستر بورس کاال اشاره 
کرد و گفت: طبق جلس��اتی که با حضور 
مباش��ران اجرای این طرح داشتیم، این 
نتیجه حاصل ش��د ک��ه در اولین تجربه 
اج��رای این ط��رح در ب��ورس کاال برای 
کش��اورزان رضای��ت کافی حاصل ش��ده 
است، به طوری که زعفران کاران عالقه مند 

هستند در این طرح شرکت کنند. 
رادف��ر افزود: این اس��تقبال از آن جهت 
است که پیش از اجرای این طرح زعفرانکار 
محص��ول خود را ب��ه قیمت��ی نزدیک به 
2.5 میلی��ون تومان ب��ه ازای هر کیلوگرم 
می فروخ��ت؛ ای��ن در حالی اس��ت که در 
سیاس��ت طرح خرید توافقی که در س��ال 
۹6 برای اولین بار اجرایی شد، هر کیلوگرم 
پوشال معمولی زعفران به نرخ 44 میلیون 
ریال، پوش��ال مرغ��وب 4۹ میلیون ریال و 
نگین زعفران به قیمت 54 میلیون ریال در 
بورس کاال معامله شد و به این ترتیب، سود 
باالتری نسبت به معامالت سنتی به دست 

زعفران کاران رسید. 

ارتقای کیفیت برای کسب سود بیشتر
مش��اور معاون وزیر جهاد کش��اورزی 
ب��ا تأکید بر اینک��ه به کمک مکانیس��م 
معامالت��ی ب��ورس کاال و کش��ف قیمت 
ش��فاف در این بازار، منفعت بیشتری به 
جیب تولیدکننده ایرانی می رسد، افزود: 
این مزیت موجب می ش��ود کش��اورزان 
ب��رای کس��ب س��ود بیش��تر و رعای��ت 
اس��تانداردهای بورس در راستای ارتقای 
کیفی��ت محصول خود تالش بیش��تری 
داش��ته باش��ند و در نتیج��ه، محص��ول 

باکیفیت تری به مصرف کننده می رسد. 
لزوم برندسازی زعفران ایرانی

رادفر در خاتمه س��خنان خ��ود با بیان 
اینکه ایران سند مالکیت فکری زعفران را 
در سازمان جهانی مالکیت فکری دریافت 
کرده، گفت: با بسترس��ازی برای کش��ف 
قیمت شفاف زعفران در بورس کاال، باید در 
خصوص برندس��ازی زعفران ایرانی به ویژه 
در دو اس��تان خراس��ان رضوی و خراسان 
جنوب��ی محکم ت��ر گام برداریم ت��ا از این 
پس کش��ورهای دیگر امکان سوءاستفاده 
از زعف��ران ایرانی به نام خ��ود را در عرصه 

بین المللی پیدا نکنند. 

گمانه زنی درباره راه اندازی معامالت آتی زعفران

تجربه موفق خرید توافقی در بورس
دریچه

بلومبرگ گزارش داد
ایرانی ها در سه ماه گذشته، 9 تن 

طال خریدند
آمارهای منتش��ر شده توسط ش��ورای جهانی طال 
نش��ان می دهد میزان تقاضا برای خرید سکه و شمش 
طال در ایران در س��ه ماهه نخست س��ال 2018، ۹.۳ 
تن بوده اس��ت.  به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به 
نقل از بلومبرگ، بع��د از کاهش ارزش پول ملی ایران 
در ماه های اخیر و افزایش نگرانی ها نس��بت به خروج 
 آمری��کا از برج��ام و بازگش��ت تحریم ه��ا، ایرانیان در

سه ماهه نخست امسال بیش از گذشته به خرید طال روی 
آورده اند.  آمارهای منتشر شده توسط شورای جهانی طال 
نش��ان می دهد، به دلیل نگرانی سرمایه گذاران از تشدید 
تنش ها در رواب��ط ایران و آمریکا و چش��م انداز اقدامات 
کنترلی ارزی، میزان تقاضا برای خرید سکه و شمش طال 
در ایران در س��ه ماهه نخست سال به ۹.۳ تن رسیده 
که باالترین رقم در ۳ س��ال گذشته بوده است. دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمری��کا تا 12 ماه می  فرصت 
دارد در مورد مان��دن آمریکا در برجام یا خروج از این 
توافق و تحریم مجدد ایران تصمیم گیری کند.  ارزش 
ریال ایران در چند ماه گذشته به پایین ترین رقم خود 
رسیده اس��ت. دولت ایران در ماه آوریل اقداماتی را به 
منظور یکسان سازی نرخ ارز صورت داد.  بر اساس این 
گزارش، برخالف رشد تقاضا برای خرید سکه و شمش، 
مصرف جواهرات در ایران در س��ه ماهه نخست امسال 
نسبت به یک س��ال قبل 16 درصد کاهش یافته و به 
10.۷ تن رس��یده اس��ت.  به گفته آلیستیر هیوئیت، 
رئی��س بخش اطالعات بازار ش��ورای جهانی طال؛ بعد 
از آنکه دولت ایران در س��ال گذش��ته مالیات بر ارزش 
افزوده ۹ درصدی را بر جواهرات اعمال کرد، خریداران 
ایرانی بیش��تر به دنبال خرید سکه و شمش به عنوان 
سرمایه گذاری هس��تند تا خرید جواهرات.  وی افزود: 
بانک مرکزی ایران نیز عرضه سکه طال را در سه ماهه 
نخست امس��ال افزایش داده و اندکی از رشد قیمت ها 
کاسته است. این فاکتورها سبب شده سکه یک کاالی 

سرمایه ای پر استفاده تر نسبت به جواهرات باشد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد
کارنامه موفق بورس در تأمین مالی 

شرکت ها
رئی��س کمیس��یون اقتصادی مجل��س نقش بازار 
س��رمایه در تأمی��ن مال��ی ش��رکت ها و شناس��ایی 
فرصت ها برای اجرای پروژه های کالن در کش��ور را 
مهم دانست و عملکرد این نهاد را موفق ارزیابی کرد. 
محمدرض��ا پورابراهیمی در گفت وگو با س��نا گفت: 
این تأمین مالی، از محل های متنوعی از جمله افزایش 
س��رمایه، اوراق سلف بورس کاال، انتش��ار انواع اوراق و 
پذیرش ش��رکت و صندوق ها صورت گرفته است.  وی 
افزود: مجموعه بازار سرمایه به دلیل وظیفه تأمین مالی، 
یکی از س��از و کارهای اثر گذار بخش اقتصاد محسوب 
می ش��ود و در توس��عه اقتصاد ملی نقش ویژه ای ایفا 
می کند.  این نماینده مجلس یادآور ش��د: خوشبختانه 
امروز در بازار سرمایه ما، پشتیبانی از شرکت های نوپا 
و در عی��ن حال نوآور در دس��تور کار قرار دارد که این 
اقدام می تواند به ارتقای توانمندی شرکت ها و تکمیل 

ظرفیت سازی در اقتصاد کشور کمک کند. 

بازار سرمایه در هفته ای که گذشت
تاالرشیشه ای در هاله ای از ابهام

تحلیلگر بازار سرمایه گفت گمانه زنی های میان مدت 
س��رمایه گذاران منجر به ایجاد نوسانات زودگذر بازار ها 
ش��ده و به نوبت بازار ها را ملتهب می س��ازد.  امیرعلی 
امیرباقری، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت وگو با باشگاه 
خبرن��گاران جوان، با اش��اره به وضعیت بازار س��رمایه 
طی هفته گذش��ته اظهار کرد: رفتار شیفته ساز جریان 
آزاد نقدی ناش��ی از اخب��ار کوتاه مدت و گمانه زنی های 
میان م��دت س��رمایه گذاران، منجر به ایجاد نوس��انات 
زودگذربازار ها شده و به نوبت بازار ها را ملتهب می سازد. 
پ��س از اس��تقرار نظام منضبط ارزی دولت و س��خنان 
رئیس بان��ک مرکزی رفته رفته زاویه بین ب��ازار آزاد و 
دولتی بیش��تر شده و همبس��تگی آنها کاهش می یابد.  
وی اف��زود: در این می��ان ورود دول��ت و بانک مرکزی 
جهت یکپارچه سازی این بازار ها و بازآرایی سیاست های 
اقتصادی متناسب با شرایط روز، ضروری به نظر می رسد. 
ابهام در شرایط ارزی حوزه صنعت و گریز نقدینگی، بازار 
سرمایه را با رکودی سخت مواجه ساخته است؛ رکودی 
که تا روشن شدن همه ابعاد سیاست خارجی و داخلی و 

اقتصادی، دامنگیر بازار خواهد بود. 
امیرباقری تصریح کرد: روز ش��نبه 8 اردیبهشت در 
بازار ب��ورس و فرابورس به ترتیب تع��داد 4۳8 و 182 
میلی��ون برگه اوراق به��ادار ب��ه ارزش ۷80 و 1220 
میلیارد ریال مورد دادوستد واقع شد. در این روز کلیه 
ش��اخص ها یکپارچه قرمزپوش بودند. شاخص بورس 
با افت 54 نقطه پایه به س��طح ۹4284 واحد رس��ید. 
ش��اخص کل هم وزن با افت ۷4 نقطه پایه مواجه شد 
و به س��طح 16۷11 بازگش��ت. در این میان شاخص 
۳0 ش��رکت بزرگ ب��ا افت نزدیک به ی��ک درصد به 
س��طح 418۳ واحد رس��ید. آیفکس نیز با افت حدود 
نیم درصدی مواجه شد و به رقم 1055 واحد بازگشت. 
فوالد، فملی و ش��پنا بیش��ترین تأثیر کاهش��ی را بر 
ش��اخص نهادند. ش��بریز، تایرا و فوالد در صدر ارزش 
ریالی معامالت قرار گرفتند. بیشترین حجم معامالت 

در اختیار نماد های خودرویی و بانکی بود. 
وی ادامه داد: یکش��نبه ۹ اردیبهش��ت، بازار بورس 
میزبان معامله 41۹ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش 
۷۹4 میلیارد ریال بود. در ب��ازار فرابورس تعداد 1۳8 
میلی��ون برگ��ه اوراق بهادار ب��ه ارزش 26۹2 میلیارد 
ریال مورد معامله قرار گرفت. کلیه ش��اخص های مهم 
بازار، با افتی یکپارچه مواجه ش��دند. شاخص بازار دوم 
ب��ا 80 نقطه پایه ریزش بیش��ترین کاهش را در میان 
شاخص ها داشت. ش��اخص کل بورس و شاخص کل 
هموزن به ترتیب با افت 51 و 56 نقطه پایه به سطوح 
۹۳806 و 1661۷ واحد بازگشتند. آیفکس نیز با افت 
۳4 نقط��ه پایه به رقم 1051 واحد رس��ید. نماد های 
فارس، جم و فوالد بیشترین تأثیر کاهنده بر شاخص را 
ثبت کردند. نماد های امید، فارس و قشرین بیشترین 

ارزش معامالتی را در این روز داشتند. 

نگاه
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یک مقام مسئول گفت واردات پوشاک 
با تعرفه ترجیحی و قاچاق ضربه مهلکی 
ب��ه ای��ن صنع��ت وارد ک��رده و رغب��ت 

کشاورزان به کشت را کاهش می دهد. 
مدیرعام��ل  کاویان��ی،  محمد حس��ین 
صن��دوق پنب��ه در گفت وگو با باش��گاه 
خبرن��گاران جوان، با اش��اره ب��ه آخرین 
وضعی��ت تولید طالی س��فید در س��ال 
گذش��ته، اظهار کرد: بنابر آم��ار تا پایان 
فروردی��ن از مجم��وع 56 هزارت��ن پنبه 
حدود 2۹ هزارتن توسط صنایع نساجی 
خریداری و مابق��ی در کارخانجات پنبه 

پاک کنی موجود است. 
به گفته وی، تا زمان برداش��ت پنبه در 
ش��هریور، باقی مانده پنبه تولیدی س��ال 
گذش��ته در اختیار صنایع نس��اجی قرار 

خواهد گرفت. 
کاویانی با اش��اره به اینکه ساالنه 110 
تا 120 هزارتن پنبه در صنایع نس��اجی 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد، افزود: سال 
گذشته 65 هزارتن پنبه وارد کشور شد. 

مدیرعامل صندوق پنبه ادامه داد: بنابر 
آمار گمرک در فروردین امس��ال، 4 هزار 
و 200 ت��ن پنبه وارد کش��ور ش��د که با 
احتساب نیاز 10 هزارتن صنایع نساجی 
و باق��ی مانده پنبه تولیدی در کارخانه ها 
کسری نیاز کشور از طریق واردات تأمین 

می شود. 
واردات پوشاک با تعرفه ترجیحی ضربه 

مهلکی به صنعت نساجی
وی با اش��اره به اینکه صنعت نس��اجی 
یک��ی از صنایع اش��تغال زا در کش��ور به 
ش��مار می رود، گفت: واردات پوش��اک با 
تعرفه ترجیحی و قاچاق ضربه مهلکی به 
ای��ن صنعت وارد می کند و از مس��ئوالن 
دولت��ی انتظار می رود در س��ال حمایت 
از کاالی ایران��ی با حمای��ت همه جانبه، 
ظرفیت ای��ن صنعت را افزای��ش دهند، 
چراکه ظرفیت اس��می صنعت نس��اجی 

دوبرابر ظرفیت کنونی است. 
این مقام مس��ئول ادام��ه داد: با وجود 
آنکه سطح زیر کش��ت پنبه در مناطقی 

که با بحران آب روبه رو اس��ت به ش��دت 
کاهش یافته است، انتظار می رود وزارت 
جهاد کش��اورزی به سبب اش��تغال زایی 
مناس��ب تولی��د پنبه، سیاس��ت افزایش 
س��طح زیر کشت را اعمال کند تا بتوانیم 
نی��از صنعت نس��اجی را در داخل تأمین 

کنیم. 
وی از آغاز کش��ت پنبه در استان های 
مختل��ف خب��ر داد و گف��ت: البت��ه آمار 
دقیقی از میزان سطح زیر کشت نداریم، 
چراکه کشت پنبه تا پایان اردیبهشت در 

استان های مختلف ادامه دارد. 
 پیش بینی واردات 60 هزارتن پنبه

تا پایان سال
کاویانی میزان واردات تا پایان س��ال را 
حدود 60 هزارتن پیش بینی کرد و افزود: 
در ش��رایط فعلی که تولید داخل بیش از 
55 تا 56 هزارتن نیست، واردات تأثیری 
در می��زان تولید ندارد و تنه��ا واردات با 
تعرف��ه ترجیح��ی از ازبکس��تان رغب��ت 

کشاورزان به کشت را کاهش می دهد. 

کاویان��ی ادامه داد: با وجود مش��کالت 
متعدد صنعت نس��اجی، دولت باید توجه 
جدی به کشت پنبه داشته باشد، چراکه 
تولید این محصول در بخش کش��اورزی 
و صنایع نس��اجی و روغن کشی می تواند 
اش��تغال زیادی ایجاد کن��د و در صورت 
آس��یب یکی از حلقه های زنجیره؛ مابقی 

نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. 
به گفته وی، توانمندی صنعت نساجی، 
افزایش رغبت کش��اورزان به کش��ت این 

محصول را به همراه دارد. 
این مقام مسئول با بیان اینکه پتانسیل 
تولی��د حداق��ل ۳00 هزارت��ن پنبه در 
کش��ور وجود دارد، یادآور ش��د: باوجود 
آنک��ه س��ال ها صادرکننده پنب��ه بودیم، 
اما هم اکنون به س��بب مسائل اقتصادی 
واردکنن��ده آن هس��تیم، درحالی ک��ه با 
اعم��ال سیاس��ت های جدی��د و برنام��ه 
منس��جم جه��ت تولی��د پایدار توس��ط 
مس��ئوالن دولت��ی، خودکفای��ی در این 

زمینه دور از انتظار نیست. 

رئی��س اتاق اصن��اف ایران با بی��ان اینکه اصناف و 
تولیدکنن��دگان ب��رای افزایش قیمت ه��ا نمی توانند 
و  مصرف کنن��دگان  حمای��ت  س��ازمان  منتظ��ر 
تولیدکنندگان بمانند، گفت در یک دوره زمانی کوتاه 

500 تومان بر نرخ ارز در کشور اضافه شده است. 
علی فاضلی رئیس ات��اق اصناف ایران در گفت وگو 
با تس��نیم در ارتباط با مش��کالت عرضه کاال در بازار 
بزرگ تهران اظهار کرد: ارز 4200 تومان برای واردات 
همه کاالهای اختصاص نمی یابد و مشخص نیست که 
باالخ��ره ارز مورد نیاز این کاالها با چه قیمت و حتی 
از چه محلی باید تأمین شود، رئیس کل بانک مرکزی 

در این  ارتباط باید پاسخگو باشد. 
وی در واکن��ش ب��ه افزای��ش قیمت ف��روش کاال 

در می��ان صنف ه��ای مختلف ازجمله ل��وازم  خانگی 
گفت: اصناف باید در این ش��رایط چ��ه کار کنند؟ در 
ی��ک دوره زمانی کوت��اه 500 تومان بر ن��رخ ارز در 
کش��ور اضافه شده اس��ت و در این ش��رایط نمی توان 
انتظار نداش��ت که این امر به افزایش نرخ دس��تمزد 
و خدم��ات و کااله��ای وارداتی تس��ری نیابد.  رئیس 
اتاق اصناف ایران در واکنش به اینکه سازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان هن��وز با افزایش 
قیم��ت کااله��ا و خدمات در س��ال ج��اری موافقت 
نکرده اس��ت چگونه اصناف اقدام ب��ه افزایش قیمت 
نرخ خدمات و کاالهای خود کرده اند؟ اظهار داش��ت: 
س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان 
موافقت نکند! ش��اید این س��ازمان نخواه��د تا پایان 

س��ال با افزایش قیمت ها موافقت کند؛ این شرایط که 
قابل قبول نیس��ت، تولیدکننده ما در این شرایط باید 
چه کار کن��د؟  وی تصریح کرد: ش��رایط فعلی مانند 
قیمت مرغ ش��ده اس��ت، دولت می گوید قیمت مرغ 
برای مصرف کننده نباید از یک نرخ مش��خصی باالتر 
ب��رود؛ دولت اگر این ش��رایط را می خواهد برای عدم 

افزایش قیمت ها باید یارانه آن را نیز بپردازد. 
فاضلی در پاسخ به اینکه، با توجه به آنکه شما عضو 
س��تاد تنظیم بازار هس��تید، چرا این مشکالت را در 
جلس��ه این س��تاد پیگیری نمی کنید؟ گفت: من این 
حرف ها را در ستاد تنظیم بازار نیز می گویم اما از آنجا 
که از بخش خصوصی هس��تم در جلسات این ستاد در 

اقلیت قرار می گیرم. 

فاضلی: اصناف و تولیدکنندگان برای افزایش قیمت ها نمی توانند منتظر سازمان حمایت بمانند

 واردات پنبه با تعرفه ترجیحی
رغبت کشاورزان به تولید را کاهش می دهد

اخبار

تولیدکنندگان ایرانی باید راه تولید 
کاالهای با کیفیت را یاد بگیرند

مش��اور ش��رکت هواپیمایی بوئین��گ آمریکا گفت 
تولیدکنندگان ایرانی باید راه تولید کاالهای باکیفیت 
را با شناسایی مش��کالت و ایرادات محصول شان و نیز 

استفاده از تجربیات سایر کشورها یاد بگیرند. 
به گزارش ایسنا، رضا نیسانی در یازدهمین کنفرانس 
بین المللی انجم��ن ایرانی تحقی��ق در عملیات که به 
میزبانی دانشگاه رازی برگزار شد، با اشاره به نامگذاری 
س��ال ۹۷ تحت عنوان حمایت از کاالی ایرانی توسط 
مقام معظم رهبری، اظهار کرد: امسال باید سالی باشد 
که تولیدکنندگان ایرانی با ارتقای کیفیت تولیدات خود 
عالوه بر کسب رضایت مصرف کنندگان داخلی بتوانند 
تولی��دات خود را به خارج از کش��ور نی��ز صادر کنند.  
وی ادام��ه داد: زمانی که تولیدکنندگان داخلی کیفیت 
تولیدات خود را ارتقاء داده و مردم نیز از کاالهای آنان 
استقبال کردند، کشور به توسعه خواهد رسید.  مشاور 
ش��رکت هواپیمایی بوئینگ آمری��کا تأکید کرد: الزمه 
تولید کاالهای باکیفیت، شناسایی ایرادات تولید و رفع 
آنهاست. همچنین از تجربیات سایر کشورهای موفق در 
زمینه تولیدات باکیفیت استفاده شود.  وی با بیان اینکه 
هر کش��وری توسط مردم آن کش��ور ساخته می شود، 
افزود: هرچند که مشکالتی اکنون در کشور داریم، اما 
همه مردم ایران باید با همدلی، امیدواری و س��ازندگی 
کش��ور را به جلو پیش ببرند.  نیس��انی به تجربیات و 
موفقیت های کشور ژاپن پس از جنگ جهانی و تبدیل 
ش��دن این کش��ور به قهرمان اقتصادی اش��اره کرد و 
گفت: کش��ور ژاپن با کمک ادوارد دمینگ آمریکایی و 
بهره گیری از نظریات وی تبدیل به کش��وری قدرتمند 
در حوزه اقتصادی شد.  وی تأکید کرد: اگر می خواهیم 
مردم به مصرف کاالهای ایرانی روی آورند باید راه تولید 
کاالهای با کیفیت را یاد بگیریم، زیرا مصرف کنندگان 
حق دارند بهترین جنس و کیفیت را خریداری کنند. 

مش��اور ش��رکت هواپیمایی بوئینگ آمریکا ارتقای 
دانش و بهره وری را کلید توس��عه کش��ورها دانست و 
افزود: راه های توسعه اقتصادی پایدار در کشورها جذب 
سرمایه گذاری خارجی، صادرات و صنعت، گردشگری 
و خدمات اس��ت که برای به��ره وری کامل از اینها باید 
مدیریت داش��ت.  وی خاطرنش��ان کرد: محصولی که 
می خواهد تولید ش��ود باید براساس نیاز مقصد بوده و 
پس از فروش محصول از مصرف کنندگان نظرخواهی 
صورت گیرد تا تولیدکننده با شناس��ایی نواقص بتواند 
آنها را برطرف و کاالیی با کیفیت تولید کند.  نیسانی در 
پایان یادآور شد: کل فرآیند تولید باید طبق یک اصول 

تعریف شده و بر مبنای رضایت مشتری باشد. 

قیمت واقعی خرید تضمینی گندم 
با 30 درصد کاهش همراه است

رئیس بنیاد ملی گن��دم کاران با گالیه از نمایندگان 
مجلس و دول��ت در عدم حمایت از کش��اورزان گفت 
هزینه های جانبی کشاورزی 20 درصد افزایش داشته و 
اگر نرخ 10 درصدی تورم را به آن اضافه کنیم، قیمت 
گندم ۳0 درصد پایین تر از نرخ س��ال گذش��ته است.  
علیقلی ایمانی در مورد عدم افزایش نرخ خرید تضمینی 
گندم که طی یکی دو روز اخیر به طور رسمی از سوی 
ش��ورای اقتصاد اعالم ش��د، گفت: بعد از ۷ ماه تأخیر 
قیمت گندم هیچ تغییری نداشته است، در صورتی که 
طبق قانون باید نرخ خرید تضمینی مطابق با نرخ تورم 

و محاسبه هزینه های سربار افزوده می شد. 
وی ب��ا انتق��اد از عملک��رد نماین��دگان مجلس و 
دولتم��ردان در دف��اع از حقوق کش��اورزان و بخش 
کش��اورزی گفت: مگر ما در ج��ای دیگری محصول 
تولید می کنیم، م��ا هم در همین فضای اقتصادی با 
افزای��ش نرخ دالر و قیمت کااله��ا و نهاده ها مواجه 
هستیم، به عنوان مثال سمی که هر بطری 85 هزار 
تومان تهیه می کردیم را باید 145هزار تومان بخریم 
و اگر سرجمع هزینه های جانبی ما را به طور متوسط 
بگیرید 20 درصد افزایش داشته ایم و رقم 10 درصد 
ت��ورم را هم به آن اضافه کنید، می ش��ود ۳0 درصد.  
رئیس بنیاد ملی گندم کاران خاطرنش��ان کرد: چند 
روز اخی��ر ه��م اعالم کردن��د، آب و ب��رق ۷ درصد 
افزایش قیمت داشته، اما ظاهراً کسی صدای کشاورز 
را دیگر نمی ش��نود و ما باید ب��ه دولت یارانه بدهیم. 
چرا که با یک محاس��به سرانگشتی گندمی که سال 
گذشته 1۳00تومان می فروختیم، با لحاظ ۳0درصد 
اکنون ۹10 تومان آن را به دولت می فروش��یم و اگر 
فقط تورم را محاس��به کنی��د، ارزش گندم ما برای 
دولت 11۷0 تومان اس��ت.  وی اف��زود: از آن طرف 
ممکن اس��ت برخی که دالر نفتی زیاد دارند، بگویند 
به جای افزایش قیمت گندم و حفظ اشتغال عمران 

کشور گندم ارزان تر از کانادا وارد می کنیم. 
ایمانی در مورد ب��رآورد آخرین آمار خرید تضمینی 
گندم در سال ۹۷ از گندم کاران هم گفت: آمار رسمی 
اع��الم نش��ده، اما طب��ق برآوردهای م��ا تاکنون 500 
 هزار تن گندم از کش��اورزان خریداری شده و قرار بود

50 درصد این رقم به گندم کاران پرداخت شود. 
به گزارش فارس، شورای اقتصاد طی نامه رسمی به 
تاریخ 5 اردیبهشت که طی یکی دو روز اخیر از طریق 
رسانه ها اعالم شد، نرخ خرید تضمینی 28 قلم محصول 
کش��اورزی را اعالم ک��رد که قیمت گندم نس��بت به 
پارسال هیچ تغییری نداشت و برخی محصوالت دیگر 
نی��ز افزایش قیمت 4 یا 5 درصدی داش��تند. جالب تر 

اینجاست که این قیمت ها با ۷ ماه تأخیر اعالم شد. 

اخبار

وعده وزارت صنعت در پله آخر
 واردات 3.2 میلیارد نخ سیگار 

صفر می شود؟ 
سال 1۳۹۷ آخرین فرصت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برای عملیاتی ش��دن وعده به صفر رس��اندن میزان واردات 
س��یگار است.  به گزارش ایس��نا، هرچند قانون برنامه پنجم 
توسعه تکلیف کرده بود که در پایان این برنامه میزان واردات 
سیگار به صفر برسد، اما در عمل این مسئله محقق نشد. حال 
به  رغم عدم ممنوعیت واردات سیگار در برنامه ششم توسعه، 
مس��ئوالن از به صفر رس��اندن میزان واردات این محصول تا 
پایان س��ال 1۳۹۷ خب��ر می دهند، وعده ای ک��ه آخرین بار 
شهریورماه س��ال گذشته داده ش��د.  در قانون برنامه پنجم 
توسعه تأکید شده بود که کل واردات سیگار با برند اصلی در 
پایان این برنامه به تولید داخل تبدیل تا با به صفر رس��اندن 
میزان واردات این محص��والت با به کارگیری از توان داخلی 
نیاز مصرفی کش��ور در داخل تأمین ش��ود.  بنابراین با آغاز 
برنامه پنجم این اقدام در دس��تور کار ق��رار گرفت و تمامی 
واردکنندگان ملزم ش��دند تا برندی را که س��ال ها به کشور 
وارد می کنن��د در داخل تولید کنن��د و به صورت جدی این 
برنامه از سال 1۳۹۳ کار خود را آغاز کرد و تعداد هفت واحد 
تولیدی سیگار که تا قبل از سال 1۳۹5 ایجاد شده بودند به 
12 واحد تولیدی در س��ال 1۳۹5 رس��ید و هم اکنون تعداد 
کارخانجات تولید سیگار 1۷ مورد است که نسبت به قبل 10 
مورد افزایش یافته اس��ت.  نکته قابل تأمل این که طی ماده 
۷۳ برنامه ششم توسعه که واردات سیگار مجاز شمرده شده 
و حق��وق و عوارض ب��رای واردات آن در نظر گرفتند. این در 
حالی اس��ت که طبق برنامه پنجم توسعه باید واردات سیگار 
در پایان این برنامه به صفر می رسیدکه در عمل این اتفاق رخ 
نداد.  طبق گفته مس��ئوالن ذی ربط، علی رغم این که طبق 
برنامه ششم توسعه واردات سیگار ممنوع اعالم نشده است، اما 
تکلیف تعیین شده در قانون برنامه پنجم توسعه ادامه می یابد 
و قرار بر این اس��ت تا میزان واردات سیگار طبق برآوردها در 
پایان سال 1۳۹۷ به صفر برسد تا با توجه به قانون انحصار و 
نی��ز افزایش میزان تولید برندهای اصلی در داخل به تکلیف 
تعیین ش��ده در قانون برنامه پنجم توسعه عمل شود. میزان 
واردات سیگار در سال گذشته معادل ۳.2 میلیارد دالر بود که 
در قیاس با واردات ۳.۹ میلیارد دالری سال 1۳۹5، 18 درصد 
کاهش یافته است. این درحالی است که میزان واردات سیگار 
در س��ال 1۳۹4 معادل 16.4 میلیارد نخ بوده که با توجه به 
کاهش آن به ۳.2 میلیارد نخ در سال 1۳۹6 معادل ۷6 درصد 

طی سه سال گذشته کاهش یافته است. 

سامانه نیما مشکالت تجار را حل 
کرده است؟ 

س��امانه نیم��ا ب��دون مش��کل نیس��ت. االن ثبت 
س��فارش ها در س��امانه و گش��ایش اعتبار آغاز شده 
اس��ت. امیدواریم مش��کالتش هم در اسرع برطرف 
ش��ود.   دولت س��امانه نیما )نظام یکپارچه معامالت 
ارزی( را راه ان��دازی کرد تا بازرگانان راحت تر بتوانند 
ارز م��ورد نیاز خود را تأمین کنند. طبق گزارش های 
منتشر ش��ده، نحوه تأمین ارز در سامانه نیما به این 
صورت اس��ت که با هماهنگی های انجام ش��ده بین 
بان��ک مرک��زی و وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، 
بازرگان��ان می توانن��د ب��ا مراجعه به س��امانه جامع 
تج��ارت، درخواس��ت خود ب��رای تأمی��ن ارز ثبت 
سفارش��ات غیربانک��ی را اع��الم و ثب��ت کنند. این 
اطالع��ات به صورت سیس��تمی و برخط )آنالین( به 
س��امانه نیما منتقل می ش��ود و در ادام��ه بازرگانان 
پیشنهادهای ارائه شده از سوی صرافی ها را مشاهده 
و در نهایت نس��بت به خرید ارز ب��ه روش پرداخت 
الکترونیکی یا از طریق س��امانه ساتنا اقدام می کنند. 
اما این س��امانه هنوز هم با مش��کالتی روبه رو است. 
احمد صادقی��ان در گفت وگو با س��ایت خبری اتاق 
تهران درباره س��ازوکار این س��امانه گفت: در ابتدای 
کار که چند روز توقف در سامانه نیما وجود داشت تا 
مس��ئوالن بتوانند برای آن برنامه ریزی دقیقی انجام 
دهند. اما االن س��امانه نیما ش��روع ب��ه کار کرده و 

راه حل مناسبی برای فعاالن اقتصادی است. 
وی در پاسخ به اینکه طی این مدت چه مشکالت 
و مس��ائلی ب��رای واردات و صادرات وجود داش��ت؟ 
افزود: مش��کالت در حال بروز هس��تند. به طور مثال 
در بحث ورود موقت نیاز به ثبت س��فارش نبود؛ اما 
االن کاال وارد گم��رک ش��ده و حق توقف می پردازد 
تا ثبت س��فارش انجام دهد. ع��الوه بر این، در مورد 
خیلی کاالها مانند گندم، ثبت س��فارش مجاز نبوده 
اس��ت. به هرحال یکس��ری هزینه و ش��وک هایی به 
تولید وارد شده و حاال مسئوالن در حال پیدا کردن 
راه حل برای آن هس��تند. ط��ی این دوره، تمام راه ها 
بسته شده بود و حاال آرام آرام مسیرها گشایش پیدا 
می کند. ام��ا در واقع باید تصمی��م کلی تری صورت 
بگیرد. مس��ئله مهم این اس��ت که به هرحال تولید 
دچار مشکل شده است. البته مشکالت در حال رفع 
ش��دن است، اما زمان می برد و باید زیان ها را تحمل 

کرد. 
وی اظهار ک��رد: همه این موضوعات نیاز به زمان، 
کار کارشناس��ی، بروکراس��ی دارد ک��ه البت��ه تمام 
آنها هم هزینه بر اس��ت. از ط��رف دیگر، دولت بنابر 
سیاس��ت هایش می خواهد کنترل و نظارت داش��ته 

باشد. بنابراین باید این هزینه ها را تحمل کنیم. 
به گفته وی، این سامانه بدون مشکل نیست. االن 
ثبت س��فارش ها در س��امانه نیما و گش��ایش اعتبار 
آغاز شده اس��ت. امیدواریم مشکالتش هم در اسرع 

برطرف شود. 

عضو هیأت مدیره جامعه صنعت کفش 
ای��ران درخواس��ت کرد سیاس��ت توزیع 
قطره چکانی توس��ط پتروشیمی ها جهت 
تأمی��ن مواد اولیه در بورس کاال در پیش 
گرفته نشود و تأمین نیاز تولیدکنندگان 

بر صادرات در اولویت قرار گیرد. 
علی لش��گری در گفت وگو با ایسنا، با 
تأکید بر این که پتروش��یمی ها در س��ال 
ج��اری نبای��د سیاس��ت قطره چکانی را 
در ب��ورس کاال در پی��ش گیرن��د، اظهار 
کرد: انتظار داری��م بعد از توجه دولت به 
س��اماندهی نرخ ارز، بورس کاال و شرکت 
صنای��ع پتروش��یمی دق��ت الزم را برای 
کنترل عرضه پتروش��یمی های در دستور 

کار قرار دهند. 
وی ادام��ه داد: اگر کنت��رل توزیع در 
دستور کار قرار نگیرد و به صورت مستمر 
مواد اولیه الزم تأمین نش��ود با مشکالتی 

در ح��وزه صنعت کفش و چ��رم روبه رو 
خواهیم شد. 

عضو هیأت مدیره جامعه صنعت کفش 
ایران با بیان این که نگرانی فعاالن صنعت 
کف��ش و چ��رم ب��اال رفتن قیم��ت مواد 
اولی��ه در بورس کاالس��ت، اظه��ار کرد: 
اگ��ر مدیریت عرضه و توزی��ع مواد اولیه 
از طریق پتروشیمی ها مدنظر قرار نگیرد 
و سیاس��ت قطره چکانی در پیش گرفته 
شود به طور حتم با باالرفتن میزان تقاضا 

و افزایش قیمت روبه رو خواهیم بود. 
لش��گری افزود: باالرفت��ن قیمت مواد 
اولیه موجب ایجاد مش��کل برای صنایع 
تکمیل��ی و پایین دس��تی نظی��ر صنعت 
کفش و چرم می ش��ود و در ادامه مس��یر 
تولیدکنندگان را با مشکل روبه رو خواهد 

کرد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه این که عم��ده مواد 

اولی��ه مورد نیاز صنع��ت کفش از طریق 
پتروش��یمی ها و در داخل کش��ور تأمین 
می شود، خاطرنشان کرد: بخشی از مواد 
اولیه مورد نیاز صنعت کفش نیز از طریق 
واردات تأمین می شود که مربوط به بخش 
زیره کفش است و با توجه به لحاظ دالر 
4200 تومانی برای واردکنندگان نگرانی 

چندانی در این رابطه وجود ندارد. 
دبی��ر کل جامعه صنعت کفش ایران با 
بی��ان این که انتظار داریم پتروش��یمی ها 
صنایع پایین دس��تی و تکمیلی کشور را 
نس��بت به مقوله صادرات در اولویت کار 
ق��رار دهن��د، گفت: ما پیش��نهاد خود را 
به ش��رکت صنایع پتروش��یمی و بورس 
کاال ارائ��ه کرده ای��م تا مراق��ب وضعیت 
عرضه و قیمت گذاری باش��ند و سیاست 
قطره چکان��ی را در بخ��ش توزی��ع کنار 

بگذارند. 

لش��گری با تأکی��د بر این ک��ه نباید با 
سرنوش��ت اشتغال ایجاد ش��ده در حوزه 
صنعت کفش بازی کرد، ادامه داد: میزان 
عرضه، لحاظ مناسب قیمت پایه، کنترل 
فضای رقابتی و مدیری��ت قیمت معامله 
شده در بورس کاال نسبت به قیمت پایه 
از جمله مس��ائلی اس��ت که بای��د به آن 

توجه شود. 
گفتن��ی اس��ت؛ صنعت کف��ش ایران 
اش��تغالی معادل 500 ه��زار نفر دارد که 
ب��ا افزایش ظرفیت ها می توان آن را تا دو 
براب��ر افزایش داد. حال با توجه به تعیین 
قیمت 4200 تومانی برای واردکنندگان 
بخش��ی از نگرانی ه��ا در ارتباط با تأمین 
مواد اولیه زیره کفش برطرف ش��ده، اما 
چگونگی  نگران  تولیدکنندگان  همچنان 
عرضه مواد اولیه توسط پتروشیمی ها در 

بورس کاال هستند. 

پتروشیمی ها برای کفش سازان دردسرساز شدند

شنبه
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درس��ت یک م��اه از ب��ه کما 
ب��ازار خ��ودرو می گذرد؛  رفتن 
ب��ازاری که نه تنها با تثبیت نرخ 
ارز بلک��ه با طرح ی��ک فوریتی 
مجل��س و هش��دار ب��ه نظارت 
بازار هم احیا نش��د، به گونه ای 
که این روزها حتی بازار خودرو 

هیچ عالئم حیاتی ندارد. 
ب��ه گزارش پدال نی��وز، از 15 
فروردین ماه امسال که بازارهای 
داخلی رسماً آغاز به کار کردند، 
خری��د و فروش خ��ودرو به کما 
رفت؛ خری��د و فروش هایی که 
پیش از س��ال جدید نیز مسیر 
رکود را پیش گرفته بود و حتی 
بازار ش��ب عی��د را درگیر خود 
ک��رد، ب��ه گونه ای ک��ه خرید و 
فروش های عید نی��ز چنگی به 
دل بازار ن��زد و حاال گرد همان 

رکود به ۹۷ رسیده است. 
 ام��ا آغاز رکود ب��ازار خودرو 
در س��ال ۹۷ کم��ی متفاوت تر 
از سال های گذشته بود، چراکه 
پ��س از گذش��ت چن��د روز از 

سال، نرخ ارز به یکباره جهشی 
ش��د و همه بازارهای وابسته را 
تحت تأثیر ق��رار داد. از این رو 
ب��ازار خودرو ه��م از این قاعده 
مس��تثنی نماند و سوار بر موج 

افزایش قیمت ها شد. 
 ب��ا ای��ن ح��ال در روزه��ای 
ده��م تا پانزده��م فروردین ماه 
که زمزمه ه��ای رکود خودرو به 
گوش می رسید، نرخ ارز به مرز 
6 هزار تومان رسید و معامالت 
وارداتی ها رسماً متوقف شد. اما 
چند روز بعد دول��ت نرخ ارز را 
ب��ه مبلغ 4200 توم��ان تثبیت 
کرد تا شاید بازارهای وابسته تا 

حدی تعدیل شوند. 
 این درحالی است که اکنون 
با گذش��ت بی��ش از 20 روز از 
این اتفاق همچنان بازار خودرو 
ب��ه رک��ود نشس��ته و خری��د و 
ملتهب  زیرپوس��تی  فروش های 
است. پرس��ش اصلی اینجاست، 
اکنون با گذشت یک ماه از روزه 
س��کوت بازار خودرو، آی��ا بازار 

خودروه��ای داخل��ی و وارداتی 
تغییری داشته است؟ 

زمین��ه س��عید  در همی��ن   
اتحادی��ه  رئی��س  موتمن��ی- 
نمایش��گاه داران و فروشندگان 
خودرو- با اشاره به حکمفرمایی 
بی��ش از پی��ش رک��ود در بازار 
خودروه��ای داخل��ی و وارداتی 
می گوی��د: »هنوز آش��فته بازار 
خ��ودرو ادام��ه دارد. این روزها 
عرضه کننده  شرکت های  گرچه 
خودروی��ی عرضه نمی کنند، اما 
م��دام در ح��ال پیش ف��روش و 
فروش ویژه و اعتباری هستند«. 
همی��ن  »در  می افزای��د:  او   
بازار خودروهای داخلی،  آشفته 
تقاض��ا ب��رای خری��د خ��ودرو 
وج��ود دارد، اما ب��ه دلیل نبود 
 خودرو در ب��ازار برخی اقدام به

گران فروشی می کنند.« 
می ده��د:  ادام��ه  موتمن��ی   
»هنگام��ی ک��ه خودرویی برای 
به طور  ن��دارد،  وج��ود  عرض��ه 
طبیع��ی رقاب��ت ب��رای فروش 

و افزای��ش قیم��ت خودروهای 
موجود نیز باال می رود.«

 رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و 
فروشندگان خودرو اظهار می کند: 
»عالوه بر نبود خودروهای داخلی 
در بازار، وارداتی ها نیز همین روال 
را دارند. این در حالی است که سه 
ایرانی، سایپا،  شرکت خودروساز 
ای��ران خودرو و پ��ارس خودرو از 
نیمه فروردین ماه امس��ال هیچ 
خودروی��ی تحویل ن��داده و تنها 
به واسطه فروش ویژه و اعتباری، 

جذب مشتری کرده اند.«
 او تأکی��د می کند: »هنگامی 
ک��ه خودرویی در بازار نباش��د، 
اختالف قیمت ها و بازار حاشیه 
نی��ز بیش از پیش می ش��ود. به 
گونه ای که ط��ی روزهای اخیر 
قیم��ت خودروهایی نظیر 206، 
 س��اندرو و... با اخت��الف قیمت

غیر منتظره همراه شده اند.«
 گرچ��ه ای��ن روزه��ا فعاالن 
ب��ازار چش��م انتظ��ار معجزه ای 
بازگشت روزهای هیجانی  برای 

خودرو هس��تند؛ ام��ا برخی بر 
ای��ن باورند که ب��ازار خودرو نه 
ب��ا تثبیت ارز متعادل می ش��ود 
و نه ب��ا نظارت دولت و مجلس، 
بلکه ب��ازار تحت تأثیر هیجانات 
ب��ازار واکن��ش نش��ان می دهد. 
از طرف��ی دیگر، بهار هر س��ال 
نرخ های جدید خودرو از س��وی 
واردکنن��دگان و خودروس��ازان 
اعالم می شود که به تازگی یکی 
استارت  داخلی  از خودروسازان 

افزایش قیمت ها را زده است. 
 ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه 
برخی واردکنن��دگان خودرو از 
اس��فندماه سال گذشته افزایش 
قیمت خودروهای خود را اعمال 
کرده اند. حال باید منتظر ماند و 
دید که بازار خودرو در کشور تا 
چه میزان کشش افزایش قیمت 
دارد و تصمیم��ات اتخاذ ش��ده 
حول س��اماندهی بازار خودرو تا 
کجا بازار خ��ودر را درگیر رکود 
می کند و سرنوشتش را همچون 

بازار مسکن می کند؟ 

بس��یاری از ش��رکت ها از وضع کنونی 
بازار سوءاستفاده کرده و در شرایط فعلی 
ب��ازار و کمبود خ��ودرو در نمایندگی ها، 
اقدام ب��ه پیش فروش هایی با تحویل های 
چن��د ماه��ه می کنند که متأس��فانه این 
جریان بر روند حاش��یه بازار خودروهای 

وارداتی تأثیر گذاشته است. 
اتحادی��ه  رئی��س  موتمن��ی،  س��عید 
نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو در 
گفت وگو با پرش��ین خ��ودرو، با بیان این 
مطلب اظهار داش��ت: بیشتر شرکت های 
واردکنن��ده ای ک��ه مج��وز نمایندگی و 
فروش از س��وی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت دریافت کردند در ایجاد حاش��یه 
ب��ازار خودرو س��هم دارن��د و نه تنها این 
شرکت ها در اشتغال زایی تالشی نکردند 
بلک��ه عمدتا وارد جریان واس��طه گری با 

پول خریداران خودروهای پیش فروشی 
ش��دند.  وی تصریح ک��رد: برخالف آنچه 
انتظار می رفت بس��یاری از ش��رکت های 
واردکنن��ده خ��ودرو در ای��ن روزها وارد 
جری��ان واس��طه گری در بازار ش��دند و 
تالش دارند از آش��فته ب��ازار خودروهای 
وارداتی س��ودی به دست آورند.  موتمنی 
با توجه به س��یر صعودی قیمت در بازار 
خودروهای وارداتی اظهار داشت: در این 
آش��فتگی قیمت و نبود خ��ودرو در بازار 
هیچ کسی فروش��نده نیست از این رو تا 
زمانی که حاشیه بازاری که عمدتا توسط 
ش��رکت ها ایجاد ش��ده، از بین نرود، این 
جری��ان قیمت در ب��ازار وارداتی ها تداوم 
خواهد داش��ت.  به گفته رئیس اتحادیه 
نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو، 
وض��ع کنونی ب��ازار خودروهای دس��ت 

دوم واردات��ی نی��ز سرنوش��تی همچون 
خودروه��ای نو دارد و به دلیل عدم ورود 
خودرو ب��ه ب��ازار، قیمت ها با نوس��ان و 

افزایش زیادی روبه رو است. 
وی با اشاره به اعالم لیست شرکت های 
مج��از برای پیش فروش از س��وی وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت گفت: هر چند 
مردم باید بر اس��اس اعالم این لیست به 
ش��رکت ها مراجعه کنند ام��ا معتقدم تا 
زمانی که مسئله پیش فروش خودرو حل 
نشود و ش��رکت ها پس از واردات خودرو 
اقدام ب��ه پیش ف��روش نکنن��د، همین 

آشفته بازار وجود خواهد داشت. 
 موتمن��ی تأکید کرد: با هر گونه پیش 
فروش خ��ودرو چه قانون��ی و غیرقانونی 
مخالفم چراکه در پیش فروش های قانونی 
نیز، خودروها به موقع تحویل مش��تریان 

نمی ش��ود، از این رو به متقاضیان خرید 
خ��ودرو توصی��ه می کن��م که ب��ه هیچ 
عنوان خودروی��ی را پیش خرید نکنند و 
چنانچه متقاضی خرید هستند به صورت 
نقدی خرید نمایند تا مش��کلی برای آنها 
به وجود نیاید.  رئیس اتحادیه نمایش��گاه 
داران و فروشندگان خودرو، همچنین به 
برخی تبلیغات عوام فریبانه ش��رکت ها در 
فروش خودرو اش��اره کرد و یادآور ش��د: 
متأسفانه مدتی است برخی شرکت ها در 
جرای��د و روزنامه ها اقدام به تبلیغ فروش 
خودرو زیر قیمت می کنند که اغلب آنها 
عوام فریبانه اس��ت چراکه به هیچ عنوان 
خودرویی تحویل مش��تریان نمی ش��ود، 
از ای��ن رو از مردم درخواس��ت می ش��ود 
توجه��ی به این گون��ه آگهی های فروش 

نکنند. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
گفت ارز 4هزار و 200تومانی در مقایسه با 
ارز ۳ هزار و 500 تومانی حدودا 20درصد 
افزایش قیمت داش��ته که اثرات خود را بر 
قیمت تمام ش��ده محصول می گذارد.  به 
گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« ، ولی 
ملکی در خص��وص تأثیر افزایش نرخ دالر 
بر قیمت تمام ش��ده تولید قطعات خودرو، 
اظهار داش��ت: هرگونه افزایش در نرخ مواد 
اولیه، دس��تمزد، ان��رژی و منابع مالی که 
مس��تقیماً در تولید دخالت دارند به صورت 
طبیعی موجب افزایش قیمت تمام ش��ده 
می ش��وند و این مسئله یک اصل غیرقابل 
تغییر اس��ت.  عضو کمیس��یون صنایع و 
مع��ادن مجلس ش��ورای اس��المی با بیان 
اینکه ترکیبات محص��ول نهایی یا خودرو 

ش��امل مواد اولیه یا قطعه، ان��رژی، منابع 
انسانی، منابع مالی و استهالک ماشین آالت 
می ش��ود و قیمت تمام شده بر این اساس 
تأمین می شود، گفت: زمانی که هر کدام از 
این فاکتورها تغییر کند به صورت طبیعی 

قیمت تمام شده افزایش پیدا می کند. 
نماینده مردم مشکین ش��هر در مجلس 
ش��ورای اس��المی با اش��اره به اینکه اگر 
قطعه س��از مواد اولی��ه را وارد یا قطعه ای 
را تولید می کرد که با ارز تأمین می شده، 
ی��ا وزارت کار، حقوق و دس��تمزد کارگر 
را افزای��ش دهد که هر س��ال این اتفاق 
ص��ورت می گیرد و یا قیم��ت حامل های 
انرژی افزایش یاب��د باعث افزایش قیمت 
تمام ش��ده می ش��وند، ادامه داد: بخشی 
از این م��وارد نرخ ارز اس��ت، ارز 4 هزار 

و 200تومانی در مقایس��ه ب��ا ارز ۳ هزار 
و 500 تومان��ی حدودا 20درصد افزایش 
قیمت داشته که اثرات خود را می گذارد. 
وی ب��ا تأکید بر اینکه در این ش��رایط یا 
باید قطعه ساز و خودروساز قیمت محصول 
خود را به منظور پوشش افزایش هزینه تمام 
ش��ده ارتقا دهند یا اینکه ب��ا تولید انبوه و 
بیشتر، باال بردن اتوماس��یون و استفاده از 
حداکثر ظرفیت قیمت تمام شده را کاهش 
دهند، عنوان کرد: افزای��ش تولید همواره 
پاسخگو نیست، زیرا تولیدکنندگانی که با 
حداکثر ظرفیت مشغول کار بوده اند امکان 

افزایش تولید را ندارند. 
این نماینده مردم در مجلس ش��ورای 
اس��المی با بیان اینکه خواه ناخواه به هر 
قدری میزان وابس��تگی به ارز باال باش��د 

در قیم��ت محصول نهایی، واس��طه ای و 
قطع��ه اثرگ��ذاری دارد، تصریح کرد: اگر 
قطعه س��ازان در چنین شرایطی افزایش 
قیمت نداشته باشد دچار ورشکستگی و 

کارگر ایرانی بیکار می شود. 
عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن 
مجلس شورای اسالمی در پایان با تأکید 
ب��ر اینکه به ناچار بای��د راهکاری در نظر 
بگیریم تا افزایش قیمت تمام شده منجر 
به تعطیلی واح��د تولید و بیکاری کارگر 
ایرانی نش��ود، خاطرنش��ان کرد: با توجه 
به اینکه تولید قطعه نیازمند تأمین مواد 
اولیه از طریق ارز اس��ت بای��د در ردیف 
کاالهای اولویت دار باش��د و ارز 4 هزار و 
200هزارتومانی در اختیار تولیدکنندگان 

قرار بگیرد. 

جریان فروش خودرو زیر قیمت نمایندگی ها چیست؟! 

افزایش 20درصدی نرخ ارز بر قیمت قطعه تأثیرگذار است

بازار خودرو همچنان در کما
اخبار

اعتبار طرح ترافیک 96 ساقط شد
باالخره بعد از کش وقوس های فراوان طرح ترافیک 
جدید تهران از امروز اجرایی خواهد شد تا ورود به هسته 
مرک��زی تهران برای رانندگان با محدودیت بیش��تری 
روبه رو باش��د.  به گزارش ایسنا، درماه های پایانی سال 
گذش��ته بود که ش��هرداری تهران طرحی جدید برای 
محدوده طرح ترافیک پایتخ��ت ارائه کرد، طرحی که 
مخالفان و موافقانی داشت اما به مرور زمان به تصویب 
رس��ید. اجرای این طرح اما تا 15 اردیبهشت ماه ۹۷ به 
تعویق افتاد و سرانجام بناست که از امروز اجرایی شود 
و به عبارتی دیگر خودروهای س��واری فاقد مجوز و نیز 
دارندگان مجوزهای طرح ترافیک ۹6 دیگر اجازه ورود 
به محدوده طرح ترافیک را ندارند و ورودشان به محدوده 
زوج و فرد نیز به آخرین رقم س��مت راست پالک شان 
بستگی دارد.  سردار محمدرضا مهماندار، رئیس پلیس 
راه��ور تهران بزرگ در این باره می گوید: از نظر پلیس 
طرح ترافیک جدید تغییر چندانی با طرح قبلی ندارد، 
ام��ا در حوزه کاری مربوط به ش��هردار تغییراتی ایجاد 
ش��ده که مربوط به شهرداری است. در عین حل یکی 
از مهم ترین تغییرات طرح ترافیک جدید زمان اجرای 
طرح است که با دو ساعت افزایش از ساعت 6:۳0 آغاز 
شده و تا ساعت 1۹ ادامه خواهد داشت، اما تغییری در 

محدوده طرح ترافیک اعمال نشده است. 
وی با بیان اینکه س��اعت و محدوده طرح زوج و فرد 
هیچ تغییری نکرده اس��ت، گفت: ساعت اجرای طرح 
زوج و ف��رد نیز از 6:۳0 صبح آغاز ش��ده و تا 1۹ ادامه 
خواهد داش��ت، ضمن اینکه محدوده آن نیز از شمال 
به بزرگراه همت، از جنوب به بزرگراه بعثت، از ش��رق 
ب��ه بزرگ��راه امام عل��ی )ع( و از غرب ب��ه بزرگراه های 
نواب و چمران ختم می ش��ود.  رئیس پلیس راهنمایی 
و رانندگ��ی تهران بزرگ با تأکید بر اینکه الزم اس��ت 
رانندگان توجه داشته باش��ند که از صبح فردا )امروز( 
طرح ترافیک جدید اجرایی خواهد ش��د، درباره اینکه 
گفته می شود اجرای این طرح به شکل ارشادی انجام 
خواهد ش��د نیز گفت: اجرای ارشادی این طرح به این 
شکل اس��ت که افرادی که تا ۳1 اردیبهشت ماه و تنها 
برای یکبار وارد محدوده طرح ترافیک شوند، برای شان 
پیامکی صادر شده و از آنها خواسته می شود که تا ۳1 
اردیبهشت با مراجعه به سایت اقدام به پرداخت عوارض 
خود کنند تا جریمه نش��وند، اما اگر تا پایان این تاریخ 
چنین کاری را نکنند، جریمه خواهند ش��د و عوارض 
را نی��ز باید پرداخت کنند. ضمن اینک��ه ورود برای بار 
دوم نیز مش��مول جریمه خواهد شد.  مهماندار درباره 
اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد در روزهای پنجشنبه 
نیز گفت: در روزهای جمعه و ایام تعطیل که این طرح 
اجرا نمی ش��ود، اما در طرح جدید طرح ترافیک و زوج 
و فرد در روز پنجشنبه نیز اجرایی نمی شود، البته این 
تصمی��م فعاًل موقتی اس��ت و اگر آن ط��ور که مدیران 
شهرداری به ما گفته اند مشکالت ترافیکی در این روز 
به وجود نیاید، آن را به شکل دائمی ادامه خواهیم داد، 
اما اگر با مش��کالت ترافیکی روبه رو شویم ممکن است 
اج��رای ط��رح ترافیک در این روزها نیز از س��ر گرفته 
ش��ود، درحال حاضر طرح ترافیک و زوج و فرد در روز 
پنجشنبه اجرایی نمی شود.  وی درباره افراد ساکن در 
محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد نیز گفت:  برای رفاه 
حال س��اکنان چنانچه در سایت ثبت نام کرده و اعالم 
کرده باشند که ساکن این محدوده هستند، می توانند 
صبح ها تا قبل از س��اعت 8:۳0 از محدوده خارج شده 

و عصرها پس از ساعت 1۷ وارد این محدوده شوند. 

پردرآمدترین زن صنعت خودرو 
کیست؟ 

مدیرعامل ش��رکت خودروس��ازی جنرال موتورز با 
درآمدی نجومی، به عنوان پر درآمدترین زن صنعت 
خودروسازی جهان در سال 201۷ شناخته می شود. 
به گزارش خودروکار، معموالً مدیران عامل شرکت های 
خودروس��ازی مطرح جهان نقش بسزایی در حرکت رو 
ب��ه صعود یا بلعکس یک ش��رکت دارند و همین نقش 
تعیین کننده باعث شده است که بیشترین درآمدها در 
صنعت خودروس��ازی به جیب مدیران عامل شرکت ها 
واریز ش��ود. »مری بارا« مدیرعامل جنرال موتورز یکی 
از این مدیران پردرآمد صنعت خودروسازی دنیاست که 
جدای از اینکه اولین مدیرعامل زن تاریخ خودروسازی 
Autom - ”ههان به ش��مار می رود، به نقل از سایت 

tive News« در س��ال 201۷ میالدی نیز با کس��ب 
درآمد 22 میلیون دالری ب��ه عنوان پردرآمد ترین فرد 
این صنعت مهم ش��ناخته می شود.   این رقم به میزان 
5 میلیون دالر بیش��تر از درآمد 16میلیون و ۷۳0 هزار 
دالری مدیرعامل ش��رمت فورد اس��ت و شامل حقوق، 
پاداش و عملکرد خوب او در بخش سهام شرکت است. 
مری بارا قبل از اینکه بر صندلی مدیریت جنرال موتورز 
بنشیند، در سال 2014 میالدی به عنوان معاون ارشد 
در بخش های توسعه و تحقیق، فروش و زنجیره تأمین 
فعالیت داشت.  نمونه ای دیگر از این درآمد های نجومی 
را می توان در میزان حقوقی اس��ت که »ماتیاس مولر« 
مدیرعامل گروه خودروس��ازی فولکس واگن در س��ال 
201۷ به جیب زده اس��ت، مشاهده کرد. افزایش سود 
40درصدی ش��رکت فولکس واگن در س��ال گذش��ته 
موجب ش��د ماتی��اس مولر، مدیرعامل این ش��رکت با 
وجود س��قف 10 میلی��ون دالری تعریف ش��ده برای 
پرداخت حقوق در گروه خودروسازی فولکس واگن، در 
س��ال گذشته درآمدی 12,5 میلیون دالری معادل 60 

میلیارد و 50۷ میلیون تومان داشته باشد. 

اخبار

توسعه صنعت خودروسازی کشور، 
نیازمند راه میانبر است

صنعت خودروی ایران نیاز به انتخاب یک راه میانبر 
برای رس��یدن به کش��ورهای دارای برند در این حوزه 
دارد اما این »میانبر« باید به درس��تی انتخاب شود.  به 
گزارش پرشین خودرو، خودروسازان ایرانی در سال های 
اخیر و پس از برداش��ته شدن بخشی از تحریم ها علیه 
صنعت کشور، تصمیم گرفتند تا فرآیند طراحی و تولید 
را کم��ی تغییر داده و خود را با کمی میانبر به س��ایر 
خودروسازان جهانی برسانند.  ساخت خودروهای جدید 
با فناوری های نوین یکی از راه حل های صنعت خودروی 
ایران اس��ت که اتفاقا روی آن اجماع نی��ز وجود دارد.  
ایران خودرو و س��ایپا به عنوان دو قطب اصلی صنعت 
خودروسازی کشور تصمیم گرفته اند پروژه های کاری 
خود را ب��ا طراحی پلتفرم داخلی ب��ه کمک برندهای 
مطرح غیر خودرویی کلی��د بزنند و در کنار این اتفاق 
مه��م برای ورود به عرصه س��اخت خودروهای برقی و 

هیبریدی هم برنامه ریزی کنند. 
در س��ال گذش��ته صحبت از خودروی برقی در این 
دو خودروس��ازی باال گرف��ت و حتی نمونه هایی از این 
خودروها در برخی مجامع داخلی نیز به نمایش درآمد. 
منوچهر منطقی، مدیرعامل س��ابق ایران خودرو، 
در خص��وص راه میانبر صنعت خودروی ایران گفت: 
صنعت خودروی ایران چاره ای جز میانبر زدن ندارد 
اما اینکه باز صحبت از تولید خودروی بنزینی جدید، 
خودروی هیبریدی و برقی می ش��ود یک اش��تباهی 
اس��ت که قبال هم تکرار شده اس��ت.  وی افزود: به 
ش��خصه فکر می کن��م راه میانبر صنع��ت خودروی 
کشور، س��اخت خودروی برقی است زیرا ما امکانات 
اولی��ه برای ورود قوی به این ح��وزه را داریم و تنها 
به س��رمایه گذاری و زیرساخت س��ازی نیاز خواهیم 
داشت.  مدیرعامل س��ابق ایران خودرو تصریح کرد: 
تنها یک نکته در انتخاب مسیر میانبر وجود دارد که 
بای��د از آن مراقبت کرد و آن درز اطالعات داخلی به 
بیرون از مرزهاس��ت. کنترل اطالعات مجموعه های 
داخلی نباید به دست خارجی ها بیفتد.  وی با اشاره 
به تجربه پیام رسان های خارجی و مشکالتی که برای 
کش��ور درست کرده اند، گفت: در صنعت خودرو باید 
هوش��مندانه از توان خارجی ها به��ره برد تا ضررش 
بیش از سود و منفعت آن نشود و این طور نباشد که 
در تمام اتفاقات و پس از آغاز کار ما هیچ کاره باشیم.  
منطقی تأکید کرد: چنانچه در استفاده از راه میانبر، 
س��رعت مان را به درس��تی تنظیم کنیم در آینده ای 
نزدیک ایران می تواند جزیی از صنعت خودرو و بازار 
جهانی باشد که در حوزه خودرو نقش آفرینی کند. 

عرضه و تقاضای مطلوب صنعت خودرو 
نیازمند کاهش هزینه سربار است

یک کارشناس صنعت خودرو کشور با اشاره به لزوم 
حرکت ب��ازار خودرو بر محور عرض��ه و تقاضا گفت با 
توجه به اینکه امروزه هزینه ها معضلی در صنعت خودرو 
به شمار می روند، قطعاً کاهش هزینه ها می تواند نقش 
مؤثری در عرضه و تقاضای بازار صنعت خودرو داش��ته 

باشد. 
 ش��هرام آزادی در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودر 
اظه��ار داش��ت: با توجه ب��ه هزینه هایی که از س��وی 
دول��ت به صنعت خ��ودرو تحمیل می ش��ود، وضعیت 
اقتصادی کشور و نیز وام هایی که با سود باال در اختیار 
خودروساران قرار می گیرد، قطعاً موجب افزایش قیمت 
تمام ش��ده خودرو می شود و تمایل مردم جهت خرید 

خودرو کاهش می یابد. 
وی افزود: در صورتی که خواهان توس��عه در صنعت 
خ��ودرو و نیز عرضه و تقاضای مطلوب هس��تیم، الزم 

است هزینه های اضافی از صنعت خودرو حذف شود. 
این کارش��ناس صنعت خودرو در خصوص مس��یر 
توس��عه و افزایش کارایی صنعت خودرو داخلی گفت: 
قاعدت��اً دو راهکار وج��ود دارد که از آن جمله می توان 
به تعامل با ش��رکت های صاحب تکنولوژِی و توس��عه 
و طراح��ی خودروه��ای داخلی اش��اره ک��رد. به گفته 
وی، تعامل با ش��رکت های صاحب تکنولوژِی نیازمند 
س��رمایه گذاری از سوی کش��ورهای خارجی در زمینه 
تأمی��ن قطع��ات و مونتاژ خ��ودرو اس��ت، درغیر این 
صورت این تعامل نمی تواند ارتقا یافته و توسعه صنعت 

خودرو سازی را به همراه داشته باشد. 
آزادی افزود: توس��عه و طراح��ی خودروهای داخلی 
نیازمند س��رمایه گذاری اس��ت و دولت الزم اس��ت در 
بخ��ش تحقیقات، کاه��ش مالیات از صنع��ت خودرو 
حمایت کند و همچنین باید اش��اره کرد حمایت هایی 
که از طریق صندوق توسعه ملی صورت گیرد، می تواند 

پیشرفت چشمگیری در صنعت خودرو بیانجامد. 
ش��هرام آزادی گف��ت: در ح��ال حاض��ر یک��ی از 
مشکالت در صنعت خودرو داخلی، کمبود نقدینگی 
اس��ت و خودروس��ازان در ش��رایط مالی مناس��بی 
ق��رار ندارند؛ بنابراین ضروری اس��ت که این کمبود 
نقدینگی و کمبود منابع مالی از س��وی دولت مورد 

توجه ویژه قرار گیرد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه افزای��ش اس��تانداردها و بهبود 
کیف��ی خودروهای س��اخت داخل گفت: بس��یاری از 
استانداردهایی که در شرایط جدید اتخاذ شده، نیازمند 
تکنولوژِی اس��ت و ب��رای رعایت اس��تانداردهای جید 
خودروه��ای با کیفیت پایین از دور خارج ش��ده و این 
موجب می ش��ود خودروهای آینده از س��طح کیفی و 

تکنولوژِی باالیی برخوردار باشند. 
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کسب و کارامـروز8

استارتاپ های برتر ایرانی با حمایت مرکز توانمندسازی و تسهیل گری 
کسب وکارهای نوپای وزارت ارتباطات، به فستیوال فناوری اطالعات اتحادیه 
اروپا می روند.  به گزارش خبرنگار مهر، فستیوال فناوری اطالعات اتحادیه 

 )WEBIT. FESTIVAL Europe( اروپا
پنجم تا هفتم تیرماه )25 تا 2۷ ژوئن 2018( 
در شهر صوفیای بلغارستان و با حضور 6هزار 
فعال این حوزه و 200 استارت آپ برتر اروپایی 
برگزار شود.  در این رویداد جهانی، وزیر امور 
خارجه کشورمان نیز با هدف تقویت همکاری 
میان ایران و اتحادیه اروپ��ا در حوزه فناوری 
اطالعات، در کنار کارآفرینان برگزیده ایرانی 
حضور خواهد داش��ت.  از این رو کمیس��یون 
تج��ارت الکترونیکی س��ازمان نظ��ام صنفی 
رایان��ه ای از طریق تعامل با وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات قصد دارد زمینه حضور تعداد 
محدودی از کسب وکارهای نوپای برتر حوزه 

فاوا را در این رویداد فراهم کند. در این راس��تا زمینه همکاری و حمایت 
مرکز توانمندس��ازی و تسهیل گری کس��ب وکارهای نوپای فاوای وزارت 

ارتباطات و فناوری اطالعات نیز فراهم شده است. 

اس��تارتاپ های توانمند حوزه فناوری اطالع��ات و ارتباطات که امکان 
تعامل و همکاری با کش��ورهای اروپایی را دارند می توانند برای حضور در 
این رویداد، درخواست خود را به همراه مشخصات کلی کسب وکار، دالیل، 
برنامه حضور در فستیوال و اطالعات تماس، 
تا 1۹ اردیبهش��ت ماه از طریق ارسال ایمیل 
به آدرس info@tehrannsr. org اعالم 

کنند. 
الکترونیکی سازمان  کمیس��یون تجارت 
نظ��ام صنف��ی رایان��ه ای ته��ران ب��ا مرکز 
توانمندسازی و تسهیل گری کسب وکارهای 
نوپ��ای ف��اوای وزارت ارتباط��ات و فناوری 
اس��تارتاپ های  درخواس��ت  اطالع��ات، 
عالقه مند را بررسی کرده و در نهایت از میان 
متقاضیان، برگزیدگان را برای حضور در این 
رویداد به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

و وزارت امور خارجه معرفی خواهد کرد. 
تمام هزینه های حضور در این رویداد برعهده اس��تارتاپ های متقاضی 
است و تنها امکان حضور و معرفی استارتاپ های برگزیده در این رویداد و 

پیش برد تعامالت و مذاکرات تسهیل خواهد شد. 

اولی��ن همایش ملی تأمین مالی و س��رمایه گذاری ب��رای مدیران 1۹ 
اردیبهشت ۹۷ در سالن همایش وزارت نیرو برگزار می شود. 

همایش ملی تأمین مالی و س��رمایه گذاری ب��رای مدیران با هدف ارائه 
تصویری روشن از چشم انداز اقتصادی کشور 
در سال 1۳۹۷، شناسایی فرصت های موجود 
در دو حوزه »تامین مالی« و »سرمایه گذاری«، 
ارائه راهکارهای عملیاتی برای سازمان ها )به 
تفکی��ک ش��رکت های کوچک، متوس��ط و 
بزرگ( و بررسی اس��تراتژی های هوشمندانه 
براس��اس   ،۹۷ درس��ال  س��رمایه گذاری 
سناریوهای مختلف »برجام« برگزار می شود. 

برهمین اس��اس درهمایش مل��ی »تامین 
مالی و سرمایه گذاری برای مدیران«، استادان 
برجسته علمی و اجرایی از جمله دکتر حسین 
عبده تبریزی، عضو ش��ورای عال��ی بورس و 
اوراق بهادار، دکتر طهماسب مظاهری رئیس 

کل اس��بق بانک مرکزی، دکتر س��عید اس��المی بیدگلی دبیرکل کانون 
نهادهای سرمایه گذاری ایران، دکتر علی سنگینیان رئیس کمیسیون بازار 
پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران و تحلیلگران ارشد بازارهای طال و ارز، 

مسکن و مستغالت و سهام حضور دارند.  شایان ذکر است تأمین مالی و 
س��رمایه گذاری برای تحقق اهداف سازمان ها و رسیدن به چشم اندازهای 
اقتصادی کس��ب وکارها، همواره یکی از دغدغه های جدی مدیران بوده و 
کمبود منابع و نقدینگی و بی ثباتی در بازار 
ارز و سایر بازارهای پولی و مالی، سازمان ها را 
با مسائل جدی تر و پیچیده تری مواجه کرده 
است. به ویژه ممکن است به دلیل تجربه ای 
مش��ابه نوسانات اخیر نرخ ارز، گاه شرکت ها 
به دلیل نگرانی از متاثر ش��دن از شرایط یا 
ورود به دوران ضرردهی، به صورت شتاب زده 
تمرکز خود را از فعالیت اصلی شرکت خارج 
کرده و با اخذ تصمیمات اشتباه اعم از تهیه 
مقادیر باالی مواد اولیه یا سرمایه گذاری در 
مس��یری اش��تباه، بیش از پیش کسب وکار 

خود را با تهدید مواجه کنند. 
یادآور می شود مدیران عامل، کارآفرینان 
و صاحبان کس��ب و  کار، مدیران ارشد شرکت های غیرمالی، مدیران مالی 
شرکت های غیرمالی، مدیران پروژه های بزرگ و تجار و بازرگانان مخاطبان 

اصلی این همایش به شمار می روند. 

با حمایت مرکز توانمندسازی 

اولین همایش ملی تأمین مالی و سرمایه گذاری برای مدیران برگزار می شوداستارتاپ های برتر ایرانی به فستیوال فناوری اطالعات اروپا می روند

افراد مبتدی باید بدانند که اشتباه است اگر توقع داشته باشند کارمندی که 
عملکرد باالیی دارد، حتما باید تا سطح مدیریت ارتقا یابد. 

س��ارا کال��درون، یک��ی از مدی��ران گ��وگل ک��ه ب��ر برنام��ه آموزش��ی 
 پ��رورش مدیر مؤسس��ه گ��وگل نظ��ارت دارد، در یک پادکس��ت جدید در

Google’s Re: work، رازهای جذابی را راجع  به شیوه کاربردی شان برای 
آموزش و پرورش مدیران بزرگ، فاش کرده است. 

او پنج درس را به اش��تراک گذاشت که به کار بردن آنها هر سازمانی را در 
آموزش و پرورش مدیریت از سایرین متمایز می سازد. 

1-  یک کارمند خوب، لزوما مدیر خوبی نمی شود 
تصور اشتباهی  است اگر تصور کنیم یک کارمند عادی که عملکرد باالیی 
دارد لزوما باید تا درجه مدیریت ترفیع پیدا کند. رهبری افراد معموال نیاز به 
مجموعه مهارت های متفاوتی دارد؛ چیزی  که بس��یاری از کارمندان خوب از 

آن بی بهره اند. 
کالدرون می گوید برای پیدا کردن مدیران خوب، باید به نحوه تعامل فرد با 
دیگران و شیوه اش در به ثمر رساندن کارها نگاه کنید. باید ببینید آیا سبک 
کاری خ��ود را با اف��رادی که با او کار می کنند تطبی��ق می دهد؟ آیا نقش ها 
و مس��ئولیت ها را برای اعضای تیم خود به طور ش��فاف مشخص می کند؟ آیا 

می تواند به نحو معنادار عکس العمل ارائه دهد؟ 
اما آنچه به همان اندازه اهمیت دارد این است که بدانیم آیا از مدیریت »لذت« 
می برند یا نه. آیا واقعا به جنبه های نس��بی مواجهه با آدم ها و شخصیت های 
گوناگون و رفع نیازهای دیگران عالقه دارند؟ اگر مدیری در شغل خود ناراحت 
است و آرزو می کند می توانست به کار قبلی خود بازگردد، وقتش رسیده است 

که او را از بند چنین نقشی رها کنیم. 
2-   بهترین زمان برای آموزش به مدیران، چندماه ابتدای کارشان است 
اشتباه شرکت ها اغلب این است که داوطلبان بالقوه برای نقش های مدیریتی 
را شناسایی می کنند، س��پس قبل از اینکه در موقعیت های مدیریتی واقعی 
محک ش��ان زده باشند، آنها را به برنامه های آموزش مدیریت می فرستند.  به 
گفته کالدرون، بهترین کار این است که برای ماه های اول چند منبع مقدماتی 
در اختیارشان بگذارید، سپس صبر کنید تا پیش از اینکه تحت آموزش های 

رسمی مدیریتی قرار بگیرند، چند ماهی به طور واقعی مدیریت کنند. 
خیل��ی طوالنی صب��ر نکنید؛ زمان زیاد ممکن اس��ت باعث ش��کل گیری 
عادت های بد در آنها شود، تا زمانی صبر کنید که توانسته باشند درک کنند 
شغل ش��ان چیس��ت و با چند چالش واقعی روبه رو شده باش��ند. در غیر این 
ص��ورت، آموزش ها صرفا جنبه نظری خواهند داش��ت. در گوگل، این مدت 

معموالً سه ماه به طول می انجامد. 
3-  مدیران جدید را با اطالعات بیش ازحد احاطه نکنید 

دست کشیدن مدیران جدید از تجربه اندوزی، آخرین چیزی است که گوگل 
می خواهد ش��اهد آن باشد. کالدرون می گوید بهترین روش این است که فکر 
کنید مدیران جدید در ش��ش ماه اول کار خ��ود به چه چیزهایی نیاز دارند و 
به اندازه ای آنها را در اختیارشان بگذارید که بتوانند آموخته های شان را نیز به 
یاد بیاورند و آنها را تمرین و در آینده بر آنها تکیه کنند. در گوگل، آموزش بر 

حوزه های زیر تأکید دارد: 
-  ارائه بازخورد

-  مربی خوب بودن

-  ایجاد ذهنیتی فکری برای رش��د و ترق��ی )فرهنگ یادگیری برای خود 
مدیر و اعضای تیمش،

-  پ��رورش ه��وش هیجانی )آگاهی نس��بت به خود و تیم خ��ود(. یکی از 
جنبه ه��ای آموزش مرتبط با هوش هیجانی )EQ( این اس��ت که به مدیران 
کم��ک کند عوامل انگیزه بخش خود را بشناس��ند تا بتوانن��د با خودآگاهی، 
مدیریت موقعیت های چالش��ی را به عهده بگیرند. مثالی که کالدرون در این 
مورد می زند، امر دش��وار ارائه بازخورد به دیگران اس��ت؛ برای انجام درس��ت 
این کار، مدیران باید ابتدا روش مدیریت بر خود و احساسات شان را بیاموزند. 

4-  آموزش تنها راه حمایت از مدیران نیست 
این تصور اشتباه را دور بیندازید که مدیران شما حتما باید از یک متخصص 
کار بیاموزن��د. در گوگل، مدیران از یکدیگر بس��یار می آموزند. آنها تش��ویق 
می شوند مربیگری همتایان خود را به عهده بگیرند، به یکدیگر بازخورد بدهند 

و به ارتقای روزبه روز عملکرد هم کمک کنند. 
کالدرون ب��ر اهمیت ایجاد »فرهنگ یادگیری، تمری��ن، بازخورد و تفکر« 
تأکید می کند، بنابراین مدیران به طور مستمر از نقاط قوت و ضعف خود مطلع 

می شوند. 
از منظر سازمانی، برای رهبران ارشد مهم است که مدیران خود را به صحبت 
با یکدیگر تش��ویق تا در حل چالش های شان به هم کمک کنند؛ آنها باید در 

سیستم ها و فرآیندهایی سرمایه گذاری کنند که حامی مدیران شان هستند. 
5-  بازخوردی به مدیران بدهید که برای پیشرفت به آن نیاز دارند 
کارمندان گوگل، سالی یک بار، در یک نظرسنجی در باب عملکرد مدیرشان 
شرکت می کنند تا به او بازخورد دهند. سنجش عملکرد این مدیران براساس 
هش��ت رفتار مدیریتی  اس��ت که گوگل به طور علمی دریافته است منجر به 

تیم های شادتر، نتایج بهتر و حفظ بیشتر نیروی کار می شوند. 
اما آنچه برای مدیران گوگل مؤثر اس��ت، الزاما در سازمان های دیگر کارگر 
نخواه��د افتاد. برای آنکه پ��ی ببرید چه عواملی از افرادت��ان مدیرانی بزرگ 

می سازد، این سؤاالت را مد نظر قرار دهید: 
-  آیا مدیران در سازمان شما اهمیت دارند؟ 

-  اگر مدیران اهمیت دارند، چه کسی را باید مجاب کنید و چگونه؟ 
-  چه چیز در سازمان شما مدیر بزرگی می سازد؟ 

نتیجه گیری
رویک��رد گوگل در آموزش به مدیران خ��ود ویژگی های مثبت زیادی دارد. 
روزی از کالدرون پرس��یدند: »اگر کس��ی دوره آموزش مدیریت را با موفقیت 
نگذارند چه اتفاقی می افتد؟ ش��اید در برخی حوزه ها پیش��رفت کند، اما اگر 
در زمینه هوش هیجانی دچار ضعف باش��د، چگونه ب��ا این وضعیت برخورد 

می کنید؟«
پاسخ او به روشنی مشخص کرد از نظر گوگل، همدلی تنها یک ارزش بزرگ 
نیست، بلکه رفتاری  است که از همه مدیران انتظار می رود. کالدرون این گونه 
جواب داد: »مهم است بدانیم که قرار نیست کسی از آموزش فرار کند و فورا 
مدیر بزرگی نیز بشود. گاه وقتی مهارت جدیدی را یاد می گیرید، به جای آنکه 
برایتان آسان شود، دشوارتر نیز می شود. مهم ترین مسئله این است که پذیرا و 
حمایت گر باشید و فضایی برای یادگیری خلق کنید، در مورد روش های بهبود 
آن مدیر صریح و واضح صحبت کنید و منابعی برای بهتر شدن در اختیارش 
بگذارید و س��پس میزان بهبودی را در گذر زمان ارزیابی کنید. اگر پیشرفتی 
حاصل نشده، با او درباره اینکه آیا آن نقش برایش مناسب است یا نه گفت وگو 
کنید، اما باز هم، زمانی که مدیران دوره سخت پیشرفت را طی می کنند با آنها 

همدلی داشته باشید.«

فیس بوک در کنفرانس توسعه دهندگان F8 امکان ترجمه همزمان مکالمات توسط دستیار هوشمند M را برای Facebook Messnger معرفی 
کرد.  به گزارش زومیت، براساس اعالم فیس بوک در کنفرانس توسعه دهندگان F8 که اول و دوم ماه می  امسال در کالیفرنیا برگزار شد، دستیار 

هوشمند M از این پس می تواند در مکالمات دو زبانه، پیام ها را ترجمه کند. این دستیار دیجیتال پیشنهادات خود برای معنی کلمات را براساس 
کلماتی ارائه می کند که مردم معموال در گفت وگوهای خود از آنها بهره می برند. در ابتدا فقط ترجمه از زبان انگلیسی به اسپانیایی و بالعکس قابل 
انجام است و این کار از مکالماتی آغاز خواهد شد که در مارکت پلیس فیس بوک انجام می شوند.  پیشنهاد ترجمه کلمات توسط دستیار هوشمند 

M از همان موتور ترجمه ای مبتنی  بر شبکه عصبی بهره می برد که در فیس بوک و اینستاگرام برای ترجمه پست ها و نظرات به کار می رود. همانطور 
که اشاره شد این موتور ترجمه براساس شبکه های عصبی توسعه یافته است و طبق اعالم فیس بوک در حال حاضر روزانه 6 میلیارد ترجمه انجام 

می دهد که نشان دهنده افزایشی فاحش نسبت به تعداد 4.5 میلیارد ترجمه روزانه تابستان گذشته و آغاز فرآیند ترجمه خودکار است. 
در ژوئن سال گذشته فیس بوک پلتفرم ترجمه خود را برای پوشش دادن شهروندان اسپانیایی زبان آمریکا و مکزیک گسترش داد که بزرگ ترین جمعیت 

اسپانیایی زبان دنیا محسوب می شوند؛ با این حال فیس بوک در خصوص برنامه های آتی خود برای گسترش به سایر زبان ها و سایر کشورها اظهار نظری 
نکرد.  استن چادنووسکی، مدیر محصول پیام رسان فیس بوک به ونچربیت گفت: دستیار M در حال حاضر می تواند در 11 کشور و به زبان های انگلیسی، 

آلمانی، اسپانیایی، فرانسوی و تایلندی به کاربران خود سرویس دهی کند. ما باید موارد مختلفی را برای ارائه خدمات به کشورهای دیگر اسپانیایی زبان در 
نظر بگیریم، اما دامنه لغات در این کشورها چندان متفاوت نیست و ما فقط باید تغییرات کوچکی را اعمال کنیم.  تست های اولیه دستیار هوشمند M در 

سال 2016 آغاز شد. در حال حاضر این دستیار دیجیتال می تواند کارهای مختلفی از جمله، درخواست تاکسی از اوبر یا لیفت، برنامه ریزی رویدادها، ایجاد 
نظرسنجی و همچنین اشتراک گذاری مکان افراد انجام دهد. دستیار M در کنفرانس F8 سال گذشته، به عنوان یک بات برای پیام رسان  فیس بوک معرفی 
شد که در ابتدا می توانست در سایت Delivery. com سفارش ثبت کند؛ اما این دستیار هوشمند اکنون می تواند از اسپاتیفای موسیقی پیشنهاد کند، از 

فودنتورک غذا سفارش دهد یا از سایت فاندانگو به کاربران فیلم پیشنهاد دهد. 

 رونمایی گوگل از 5 راز منابع انسانی
در شناسایی و پرورش  مدیران بزرگ 

 پیام رسان فیس بوک به قابلیت ترجمه
با دستیار هوشمند M مجهز می شود

نگـــاه

اس��تارتاپ ویک تهران از روز ش��نبه 15 اردیبهشت ماه 1۳۹۷ تا روز جمعه 
21 اردیبهشت ماه 1۳۹۷ در تهران برگزار می شود. 

این رویداد مجموعه ای از فعالیت های متنوع را شامل سخنرانی های کلیدی 
از نمایندگان دولت، دانشگاه ها، شتاب دهنده ها، صندوق های سرمایه گذاری و 
صاحب نظ��ران این حوزه، میزگردهای تخصصی و کارگاه های آموزش��ی در بر 

خواهد داشت. 
آینده هر جامعه ای آن طور رقم می خورد که تالش آن جامعه در راستای آن 
است. بر این باوریم که جامعه  جوان کارآفرینی ایران با تکیه  بر سابقه ای غنی 
و متنوع، امروز یکی از کلیدی ترین نقش ها را در ایران ایفا می کند و رش��د و 
بلوغ آن در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور می تواند امید و شکوفایی 

چشمگیری با توجه به پتانسیل بسیار باالی خود ایجاد کند. 

استارتاپ ویک تهران برگزار می شود

نوشته مارسل شوانتس
مترجم: نسیم حسینی

شنبه
15 اردیبهشت 1397

شماره 1056
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مع��اون آموزش��ی جهاد دانش��گاهی با بی��ان اینکه بحث اش��تغال 
دانش آموختگان دانش��گاهی یکی از دغدغه های جدی کش��ور اس��ت، 
گفت کارآفرینی و اشتغال زایی رویکرد اصلی مجموعه آموزش عالی در 

جهاددانشگاهی است. 
دکتر سیدس��عید هاش��می در گفت وگو 
با ایس��نا، با اش��اره به اهمیت تدوین نقشه 
ب��ر  جهاددانش��گاهی  عال��ی  آم��وزش  راه 
اس��اس برنامه توس��عه شش��م، اظهار کرد: 
مأموریت های آموزش عالی جهاددانشگاهی 
باید با تدوین نقشه راه برای مجموعه وزارت 

علوم تعیین و مشخص شود. 
و  سیاس��ت ها  بای��د  م��ا  اف��زود:  وی 
راهبردی های جهاددانش��گاهی را در حوزه 
آموزش عالی تدوین و براساس نقطه نظرات 
وزارت علوم و تحقیقات و همچنین بازار کار 

مسیر خود را دنبال کنیم. 
معاون آموزشی جهاددانشگاهی کشور »کارآفرینی و اشتغال زایی« را 
رویکرد اصلی مجموعه آموزش عالی در جهاددانشگاهی دانست و بیان 
کرد: استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود از جمله اولویت های 

در دستور کار توسعه آموزش عالی در جهاددانشگاهی است. 
هاش��می در ادامه با اش��اره ب��ه اهمیت جذب دانش��جو و همچنین 
کاه��ش پذیرش دانش��جو در مؤسس��ات آم��وزش عالی کل کش��ور، 
گفت: تمام��ی مجموعه های آموزش عالی 
جهاددانش��گاهی بای��د کاره��ای گزین و 
ش��اخصی را برای خ��ود دنب��ال کنند تا 
یک تمای��ز ج��دی از مجموعه های دیگر 
موسس��ات آم��وزش عال��ی در بخش های 

دولتی و غیردولتی داشته باشند. 
ای��ن مق��ام مس��ئول ب��ا بی��ان اینک��ه 
پژوهش��کده«،  2۷« از   برخ��ورداری 

»۳ پ��ارک عل��م و فن��اوری«، »21 مرکز 
رشد« و گروه های مختلف پژوهشی فعال 
از جمل��ه ظرفیت ه��ای جهاددانش��گاهی 
است، تصریح کرد: ما در جهاد دانشگاهی 
فکر می کنیم اگر بتوانی��م از ظرفیت های 
موجود درست استفاده کنیم و نگاه تلفیقی در مورد کارهای پژوهشی 
جهاددانش��گاهی با مجموعه آموزش عالی داش��ته باشیم، سریع تر به 

هدف و مقصد خود در حوزه آموزشی می رسیم. 

شیائومی به صورت رس��می، درخواست عرضه اولیه سهام خود در بازار 
بورس هنگ کنگ را برای جذب سرمایه 10 میلیارد دالری ثبت کرد. 

به گزارش زومیت، فرآیند مورد انتظار عرضه اولیه سهام شیائومی پس 
از ارائه درخواس��ت غول چینی دنیای فناوری 
برای عرضه س��هام در بازار بورس هنگ کنگ 
به صورت رس��می آغاز ش��د. درخواست اولیه 
شیائومی، جزییات مالی مربوط به عرضه اولیه 
 South س��هام را در بر ندارد، اما به گ��زارش
چینی ه��ا   ،China Morning Post
به دنبال جذب س��رمایه ای 10میلیارد دالری 
با ارزش ب��ازار 100میلیارد دالری هس��تند. 
فراتر از بزرگ ترین فرآیند عرضه اولیه س��هام 
و بزرگ ترین جذب سرمایه دنیا از زمان عرضه 
اولیه س��هام علی بابا در نیویورک طی س��ال 
2014، هدف یادشده می تواند شیائومی را به 
سومین ش��رکت بزرگ چینی عرصه فناوری 

بر مبنای ارزش بازار بدل کند.  ش��یائومی با اس��تراتژی متفاوتی نسبت 
به بس��یاری از ش��رکت ها عمل می کند، این ش��رکت چینی، گوشی ها و 
دستگاه های هوشمند را با حاشیه سود بسیار پایینی به فروش می رساند و 

برای سوددهی به سرویس ها و استفاده بهینه از قطعات متکی است. فراتر 
از گوشی های هوشمند، شیائومی کسب وکار خرده فروشی و سرویس های 
اینترنتی گوناگونی، نظیر س��رویس پرداخت و استریم انحصاری خود را 
نیز در اختیار دارد. استراتژی یادشده که لی 
جون، مدیرعامل شیائومی آن را »سه گانه« 
می نامد، برای رش��د روی سرویس ها تمرکز 
دارد، چراکه شیائومی سقف سود حاصل از 

سخت افزار را 5درصد تعیین کرده است. 
در اس��ناد ش��یائومی آمده است که بیش 
 MIUI از 1۹0میلی��ون نفر از رابط کاربری
اس��تفاده می کنند و این موض��وع می تواند 
معیار مناسبی برای برآورد تعداد گوشی های 
به ف��روش رفته ش��یائومی باش��د. چینی ها 
مدعی هس��تند ک��ه بی��ش از 100میلیون 
دس��تگاه متصل، شامل س��اعت هوشمند، 
دستبند سالمتی و ترازوی هوشمند به فروش 
رس��انده اند. طبق ادعای شیائومی، کاربران این شرکت روزانه 4.5 ساعت 
صرف اس��تفاده از گوش��ی هوش��مند خود می کنند و 1.4 میلیون نفر از 

کاربران نیز حداقل پنج دستگاه متصل در اختیار دارند. 

معاون آموزشی جهاددانشگاهی: 

شیائومی درخواست عرضه اولیه سهام خود در هنگ کنگ را ثبت کردکارآفرینی و اشتغال زایی رویکرد اصلی آموزش عالی جهاد است

از بی��ن بردن ترس یا واهمه کارکنان برای ابراز نظر در مورد مس��ائل 
ش��رکت، در بهبود عملکرد و میزان دلبس��تگی  آنها ب��ه مجموعه مؤثر 
اس��ت.  بر اساس آمار اداره کارگری وزارت کار آمریکا، بیش از 50درصد 
کس��ب وکارهای جدید در چهار س��ال اول  با شکس��ت مواجه می شوند. 
س��اختن یک شرکت موفق سخت و انتظارت باالس��ت، رقابت شدیدی 
جریان دارد و احتمال اش��تباه زیاد اس��ت. بس��یاری از رهبران با ایجاد 
یک فرهنگ مبتنی  بر ترس درشرکت، اوضاع را بدتر می کنند. البته کار 
آنها عموما غیرعمد اس��ت.  تزریق تدریجی ترس در شرکت معموال غیر 
تعمدی است و برای همین تا آن اندازه خطرساز می شود. وقتی یک مدیر 
کارهایش را به صورت یک طرفه انجام می دهد، تمام بخش ها را موبه مو زیر 
نظر دارد و اغلب اوقات بر تصمیم گیری بقیه نظارت دارد و تصمیم بقیه 
برایش مهم نیست، رفته رفته فضایی به  وجود می آورد که کارکنان دیگر 
نظر ندهند. کارکنان احس��اس  نادیده  گرفتن  شدن می کنند و ارزش ها و 
تعهد خود در ش��رکت را زیر سؤال می برند. وقتی یک مدیر به داده ها یا 
حقایق اهمیتی نمی دهد و خودس��رانه عمل می کند، ترس وارد شرکت 
می ش��ود. کارکنان اعتمادشان به مدیریت را از دست می دهند و کارهای 
بیهوده ای انجام می دهند تا بتوانند روی مدیر خودسر خود تأثیر بگذارند.  
کسب موفقیت در شرکتی که کارکنان تمام تالش شان را به  کار گیرند و 
بدون ترس کار کنند، راحت تر حاصل می ش��ود. مدیران باید به کارکنان  
خود احترام بگذارند؛ به آنها آموزش بدهند و قدرت الزم را در اختیار آنها 
قرار دهند تا شرکت به شکوفایی برسد. موفقیت تضمینی نیست، ولی با 
این کارها سریع تر جلو می روید و در نهایت احساس بهتری هم خواهیم 
داش��ت. برای از بین بردن ترس در محیط یک شرکت می توان به هفت 

پیشنهاد زیر توجه داشت: 
1. اهداف سطح باال داشته باشید

برای کارکنان استانداردهایی تعیین کنید که برای همه قابل درک باشد. از 
داده ها برای توضیح منطق پشت اهداف شرکت و چگونگی احتمال رسیدن  
به آنها اس��تفاده کنید، مخصوصا وقتی که اهداف طوالنی و ادامه دار باش��ند. 
سعی کنید هیجان خود نسبت  به اهداف اجراشدنی را نشان دهید. کارکنان 
خودش��ان اهداف اجراش��دنی را درک می کنند و برای پیش��رفت در کار از 
مهارت های ش��ان استفاده می کنند. اما س��خت ترین بخش کار این است که 
باید متکی  به استانداردهای خود بود. یعنی اگر در جایگاه مدیر یک سیستم 
باش��ید، باید کارکنان درجه ۳ خودتان را کنار بگذارید؛ به کارکنان درجه 2 
برای رسیدن  به سطح درجه یک کمک کنید یا در صورت میسر نشدن هدف، 
آنها را به  جای دیگر بفرستید و باید تنها کارکنان درجه یک را حفظ کنید. 

2. شفافانه برخورد کنید
بس��یاری از شرکت ها ادعای شفاف بودن دارند، ولی تنها تعداد کمی از 
آنها در عمل این گونه اند. ش��فافیت حقیق��ی باعث به  وجود آمدن اعتماد 
می ش��ود. این در حالی اس��ت که اطالع��ات ناقص، اس��رار مرموز و عدم 
صداقت، باعث به  وجود آمدن ترس می شود. شاخص عملکرد کلیدی را در 
همه جا به  نمایش بگذارید؛ مخصوصا درمورد درآمد و مسائل مالی. درمورد 
ایده های نیمه کاره گفت وگو کنید و کارکنان را نیز به گفت وگو درمورد این 
مسائل و ش��رکت در مباحث تشویق کنید. در گفت وگوها صادقانه رفتار 
کنی��د و اخبار بد را هم مانند اخب��ار خوب به طور کامل و فوری به اطالع 
همه برسانید. مهم تر از همه اینکه با کارکنان مانند بزرگساالن رفتار کنید، 

نه مانند کودکانی که نیاز به مراقبت دارند. 
3. بی طرف و منصفانه رفتار کنید

به جای تکیه زدن بر قدرت شخصی یا موقعیت خود، از داده ها برای 

تصمیم گیری استفاده کنید. پشتیبان های ساختاری برای کنترل خود 
و تیم تان بسازید؛ مثال بودجه یا مسئولیت های مشخص را تعیین کنید. 
از اینکه نیازهای اساس��ی کار، جریان اطالعات و اقدامات را مش��خص 
می کنند، اطمینان حاصل کنید. س��عی نکنید کاری غیر عقالنی برای 
جبران اشتباه کارکنان ضعیف انجام دهید. درمورد روند تصمیم گیری، 
تستی از میزان شرمساری خود به  عمل آورید؛ به عبارت دیگر مطمئن 
ش��وید که فقط تصمیم گیری را انجام می دهید و می توانید تصمیمات 

خود را بدون ذره ای خجالت یا شرم توضیح بدهید. 
4. افزایش امنیت روانی

باید محیطی س��اخته شود که کارکنان در آن برای ابراز خودشان و 
ایده های ش��ان احساس امنیت کنند. از شکس��ت آنها عصبانی نشوید. 
شکس��ت هم به  ش��رطی که درک و اصالح ش��ود، می تواند مفید واقع 
ش��ود. مهربان، بخشنده و صمیمی باش��ید. به دستاوردهای تیم  توجه 
کنید. هنگام انجام کارها از کارکنان  تشکر کنید و بازخوردی محسوس 

و ویژه ارائه دهید. 
5. مرد عمل باشید

هرچه بیش��تر عمل کنید، بیش��تر یاد می گیرید. کم کم چرخه های 
یادگیری خود را کوتاه کنید و با تمام سرعتی که می توانید از مواردی 
ک��ه یاد گرفته اید اس��تفاده کنید. هم��ه موارد را در ص��ورت توانایی، 
به ص��ورت خودکار دربیاوری��د تا کارکنان بتوانند روی مش��کل بعدی 
تمرکز کنند و وقت ش��ان صرف وظایف بیهوده نش��ود. کار را تازه و در 

جریان و حرکت نگاه دارید. 
6. واقع گرایانه مدیریت کنید

رهبران بای��د انتظارات باالی��ی تعیین کنند، ام��ا کارکنان هم باید 
اهداف و ضرب االجل هایی برای خود تعیین کنند. مطمئن شوید همه 
افراد مس��ئول، دارای قدرت یا بودجه کافی برای کارش��ان هستند. به 
کارکنان تان درمورد ایده های ش��دنی و کن��ار زدن غیرممکن ها گوش 
دهید. احتمال اش��تباه پیش رفتن کاره��ا را بپذیرید. حامالن خبر بد 
را س��رزنش نکنید و به  یاد داشته باش��ید که تیم شما شامل کارکنان 
درجه یک اس��ت و تمام تالش خودش��ان را برای رس��یدن به موفقیت 
انجام می دهند. از گذش��ته درس بگیرید و از آن برای عملکرد بهتر در 

آینده و پیشرفت بهره ببرید. 
7. درمورد کارهایی که باید و نباید انجام بدهید، تصمیم بگیرید

ساخت یک ش��رکت مانند شرکت در دو ماراتن است، نه دوی سرعت. 
همان طور که از تجهیزات و اموال خود محافظت می کنید، باید از کارکنان 
هم مراقبت کنید. خس��تگی واقعا بد اس��ت. ب��رای اولویت بندی وظایف 
کارکنان ت��ان با آنها کار کنید. مهم تر از همه اینکه روی مواردی که نباید 
انجام شوند مانند مواردی که باید انجام شوند، تأکید کنید. با این کار، هر 
کسی فهرستی از کارهای خود دارد و ترسی برای افراد به  وجود نمی آید. 

اگر سالمت، عقالنیت و روابط کارکنان به  دلیل بار کاری یا استرس 
آن صدمه دید، ش��ما هم به عنوان رهبر گروه شکس��ت خورده اید. شما 
فردی هس��تید که به تعبیری تمام مس��ائل مرتبط با کارکنان را اجاره 
کرده اید؛ پس باید قلب و مغز آنها را نیز به  دس��ت بیاورید. قلب آنها را 
با خوب س��خن گفتن و تعیین ارزش های زندگی و مغز آنها را با دادن 
قدرت برای انجام کارش��ان به  دس��ت بیاورید. ی��ک مدیر با این کارها 
می تواند شرکتی شادتر بسازد؛ شرکتی که برای موفقیت طوالنی مدت 

به خوبی آماده شود. 
forbes/zoomit :منبع

فیس بوک در کنفرانس توسعه دهندگان F8 امکان ترجمه همزمان مکالمات توسط دستیار هوشمند M را برای Facebook Messnger معرفی 
کرد.  به گزارش زومیت، براساس اعالم فیس بوک در کنفرانس توسعه دهندگان F8 که اول و دوم ماه می  امسال در کالیفرنیا برگزار شد، دستیار 

هوشمند M از این پس می تواند در مکالمات دو زبانه، پیام ها را ترجمه کند. این دستیار دیجیتال پیشنهادات خود برای معنی کلمات را براساس 
کلماتی ارائه می کند که مردم معموال در گفت وگوهای خود از آنها بهره می برند. در ابتدا فقط ترجمه از زبان انگلیسی به اسپانیایی و بالعکس قابل 
انجام است و این کار از مکالماتی آغاز خواهد شد که در مارکت پلیس فیس بوک انجام می شوند.  پیشنهاد ترجمه کلمات توسط دستیار هوشمند 

M از همان موتور ترجمه ای مبتنی  بر شبکه عصبی بهره می برد که در فیس بوک و اینستاگرام برای ترجمه پست ها و نظرات به کار می رود. همانطور 
که اشاره شد این موتور ترجمه براساس شبکه های عصبی توسعه یافته است و طبق اعالم فیس بوک در حال حاضر روزانه 6 میلیارد ترجمه انجام 

می دهد که نشان دهنده افزایشی فاحش نسبت به تعداد 4.5 میلیارد ترجمه روزانه تابستان گذشته و آغاز فرآیند ترجمه خودکار است. 
در ژوئن سال گذشته فیس بوک پلتفرم ترجمه خود را برای پوشش دادن شهروندان اسپانیایی زبان آمریکا و مکزیک گسترش داد که بزرگ ترین جمعیت 

اسپانیایی زبان دنیا محسوب می شوند؛ با این حال فیس بوک در خصوص برنامه های آتی خود برای گسترش به سایر زبان ها و سایر کشورها اظهار نظری 
نکرد.  استن چادنووسکی، مدیر محصول پیام رسان فیس بوک به ونچربیت گفت: دستیار M در حال حاضر می تواند در 11 کشور و به زبان های انگلیسی، 

آلمانی، اسپانیایی، فرانسوی و تایلندی به کاربران خود سرویس دهی کند. ما باید موارد مختلفی را برای ارائه خدمات به کشورهای دیگر اسپانیایی زبان در 
نظر بگیریم، اما دامنه لغات در این کشورها چندان متفاوت نیست و ما فقط باید تغییرات کوچکی را اعمال کنیم.  تست های اولیه دستیار هوشمند M در 

سال 2016 آغاز شد. در حال حاضر این دستیار دیجیتال می تواند کارهای مختلفی از جمله، درخواست تاکسی از اوبر یا لیفت، برنامه ریزی رویدادها، ایجاد 
نظرسنجی و همچنین اشتراک گذاری مکان افراد انجام دهد. دستیار M در کنفرانس F8 سال گذشته، به عنوان یک بات برای پیام رسان  فیس بوک معرفی 
شد که در ابتدا می توانست در سایت Delivery. com سفارش ثبت کند؛ اما این دستیار هوشمند اکنون می تواند از اسپاتیفای موسیقی پیشنهاد کند، از 

فودنتورک غذا سفارش دهد یا از سایت فاندانگو به کاربران فیلم پیشنهاد دهد. 

7 توصیه برای ساختن یک شرکت با اعضای بی پروا و جسور

 پیام رسان فیس بوک به قابلیت ترجمه
با دستیار هوشمند M مجهز می شود

دریچــه

مس��ابقه »ایده پردازی اپلیکیش��ن نجومی س��ها« به مناسبت هفته جهانی 
نج��وم و با هدف ایجاد بس��تر رقابتی میان جوانان خ��الق و نوآوران، پرورش 
ایده ه��ای خالقانه در حوزه برنامه نویس��ی موبایل و شناس��ایی توانمندی ها و 
هدای��ت اس��تعدادها در حوزه برنامه نویس��ی برای تحقق بخش��ی از نیازهای 

کاربردی جامعه و همچنین ترویج دانش نجوم اجرا می شود. 
پذیرش آثار به این مسابقه از اول خرداد ماه آغاز می شود و تا ۳1 شهریورماه 
عالقه مندان می توانند آثار خود را به این دوره از مسابقات ارسال کنند. داوری 
 آث��ار از اول تا 12 مهرماه انجام می ش��ود و همزمان با هفت��ه جهانی فضا در
18 مهرماه امسال، برگزیدگان نهایی اعالم شده و مورد تقدیر قرار می گیرند. 

سازمان فضایی ایران برگزار می کند

 مسابقه »ایده پردازی اپلیکیشن نجومی سها«
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Tabasco درب��اره  ارش��د  بازاری��اب 
ش��ناخت برند، طرح ه��ای تقدیر از نقطه 
عطف و دلیل کار با شرکای توزیع کننده 
ب��ه عن��وان کلی��د بازاریاب��ی جهانی به 

گفت وگو می پردازد.
ب��ا بط��ری و در قرمز رنگ، برچس��ب 
الم��اس و بزرگداش��ت صد وپنجاهمی��ن 
س��الگرد تاس��یسTabsco، ای��ن برند 
یکی از نادر ترین نام هایی است که ظاهرا 

بی نظیر است.
حض��ور در بی��ش از 185 کش��ور دنیا 
و توضیح��ات روی برچس��ب به 22 زبان 
مختلف باعث ش��ده است تا سس فلفلی 
تن��د Tabasco از زمان تولید در س��ال 
1868 می��الدی تاکن��ون هی��چ تغییری 
نکن��د. این محصول هنوز توس��ط همان 
خان��واده و از روی دس��تور اصل��ی تولید 
می شود و کارخانه آن در جزیره لوری در 

لوئیزیانا همچنان پابرجا است.
موس��س برن��د، ادموند م��ک ایلهنی، 
فلفل ه��ا را قب��ل از ارس��ال منظم 658 
عدد بطری س��س ب��ه قیمت یک دالر به 
خواربارفروشی ها در اطراف ساحل خلیج، 
در جزی��ره اوری پرورش داد و برداش��ت 
کرد. امروزه، این برند هشت سس مختلف 
را در طی��ف محص��والت خ��ود گنجانده 
اس��ت که شامل سس س��یر و سس تند 
چیلی اسریباچا می شوند، اما جزیره اوری 
همچنان در قلب Tabasco جای دارد.

با تقریبا 150 هزار نفر بازدیدکننده در 
هر سال، این جزیره همچنین یک مقصد 
 Tabasco برای عاش��قان  گردش��گری 
در سرتاس��ر جه��ان به ش��مار م��ی رود. 
در ای��ن جزی��ره کارگاه ه��ای آش��پزی، 
تورهای بازدید از کارخانه، یک رستوران 
Tabasco و فروش��گاه هدیه را می توان 

یافت.
بت��س تری��وت، مدیر بخ��ش بازاریابی 
 ،McIllhenny بین المللی در ش��رکت
 ،Tabascoکسب وکار تولید کننده برند
اهمی��ت تاریخچ��ه را ب��رای برند چنین 
ش��رح می دهد: ما ملزم به مدرنیزه کردن 
برخی تجهیزات هس��تیم، اما روش تولید 
محص��ول، کهنه ش��دن خمی��ر فلفل در 
بشکه هایی از جنس چوب بلوط به مدت 
سه سال قبل از ریختن آن در بطری های 

کوچک، ب��ه همان ش��یوه قدیمی انجام 
می شود.

1۹ س��ال فعالیت تریوت در ش��رکت 
به مدت 1۹ س��ال باعث شده است تا او 
آش��کارا با برند زندگی کند و آن را نفس 
بکش��د. از جمله عادت های وی می توان 
 Tabasco به اس��تفاده روزمره از سس
بر روی ساالد، کش دار حرف زدن و شاد 

بودن به شیوه اهالی جنوب اشاره کرد.
در ح��ال حاضر تی��م بازاریابی مرکزی 
دارد  عض��و  چه��ار  فق��ط   Tabasco
ام��ا تربوت ب��ا ی��ک ش��بکه از مدیران، 
آژانس ها و ش��رکای توزیع منطقه ای در 
سرتاس��ر جهان کار می کند. یک قسمت 
اصلی از ش��غل او افزای��ش آگاهی درباره 
تطبیق پذیری و همه کاره بودن محصول 

است.
به اعتق��اد تریوت، حین ت��الش برای 
شناخت باالی برند، شما باید در بازارهای 
گوناگون به حمای��ت از مصرف کنندگان 
ادامه دهید. به همی��ن دلیل بازاریابی از 
اهمیت ف��راوان و فوق الع��اده باالیی نزد 

Tabasco برخوردار است.
یک��ی از موضوعات بس��یار مهم از نظر 
Tabasco تمای��ل به تش��ویق مردم به 
انج��ام ح��رکات مبتکرانه و اس��تفاده از 
Tabasco به روش های مختلف اس��ت. 
این قبیل اقدامات معنایی جز استفاده از 
Tabasco با غذاه��ا و وعده های غذایی 
 Tabasco .مختلف در طول روز اس��ت
می تواند به ساندویچ ژامبون آنها یا ساالد 
برای ناهار دقیقا مثل یک برگر برای شام 
جان بخشد. این شکلی از بازاریابی است 
زیرا مدی��ران و کارمندان تالش می کنند 
تا ب��ه توزیع کنن��دگان، مصرف کنندگان 
و فروش��ندگان ق��درت لوگ��وی الماس، 
 Tabasco قدرت برن��د و کیفیت باالی

را آموزش دهند.
در حالی که اطمینان حاصل می ش��ود 
که چنین اقدام��ی برای مخاطبان مدرن 
جذابی��ت دارد، ق��درت می��راث لوگوی 
الم��اس چیزی اس��ت که تری��وت اغلب 
اوق��ات به آن رج��وع می کند، اما حرکت 
فوق یک نوع اقدام متعادل از نوع احترام 

به تاریخ برند است.
تری��وت معتقد اس��ت که ی��ک رقیب 

اصلی برای برند وجود ندارد: رقبای اصلی 
ما به ش��دت بستگی به ش��رایط منطقه 
دارن��د، اما در حال حاضر هیچ نوع رقیب 
جهان��ی را ب��رای Tabasco نمی ت��وان 
یاف��ت. بزرگ تری��ن عامل��ی که م��ا را از 
فضای رقابتی ج��دا و روی جایگاه ممتاز 
و برجس��ته برن��د تاکید می کند، س��ابقه 
150 س��اله Tabasco و حف��ظ م��دل 
خانوادگی آن اس��ت. نه تنها ش��رکت را 
اعضای ی��ک خانواده اداره می کنند، بلکه 
چندین خانواده نیز مشغول کار در اینجا 
هس��تند. وجود چند نسل از کارکنان در 
Tabasco، حس واقعی آرامش را به آن 

می بخشد.
برای مثال Tabasco به دنیای تجارت 
الکترونی��ک راه یافته اس��ت و فروش��گاه 
آنالین مخصوص به خود را دارد. اگر چه 
 ،Tabasco پرفروش تری��ن محص��والت
سس ها هس��تند و حتی گزینه ای برای 
خرید س��س محبوب شما در گالن وجود 
دارد، ام��ا در آنجا می توان طیف متنوعی 
از پوستر ها، لباس ها و غذاهای مختلف را 

نیز پیدا کرد.
کارکن��ان  و  مدی��ران  او،  ب��اور  ب��ه 
Tabasco در شرایط کنونی برای ارتقای 
بخ��ش تج��ارت الکترونیک خ��ود تالش 
الکترونیک ش��یوه ای  می کنند. تج��ارت 
کامال متفاوت از کس��ب وکار به حس��اب 
می آید و مصرف کنندگان نیز به استفاده 

بیشتر از آن روی می آورند. 
کار با شرکای توزیع کننده

ب��ا وج��ود ارزش و اهمی��ت ف��راوان 
بازاریابی، تریوت این واقعیت را می پذیرد 
ک��ه Tabasco فرات��ر از ح��د انتظ��ار 
بیشتری  بودجه  محافظه کارانه تر  همگان 
را ب��ه تبلیغ��ات اختص��اص می دهد. این 
ام��ر عمدت��ا به دلیل وابس��تگی ش��دید 
برند به ش��رکای توزیع کننده خود است. 
به رغم ط��رح ایده ه��ای کمپین جهانی 
توس��ط تریوت و تیمش، توزیع کنندگان 
مس��ئولیت ف��روش و بازاریاب��ی داخ��ل 

منطقه خود را برعهده دارند.
 Tabasco ش��رکای  او،  گفت��ه  ب��ه 
ب��ه برن��د درب��اره ب��ازار محل��ی خ��ود 
توصی��ه می کنن��د مادامی ک��ه مدیران 
و کارمن��دان Tabasco ضم��ن ایج��اد 

محت��وای اجتماعی راج��ع به روش های 
متفاوت اس��تفاده از برند توسط شرکای 
توزیع کننده خود در سرتاس��ر جهان فکر 
می کنند، به چرخش رسانه ای و کار روی 
پروژه های مختلف در بازارهای ش��ان نیز 

می اندیشند.
Tabasco هم��واره نظ��ارت دقیق��ی 
بر روی رویکردهای غذا دارد که ش��امل 
دیگر جنبه های کمک ش��رکا می شود. با 
توجه به تف��اوت کوچک و جزئی موجود 
بین بازارها، Tabasco افراد را تش��ویق 
به گفت وگو درباره مناطق محلی، راه های 
تازه یا غذاهایی می کند که برای استفاده 
از سس Tabasco در آن منطقه فردی 

مساعد هستند.
جشن 150 سالگی

 Tabasco ترکی��ب ح��س تاریخ��ی
ب��ا طعم های جدی��د در نح��وه برگزاری 
رویداده��ا و مهمانی ه��ای جش��ن 150 
س��الگی در همه جای جه��ان، از جمله 
نیویورک، لندن و ش��انگهای هویدا است. 
Tabasco در همکاری با سرآش��پزهای 
محلی دستور آشپزی های خاص را برای 
ای��ن رویدادها خلق می کن��د و از آنها در 
طول سال در وب سایت خود و رسانه های 
اجتماع��ی ب��ا هدف ل��ذت ب��ردن همه 

طرفداران پرده بر خواهد داشت.
مراسم با یک کار کمدی در نیو اورلئان 
موسوم به TABASCO شروع شد: یک 
اپ��را از همین نوع و به رغ��م عدم معرفی 
محص��والت جدید به وس��یله ش��رکت، 
Tabasco یک سس فلفلی به مناسبت 
صدوپنجاهمین س��الگرد تولد شرکت را 
به عن��وان هدیه ویژه به دوس��تان برند، 
تولید و عرضه کرده اس��ت. یک مراس��م 
تولد 150 س��الگی نقط��ه عطفی برای هر 
 Tabasco برند به ش��مار می رود اما برای
که توانسته بدون جوانه زدن مداوم برند از 
لحاظ فرهنگی جایگاه همیش��گی خود را 
حفظ کند، این یک موفقیت بزرگ اس��ت. 
تری��وت در نهایت چنی��ن نتیجه می گیرد 
که Tabasco به عنوان یک برند سرگرم 
کنن��ده با داس��تان و می��راث عالی، فقط 
محصولی نیس��ت که 10 سال پیش تولید 

شده باشد، بلکه یک معامله واقعی است.
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Tabasco صدوپنجاه ساله شد

Tabasco درآمدی بر رمز ماندگاری برند چگونه نامی برای کسب وکار خود 
ایجاد و آن را آزمون کنیم

 ن��ام ش��رکت ش��ما باید ش��امل یک موض��وع یا 
س��رنخ باش��د که در نهای��ت مخاطب را به هس��ته 
مرکزیدکس��ب وکار شما برساند. وقتی در نام گذاری 
یک کس��ب وکار به این موضوع توجه نمی ش��ود، در 
ادامه شرکت در فعالیت های خودش دچار مشکالت 
متعددی می شود که هدررفت انرژی بسیار زیادی از 
افراد شرکت را در بخش های مختلف به همراه دارد.

نام کسب وکار شما در زمان بازاریابی آن کسب وکار 
در واقع همه چیز و دار و ندار یک کس��ب وکار است؛ 
نام کس��ب وکار می تواند موجب موفقیت یا شکست 
کس��ب وکار ش��ما ش��ود، پس هرگز ای��ن بخش از 

کسب وکار خود را سبک فرض نکنید.
نام یک کسب وکار به طور خودکار شامل یک عنصر 
بازاریابی می ش��ود: وظیفه ش��ما انتخاب کردن نامی 
برای کسب وکار اس��ت که به تالش ها و فعالیت های 
بازاریابی ش��ما کمک کند. البته باید یادآور ش��د که 
انتخاب نام برای کس��ب وکار آنچنان که از ظاهر آن 
هم به نظر می رسد، سخت و دشوار نیست، اما برای 
درس��ت انجام ش��دن آن باید قدری زم��ان و انرژی 
صرف کرد. در ادامه فهرستی از پرسش هایی را برای 
شما آورده ام که موجب به جریان افتادن خالقیت در 
شما شده و تفکر شما به جنب وجوش در می آورد تا 
در ادامه به راحتی بتوانید ایده هایی را در رابطه با نام 

کسب وکار خود توسعه دهید.
خالصه ای از گام های الزم برای رسیدن به یک نام
- توصیفی از مخاطب هدف خود را مکتوب کنید.
- کسب وکار شما در برطرف کردن چه مشکلی به 

آنها کمک می کند؟
- فهرستی از کلمات و عبارت موردپسند این گروه 

از مخاطبین خود فراهم آورید.
- فهرس��تی ش��امل س��ه تا پنج منفعت را که به 

مشتریان خود ارائه می دهید، تهیه کنید.
- نام چهار مورد از رقبای خود را فهرست کنید.

- فهرستی از ویژگی هایی را تهیه کنید که موجب 
تمایز شما از رقبای شما می شود.

چگونه نام تهیه شده را آزمون کنیم

ح��اال این پاس��خ را در کنار یکدیگ��ر قرار دهید و 
فهرس��تی از پنج تا هفت مورد از اس��امی مورد نظر 
برای کس��ب وکار خود را تهی��ه کنید. زمانی که یک 
نام مناس��ب را برای کسب وکار خود در نظر گرفتید، 
زم��ان آزمودن آن نام ها اس��ت. در ای��ن مرحله باید 
مخاطب��ان هدف خ��ود را در نظر گرفت��ه و با تصور 

کردن آنها پرسش های زیر را از خود مطرح کنید:
- آیا نام پیشنهادی به راحتی تلفظ می شود؟
- آیا به سادگی و با سرعت خوانده می شود؟

- آی��ا م��ی توانید ب��ه راحتی آن را بی��ان کنید و 
دیگران آن را بفهمند، بدون نیاز به هجی کردن آن.
- آیا همچنان که تلفظ می شود، نوشته می شود؟

- آیا کوتاه اس��ت؟ کارشناس��ان معتقدند که یک 
نام کسب وکار باید حداکثر شامل 11 حرف یا کمتر 

باشد و نهایتا از چهار بخش تشکیل شده باشد.
- آیا در آن از کلمات منفی استفاده شده است؟

- آیا منحصر به فرد و وابسته به احساس مخاطبان 
اس��ت؟ این دو ویژگی موجب به خاطرسپاری ساده 

نام ها می شود.
- آی��ا مو جب جل��ب توجه و عالقه می ش��ود؟ آیا 

داستانی در پشت آن نهفته است؟
- آیا به خوبی معرف ش��ما هست؟ آیا معتبر و قابل 

اعتماد است؟
- آیا پیامی م��ورد عالقه مخاطب را در خود جای 

داده است؟
- آی��ا کارکن��ان ش��ما آن را ب��ا افتخار ب��ر زبان 

می آورند؟
نام پیشنهادی شما در پاس��خ به این پرسش ها چه 
نتیجه ای گرفت؟ آیا می بایست آن را حفظ کنید یا باید 
از ابتدا ش��روع کنید؟ با خودتان صادق باش��ید. از این 

صداقت در بلند مدت راضی و خشنود خواهید بود.
در اختیار داشتن یک نام قوی و پرقدرت در زمان 
اجرای کمپین های بازاریابی یک امتیاز بس��یار خوب 
به حس��اب می آید. این نام ب��ه راحتی موجب تمایز 
ش��ما از رقبا می شود، ارتباطی احساسی با مخاطبان 
ش��ما برقرار می کند و به ش��ما در ساختن یک برند 
قوی کمک می کند که مخاطبان شما به راحتی آن 

را شناخته و به آن اعتماد کنند.
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تبلیغاتخالق

مدرسهتبلیغات

واقعیت تبلیغات)17(
تله موش امرسونی

رالف والدو امرسون چنین می گوید: چنانچه فردی موفق به 
ساخت تله موش بهتری شود، تمام مردم دنیا بالفاصله آن را 

خریداری خواهند کرد.
این جمله از نظر واقعیت تبلیغات کمی ناقص است؛ چنانچه 
مردم از س��اخت چنین تله موشی باخبر نشوند، هرگز آن را 

خریداری نخواهند کرد. 
اکنون به بررسی یکی از پیچیده ترین بخش  های تبلیغات 
خواهیم پرداخت: مقایس��ه محصوالت. این مبحثی حساس 
و مهم اس��ت، چون چنانچه ش��خص تبلیغ کننده از مزیتی 
برخ��وردار باش��د، بای��د آن را اعالم کند و معموال مش��اهده 
می کنیم که این کار از طریق مقایس��ه محصول ش��رکت با 
محصول رقبا انجام می شود، چون اکثر افراد توان شفاف سازی 
ویژگی ها و مزیت های محصوالت خود را ندارند. این روند در 
نهایت، حتی در صورت صحت ادعاها، باعث خشم رقبا خواهد 
ش��د. همه خواس��تار بازی جوانمردانه خواهن��د بود، مقاالت 
بی ش��ماری در رابطه با رقابت ناسالم نوشته و پرونده هایی در 
دادگاه ها تشکیل خواهند شد. ما هر سال شاهد تکرار چنین 

روندی هستیم.
 بحث ها و گفت وگوهای زیادی انجام شده است و اکثر افراد 
معتقدند که در هنگام مقایس��ه محصوالت، تمرکز اصلی بر 
ویژگی ه��ای بد و منفی قرار دارد. ای��ن امر حتی مورد توجه 
دولت ه��ای مختلف و مقامات نیز ق��رار گرفته و همه نگران 
سرنوشت این جنگ هستند. مذاکراتی جهت تشکیل هیات ها 
و کمیته های نظارتی و وضع قوانین سخت انجام شده است. 

مقایسه محصول! رقابتی! مضر! شرم آور! اینها همگی نظر 
تولیدکنندگان در رابطه با کاالی رقبا است. از این کلمات به 
صورت پراکنده استفاده می شود؛ و به نحوی کنار یکدیگر قرار 
می گیرند که به اعتقاد اکثر مردم تقریبا هم معنی و یک شکل 
می ش��وند. ماه گذشته، مدیری جوان در یک جلسه رسمی با 
افتخار چنین جمله ای را بر زبان آورد: من با آژانس��ی که به 

تبلیغات رقابتی اعتقاد دارد همکاری نخواهم کرد.
خب پس شما باید از این صنعت خارج شوید!

البته چون این اصطالحات کمی گمراه کننده هستند، ابتدا 
آنها را از دیدگاهی صحیح بررسی خواهیم کرد. 

کش��ور ما بر پایه این باور استوار اس��ت )البته امیدواریم( 
که چنانچه شخصی موفق به ساخت تله موش بهتری شود، 
می تواند با ارائه ادعاهای صادقانه و قیمتی مناس��ب، س��ود و 
ثروت زیادی به دست آورد. سوال واقعی این است: این شخص 
در کدام بخ��ش از توصیف ویژگی های تله موش، به تخریب 

رقبای خود می پردازد؟ 
آیا او با گفتن چنین جمله ای رقبای خود را تخریب خواهد 

کرد:
تله موش من بهتر است!

البته او به صورت غیرمستقیم بر این موضوع تاکید دارد که 
محصول سایرین به خوبی محصول او نیست.

 یا با بیان چنین جمله ای چه اتفاقی رخ خواهد داد:
چرا با خرید س��ایر تله موش های بی فایده وقت و پول خود 
را هدر می دهید؟ ما به شما تله موشی فوق العاده ارائه خواهیم 
کرد! این تله موش با صرف پنیر کمتر، حداقل ش��ش موش 

بیشتر را به دام خواهد انداخت!
یا فرض کنید تخریب رقبا با چنین جمله ای به شدیدترین 

حالت برسد:
کارشناس��ان تله موش روزانه هزاران تله موش را در سطل 
زباله می ریزند! امروز، سایر تله موش ها از رده خارج خواهند 

شد!
ظاهرا در این مرحله وارد قلمرو نظرات خواهیم ش��د. چه 
زمانی از مرز نامرئی و باریک تبلیغات پر سر و صدا و تبلیغات 
رقابتی عبور می کنیم و وارد محدوده تخریب، تمسخر و رقابت 

ناجوانمردانه می شویم؟ 
به نظر ما پاسخ بسیار ساده است.

چنانچ��ه در تبلیغی، به صورت صحیح به تفاوت های میان 
دو محصول اشاره شود، هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد و 
این کار به هیچ عنوان تخریبی و غیراخالقی نیست. دو شرط 
وجود دارد: مقایسه نباید به مبحثی که نام آن را تفاوت های 
فریبنده گذاشتیم وارد شود و تاکید را بر تفاوت های کوچک 
و کم اهمیت قرار دهد؛ و برندی که کاال با آن مقایسه خواهد 
ش��د باید به صورت عمده در بازار موجود باش��د و نباید برای 
مقایسه از کاالهایی ناشناخته که تنها در مغازه ها و کشورهایی 

خاص به فروش می رسند، استفاده شود.  
ب��ا توجه به این ش��روط، متوجه خواهیم ش��د که نظرات 

اهمیت زیادی ندارند. این یک حقیقت است.
چنانچه صحیح باشد، می توانید از آن استفاده کنید. 
چنانچه اشتباه باشد، نمی توانید از آن استفاده کنید. 

نحوه استفاده از آن، در صورت صحت، به فلسفه و یا سلیقه 
تبلیغاتی شما وابسته خواهد بود و البته میزان عالقه شما به 
فروش نیز نقشی اساس��ی ایفا خواهد کرد.  ولی باید صحیح 
باش��د.  عملی که به اش��تباه بی احترامی معنی شده در واقع 
به هیچ عنوان غیراخالقی و ناجوانمردانه نیست. این عمل در 
نهایت به نفع جامعه و مردم خواهد بود و در گذشته نیز این 

موضوع اثبات شده است.
سخن نهایی:

آیا مقایس��ه باعث قدرتمندتر شدن کمپین ها خواهد شد؟ 
لزوما خیر. آنها غالبا کمپین را بدتر و ضعیف تر خواهند کرد. 
این پدیده حتی در زمان انجام مقایسه های خوب و مفید نیز 
مشاهده شده است. چنانچه شما، برای مثال، برای خودرویی 
ک��ه می توان��د ۳00 کیلومتر را با یک ب��اک بنزین طی کند 
تبلیغی انجام دهید، مقایس��ه این خودرو فوق العاده با س��ایر 
خودروها کاری بیهوده خواهد بود. حقیقت ها و ویژگی ها کامال 
واضح هس��تند. شما می توانید از این زمان برای توصیف بهتر 

محصول خود استفاده کنید. 
reality in advertising منبع: کتاب

BRANDکارگاهبرندینگ

به قلم راسر ریوز

شنبه
15 اردیبهشت 1397

شماره 1056



11 بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073279

راه ان��دازی  ابتدای��ی  س��ال های  در 
ش��بکه های اجتماعی عم��ده کاربرد آنها 
معطوف به افراد حقیقی بود. هیچ خبری 
ه��م از اکانت های رس��می ش��رکت ها و 
س��ازمان های دولتی به گوش نمی رسید. 
در حقیق��ت آن زمان امی��د و انگیزه در 
شبکه های اجتماعی و میان کاربران موج 
می زد. همین امر موج��ب تبدیل دنیای 
مجازی ب��ه محلی برای پ��رورش ایده ها 
و یافتن راهکارهای جدید برای توس��عه 
س��طح ارتباطات اجتماعی شد. متاسفانه 
آن دوران طالیی دیگر گذش��ته اس��ت. 
ام��روزه ورود خبرگزاری ه��ای گوناگون 
در کن��ار ش��یوع انتش��ار اخب��ار جعلی 
موجب تیرگی محیط شاداب شبکه های 
اجتماع��ی ش��ده اس��ت. بدی��ن ترتیب 
وقت گذران��ی در ش��بکه های اجتماع��ی 
بی��ش از آنکه لذت بخش باش��د، موجب 
اطالع از اخبار و حوادث دلخراش خواهد 

بود. 
به  رغ��م تم��ام اتفاق های ناگ��وار هنوز 
هم امیدهایی باقی مانده اس��ت. در واقع 
امروزه فعالیت در ش��بکه های اجتماعی 
نیازمند برنامه هایی دقیق برای راه اندازی 
نوعی بازی مجازی اس��ت. اشتباه نکنید، 
بحث ه��ای ای��ن مقال��ه خیل��ی علمی و 
تخصص��ی نیس��ت. فقط به عن��وان یک 
کارشناس حوزه ش��بکه های اجتماعی و 
بازاریابی قص��د معرفی راه حل هایی برای 
تغیی��ر فضای س��یاه و مرده ش��بکه های 
اجتماع��ی را دارم. کاربس��ت توصیه های 
زی��ر م��را در حرکت ب��ه س��وی تزریق 
محت��وای ارزش��مند، امی��د و انگیزه به 
اکانت های��م در دنی��ای مج��ازی کمک 
کرده است. برهیمن اساس در ادامه پنج 
مورد از چنین توصیه هایی را با هم مرور 

می کنیم.
1- اعتدال در همه چیز

نکت��ه غیرقاب��ل ان��کار و در عین حال 
ج��ذاب پیرام��ون ش��بکه های اجتماعی 
امکان فعالیت های وس��یع ب��دون نیاز به 
تحرک باالس��ت. از مش��اهده پست های 
گوناگ��ون گرفت��ه ت��ا برق��راری ارتباط 
مجدد با دوس��تان قدیم��ی، همه و همه 
تنها از پش��ت مانیتورهای دس��تگاه های 
هوش��مندمان اتفاق می افتد. همین نکته 
جالب در جامعه علمی موجب راه اندازی 
پژوهش های وس��یعی ش��ده اس��ت. در 
زمینه پزشکی تاثیر منفی استفاده بیش 
از حد از شبکه های اجتماعی روی سطح 

IQ امری پذیرفته ش��ده تلقی می ش��ود. 
علت چنین حادث��ه ای ایجاد اختالل در 
سیستم ش��ناختی افراد به دلیل فعالیت 
دوگانه در فضای واقعی و مجازی گزارش 

شده است. 
براس��اس آنچه در س��طح ب��اال مطرح 
ش��د، نخس��تین گام برای ایج��اد تحول 
در ش��بکه های اجتماعی برنامه ریزی در 
راس��تای استفاده کمتر از آن خواهد بود. 
یک��ی از راهکارهای موثر در این راس��تا 
تنظیم ساعت های مشخص برای فعالیت 
در ش��بکه های اجتماعی اس��ت. درست 
مانن��د کاری که برای برگزاری جلس��ات 
کاری انج��ام می دهی��م. غیرفعال کردن 
بخ��ش Notification نی��ز یکی دیگر 
از راه های موثر در راستای کاهش میزان 
استفاده از شبکه های اجتماعی محسوب 
می شود. خوشبختانه در دنیای تکنولوژی 
برندهایی به فکر ای��ن موضوع افتاده اند. 
 Forest، برهمین اس��اس اپ هایی نظیر
ب��ه   Self Control و    Freedom
ش��ما امکان محدودس��ازی دسترسی به 
سایت هایی مشخص در زمان های خاص 
را می ده��د. ه��دف چنی��ن برنامه هایی 
کاهش استفاده از شبکه های اجتماعی به 
مثابه اس��نک های میان وعده ای و تبدیل 
آن به وعده ای مس��تقل و خوشمزه است. 
در حقیقت هرچقدر از شبکه های مجازی 
بیش��تر اس��تفاده کنیم، لذت و هیجانش 
ب��رای ما کاه��ش می یابد. ه��دف اصلی 
این بخش بازیابی همان هیجان گذش��ته 

است.
2- کاربر هوشمند خبرگزاری ها 

باشید
کاغ��ذی  روزنامه ه��ای  عص��ر  در 
ضرب المث��ل جالب��ی می��ان س��ردبیرها 
رواج داش��ت: اگ��ر خ��ون باش��د، هم��ه 
ج��ذب می ش��وند. معن��ای ای��ن عبارت 
عالقه کاربران به بخ��ش اخبار جنایی و 
جنگی اس��ت. در دنیای مدرن بی تردید 
دیگر خبری از تیترهای آغش��ته به خون 
دهه های قبل نیس��ت. ب��ا این حال هنوز 
هم ضرب المثل فوق در مورد بس��یاری از 
خبرگزاری ه��ای مدرن مصداق دارد. یک 
نمونه واضح در این زمینه استفاده فراوان 
از رنگ قرمز در میان س��ایت های خبری 
و تحلیلی اس��ت. علت چنی��ن اقبالی به 
رن��گ قرمز را باید در علم روان شناس��ی 
جس��ت وجو کرد. در حقیقت رنگ قرمز 
در سیس��تم ادراکی انس��ان واکنش های 
شدیدی برمی انگیزد. براین اساس هدف 
خبرگزاری ها در راستای دریافت واکنش 
بیشتر با استفاده از چنین طیفی از رنگ 

بیش از پیش تحقق خواهد یافت. 
به عنوان یک کاربر آگاهی در خصوص 
استراتژی برندها نقش مهمی دارد. براین 
اساس ش��اید بهتر است نگاهی دوباره به 
موردعالقه تان  خبرگزاری ه��ای  لیس��ت 
از عین��ک بدبینی  بیندازی��د. اس��تفاده 
در چنین ش��رایطی به هی��چ وجه اقدام 
غیرمفی��دی نخواه��د ب��ود. زمان��ی که 
ط��رف مقابل ب��ه دنبال جذب ش��ما به 
هر طریق ممکن اس��ت، ش��ما نیز نباید 
زمان ارزش��مندتان را ف��دای اهداف هر 

خبرگزاری کنید. 
3- بازنگری فهرست فالوورها

آنچه در شبکه های اجتماعی برای ما به 
نمای��ش در می آید به هیچ وجه تصادفی 
نیست. بخش زیادی از محتوای نمایشی 
مربوط به مخاطب های ما می شود. با این 
حال در زمین��ه تبلیغات نیز انتخاب های 
آگاهانه ما نقش مهمی را بازی می کنند. 
به ای��ن ترتیب اگ��ر به دنبال مش��اهده 
اخب��اری مثبت و هیجان انگیز هس��تید، 
بای��د به فکر دنبال ک��ردن اکانت هایی با 
همین ویژگی ها باش��ید. ب��ه این ترتیب 
پیام ه��ای تصادفی نیز براس��اس چنین 
انتخاب های��ی برای ش��ما ب��ه نمایش در 

خواهد آمد. 
نکت��ه مه��م در خصوص ش��بکه های 
اجتماعی ارتباط س��اده با طیف وسیعی 
از افراد اس��ت. در حقیق��ت ما در دنیای 
مجازی بس��یار راحت تر با افراد دوس��ت 
می ش��ویم. برهمین اس��اس م��ن اخیرا 
آزمایش��ی را در توییتر انجام دادم. براین 
اس��اس هم��ه فالوورهای خ��ود را آنفالو 
کرده و دنیای مجازی ام را از نو بنا کردم. 
اگر از فضای ش��بکه های اجتماعی لذت 
نمی بری��د، انجام این کار را به ش��ما نیز 
توصی��ه می کن��م. فرقی ندارد ش��خصی 
حقیقی هس��تید، یا صاحب کسب وکاری 
بزرگ، در هر صورت ایجاد تغییر ش��ما را 

به هدف تان نزدیک تر خواهد کرد.
4- چرا فقط رویدادهای جهانی؟

در دنی��ای م��درن فعالی��ت ب��ه مثابه 
ش��هروندی جهانی اهمی��ت باالیی دارد. 
منظ��ور از این عبارت تغییر ش��یوه های 
رفتار افراد متناس��ب با تغییر مقتضیات 
عصر مدرن است. با این حال شاید تمرکز 
بیش از اندازه روی مسائل جهانی ما را از 
نکات ریز و تاثیرگذار در س��طح فردی و 
محلی غافل کند. برهمین اساس با رواج 
ش��بکه های اجتماعی می��زان توجه افراد 
ب��ه محیط پیرامون ش��ان تا ح��د زیادی 
کاهش یافته اس��ت. ه��دف از طرح این 
مس��ئله تاکید بر پرهیز بیش از پیش در 

خصوص استفاده از شبکه های اجتماعی 
نیس��ت. در حقیق��ت منظور م��ن توجه 
بیش��تر به رویدادهای محل��ی در دنیای 
مجازی اس��ت. ب��ه این ترتی��ب پیگیری 
اخبار مربوط به دوستان قدیمی یا حتی 
تیم فوتبال شهرمان گزینه هایی مناسب 
برای تقویت ارتباط م��ان با فضای محلی 
خواه��د ب��ود. در زمینه کس��ب وکار نیز 
ب��رای برندهای کوچ��ک توجه به محیط 
اطراف ش��ان ضروری ت��ر از پرداخت��ن به 

مسائل جهانی است. 
5- جایگاه اخالق در بازاریابی مدرن

فعالیت برندها در شبکه های اجتماعی 
در ی��ک مفه��وم خالصه ش��ده اس��ت: 
جذب کاربران. براین اس��اس تمام تالش 
بازاریاب ها جذب هرچه بیش��تر کاربران 
ب��ه کمپین ها و تبلیغات ش��ان اس��ت. به 
عن��وان یک کارش��ناس ح��وزه بازاریابی 
درک اهمی��ت اقتص��ادی فعالی��ت رایج 
در دنی��ای بازاریاب��ی چندان ب��رای من 
دش��وار نیس��ت. با این حال گاهی اوقات 
ش��اهد افراط در زمین��ه تاکید بر جذب 
مخاطب هس��تیم. حوادثی نظیر تبلیغات 
دارای ب��ار سیاس��ی و نژادپرس��تانه یا به 
ط��ور عینی تر مداخله هایی که در جریان 
انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا روی 
داد، ضربه های��ی جبران ناپذیر به اعتماد 
کارب��ران در ش��بکه های اجتماع��ی وارد 
می کند. چنین اتفاق های ناگواری موجب 
گسترش بحث جایگاه اخالق در بازاریابی 
و به طور کلی ش��بکه های اجتماعی شده 
است.  بی تردید هدف من از طرح چنین 
بحثی نقد بی رحمانه شبکه های اجتماعی 
نیست. در حقیقت چنین پلتفرم هایی در 
کن��ار نزدیک ک��ردن مردم ب��ه یکدیگر 
امکان های خارق العاده ای را نیز در اختیار 
کارآفرینانی مانند من قرار داده اس��ت. با 
این ح��ال نحوه افراط��ی تاکید بر جذب 
مخاط��ب بی تردید ضررهای مش��هودی 
در زمین��ه اعتماد متقاب��ل کاربران پدید 
خواه��د آورد. در واق��ع هیچک��دام از ما 
دوست نداریم با ما به مثابه ابزارهایی در 
راستای دستیابی شرکت ها به اهداف شان 
رفتار ش��ود. راهکار م��ورد نظر من برای 
غلب��ه بر این مش��کل تعامل ب��ا کاربران 
در س��طحی باالتر از روابط صرف تجاری 
اس��ت. به این ترتیب رابطه ای دوس��تانه 
میان شما شکل خواهد گرفت. این رابطه 
عالوه بر بحث س��ودآوری در زمینه های 
دیگری مانند جلب نظر مش��تریان عادی 
و تبدیل شان به مشتریان دائمی و وفادار 

موثر خواهد بود.
hootsuite :منبع

5 توصیه کاربردی برای ایجاد تحول در دنیای مجازی

رتبه الکسا و تکنیک های بهبود آنچگونه امید و انگیزه را به شبکه های اجتماعی بازگردانیم؟
بسیاری از کس��ب و کارهای کوچک و بزرگ در ایران 
به دنبال آموزش بهبود رتبه الکسا و انواع تکنیک ها برای 
کاهش رتبه الکسا و افزایش بازدید سایت هستند، در این 
مقال��ه به صورت کاربردی به تمامی مس��ائل بهبود رتبه 

الکسا خواهیم پرداخت.
رتبه الکسا چیست؟

الکسا، س��ایت های جهان را براساس الگوریتم خود، بر 
اس��اس تعداد بازدید کاربرانی که در یک بازه زمانی س��ه 
ماهه از سایت شما بازدید انجام داده اند، رتبه بندی می کند. 
محاسبه تعداد بازدیدکنندگان وب سایت برای الکسا به دو 
صورت است، اگر ابزار تولبار الکسا در مرورگر گوگل کرم 
نصب کنید هر بازدید از وب س��ایت براس��اس سیگنال ها 
س��ه بازدید محاس��به می ش��ود، اگ��ر برایتان محاس��به 
دقیقا بازدیدکنندگان اهمیت دارد، س��رویس ماهانه کد 

گواهینامه الکسا، این بازدیدها را محاسبه می کند.
رتبه الکس��ا به دو صورت جهانی و براس��اس بیشترین 
کش��ور بازدیدکننده تقسیم می شود. رتبه  بندی الکسا با 
توجه تقریبی بودن آن و روش های تقلب گوناگون چندان 
 KPI قابل اس��تناد نیس��ت و عموما یکی از س��نجه ها یا
تقریبی برای بررسی بازدید، توسط متخصصان دیجیتال 

مارکتینگ استفاده می شود.
چگونه رتبه الکسای سایت را بررسی کنیم؟

شما می توانید از لینک زیر رتبه الکسای وب سایت خود 
را با وارد کردن دامنه وب سایت بررسی کنید.

alexa.com/siteinfo
رتبه الکسا چه چیزی را به شما نشان می دهد؟

با توجه به تغییرات در سرویس الکسا در یکی دو سال 
اخیر می توان الکسا را به بخش عمومی و بخش ابزارهای 

سرویس الکسا تقسیم کرد.
بخش عمومی سرویس الکسا

این بخش شامل اطالعاتی است که برای تمام کاربران 
قابل مشاهده است و شامل موارد زیر می شود.

 Alexa Traffic( رتبه الکسا براساس ترافیک
)Ranks

رتبه جهانی وب سایت )Global Rank( که براساس 
بازدید تقریبی سه ماهه وب سایت است.

رتبه کشوری براساس بیشترین بازدیدکننده وب سایت 
ازهر کشور لحاظ می شود که برای وب سایت های ایرانی 

عموما رتبه الکسا در کشور ایران را نمایش می دهد.
نمودار رتبه الکسا که براساس رتبه جهانی قابل مشاهده 

است.
گروه مخاطبان براساس جغرافیای بازدید 

)Audience Geography(
لیست کشورهای مخاطب وب سایت براساس نام کشور، 
درصد تعداد بازدید و رتبه وب س��ایت در آن کشور قابل 

مشاهده است.
دیاگرام بازدیدها بروش نقش��ه جهان به تفکیک قابل 

مشاهده است.
میزان جذابیت وب سایت برای بازدیدکنندگان 

وب سایت
در این بخش نیز س��ه س��نجه اطالعات��ی را در اختیار 
کاربران می دهد، نرخ خروج )Bounce Rate(، متوسط 
تعداد بازدید هر کاربر از صفحات س��ایت به صورت روزانه 
)Daily Pageviews per Visitor( و متوسط زمانی 
که یک کاربر به صورت روزانه در وب س��ایت وقت صرف 

.)Daily Time on Site( می کند
مشاهده وب سایت های پیشرو

این بخش آدرس وب س��ایت هایی را ک��ه کاربران قبل 
از مش��اهده وب سایت ش��ما از آنها بازدید کرده اند نشان 
می ده��د ک��ه می تواند ش��امل موتورهای جس��ت وجو، 

سایت های لینک دهنده و رقبا باشد.
لینک های ارجاع شده به سایت

تعداد لینک هایی که به س��ایت ش��ما ارج��اع داده اند، 
همچنین الکس��ا آدرس پنج لینک از وب س��ایت ها را در 

اختیار کاربران قرار می دهد.
دامنه های مرتبط با سایت

براساس رتبه جهانی و رتبه کشوری الکسا و همچنین 
محت��وای س��ایت، دامنه وب س��ایت های مرتب��ط را در 
اختیار کاربران قرار می دهد که می توان به عنوان لیس��ت 

سایت های رقیب بررسی کرد.
معرفی وب سایت در الکسا

در صورت��ی که وب س��ایت تان را در الکس��ا ثبت کرده 
باشید، الکسا به شما امکان درج لوگو، عنوان وب سایت و 

یک »درباره ما«ی کوتاه در انتهای تحلیل می دهد.
مخاطب شناسی کاربران

الکس��ا براساس جنس��یت )زن یا مرد(، نوع تحصیالت 
و محلی که سایت مش��اهده شده است )خانه، مدرسه یا 

سرکار( اطالعاتی را نمایش می دهد.
بخش ابزاراهای الکسا

ای��ن بخش از س��رویس الکس��ا براس��اس پرداخت 
اشتراک ماهانه بین 1۹ دالر تا ۷۹۹ دالر در ماه هزینه 
دارد که براس��اس آپش��ن های مختلف متفاوت اس��ت 
که ش��امل ابزاره��ای متفاوتی همچ��ون آمارگیر مانند 
گوگل آنالیتیکس )بس��یار محدودتر(، ابزار سئو و ابزار 

مارکتینگ می شود.
تکنیک های بهبود رتبه الکسا چیست؟

مهم ترین عامل بهبود رتبه الکس��ا یا به عبارتی کاهش 
رتبه الکس��ا، افزایش تعداد بازدید سایت است، به همین 

سادگی!
تکنیک های متداول افزایش بازدید از س��ایت و بهبود 
رتبه الکس��ا عبارتن��د از: دریاف��ت بازدی��د از موتورهای 
جست وجو )سئو وب سایت(، تبلیغات در گوگل، تبلیغات 
بنری، تبلیغات همسان، تبلیغات در شبکه های اجتماعی، 

ایمیل مارکتینگ و … شامل می شود.

آینده بازاریابی محتوا چگونه است
آش��نایی با تغییرات احتمالی محتوا و شناخت ابزارهای 
مناس��ب تولید محتوای جدید، بهترین راه افزایش آمادگی 

برای رقابت و موفقیت در بازار آینده است.
تغییرات بازاریابی محتوا در آینده  چگونه است

محتوای تعاملی: اس��تفاده از واقعی��ت افزوده )AR( و 
واقعیت مج��ازی )VR( در حال افزایش اس��ت و احتمال 
می رود انقالب محتوا با تکنولوژی پیش��رفته  این ابزارها در 
ارتباط باش��د، اما اگر این اتف��اق هم رخ ندهد آینده  محتوا 
بدون شک به صورت تعاملی خواهد بود. مردم دوست دارند 
به جای استفاده از محتوا با آن درگیر شوند، بنابراین تولید 
محتوا به شکل سنتی امروزی پاسخگوی نیاز مردم نخواهد 

بود.
محتوای مبتنی بر صدا: همچنین در آینده شاهد این 
خواهیم بود که مردم بیشتر به سمت محتوای صوتی جذب 
شوند. درنتیجه پادکست ها از محبوبیت بیشتری برخوردار 
خواهند شد. گوش دادن به پادکست ها با تلفن همراه بسیار 
راحت اس��ت. همچنین بازاریابان متوجه شده اند ضبط آنها 
هزینه  چندان��ی ندارد. درنتیجه انتظ��ار می رود محبوبیت 
پادکس��ت ها در آینده افزایش پیدا کند. ظهور دستگاه های 
صوتی هوش��مند و جست وجوهای مبتنی بر صدا نیز دلیل 

دیگر تغییر مسیر مردم به سمت محتوای صوتی است.
منسوخ شدن محتوای اشـتباه: محبوبیت بازاریابی 
محت��وا منجر به تولید حجم باالیی از محتوای کم ارزش در 
تمامی صنایع شده است. امروزه حجم وسیعی از محتوا در 
اختیار مردم قرار گرفته اس��ت و به زودی حساس��یت آنها 
برای انتخاب محتوای م��ورد نظر افزایش پیدا خواهد کرد. 
محتوای اش��تباه یا محتوایی که ایده  یا تحقیق خاصی در 
مورد آن انجام نش��ده است به زودی منسوخ خواهد شد و 
بازخورد کمتری نسبت به محتواهای کم حجم اما با ارزش 

خواهد داشت.
شـخصیت و اعتبار: اعتبار یکی دیگ��ر از ویژگی هایی 
اس��ت که انقالب بزرگی در بازاریاب��ی محتوا ایجاد خواهد 
کرد. مردم به برندها و شرکت ها اعتماد ندارند، آنها به سایر 
مردم و محتوایی که به دس��ت آنها نوشته می شود اعتماد 
دارند. درنتیجه نقش محتوایی که توس��ط انسان های قابل 
اعتماد نوش��ته می ش��ود بیشتر خواهد ش��د. هرقدر مردم 
اعتماد کمتری به شرکت و تبلیغات آن داشته باشند اهمیت 

اشتراک گذاری داستان های شخصی نیز بیشتر می شود.
تغییرات چه موقع رخ خواهند داد

این تغیی��رات چه موقع اعمال خواهند ش��د؟ تغییراتی 
که م��ورد آنها صحبت کردیم در حال حاضر در حال وقوع 
هستند. بلندگوهای هوشمند حضور گسترده ای در بازار پیدا 
کرده اند و محبوبیت جست وجوهای صوتی، اهمیت محتوای 
مبتنی بر صدا را افزایش داده است. همچنین کاهش قیمت 
هدست های واقعیت مجازی مصرف کنندگان بیشتری را به 
اس��تفاده از این ابزار تشویق کرده است. پیش بینی می شود 
در چند سال یا چند دهه  آینده شاهد اعمال تمام تغییرات 
ذکر ش��ده در صنعت بازاریابی محتوا باش��یم. البته ش��اید 
تغییرات آن دقیقا مطابق پیش بینی نباشد، اما بدون شک 

اتفاق های بزرگی در این صنعت رخ خواهد داد.
ارزیابی آمادگی

بعد از بررسی تغییرات احتمالی بازاریابی محتوا، بهترین 
کار ارزیاب��ی آمادگ��ی محت��وای فعلی برای آینده اس��ت. 
ش��رکتی که همگام با تغییرات پیش ن��رود جایی در بازار 
رقابت نخواهد داشت، بنابراین برندی که آمادگی الزم برای 
تغییرات را ندارد بدون شک کار را برای رقیبان خود راحت تر 
می کند. بررسی و ارزیابی عملکرد در چهار دسته بندی زیر 

دید بهتری نسبت به جایگاه فعلی برند می دهد:
1- تنـوع: یکی از بهترین راه های آماده ش��دن برای 
تغییرات این است که برای تولید انواع محتوا و استراتژی 
اس��تفاده از آنها آماده باشید. در این صورت دیگر نگران 
جواب ندادن یک اس��تراتژی نیستید و با سرمایه گذاری 
روی س��ایر راه حل ها شانس موفقیت را افزایش خواهید 

داد.
2- افزایش اطالعات: آیا اخبار مرتبط با بازاریابی محتوا 
را دنب��ال می کنید؟ آیا نظارت دقیق و منظمی روی رقبای 
خود دارید؟ هرقدر اخبار مرتبط با بازاریابی محتوا را بیشتر 
دنبال کنید، اطالعات بیش��تری در مورد ترندهای آن پیدا 
خواهید کرد. درنتیجه احتمال اینکه از رقبا جا بمانید کمتر 

خواهد شد.
3- چابکی تغییر مسـیر: آیا شرکت شما می تواند در 
شرایط بحرانی مس��یر حرکت خود را عوض کند؟ چابکی 
یک ش��رکت با ارزیابی فرآیندها اندازه گیری می ش��ود. این 
فرآینده��ا تا چه اندازه دقیق هس��تند و آیا به اعضای تیم 
اجازه داده می شود خالقیت بیشتری نشان دهند؟ هر قدر 
فرآیندها انعطاف پذیری و آمادگی بیش��تری برای تغییرات 

داشته باشند بهتر است.
4- استعداد: درنهایت استعداد اعضای تیم و کارمندان 
خود را در نظر بگیرید. مهم نیس��ت اعضای تیم به صورت 
تمام وقت در ش��رکت حض��ور دارند یا کارمن��دان دورکار 
هس��تند. افراد تیم باید با استعداد و با تجربه بوده و عالقه  
زیادی به یاد گرفتن مهارت های جدید داشته باشند. افرادی 
که ویژگی هایی غیر از این داش��ته باشند سرعت کل تیم را 
پایین می آورند و نقش پررنگی در پیشرفت شرکت نخواهند 

داشت.
آیا برای تغییراتی ک��ه در بازاریابی محتوا رخ خواهد داد 
آماده هستید؟ هنوز هیچ کس دقیق نمی داند این تغییرات 
به چه صورت هس��تند و چه موقع اتفاق خواهند افتاد. اما 
می دانیم که این اتفاق به زودی خواهد افتاد و شرکت هایی 
که در این زمینه فعالیت می کنند بهتر اس��ت از حاال آماده 
باش��ند. اگر فکر می کنید آمادگی و ابزار کافی برای روبه رو 
ش��دن با تغییرات را ندارید بهتر است از همین حاال به فکر 

راه حل باشید.
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 چگونه مسائل را
اولویت بندی کنیم؟

همه  ما در زندگی اهدافی داریم و باید بتوانیم آنها را 
شناخته و اولویت بندی کنیم. این مسئله بسیار سخت تر 
از آن چیزی اس��ت که به نظر می رسد، چراکه هر روز 
مس��ائل اضطراری و فعالیت های کم اهمیت به وجود 
می آیند که با هم ترکیب ش��ده  و جلوی موفقیت مان 
را می گیرند. اگر نتوانیم آنها را به درستی اولویت بندی 
و مدیری��ت کنیم، پس از مدتی دچار یأس و نا امیدی 
خواهیم شد و به اهداف مان نیز نخواهیم رسید. رعایت 
اولویت بندی در شغل و زندگی می تواند مهارت مفیدی 

باشد و ما را در پروسه  انجام کارهای مان یاری دهد.
ما در عصری زندگی می کنیم که 24 ساعته در حال 
تغییر است و مس��ئله های جدیدی می آفریند. ممکن 
اس��ت این اتفاق موجب ش��ود که گاهی اولویت بندی 
را فرام��وش کرده و تمرکزمان ب��ه هم بریزد. حال این 
حواس پرتی ممکن است به علل مختلفی نظیر شرایط 
کاری، محی��ط کار ناس��الم، زندگی ش��خصی یا مدل 
ش��خصیت مان ایجاد شود. با قرار گرفتن در مقابل این 
موانع، نمی توان به درستی کار نمود و حالت خستگی 
یا ناامیدی در ما به وجود می آید اما با یک اولویت بندی 
درست میان مهم ترین کارها و فعالیت های غیرضروری 

می توان از این اتفاق جلوگیری کرد.
مهمترین مسئله شناخت این دو از یکدیگر است. باید 
در مورد آنها فکر کرد تا مرز میانش را پررنگ تر کرده و 
یک به یک سراغ آنها رفت. در بسیاری از مواقع ما سعی 
می کنیم روز یا هفته  کاری را به پایان برسانیم تا اینکه 
برنامه ریزی کرده و در راستای اهداف مان قدم برداریم.

دانستن اولویت های موجود در زندگی می تواند ما را 
از یک ش��خص منفعل به یک ف��رد فعال تبدیل کند. 
شاید برای اینکه متوجه بشویم چه مسائلی در زندگی 
ما اولویت دارد، باید به سه سوال اساسی پاسخ بگوییم:

1- از ما چه انتظاراتی می رود؟
مش��خص کنید ک��ه در حال حاضر ک��دام وظیفه و 
فعالیت، هدف اصلی ماست و چه انتظاراتی از ما می رود. 
در موقعیت های کاری باید در نظر داشت که اصلی ترین 
مس��ئله در کار ما چیس��ت و روی انج��ام کدام یک از 

وظایف باید تمرکز کنیم.
2- چه روشی می تواند بهترین نتیجه را برایمان 

به ارمغان آورد؟
بدین منظور بهتر است لیستی از فعالیت هایی که به 
بهره وری و شکوفایی ما منتهی می شود، تهیه کرد. پس 
از آن با بررسی هر کدام باید فهمید که در کدامیک، از 
صالحیت الزم برخورداریم یا چه مهارتی را باید بهبود 

ببخشیم.
3- چه فعالیتی باعث خوشحالی ما می شود؟

مس��لما ما پ��س از انجام وظایف خود خوش��حال و 
سرزنده می ش��ویم. باید ببینیم کدام یک از این اهداف 
بیش��ترین احس��اس سرخوش��ی را برایمان به ارمغان 
می آورد. برای مثال کدام کار اس��ت که حاضریم آن را 

مجانی هم انجام بدهیم.
پس از پرس��یدن این س��وال ها، پروسه  اولویت بندی 
آس��ان تر می ش��ود، چرا که دیگر می دانیم چه مسائلی 
برای ما از اهمیت بیشتری برخوردار است و به کدام یک 
از موارد باید کمتر توجه کنیم. حال سه راهکار در این 
زمینه وج��ود دارد که می توان با تکیه ب��ر آنها، در راه 

موفقیت قدم گذاشت.
نگذارید مسئله های اضطراری در مقابل راه تان 

قرار بگیرند
در زندگی روزمره  ما مسائل اضطراری زیادی به وجود 
می آید که مجبوریم فورا به آنها رسیدگی کنیم. درست 
اس��ت که پرداختن به آنها امر مهمی به شمار می رود، 
اما باید همواره این س��وال را از خودتان بپرسید که آیا 
توجه بیش از حد به آنها ممکن اس��ت رسیدن شما به 
اهداف ت��ان را عقب بین��دازد؟ اگر جواب مثبتی به این 
س��وال دادید پس بهتر است قدری تامل کرده و کمتر 

سراغ این مسائل بروید.
بر اساس اولویت بندی خود زندگی کنید

یک برنامه  زمانی مناس��ب برای رس��یدن به تمامی 
اولویت های تان بریزید. سپس بر اساس آن یک لیست 
وظای��ف برای خود تعریف و برای انجام آنها محدودیت 
زمان��ی تعیین کنید. پس از آن با حفظ ترتیب اولویت 
به فعالیت های داخل این لیس��ت رتب��ه بدهید. بدین 
ش��کل که کارهای آس��ان یا فعالیت هایی را که زمان 
کمت��ری می برن��د در اولویت قرار دهید. این مس��ئله 
موجب می ش��ود که کارهای سخت یا کم اهمیت تر را 
شناخته تا بعدا به سراغ آنها بروید. بدین ترتیب لیست 
اولویت های خود را ساخته اید و می توانید بر اساس آن 
زندگی کنید.  قرار گرفتن در پروسه  انجام این فعالیت ها 
به زندگی نظم داده و باعث می ش��ود نا امیدی کمتری 

تجربه کنید.
میان کار و زندگی تان تعادل برقرار کنید

برای بسیاری از ما، خانواده از اهمیت باالیی برخوردار 
است. سوال بزرگ اینجاس��ت که اگر نتوانیم احساس 
خوبی داشته باشیم یا عضوی از یک خانواده بوده و به 

آنها اهمیت بدهیم، پس چرا کار می کنیم؟
هیچ ایرادی ندارد که س��اعت های زیادی را به کار و 
فعالیت بپردازیم اما باید توجه داشته باشیم که تعادل 
بهم نخورد. باید در کن��ار کار، زمانی هم برای خانواده 
در نظر گرفت بدین دلیل که ثابت ش��ده اگر در میان 
روزه��ای کاری، اوق��ات مفیدی را هم ب��ا خانواده  مان 
سپری کنیم، قادر خواهیم بود عملکرد بهتری از خود 

نشان داده و تجربیات بهتری را رقم بزنیم.
fastcompany/digiato:منبع

در  ک��ه  رهب��ری  بهتری��ن 
به تازگی  می ش��ناختم،  عم��رم 
درگذش��ت. می خواهم برخی از 
درس هایی را ک��ه از او آموخته  
از  حرف��ه ام  ش��کل گیری  در  و 
آنه��ا کمک گرفته ام با ش��ما به 

اشتراک بگذارم.  
خاکس��پاری اش  مراس��م  در 
ب��ا خانم��ی صحبت ک��ردم که 
مدیر دفت��ر او در آخرین حرفه 
عمرش ب��ود. آن خانم می گفت: 
»هرگاه با هم جایی می رفتیم و 
آدم های��ی را می دیدیم که قبال 
برایش کار کرده بودند، همیشه 
ب��ه م��ن می گفتن��د »توخیلی 
رئیس  فران��ک  خوش شانس��ی، 
فوق الع��اده ای ب��ود« و من آرزو 
می توانس��تم  ای کاش  می کردم 
تم��ام دوران کاری ام را برای او 

صرف کنم.«
این همه وفاداری نس��بت به 
او از کج��ا می آی��د؟ چگونه این 

مهارت را آموخته بود؟
داس��تان فرانک از ای��ن قرار 

است.
اولین شغل: نیروی دریایی

معمولی  ک��ودک  یک  فرانک 
بود که در قل��ب آمریکا زندگی 
می ک��رد. ی��ک پس��ر باه��وش 
که پ��در و م��ادرش مجبورش 
می کردند تکالی��ف، تمرین های 
موسیقی و کارهای خانه را انجام 
دهد. او با نمرات نزدیک به عالی 
از دبیرستان فارغ التحصیل شد. 
پس از فارغ التحصیلی و درست 
قب��ل از آغاز جنگ جهانی دوم، 
خان��ه را ب��ه مقص��د دانش��گاه 
نیروی دریایی ایاالت متحده در 

آناپولیس، ترک کرد.
حمل��ه ب��ه »پرل هاربر« دوره 
دش��وار  چهارس��اله  تحصیل��ی 
دانش��گاه را به سه س��ال تقلیل 
داد و او در 22 سالگی به جنگ 
اعزام ش��د. او در ط��ول جنگ 
توانس��ت س��تاره برنز بگیرد که 
سومین مدال افتخار جنگی در 
نی��روی دریایی ای��االت متحده 
محسوب می ش��د. یک بار با من 
درب��اره کار گروه��ی افرادش و 
اینک��ه ای��ن موضوع باره��ا آنها 
را از حم��الت پی درپ��ی نجات 
داده بود، صحبت کرد. هیچ گاه 
اش��اره ای نکرد ک��ه او خودش 
ب��ه آن افراد آم��وزش و روحیه 
کارگروهی را پرورش داده است.
نی��روی  از جن��گ در  پ��س 
دریای��ی مان��د، اما به دانش��گاه 
بازگشت و فوق لیسانسش را در 

رشته مهندسی نفت گرفت. 
زی��ادی  اف��راد  آن زم��ان  در 
در حرف��ه او نبودن��د که دارای 
مدارک تحصیلی باال باشند، اما 
او همواره عاشق یادگیری بود و 
باور داش��ت درس به حرفه اش 

کمک خواهد کرد.
پ��س از جن��گ ک��ره و تولد 
چهارمی��ن فرزندش، ش��غلی را 
انتخاب کرد که شانس��ش برای 
دریاس��االر ش��دن را به ش��دت 

کاهش  م��ی داد، اما این فرصت 
را نی��ز نصیب او می کرد تا برای 
همسر و فرزندانش بیشتر وقت 

بگذارد.
ای��ن  از  او می گف��ت هرگ��ز 
انتخابش پش��یمان نشده است. 
پ��س از ۳0 س��ال کار، با درجه 
دریای��ی  نی��روی  از  کاپیتان��ی 

بازنشسته شد.
قله های جدید و 

شجاعت های فداکارانه
پس از بازنشس��تگی از نیروی 
ب��رای  کاری  دنب��ال  دریای��ی، 
انجام دادن می گش��ت. در کالج 
منطقه ای مش��غول ب��ه تدریس 
ریاضی ش��د. کوهنوردی را نیز 
آموزش می داد و در 55 سالگی، 
به قله »مونت ِرینر« صعود کرد. 
او در مقام رهبر گروه پنج صعود 
دیگ��ر نیز داش��ت و به عضویت 
داوطلبانه تیم نجات کوهس��تان 
المپی��ک درآمد. یک ب��ار برایم 
از »بچه های��ی« تعریف  کرد که 
در کوهس��تان گم شده بودند و 
تیمش به دنبال آ نه��ا رفته بود. 
چهل وچندس��اله  »بچه ها«  این 
بودند، اما او با این که 20س��ال 
بزرگ ت��ر بود وضعیت جس��می 

بهتری داشت.
شغل دوم

او با ۳0 سال تجربه، به راحتی 
مدرک مهندس��ی حرفه ای خود 
را در چندی��ن ایال��ت دریاف��ت 
کرد و 15 س��ال بعدی عمرش 
را به عن��وان مهن��دس مکانیک/

دریا کار کرد. بسیاری از مدیران 
مافوق��ش از او جوان ت��ر بودند. 
برخ��ی توانای��ی او در یادگیری 
مباح��ث جدی��د ی��ا پابه پ��ای 
سایرین پیش رفتن را زیر سؤال 
می بردند. او کامال به همه ثابت 
کرد که در اش��تباه اند. او حتی 
ب��رای یک��ی از ایده هایش حق 

ثبت اختراع دریافت کرد.
م��ن افتخ��ار این را داش��تم 
ک��ه به عن��وان مدیر مهندس��ی 
یک ش��رکت مهندسی طراحی 
جانشین او ش��وم. با اینکه قبل 
از من دو نف��ر دیگر نیز صاحب 

این شغل بودند، هرکس در آن 
ش��رکت او را می شناخت، هنوز 
ه��م باالترین احت��رام فردی و 
حرف��ه ای را برایش قائل بود، از 
رئیس ش��رکت گرفته تا منشی 

سابقش. 
بازنشستگی؟

بازنشس��تگی ب��رای فران��ک 
ب��ه معن��ی در خان��ه نشس��تن 
نب��ود. خ��ودش را ب��ه گل��ف و 
اسکی مش��غول کرد و همچنان 
فع��ال  جامع��ه  و  کلیس��ا  در  
ب��ود. او برای تألیف س��ه کتاب 
دریایی  نی��روی  درباره  تاریخی 
به همس��رش در ح��وزه فنی و 

پژوهشی کمک کرد.
ملی  موزه  سرپرست  به عنوان 
نیروی دریایی، جابه جایی موزه 
از س��اختمان قدیم��ی ب��ه یک 
فض��ای جدی��د را برنامه ریزی و 
نظارت کرد. آثار هنری بی بدیل 
موزه بدون هیچ آسیبی منتقل 
ش��دند و جابه جایی کامال طبق 

برنامه انجام شد.
به حرف مادرت گوش بده

آخرین مرحل��ه زندگی کاری 
او زمانی ش��روع شد که در یک 
س��فر کوهس��تانی با همسرش 
در ی��ک مغ��ازه عتیقه فروش��ی 
چش��مش به ی��ک ویولن س��ل 
افتاد. ب��ا ی��ادآوری کالس های 
ویولن س��ل در کودک��ی اش، به 
این فک��ر کرد که آی��ا می تواند 

هنوز هم ادامه دهد یا نه. 
تمرین کرد، کالس رفت و باز 
ه��م تمرین ک��رد. او در آزمون 
س��مفونی محلی شرکت کرد و 
مقام س��وم نوازندگی ویولن سل 
را به دست آورد )در آن ارکستر 
نوازن��ده  فق��ط س��ه  کوچ��ک 

ویولن سل حضور داشتند(.  
درگی��ر  عمیق��ا  فران��ک 
ش��د،  س��مفونی  س��ازماندهی 
درس��ت هم��ان کاری ک��ه ب��ا 
ارزشمند دیگر کرده  موضوعات 
ب��ود. او به عضویت هیات مدیره 
ارکس��تر درآمد و س��رانجام به 
ریاست آن رسید. وقتی آخرین 
کنسرت خود با ارکستری را که 

ویولن سل  دوم  نوازنده  به عنوان 
در آن فعالیت می کرد اجرا کرد، 

بسیار موفق ظاهر شد.  
محبوب��ش،  عکس ه��ای  در 
تاکس��یدو به تن دارد و درحال 
است،  تمرین های دقیقه آخری  
پس��ری سه س��اله  که  ن��وه اش 
اس��ت روبه رویش نشسته است 
و دارد با یک ویولن پالس��تیکی 

می نوازد. 
رهبری

چ��ه  ویژگ��ی ای از ای��ن مرد 
ع��ادی چنی��ن رهب��ر بزرگ��ی 
ساخته اس��ت؟ آیا از ابتدا رهبر 
به دنیا آمده؟ یا آن را فرا گرفته 
اس��ت؟ چ��را اف��راد در جن��گ 
از او تبعیت  به معن��ای واقع��ی 
توانس��ته  چط��ور  می کردن��د؟ 
بود احترام و وف��اداری همه، از 
مل��وان گرفته تا دریاس��االر، از 
منش��ی گرفته تا رئیس شرکت، 
از هم بازی گلف تا رئیس هیات 
مدیره دانش��گاه را کسب کند؟ 
فقط بای��د یک بار با او کار کرده 
باش��ید تا به خاص بودن او پی 
ببری��د. حت��ی کس��انی که با او 
مخال��ف بودند نیز ب��ه خاص و 
اذعان  بودن��ش  منحصربه ف��رد 
داش��تند. م��وارد زی��ر برخی از 
کارهایی هستند که به پیشرفت 
رهبری در تمام طول زندگی اش 

کمک کرده اند.
می خواه��د  می دانس��ت   -
چه کار کند. زمانی که ندانید چه 
می خواهید، بس��یار سخت است 
دیگ��ران را وادار کنید کاری که 
می خواهی��د را انجام دهند. اگر 
مدیر یک مرکز خدمات مشتری 
باش��ید، آی��ا هدف تان داش��تن 
کم هزینه تری��ن عملیات اس��ت 
یا جوابگویی ب��ه همه تماس ها 
ظ��رف ۹0 ثانی��ه. خ��ود هدف 
به اندازه دانستن آن مهم نیست.
- او فق��ط به اف��راد می گفت 
ام��ا چگونگی اش  چه کار کنند، 
را نمی گف��ت. او مردی بس��یار 
باهوش و تحصیلک��رده  بود، اما 
می دانس��ت از هم��ه آدم ه��ای 
اطراف��ش باهوش تر نیس��ت. او 

افراد را به فک��ر کردن، نوآوری 
و خالقی��ت ترغی��ب می کرد. او 
هر ایده ای را چشم بس��ته قبول 
نمی ک��رد، ام��ا توقع داش��ت با 
ایده های به جا و شایس��ته ای به 

سراغش بروند.
-  ب��رای کارهایش تحقیق و 
مطالعه می کرد. قبل از ش��روع 
ی��ک چال��ش جدید، هم��واره 
س��عی می کرد بفهم��د دیگران 
چه کرده اند که ب��ه موفقیت یا 
شکست ختم شده است. درباره 
موان��ع و رقبا تحقی��ق می کرد. 
سعی می کرد با یادگیری هرچه 
بیشتر در ابتدای کار، به خودش 
بهترین فرصت را برای پیروزی 
ح��ال  در  هم��واره  او  بده��د. 

یادگیری و تفکر بود.
- ب��ا الگ��و ق��رار دادن خود بر 
دیگ��ران رهب��ری می ک��رد. او از 
افرادش س��خت کار می کش��ید. 
از آنه��ا توقع زیادی داش��ت. اما 
هیچ ک��س هی��چ گاه از خ��ود او 
س��خت تر کار نکرده بود. او اولین 
نفری بود که به س��ر کار می آمد 
و آخرین نفری ب��ود که به خانه 
می رف��ت و در تم��ام ای��ن مدت 
سخت کار می کرد. او می دانست 
چطور بازی کند و همچنین بلد 
بود چگونه آن را از کار جدا کند.  
عال��ی  را  چی��ز  هم��ه  او   -
می خواس��ت، نه ایده آل. از شما 
انتظ��ار داش��ت مانن��د خودش 
سخت کار کنید و درست مانند 
او به اهداف متعهد باش��ید، اما 
توقع نداشت به اندازه یا به خوبی 
خودش کار کنی��د، بلکه اصرار 
داش��ت همان ق��در و ب��ه همان 
کیفیتی که توانش را دارید کار 

انجام دهید.
- مراق��ب اف��رادش ب��ود. او 
کار  برای��ش  ک��ه  را  هرک��س 
می ش��ناخت.  ش��خصا  می کرد 
نقاط ضع��ف و قوت، انگیزه ها و 
ترس های ش��ان را می دانست. او 
همواره از بیرون گروه انتقاداتی 
دریافت می ک��رد. اما به تک تک 
افراد گروهش اجازه می داد برای 
کاری که انجام داده اند تحسین 

شوند.
هیچ وق��ت  ب��ود.  فروت��ن   -
نفهمیدم چرا. با هم��ه کارهایی 
که در زندگی انجام داده و با همه 
چیزهایی که به آنها دست یافته 
بود، همواره فروتن و متواضع بود.

- ش��خصیت داش��ت. صادق 
ب��ود.  قابل ات��کا  و  راس��تگو  و 
وقت��ی قولی به ش��ما م��ی داد، 
می دانستید که می توانید رویش 
حس��اب کنید. او کسی را فریب 
نمی داد و سعی نمی کرد در یک 
وضعیت دشوار راه ساده ای پیدا 
کند. درباره اصول خودش هیچ 
تردی��دی نداش��ت. غیرمنعطف 
نبود، اما حد و مرزی برای خود 
داشت که از آنها عبور نمی کرد.  
در  ک��ه  رهب��ری  بهتری��ن 
عمرم می ش��ناختم، ب��ه تازگی 
درگذش��ت. او پ��در م��ن ب��ود. 

دل تنگش خواهم شد.
thebalance :منبع

رهنمودهای شغلی و زندگانی، از زبان بهترین رهبری که تا حال دیده ام

بررسی ریشه های وفاداری  به مدیران
دریچه

آمازون و تسال در فهرست 
خطرناک ترین محیط کارهای آمریکا

شرایط کاری شرکت های بزرگ و مطرح فناوری 
نظیر آمازون و تس��ال، نگرانی زیادی بین فعاالن و 

کارشناسان حقوق کارگری به وجود آورده است.
ش��رکت های آم��ازون و تس��ال، ای��ن ب��ار در 
فهرستی قرار گرفته اند که برخالف همیشه، اصال 
افتخارآمی��ز نیس��ت. گروه حمایتي ش��وراي ملي 
س��المت و بهداشت شغلي آمریکا )OSHA(، هر 
دو شرکت را در لیست خطرناک ترین محیط های 
کار قرار داده و علت را شرایط انبارها و کارخانه ها 
ذکر کرده است. طبق این گزارش، نرخ آسیب ها و 
صدمات هر دو شرکت باالتر از نرخ میانگین است. 
به عالوه، ریس��ک های غیر ضروری و عدم اقدامات 
جدی برای رفع مشکالت و نگرانی کارکنان دیگر 
علل عدم صالحیت این دو شرکت ذکر شده است.
به گزارش شورای سالمت شغلی، از سال 201۳، 
هف��ت تن از کارمندان انبارهای آمازون جان خود 
را از دس��ت  داده ان��د و انتظ��ارات بی رحمانه  این 
ش��رکت برای انجام و تکمیل سفارش��ات، شرایط 
کاری س��ختی ب��رای کارمندان به وج��ود آورده 
است. آمازون با بررسی دستبندهای اولتراسونیک 
کارمن��دان، هرگونه انحراف از برنامه ها را پیگیری 
می کن��د. این در حالی اس��ت که آمازون توس��ط 
ثروتمندتری��ن م��رد دنی��ا اداره می ش��ود و برای 
معافی��ت مالیاتی به ایالت هایی ک��ه میزبان دفاتر 

مرکزی این شرکت هستند، فشار می آورد.
مشکالت شرکت تسال کمتر از این نیست. طبق 
گزارش مذکور، عمده صدمات و آسیب هایی که در 
س��ال 2016 به کارمندان شرکت تسال وارد شده، 
۳1 درصد بیش��تر از س��ایر صنایع خودروس��ازی 
اس��ت و اگر فقط آس��یب های بس��یار جدی را در 
نظر بگیریم، این آمار به 8۳درصد می رسد. شورای 
OSHA می گوید بهبودی که در نرخ آسیب های 
این کارخانه دیده می ش��ود، ناشی از گزارش های 

غلط است، نه ارتقای امنیت محیط کار.
از جمل��ه نام ه��ای دیگری که در این فهرس��ت 
دی��ده می ش��وند، ش��رکت Lowe )ب��ه خاط��ر 
اس��تفاده و فروش رنگ ها و ش��وینده های سمی(، 
ش��رکت م��ادر Applebee و IHOP )به علت 
ش��کایت های مکرر آزار جنس��ی( و ش��رکت ها و 
کارگاه هایی اس��ت که کارگران معترض به شرایط 

ناعادالنه را مجازات و سرکوب می کنند.
ش��رکت تسال با رد این گزارش، به پست وبالگ 
گیزم��ودو اش��اره کرد ک��ه مدعی ب��ود آموزش و 
نظارت های گس��ترده ای در این شرکت آغاز شده 
و امیدوار اس��ت تس��ال را به ایمن ترین محیط کار 
جه��ان تبدیل کند. آم��ازون نیز ک��ه پیش ازاین 
باره��ا از تجرب��ه  کاری انبارهای خ��ود دفاع کرده 
بود، در پاس��خ به این گزارش بیانیه ای صادر کرد. 
ای��ن ش��رکت در بیانیه  خود مدعی ش��ده بود که 
ایمنی »نخس��تین اولویت« آنها است و تالش های 
مستمری در راس��تای بهبود این سیستم صورت 

می گیرد. بیانیه  کامل آمازون بدین شرح است:
آم��ازون در طول یک س��ال گذش��ته، بیش از 
1۳0 هزار ش��غل ایج��اد ک��رده و در حال حاضر 
560 هزار نفر در سراس��ر جهان در اس��تخدام آن 
هستند. اطمینان از امنیت این همکاران، نخستین 
اولویت ما است. کلیه جلسات عملیاتی، آشنا سازی 
کارمندانی که جدیدا اس��تخدام  ش��ده اند، فرایند 
آموزش و فرایند توس��عه، با ایمنی آغاز می ش��وند 
و متریک ه��ای ایمن��ی و بازرس��ی ه��ر برنامه، با 
س��ازگاری کامل پیش می روند. م��ا از رهبرانمان 
انتظار داری��م امنیت عملیات خود را در سراس��ر 
فراینده��ا، تجهی��زات و زمینه ه��ای کاری بهبود 
دهن��د و اس��تانداردهای ایمنی باالی��ی را رعایت 
کنن��د. رهبران ما ب��ا یک سیس��تم گزارش دهی 
مدیریتی دقیق، پیشرفت های خود را تحت نظارت 

دارند.
م��ا همچنین ش��اخص رهب��ری ایمن��ی را در 
عملی��ات حوزه  آمری��کا راه ان��دازی کردیم که در 
آن هم��ه  ش��رکا و نمایندگی های م��ا باید هرماه 
 Connections«  به س��ؤاالت تحقیقاتی برنامه
Program« پاسخ دهند و ایمنی تسهیالت خود 
را اثب��ات کنند. همه  این برنامه ها و س��نجش ها، 
برای تمامی افرادی که در حوزه  شرکت ما فعالیت 
می کنند، چه تمام وقت و چه نیمه وقت، چه دائمی 
و چ��ه فصل��ی، اجرا می ش��ود. م��ا معتقدیم هیچ 
حادث��ه ای کوچک قلمداد نمی ش��ود و برنامه های 
خ��ود را دائما ارتقا می دهیم ت��ا از بروز هر حادثه  
ناگ��وار آتی جلوگیری کنیم. ما ب��ه رکورد ایمنی 
هزاران کارمندی که با سختکوش��ی برای آمازون 
کار می کنند، افتخار می کنیم و می کوشیم راه های 
نوآورانه ای برای بهبود دائمی این ش��رایط بیابیم. 
در آخر از همه  ش��ما دع��وت می کنیم در تورهای 
مراکز اجرایی ما ش��رکت کنید و خودتان شرایط 

کاری ما را از نزدیک ببینید.
بااین حال کارشناسان و فعاالن اصناف کارگری 
می گویند شرکت های بزرگ فناوری نظیر آمازون 
و تس��ال، حاضرند ب��ه خاطر منافع و س��ودآوری 
بیش��تر، کارگ��ران را در مع��رض خطره��ای غیر 
ضروری قرار دهند و تالش فعلی آنها، نگرانی هایی 
که در خصوص شرایط کاری نیروی انسانی وجود 

دارد، رفع نمی کند.
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع
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اس��تفاده بجا و صحیح از کلمات می تواند به بهبود و پیشرفت فرآیند 
فروش و قانع شدن مشتری کمک کند. 

اغلب افراد ش��یوه به خصوصی برای فروش ی��ا متقاعد کردن دیگران 
دارند. بخش��ی از این س��بک یا روش، کلماتی هس��تند که فرد در بیان 
آنه��ا راحت تر اس��ت یا حس می کن��د قانع کننده هس��تند؛ کلماتی که 
حس آرامش را در یک گفت وگو منتقل می کند. به مرورزمان، احس��اس 
می کنی��د کلماتی که ب��ه کار می برید قانع کننده هس��تند و این کامال 

طبیعی است. 
اما آیا واقعا این کلمات تأثیرگذارند؟ فقط به این دلیل که هر شخصی 
از کلمات خاصی برای قانع کردن دیگران استفاده می کند، به این معنی 
نیست که این کلمات واقعا تأثیرگذارند. شرکتی به نام Gong. io که از 
هوش مصنوعیبرای کمک به افزایش تأثیرگذاری فروش B2B استفاده 
می کند ب��ه تحلیل بی��ش از 500 هزار گفت وگو ی ف��روش پرداخته و 
مؤثرترین کلمات و عباراتی را که به موفقیت گفت وگو های فروش کمک 
می کنند، استخراج کرده است. به گفته آمیت بندوف، مدیرعامل و یکی 
از مؤس��س های این شرکت، کارهایی که در طی مکالمات فروش انجام 
می دهی��د و جمالتی که می گویید، مش��خص ترین و قطعی ترین عامل 
جداکننده فروش��نده های بسیار موفق از فروش��نده های متوسط است. 
رفتار و گفتار فروشندگان برتر نسبت به همکاران آن ها، متفاوت است. 

کارکنان خوب
طب��ق یافته هایGong. io، فهرس��تی از کلمات مؤث��ر در موفقیت 

کارکنان ارائه شده است: 
آیا منطقی اسـت؟: این عبارت معموال به درستی و در شکل یا زمان 
مناس��ب ب��ه کار نمی رود و در مرحل��ه پایانی گفت وگو بیان می ش��ود. 
همچنین این عبارت در معنای عام مؤثر نیست، بلکه در چشم اندازهای 
احتمالی در مراحل بعدی فروش تأثیر مثبت دارد؛ برای مثال بهتر است 
از ای��ن عبارت به این صورت اس��تفاده کرد:  »بهتر اس��ت یک مالقات 
تنظی��م کنیم یا هم��کاران خود را دعوت کنی��د؟«. به طورکلی می توان 
برای گام مشخص بعدی از این عبارت استفاده کرد. فقط در این صورت 
رس��یدن به چشم انداز مرحله بعدی به س��ود فرآیند فروش خواهد بود. 
طبق بررسی هایGong. io، فروشندگان برتر از این عبارت سه مرتبه 
بیش��تر از فروشندگان عادی اس��تفاده می کنند. به گفته تانیا هرتز، در 
یکی از سخنرانی های دانشگاه ایالتی سن دیگو در مورد رفتار سازمانی، 
»افراد وقتی با یک موضوع موافق باشند، ترجیح می دهند به یک سؤال 

پاسخ بدهند پس کاربرد این جمله در این شرایط منطقی است.«
تصـور کنید )فرض کنید(: وقتی چشم اندازها و فرصت دستیابی به 
آنها را مش��خص کردید، قدرت تخیل و تصور بقیه هم فعال می ش��ود و 
تصویری از آینده به دست می آورند. ذهن افراد را به جلو سوق می دهد 
و آنها این خیال پردازی را دوس��ت دارند. فرض کن بتوانی... یک جمله 
س��ودمند برای فروش و قانع کردن افراد است. گرگ پترو، بنیان گذار و 
مدیرعامل ش��رکت First Insight اس��ت که امکان تست محصوالت 
جدید و رسیدن به نتیجه در 24 تا 48 ساعت را فراهم می کند. او پس 
از تأس��یس ش��رکت خود، از یک روش کامال جدید و بی سابقه استفاده 
کرد. به گفته او اس��تفاده از جمالت تصور کن یا فرض کن رمز کلیدی 
او برای ارائه محصول اس��ت: ما یک فضای کامال جدید در بازار ساختیم 
و به مش��تریان ثابت کردیم تس��ت محصول جدید س��رعت باالیی دارد 
و می توان��د به کس��ب وکار آنها کمک کند. ارائه چش��م انداز موفقیت به 
مشتریان ضروری است، در نتیجه با نقل داستان های موفقیت مشتریان 
قب��ل می توانید ضمانتی برای پذیرش خواس��ته های خود از مش��تریان 

جدید به دست آورید. 
موفق: طبق پژوهش های Gong. io، مجریان برتر از این کلمه بین 
چهار تا شش مرتبه در ساعت استفاده می کنند و کاربرد این کلمه رابطه 
مس��تقیمی با تکمیل معامله های فروش B2B دارد. این کلمه هم مثل 

جمله فرض کن در تصور یک خروجی مثبت به شنونده کمک می کند. 
براب��ری: مجریان برتر ف��روش، در هر معامل��ه 1.۷ مرتبه و بقیه 0.2 
مرتبه از این کلمه اس��تفاده می کنند. این کلمه بس��یار قدرتمند است، 
زیرا تمام افراد خواهان رفتار برابر هستند. گام بعدی برای اثرگذاری این 
کلمه به روش بیان آن وابس��ته است؛ مثال یک مالقات ترتیب بدهید و 

بپرسید آیا موافقید؟ 
نام آنها: یک نکته بس��یار س��اده ام��ا واقعی اینکه افراد از ش��نیدن 
اس��م خود لذت می برند. فروش��ندگان برتر در یک س��اعت چهار برابر 
فروشندگان عادی نام مش��تری را تکرار می کنند؛ استفاده از این کلمه 

نسبت موفقیت را تا 14درصد باال می برد. 
بیان قاطع: عبارت هایی مثل مس��لما یا قطعا یا می توانیم این کار را 
انجام دهیم از نمونه های بیان قاطع هستند. مجریان ارشد به سؤال های 
بله/خیر، پاس��خ های طوالنی نمی دهن��د، بلکه فقط یک کلمه را به زبان 
می آورند. پاس��خ های طوالنی منجر به افزای��ش ابهام و عدم قطعیت در 

شنونده می شوند. 
شـاید: اس��تفاده از این کلمه کامال متناقض با پاراگراف قبلی اس��ت 
ام��ا در صورت نیاز یک ش��اخص کیفی خوب به ش��مار م��ی رود. وقتی 
می خواهید در مورد آینده یا موارد غیرقطعی صحبت کنید، باید واقع گرا 
باش��ید. قول ها و وعده های بیش ازحد اعتبار شما را به خطر می اندازند. 
کاربرد صحیح کلمه ش��اید به معنی بیان ضعیف نیس��ت؛ بلکه یک نوع 

خوش بینی محتاطانه و بدون اشتباه به گوینده می دهد. 
کارکنان بد

در ادامه کلماتی ارائه ش��ده اند که ش��انس موفقیت شما را در فروش 
کاهش می دهند. 

نشـان می دهم چگونه: صادقانه بگوییم، اگر س��ه ب��ار یا کمتر در 
یک گفت وگو از این کلمه اس��تفاده کنید، هیچ گونه تأثیر منفی نخواهد 
داش��ت. طبق آمار چهار مرتبه اس��تفاده از این کلمه یا بیشتر می تواند 

نس��بت های موفقیت را به اندازه 14درصد کاهش دهد. طبق یافته های 
Gong. io بهت��ر اس��ت بر مزیت، خدمات یا ارائه امکانات به مش��تری 
تأکید کنید تا اینکه بخواهید چگونگی و روش آن را به او نشان بدهید. 
ما ارائه می کنیم )فراهم می کنیم(: درست مثل جمله نشان می دهیم 
چگونه، اس��تفاده از این عبارت هم به اندازه س��ه مرتبه یا کمتر بالمانع 
اس��ت، اما کارب��رد آن به اندازه چهار مرتبه یا بیش��تر برای فروش��نده 
آزاردهنده اس��ت و در مقابل ش��نیدن مقاومت می کند. استفاده از این 
کلمه به اندازه چهار مرتبه یا بیش��تر نس��بت موفقی��ت را تا 22درصد 

کاهش می دهد. 
رقیب: هیچ کس نمی خواهد در مورد رقبای خود یا دارایی  آنها چیزی 
بشنود. صحبت در مورد رقیب باعث افزایش خشم شنونده می شود و به 

همان نسبت هم موفقیت معامله را کاهش می دهد. 
میلیارد: مش��کل فقط این کلمه نیس��ت، بلکه کاربرد هر رقم بزرگ 
و مبهمی در گفت وگو مشکل س��از است. درک این مقادیر غیر منسجم 
برای افراد دش��وار است. اس��تفاده از رقم های بزرگ به شکل نامشخص 
و غیر دقیق نس��بت قانع ش��دن افراد در گفت وگوهای فروش را کاهش 

می دهد. 
تخفیف: استفاده از این کلمه ارزش درک شده از محصول یا خدمات 
را کاهش می دهد. برای مثال در اولین مراجعه یک کاربر به یک سایت، 
یک پنجره تخفیف برای او نمایش داده می شود و این باعث گیج شدن 
مش��تری می شود. اگر ش��رکت ها به محصول خود اعتقاد داشته باشند، 
چرا همواره باید ثابت کنند که قیمت های آنها بیشتر از آن چیزی است 
که مشتری می پردازد؟ اگر از محصول خود حمایت می کنید پس نباید 
در مورد قیمت آن خجالت زده باشید. به دلیل مشابه تست رایگان هم 
یک کلمه منفی اس��ت. سعی کنید مسئولیت قیمت خود را بپذیرید. به 
گفته کیس��ی یانگ، سرپرست تجاری شرکت شخصی سازی و بازاریابی 
الکترونیکSalithru در همایش ش��اپ تاک، آموزش مش��تریان برای 

خرید براس��اس پاداش، بر خالف ارزش طوالنی مدت، نکته ای منفی در 
کسب وکار است. 

قـرارداد: این کلمه در بس��یاری از افراد ح��س منفی القا می کند به 
همین دلیل نس��بت کمتر از ۷0درصد از آن اس��تفاده می کنند. س��عی 

کنید از یک کلمه خنثی تر مثل توافق استفاده کنید. 
قطعا و بی نقص: این کلمات به اندازه ای قطعی هستند که در صورت 
تکرار زیاد، اعتبار شما را به خطر می اندازند. از این کلمات معموال برای 
انتقال موافقت اس��تفاده می ش��ود و در صورتی که چهار مرتبه یا بیشتر 
در یک گفت وگو تکرار ش��وند، احتمال انتق��ال فرآیند به مرحله بعد به 

اندازه 16درصد کاهش پیدا می کند. 
پیاده کنید و پیاده سـازی: ای��ن عبارت ها کمی برای افراد پیچیده 
هستند و سبب گمراهی آنها می شوند. می توانید از عبارت های جایگزین 

مثل راه اندازی و شروع استفاده کنید. 
پرداخت: پرداخت پول برای هیچ کس خوش��ایند نیست. سعی کنید 

به جای این کلمه از مبلغ یا میزان استفاده کنید. 
با این حال: چند مرتبه اس��تفاده از این کلمه مشکل س��از نیس��ت، 
اما اگر چهار مرتبه یا بیش��تر از آن اس��تفاده کنید، به گفت وگو آسیب 
می زند. این کلمه احس��اس مش��تری را تغییر می دهد و با ش��نیدن آن 
اعتمادبه نفس و عالقه خود را از دس��ت می دهد و ش��نونده ها با شنیدن 

آن اعتمادبه نفس و عالقه خود را از دست می دهند. 
برای مثال: اگر مثالی داش��ته باشید، ش��رایط بسیار پیچیده خواهد 
ب��ود. بهترین روش برای متقاعد کردن افراد توضیح کافی و بدون مثال 

است. سعی کنید توضیحات خود را یک بار دیگر تنظیم کنید. 
نام شرکت: وقتی سعی در قانع کردن افراد دارید، آنها به شما توجه 
نمی کنند؛ بلکه در درجه اول به خود و پیشنهاد شما توجه می کنند. اگر 
بیش از چهار مرتبه از اسم شرکت خود در یک گفت وگو استفاده کنید، 
نسبت موفقیت ش��ما به اندازه 14درصد کاهش می یابد. شش مرتبه یا 
بیش��تر این نس��بت را به اندازه 1۹درصد کاهش می دهد. سعی کنید از 
این کلمه با هوشیاری استفاده کنید و در مورد شنونده صحبت کنید. 

نکات دیگر
لح��ن گفت وگو هم به ان��دازه کاربرد کلمات و عب��ارات حائز اهمیت 
اس��ت. وقتی می خواهید از کلمات مش��خصی استفاده کنید، بهتر است 
همیشه از یک استراتژی مشخص برای بیان آنها استفاده کنید. به گفته 
چارل��ز موهلبائو، یک متخصص فروش ک��ه در وبالگ خود هم مقاالتی 
در مورد فروش منتش��ر کرده، چارچوب بندی هر گفت وگویی از ابتدا و 
تنظیم دستورالعمل آن بسیار مهم است. او گفت وگوی خود را معموال با 

این جمله آغاز می کند: هدف این گفت وگو این است که. . . 
 Reliant ریچ��ارد نیومن، بنیان گذار و سرپرس��ت فناوری ش��رکت
Solutions، در کنفرانس خرده فروشی شاپ تاکمی گوید: در این عصر 
دیجیت��ال که تمرکز ما بر انرژی انس��ان بر وب، دس��تگاه های موبایل و 
تعامل کامپیوتری اس��ت، هن��وز هم گفت وگوی افراد ب��ا یکدیگر حائز 
اهمیت است. امروزه فناوری های ارتباطی دیجیتال می توانند روش های 
مؤثر گفت وگو را به ما آموزش دهند.  روش های زیادی برای قانع کردن 
اف��راد در مورد موقعیت یا محصوالت و خدم��ات وجود دارد. اولین گام 
مهم برای موفقیت، شروع گفت وگو با کلمات و عبارت های صحیح است. 
forbes/zoomit :منبع

کلمات سودمند در مقابل کلمات مهلک
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اخبار

تبریز - فالح- فاز اول پروژه مش��ارکتی کمپ ورزشی عینالی با 
احداث زمین ورزشی چمن مصنوعی به بهره داری رسید. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، فاز اول پروژه مش��ارکتی کمپ ورزشی عینالی 
با احداث زمین ورزش��ی چمن مصنوعی با حضور س��ونیا اندیش و 
فرج محمد قلیزاده اعضای ش��ورای اسالمی کالنشهر تبریز، جمعی 
از مسولین، پیشکسوتان و ورزش��کارن استان افتتاح شد. فیروزیان 
مدیرعامل س��ازمان توسعه  و عمران عون ابن علی و پارک طبیعت 
ش��هرداری تبریز در آیی��ن افتتاحیه، اظهار کرد: ف��از اول مجموعه 
کمپ ورزشی با احداث زمین فوتبال چمن مصنوعی به متراژ ۷420 
مترمربع به لطف الهی و زحمات یک باشگاه فرهنگی ورزشی  بعنوان 
سرمایه گذار این پروژه به بهره برداری رسید و فاز دوم شامل سوئیت 
اقامتی و کافی ش��اپ، رختکن و ... در چند ماه آینده به بهره برداری 
خواهد رس��ید. وی با بیان اینکه اجرای این پروژه گامی در راس��تای 
توس��عه اماکن ورزشی منطقه کم برخوردار بش��مار می رود، گفت: 
احداث این مجموعه در راستای توسعه و توزیع متوازن اماکن ورزشی 
در محالت می باشد. این مجموعه ورزشی که نزدیک به کوی شهید 
بهشتی و مناطق کم برخوردار شهر احداث شد عالوه بر استفاده بهینه 
تیم های ورزش��ی حرفه ای میزبان عالقمندان به ورزش فوتبال این 
مناطق خواهد بود. احد نظرزاده پیشکس��وت فوتبال استان در آیین 

بهره برداری با تش��کر از مدیریت و کارکنان س��ازمان عون ابن علی 
شهرداری تبریز گفت: اقدامات انجام گرفته در تفرجگاه عینالی جهت 
رونق ورزش همچنین اجرای پروژه کمپ ورزش��ی قابل تحس��ن و 
گامی موثر در حمایت از ورزش پرطرفدار فوتبال و رفع کمبود زمین 
برای این رش��ته ورزشی در شهر می باشد. سونیا اندیش عضو دیگر 
شورای اسالمی تبریز با تشکر از مدیرعامل و مجموعه تالشگر سازمان 
عون ابن علی همچنین س��رمایه گذار پروژه کمپ ورزش��ی، افزود: 
اعضای ش��ورای اسالمی ش��هر خود را ازجامعه ورزش جدا نمیدانند 
چراکه ورزش با س��المت مردم در ارتباط اس��ت؛ از تمام پروژه های 

ورزشی حمایت می کنیم و قدردان سرمایه گذاران بخش خصوصی 
بخصوص در حوزه ورزش و سالمت هستیم. فرج محمد قلیزاده رییس 
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تبریز نیز ضمن آرزوی 
توفیق به زحمتکش��ان خدوم مجموعه عون ابن علی اظهار داشت: 
تفرجگاه عینالی به دلیل نزدیکی به شهر و داشتن شرایط الزم برای 
اجرای محیط های ورزشی از پتانسیل باالیی برخوردار است و سیاست 
س��ازمان عون ابن علی در  بکارگیری از توان بخش خصوصی برای 
ایجاد امکانات رفاهی، تفریحی و ورزشی که امروز شاهد اجرای یکی از 

پروژه های مشارکتی این سازمان هستیم، قابل تقدیر است.

سـاری - دهقان - حضرت آیت اهلل طبرس��ی در جمع مدیران 
صنعت آب و برق مازندران بر اصالح الگوی مصرف در همه بخش ها 
به ویژه آب و برق تاکید کرد. نماینده محترم ولی فقیه در مازندران با 
اشاره به مشکل کم آبی در کشور از جمله استان مازندران، مدیریت 
آب و ب��رق را دش��وار اعالم کرد و افزود: برای عبور از این ش��رایط و 
بحران نیازمند همکاری همه آحاد جامعه هستیم . وی با بیان اینکه 
بحث آب بحث معیشت و اقتصاد مردم استان است، تصریح کرد: باید 
این موضوع را به گونه ای مدیریت کرد که مردم کمترین آس��یب را 
علی رغم خشکس��الی و کم آبی ببینند و دست اندرکاران نیز کمتر 
ب��ه زحمت بیفتند. حضرت آیت اهلل طبرس��ی افزود: م��ا از فضل و 
رحمت خداوند ناامید نیستیم اما نکته ای که بسیار مهم است بحث 
اسراف است که متاسفانه در همه زمینه ها به عنوان بخشی از عادات 
و فرهن��گ در زندگی ما تجلی دارد. ایش��ان با تاکید بر امر آموزش،  
فرهنگ س��ازی و اطالع رسانی به نقش علما و روحانیت اشاره کرد 
و گفت: ائمه جمعه و جماعات استان آمادگی دارند تا در این زمینه 

ب��ا بخش آب و برق همکاری نمایند. نماینده مقام معظم رهبری در 
مازندران با قدردانی از تالش مجموعه مدیران آب و برق در اس��تان 
خواستار کار بیشتر، حضور بیشتر و همراه کردن مردم با برنامه این 
صنعت در اس��تان ش��دند. قبل از سخنان حضرت آیت اهلل طبرسی 
دکتر محمد ابراهیم یخکشی رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت 
نیرو در استان، با اشاره به کاهش بی سابقه بارش باران سال گذشته 

در اس��تان گفت: سال گذش��ته  وضعیت بارش در ارتفاعات کمتر از 
دشت بوده و به همین دلیل ذخیره آب سدهای استان از جمله سد 
شهید رجایی که شاخص ترین سد استان است با کاهش محسوسی  
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. دکتر یخکشی 
با تشریح اقدامات انجام شده برای مقابله با کم آبی، فرهنگ سازی و 
افزایش اعتماد عمومی در بخش مدیریت منابع آب را مهم برشمرد و 
افزود: تالش شده با برقراری ارتباط چهره به چهره به ویژه با حضور 
در روستاها مسائل، مشکالت و نحوه همکاری مردم با مدیریت منابع 
آب فراهم شود که روحانیون در این زمینه همکاری خیلی خوبی به 
عمل می آورند. در ادامه مهندس افضلی مدیرعامل شرکت برق منطقه 
ای مازندران با اش��اره به رشد مصرف برق به محدودیت های شبکه 
توزی��ع  و اقدامات کالن این صنعت اش��اره کرد و گفت: برای تامین 
برق مورد نیاز منطقه در س��ال ج��اری با کمبود منابع مالی  مواجه 
هستیم که در این زمینه راهی جز صرفه جویی در مصرف برق نداریم 
که امیدواریم با همکاری مردم میزان خاموش��ی در پیک مصرف به 

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- معاون مهندسی و توسعه 
آبفاي هرمزگان از احداث سه تصفیه خانه فاضالب در شهرهاي میناب، 
جاسک و بندرعباس)شهرک پیامبر اعظم( خبر داد . معاون مهندسی 
و توس��عه آبفاي هرمزگان گفت: اصالح و توسعه 158,۳کیلومتر از 
شبکه توزیع آب شهرهای استان در سال گذشته انجام شده است و 
امسال نیز طرح توسعه و بازسازي 110 کیلومتر از شبکه توزیع آب 
اس��تان را با اعتبار 1۷۷ میلیارد ریال در دس��ت اجرا داریم . "سعید 
صادق��ي" افزود: همچنین در بخش فاض��الب عالوه بر بهره برداري 
از ایستگاه پمپاژ شماره 6 بندرعباس)شهرک نبوت(،  21,6کیلومتر 
توسعه شبکه و 1,۳ کیلومتر اصالح شبکه فاضالب اجرا شده است و 
امسال نیز پیش بیني مي شود 25 کیلومتر شبکه فاضالب با اعتبار 
16۷ میلیارد ریال اجرایي شود.این مقام مسئول همچنین از احداث 
سه تصفیه خانه فاضالب در شهرهاي استان خبر داد و گفت: در حال 

حاضر تصفیه خانه فاضالب شهرک پیامبر اعظم، میناب و جاسک در 
مجموع به ظرفیت 2۷ هزار 5۹5 متر مکعب در شبانه روز و بازسازي 
تصفی��ه خانه فاضالب بندرعباس را در دس��ت اجرا داریم.    صادقي 
گفت: پیش بیني مي شود با تخصیص یکصد و پنجاه میلیارد ریال 
اعتبار در سال ۹۷ ، تصفیه خانه فاضالب میناب نیز با ظرفیت 15 هزار 

و 240 متر مکعب در شبانه روز تا پایان  امسال  به بهره برداری برسد. 
وي اضافه کرد: سال گذشته فاز اول طرح فاضالب رودان شامل تصفیه 
خانه، خط انتقال به طول ۳,۷ کیلومتر و شبکه اصلی و فرعی به طول 
۳0,8 کیلومتر بهره برداری شد. معاون مهندسي و توسعه آبفاي استان 
در ادامه اظهار داشت: در بخش احداث مخازن ذخیره آب نیز، تعداد 
14 مخزن در شهرهاي بندرعباس، بندرلنگه،بشاگرد، سیریک، فین، 
تخت، فرامرزان، هرمز و میناب در مجموع به حجم 6۳ هزار مترمکعب 
در حال ساخت است. به گفته وي؛ تعداد سه مخزن نیز در شهرهاي 
ابوموس��ي، درگهان و کهتوئیه به حجم 6000 مترمکعب و ایستگاه 
پمپاژ آب مرکزي شهر ابوموس��ي طي سال گذشته به بهره برداري 
رسیده اس��ت. صادقي افزود: همچنین 5 حلقه چاه کف شکني و 4 
حلقه چاه حفر و تجهیز شده است که حفر و تجهیز 4 حلقه چاه دیگر 

نیز در دست اجراست. 

قزویـن- خبرنگار فرصت امروز- معاون خدمات مش��ترکین 
ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان قزوین گفت: با صرفه جویی ۷5 
مگاواتی در س��ال گذشته از س��وی صنایع بیش از 16 میلیارد ریال 
پاداش به مش��ترکان همکار پرداخت ش��د. سید محمد قافله باشی 
درهمای��ش مدیری��ت مصرف در بخش صنعت که روز چهارش��نبه 
در س��الن اجتماعات ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان برگزار شد 
اظهارداش��ت: در استان قزوین بیش از 585 هزار مشترک داریم که 
4406 مشترک صنعتی است. وی افزود: 44.2 درصد مشترکان استان 
را واحدهای صنعتی تشکیل می دهند و 48 درصد مصرف انرژی در 
الین حوزه اس��ت و استفاده از انرژی در تولید از شاخص های خوب 
استان تلقی می شود. قافله باشی تصریح کرد: در سال گذشته ۳40 
میلیارد تومان فروش برق داشتیم که  158 میلیارد و ۷00 میلیون 

تومان آن توسط صنعت پرداخت شد.

وی یادآورش��د: خوش��بختانه با اقدامات انجام شده شاهد کاهش 
تلفات برق از ۷.6۷ درصد به ۷.۳2 درصد بودیم و تک رقمی ش��دن 
تلفات بیانگر دستیابی به اهداف پیش بینی شده است. معاون خدمات 
مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان بیان کرد: در سال گذشته 
س��هم مدیریت مصرف استان 25 مگاوات بود که با همکاری بخش 

صنعت این میزان به ۷5 مگاوات رس��ید و ما توانستیم ۳00 درصد 
به اهداف خود دس��ت یابیم. وی گفت: امسال نیز مدیریت و کاهش 
مص��رف 50 م��گاوات انرژی از س��وی صنایع پیش بینی ش��ده که 
امیدواریم با همکاری تولیدکنندگان به آن دس��ت یابیم. قافله باشی 
اظهارداش��ت: در سال گذش��ته ۳ میلیارد تومان پاداش همکاری به 
مشترکین استان پرداخت شد که یک میلیارد و 600 میلیون تومان 
آن به بخش صنعت بود. وی اضافه کرد: در سال گذشته 185 واحد 
صنعتی با اداره برق همکاری کردند و با عقد 1۷2 قرارداد زمینه ۷5 
مگاوات صرفه جویی فراهم ش��د. قافله باشی اضافه کرد: امسال باید 
صنایع حدود 15 درصد در مدریت مصرف مشارکت و همکاری کنند 
تا از تابس��تان بدون خاموشی عبور کنیم. در این مراسم از 20 واحد 
صنعتی که در تابستان با مدیریت مصرف با شرکت توزیع نیروی برق 
استان قزوین همکاری داشتند تقدیر و هدایای نقدی به آنها داده شد.

تبریز - فالح- گازرسانی به 252 روستای صعب العبور 
استان آذربایجان شرقی توسط مجموعه خدوم شرکت گاز 
با ش��تاب رو به رش��دی در حال اجرا می باشد. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، مدیرعامل شرکت گاز استان با اعالم 
این خبر گفت:  تاکنون 1862 روس��تای آذربایجان شرقی 
با تحت پوش��ش ق��رار دادن ۹۳  درصد خانوار روس��تایی 
به مدار مصرف گاز طبیعی متصل گردیده اس��ت. سیدرضا 
رهنم��ای توحی��دی در خصوص پ��روژه های در دس��ت 
اجرای ش��رکت افزود: گازرس��انی در 252 روستای استان 
فع��ال می باش��د و با توجه به پیش��رفت مطلوب برخی از 
ای��ن پروژه ها، انش��اا... در آینده نزدیک ش��اهد اتمام و به 
ثمر رسیدن این طرحهای عمرانی خواهیم بود که این امر 
درصد بهره مندی خانوار روس��تایی استان را به ۹۷ درصد 
خواهد رس��اند. وی به عملکرد مطلوب شرکت گاز استان 

در توس��عه گاز مناطق محروم  اش��اره ک��رد و در توضیح 
ش��اخص های اجرایی اظهار داشت: تاکنون شبکه گذاری 
گاز بطول 1218۹ کیلومتر در روستاهای استان و واگذاری 
2۷۳02۳ انشعاب، حاکی از عمل به تعهدات گازرسانی در 
افزای��ش بهره مندی مناطق مح��روم از نعمت گاز طبیعی 
می باشد. مدیرعامل شرکت گاز استان تصریح کرد: بخش 
های کشاورزی و تولیدی در روستاهای استان از مهمترین 
منابع اش��تغالزایی و کاهش مهاجرت روستائیان به شهرها 
و به تبع آن  بهبود ش��رایط اقتصادی استان هستند که در 
همین راستا با افزایش بهره مندی روستایی از گاز طبیعی 
عالوه بر رفع نیازهای گرمایشی خانوارها، زمینه بکارگیری 
بخش های کش��اورزی و تولیدی از مزیت س��وخت ارزان 
و پ��اک گاز طبیع��ی و ایجاد ارزش اف��زوده در محصوالت 

فراهم می گردد.

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی کالنشهر تبریز:

رویکرد سازمان عون ابن علی در جذب توان بخش خصوصی 
برای ایجاد امکانات رفاهی و ورزشی قابل تقدیر است 

تاکید نماینده مقام معظم رهبری در مازندران بر اصالح الگوی مصرف در بخش آب و برق

معاون مهندسی و توسعه آبفاي هرمزگان:

سه تصفیه خانه فاضالب در استان هرمزگان احداث مي شود

معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق قزوین:

صنعتگران استان قزوین 16 میلیارد ریال پاداش انرژی گرفتند

مدیرعامل شرکت گاز استان:

گازرسانی به 252 روستای آذربایجان شرقی با شتاب رو به رشدی در حال اجراست

توسط راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران در سال 96 محقق شد :
اجراي خط کشي 3300کیلومتر از جاده هاي مازندران

سـاری - دهقان - رئیس اداره ایمني و حریم راهه��ا اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مازندران از اجراي بیش از ۳۳00 کیلومتر خط کشي سرد در سطح محورهاي اصلي ، فرعي و 
روستایي این استان با هدف تامین افزایش ایمني و تسهیل در رفت و آمد در سال گذشته خبر داد. به 
گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومي اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران 
، مهندس اسماعیل فوالدی با بیان این مطلب افزود: : خط کشي راهها که از مقرون به صرفه ترین 
نوع عالئم ایمني محسوب مي گردند مستقیما در دید راننده قرار گرفته و با وي یک حس نزدیک 
و متقابل برقرار مي نمایند. وي ادامه داد: از این رو این اداره کل در راستاي تامین ایمني محورهاي استان ، اقدامات درخور توجهي 

در بحث خط کشي محورها در دستور کار خود داشته که مي توان به ۳۳00 کیلومتر خط کشي سرد در سال گذشته اشاره نمود. 

طراحی اراضی فاز توسعه شهرک صنعتی خیرآباد اراک آغاز شد 
اراک- مینو رستمی - به همت مسووالن شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی طراحی اراضی توسعه  ای شهرک صنعتی 
خیر آباد اراک آغاز شد.  به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی مصطفی آمره مدیر عامل با اعالم این 
خبر گفت: هم اینک این شهرک دارای ۳۹5 هکتار مساحت می باشد  که تمامی واحد های  صنعتی در آن مستقر و تکمیل شده 
اند. وی افزود: شهرک صنعتي خیر آباد تا کنون  2 هزار هکتار توسعه داشته که واحد های بزرگی مانند فوالد امیر کبیر با مساحت 
150، ماشین سازی 80، واحد آند سازی ایرالکو 200 هکتار و .... در آن واگذار شده است. وی اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به 
استقبال  واحد های صنعتی کوچک در شهرک صنعتی خیر آباد و پر شدن زمین های صنعتی و افزایش روز افزون تقاضا، مسووالن 

شرکت شهرکهای صنعتی درصدد توسعه شهرک خیر آباد برای حل مشکل بر آمدند. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان:
کارکنان منابع طبیعی سردمداران و جهادگران سبز کشور هستند

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در مراسم بزرگداشت بازنشستگان منابع طبیعی 
استان گلستان  ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع کارکنان منابع طبیعی ، ایشان را سردمداران و جهادگران سبز کشور نامید که 
عمر خود را وقف خدمت و حفاظت از طبیعت می کنند.حسین پیشقدم در سخنان خود سرانه سبز کشور را 1600مترمربع  اعالم 
داشتند و گفتند که در کنار منابع خدادادی و همت کارکنان منابع طبیعی این میزان به 2800مترمربع در استان میرسد، هرچند تا 
سرانه جهانی 8000  مترمربع هنوز فاصله خیلی زیاد است که امیدواریم به آن دست یابیم . در همین خصوص ایشان افزودند: سال 
۹5در خصوص حفاظت و احیاء و خصوصاً اطفاء حریق ده میلیارد تومان  جهت خرید تجهیزات ، موتور ، ماشین ، ساختمان و خرید 
و بکارگیری پهباد هزینه کردیم که امیدواریم ثمرات آن را با حفاظت بهتر و افزایش سرانه جنگل که فواید وموهبتهای آن برای همه 
مردم خواهد بود را ببینیم.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در قسمت دیگری از سخنانش پیرامون روشهای حفاظت از منابع 
طبیعی گفت:بی پرده باید گفت روشهای نگهداری از منابع طبیعی ما روشهای درستی نیست چراکه عرصه بزرگ ، خطرات و بحرانها 
بسیار زیاد  و چشم داشت های افرادی که سود خود را در سوء استفاده از این منابع خداداد میبینند زیاد شده تا جایی که نه تنها 
جنگل خواری که کوه خواری و دریا خواری و حتی کار اینگونه افراد سودجو به بیابان خواری هم کشیده شده است از اینرو چاره کار 
واگذاری به بخش خصوصی و از نظر من بهترین افراد در بخش خصوصی هم خود بازنشستگان کاربلدی مثل شما ها هستید که عمر 
خود را پای صیانت از این منابع گذراندید میباشد . به عنوان نمونه هم به جذب نیروی متخصص در کشور کانادا اشاره داشتند که 
مثالً بخشی از طبیعت و عمدتاً جنگلها را به افراد متخصص واگذار می کنند و چند سال بعد در طول برنامه از آنها میگیرند ، براساس 
پیشرفت فیزیکی هم به آنها اعتبار می دهند ، خود این افراد بهره بردار هم هستند که این روش برون سپاری بهترین راه حفظ و 

توسعه طبیعت در کنار جلوگیری از بزرگ شدن دولت میباشد .

مدیرعامل آبفای گیالن در بازدید ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن از تصفیه 
خانه فاضالب مسکن مهر رشت : 

کاهش 70درصدی بار آلودگی از رودخانه ها نیازمند 100 میلیارد تومان اعتبار است
رشـت- مهناز نوبری - مدیرعامل این ش��رکت در بازدید ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن از تصفیه خانه 
فاضالب مسکن مهر ، پروژه های اجرا شده در راستای طرح ساماندهی و رفع آلودگی رودخانه های زرجوب و گوهررود برشمرد.سید 
محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن اظهار داشت: براین اساس 4 پروژه جمع آوری فاضالب گلسار، تکمیل 
شبکه فاضالب نخودچر، جمع آوری فاضالب منطقه باقرالعلوم و فاز 1 طرح جمع آوری فاضالب سیاه اسطلخ اجرا شد.وی هزینه 
انجام شده از محل طرح جلوگیری از آلودگی رودخانه ها را 80,000 میلیون ریال اعالم کرد و گفت: دبی پاکسازی شده از رودخانه 
24000 مترمکعب در شبانه روز می باشد که با تکمیل و بهره برداری از پروژه های در حال اجرا از ورود 6۳500 متر معکب فاضالب 
به رودخانه ها جلوگیری می شود. مدیرعامل آبفای گیالن با بیان اینکه برای جلوگیری از ورود ۷0 درصد فاضالب شهری به رودخانه 
ها اقدامات موثری صورت گرفته، افزود: 44 نقطه که تخلیه فاضالب سنتی دارد شناسایی شده و باید حدود 200 عدد پکیج در این 

نقاط جهت تصفیه فاضالب احداث شود که نیازمند اعتباری بالغ بر 100 میلیارد تومان می باشد.

بازدید از مجتمع های 1 و 3 شورای حل اختالف اهواز
اهواز - شبنم قجاوند- مسئول حفاظت و اطالعات شوراهای حل اختالف خوزستان با حضور در مجتمع های 1 و ۳ شورای حل 
اختالف اهواز از آنان بازدید بعمل آورد. به گزارش روابط عمومی شوراهای حل اختالف استان خوزستان بمنظور اجرای سیاستهای 
مرکز امور شوراهای حل اختالف کشور فرشاد هوشجون مسئول حفاظت و اطالعات خوزستان با حضور در مجتمع های 1 و ۳ شورای 
حل اختالف اهواز در جریان رسیدگی به مسائل و مشکالت شعب این مجتمع ها قرار گرفت. وی در این بازدید ضمن تبریک اعیاد 
شعبانیه و تقدیر از زحمات و تالشهای روساء،قضات و اعضاء مجتمع های 1 و ۳ شورای حل اختالف اهواز اظهار داشت: تسریع در 
رسیدگی و پاسخگویی به موقع به ارباب رجوع باید در اولویت کارها قرار بگیرد و برای ارتقای جایگاه شورای حل اختالف و همچنین 
توسعه فرهنگ صلح و سازش تالشهای مضاعفی صورت بگیرد. هوشجون در ادامه تصریح کرد: هدف از این بازدیدها نظارت بر عملکرد 
و سطح حفاظتی و رفع نقاط ضعف مجتمع های شورای حل اختالف می باشد که در پایان هر بازدید گزارش آن به معاون قضایی و 

رئیس شوراهای حل اختالف استان ارائه خواهد شد.

تقدیر از مدیرکل بنادر هرمزگان به عنوان حامی صادرات غیرنفتی در سال 96
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان به پاس حمایت از تولید و صادرات و همچنین به 
عنوان عضو موثر کارگروه صادرات غیرنفتی استان، از سوی استاندار هرمزگان مورد تقدیر قرار گرفت. به گزارش واحد اطالعات و اخبار 
روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، »فریدون همتی« استاندار و رییس کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان 
در جمع مدیران اجرایی استان با اهدای یک سپاس از خدمات سال ۹6 »اله مراد عفیفی پور« مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان 
در راستای حمایت از تولید و صادرات تقدیر کرد. در ابتداي متن این لوح سپاس چنین آمده است: امروزه صادرات تنها مفهوم فرآیند 
در حوزه کسب و کار نیست بلکه مفهومي فراتر از رونق اقتصادي بسط بازارهاي بین المللي، تولید و خدمات است. در این بین کارگروه 
توسعه صادرات غیر نفتي استان بعنوان یکي از جلسات مهم ، نقش قابل توجهي در رشد و توسعه اقتصادي و رفع مشکالت صادرات دارد.

واحدهای مسکن مهر استان لرستان فاقد متقاضی است
خرم آباد - خبرنگارفرصت امروز-  مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان با بیان اینکه واحدهای مسکن مهر استان فاقد متقاضی 
است گفت: در خرم آباد تعدادی از پیمانکاران در قالب خود مالک اقدام به تکمیل تعدادی از واحدها کرده اند. علی علیخانی با اشاره به 
مشکالت مسکن مهر استان اظهار داشت: عمده ترین مشکل مسکن مهر لرستان عدم همکاری دستگاه های اجرایی است دستگاه های 
اجرایی استان باید متناسب با رسالت کاری که تعریف  شده مانند بهداشت و درمان، فضای سبز و مسائل آموزشی فعالیت کنند و پروژه ها 
را به اتمام برسانند. وی با انتقاد از شهرداری خرم آباد در راستای پایان کار پروژه ها افزود: شهرداری در بحث پایان کار عقب تر از دیگر 
شهرداری های استان است و سایر شهرداری ها خوب عمل کرده اند. مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان به پای کار بودن دستگاه های 
خدمات رسان آب و فاضالب، برق و گاز عنوان کرد: تا جایی که واحدها آماده  شده نسبت به برقراری انشعابات اقدام شده است ولی در 
بعضی از واحدها به دلیل کمبود تجهیزات اقدامی صورت نگرفته است. وی بیان کرد: سایت ارتش مقداری مشکل دارد و فاقد متقاضی 
است که تا حدودی این مشکل در خرم آباد برطرف شده است و تعدادی از واحدها پیمانکاران در قالب خود مالک تفاهم نامه ای امضا و 

بخشی از هزینه های مربوط پرداخت  شده است و از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار هستند.
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مترجم: نسیم حسینی

در هر زمین��ه و هر صنعتی ک��ه فعالیت می کنید، 
رابطه شما با مربی کس��ب وکار یک ارتباط بلندمدت 
است که می تواند منافع فوق العاده ای به همراه داشته 
باش��د.  حضور ی��ک مرب��ی در محی��ط کار، مزایای 
انکارناپذی��ری دارد و راه��ی فوق العاده برای س��اخت 
ارتباطات، یاد گرفتن مهارت های جدید و پیش��رفت 
حرفه ای اس��ت. چگونه می توانید از این فرصت، بهتر 

استفاده کنید؟ 
اقدام کنید

وظیفه مربی این نیس��ت که مسئولیت های شما را 
انجام دهد، بلکه او اینجا اس��ت تا به شما کمک کند 
کارت��ان را بهتر انجام دهید. پ��س مهارت هایی را که 
ت��ازه از مربی خود آموخته ای��د، در انجام امور روزمره 
به کار بگیرید. برای مثال اگر یاد گرفته اید س��ندی را 
بنویس��ید و ثبت، پیش نوی��س آن را آماده کنید و به 
مربی نش��ان دهید. اگر تمرینی را به شما سپرده اند، 
حتما آن را برای جلس��ه بعدی انجام دهید. اگر مربی 
دری را برای ش��ما باز می کند، مطمئن ش��وید که از 

طریق همان در وارد می شوید! 
سؤال بپرسید

کنجکاوی ابزار موفقیت شماس��ت. ش��ما باید تشنه 
یادگیری، پیشرفت و رشد باش��ید. درهرصورت تمرکز 
اصل��ی این ارتباط حرفه ای، روی ش��ما اس��ت. پس از 
مزایای آن اس��تفاده کنید و سؤاالتی مطرح کنید که به 
بحث و گفت وگو منجر می ش��ود. در مورد مباحثی که 

موردعالقه شما است، مناظره صمیمانه ای داشته باشید. 
پرسش هایی مطرح کنید که فقط مربی شما، با توجه به 

تجربیات و دانشی که دارد، بتواند به آنها پاسخ بدهد. 
از عدم موافقت نترسید

نباید احس��اس کنید که مجبوری��د هر نصیحت یا 
توصیه ای که مربی ارائه می دهد، بدون هیچ مخالفتی 
بپذیرید. اگر با صحبت او موافق نیس��تید، این مسئله 
را با او در میان بگذارید. به این ترتیب راه یک مباحثه 
ارزش��مند باز می شود و نکاتی ردوبدل می شود که در 

صورت سکوت شما، هرگز مطرح نمی شد. 
از بازخورد استقبال کنید

ه��دف مرب��ی خدم��ت به شماس��ت و اگ��ر نتواند 
بازخوردی صادقانه، س��ازنده و گاهی انتقادی به شما 
ارائه دهد، وظیفه خود را به خوبی انجام نداده اس��ت. 
به یاد داش��ته باش��ید که انتقادات او، آسیبی به شما 
وارد نمی کند. ذهن ت��ان را به روی این بازخوردها باز 
بگذارید و توصیه های منطقی او را بپذیرید. سرسختی 
نش��ان دادن یا مقاومت در برابر توصیه های س��ازنده، 

شما را از پیشرفت بازمی دارد. 
خواسته های تان را به طور واضح بیان کنید

ب��ه مربی خ��ود بگویید که دقیق��ا از این رابطه چه 
انتظ��اری دارید. ه��دف خاصی را در نظ��ر بگیرید و 
الزامات رس��یدن ب��ه آن را ارزیابی کنی��د. به همین 
ترتیب برای هر جلس��ه مالقات، هدف گذاری داش��ته 
باشید و رئوس نکاتی که می خواهید یاد بگیرید، پیش 

از جلس��ه مرور کنید. تنظیم اهداف سرعت پیشرفت 
ش��ما را بیشتر می کند. زمانی که هم شما و هم مربی، 
از نتایج مورد نظر آگاهید، با یکدیگر همکاری مؤثری 
خواهید داشت و در یک راه مشترک قدم برمی دارید. 

به مربی خود احترام بگذارید
احترام ی��ک خیابان دوطرفه اس��ت. بای��د احترام 
بگذارید تا احت��رام دریافت کنید. احترام به مربی، به 
این معنی اس��ت که خودتان را برای جلس��ات آماده 
کنید و به موقع حاضر ش��وید. او وقت خودش را روی 
کمک به ش��ما سرمایه گذاری کرده است؛ پس باید از 
این فرصت اس��تفاده کنید. اگر مربی به شما پیشنهاد 
داده است که در صورت نیاز با ایمیل یا تلفن او تماس 
بگیرید، در ای��ن کار افراط نکنید. اعتدال را رعایت و 
قوانینی مشخص کنید که او با آسایش، زمان و میزان 

وقتی را که شما نیاز دارید، تخمین بزند. 
متعهد باشید

رابطه مربی و موکل، یک رابطه بلندمدت اس��ت. پس 
این ذهنیت خود را بر این اساس شکل دهید و خودتان 
را به انجام وظایف متعهد بدانید. در جست وجوی مربی 
مناسبی باش��ید که برای طوالنی مدت کنار شما بماند. 
شما در صورتی یک راهنمایی گیرنده عالی هستید که 
مشتاق یادگیری باشید و مهارت های جدید را به خوبی 
تمرین کنید. هرچه بیشتر روی رابطه با مربی خود کار 

کنید، از مزایای بیشتری بهره مند خواهید شد. 
forbes/zoomit :منبع

چگونه از توصیه های مربی کسب وکار بیشترین بهره را ببریم

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 958 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشـناس: براي تغییر مسیر فروش به نظر 
بهترین ش��یوه این اس��ت که نکاتي را به فروشندگان 
خود یادآور ش��وید. یک: مش��تریان نس��بت به گذشته 
بای��د آگاهي بیش��تري در م��ورد کاال و محصوالتي که 
از فروش��گاه دریافت مي کنند به دس��ت بیاورند. در این 

راستا فروش��ندگان مي توانند از تماس هاي قبلي  که با 
مشتریان داش��ته اند، الگو بگیرند و آنها را بررسي کنند 
که کدام روش بهتر بوده اس��ت. نکته دوم که با شنیدن 
آن حتما فروش��ندگان تعجب خواهند کرد این اس��ت 
که باید یک موض��ع تهاجمي براي معرفي محصول در 
مقابل مشتریان بگیرند، این موضع تهاجمي حتما نباید 
درجهت نیاز مشتریان باشد، درواقع به نوعي خودشان 

را به مشتریان تحمیل کنند. نکته سوم و آخر این است 
که فروش��نده موفق به آینده کسب وکار فکر مي کند و 
براي آن برنامه ریزي مي کند. آنها در فرآیند فروش دائما 

به دنبال مرحله بعدي هستند. 
این نکته به این معني اس��ت ک��ه دائم به فکر حفظ 
پایگاه مشتریان، پیش بیني ش��کایت رایج و اجتناب از 

معامالت غیرسودآور با مشتریان احتمالي هستند.

تغییر چشم انداز فروش

پرسـش: مدتي اسـت فروشـگاهي را در حوزه لوازم خانگي اداره مي کنم. چند وقتي است که فروش پایین آمده، 
دراین راستا مي خواهم چشم انداز فروش فروشگاه خود را تغییر دهم، چه راهکاري را به من پیشنهاد مي دهید؟  کلینیک کسب و کار

چگونه بر ارزش خود نزد مدیر تان 
بیفزایید

برای موفقیت در زندگی شغلی، ناگزیر یک نفر باید انتخاب تان 
کند. آن شخص، معموال مدیر مستقیم شماست، بنابراین ارزشش 
را دارد که هرچه در توان دارید ارائه دهید تا خود را در چشم این 

فرد مهم، باارزش تر جلوه دهید. 
موفقیت، قدرت و سیاست در محل کار

 پیش از آن که به س��راغ ایده هایی برای ارزشمند ساختن خود 
در نزد مدیر مان برویم، بگذارید به بررسی فردی بپردازیم که باید 
شما را برای موفقیت انتخاب کند.  تا به حال افراد نسبتا زیادی به 
من گفته اند چنین تفکری از اهمیت پشتکار و سختکوشی فردی 
می کاهد. پاسخ مؤدبانه من این است که هیچ چیز جای این  دسته 
از رفتارها نمی گیرد یا نیاز به آنها را کم نمی کند و این رفتارها قطعا 
برای پیروزی ضروری اند. با این حال، برای این که زحمت های تان در 
بس��تر سازمانی به ثمر بنشیند، باید شخص یا گروهی که توانایی 
برگزیدن ش��ما را دارد، تالش تان را ببیند و و از آن قدردانی کند.  
درست است؛ فارغ از اینکه تا چه حد سخت کار می کنید، قدرت و 

سیاست نیز در موفقیت شما نقش دارند. 
مدی��ران ارش��د افراد را بر مبنای میزان اعتم��ادی که به آنها در 
تصمیم گیری درست، پیش��گام  بودن در نوآوری  یا مدیریت تیمی 
دارند، ب��رای ترفیع رتبه یا پیش��رفت کاری انتخاب می کنند. این 
اعتماد حاصل تجربۀ کار با او و ش��واهد فراوانی ا س��ت که نش��ان 
می دهند آیا فرد مور  بررسی برای ترفیع به طور مستمر در حوزه های 
کار ب��ا دیگ��ران، حل مش��کالت، تعیین اولویت ها و کس��ب نتایج 
یاری کننده برای س��ازمان، عملکرد خوبی از خود به جای گذاشته 
است یا خیر.  با توجه به اینکه بسیاری از فرصت های پیشرفت برای 
ما مأموریت هایی چالشی به شمار می روند، یعنی مقیاس بزرگ تر و 
دامنه وسیع تری نسبت به تجربه های قبلی مان دارند، وجود اعتماد 
عامل بس��یار مهمی محسوب می ش��ود. فردی که فرصتی تازه در 
اختیار ما می گذارد، در واقع این اعتماد در او شکل گرفته است که 
ما در نقش جدید به خوبی و به سرعت ترقی خواهیم کرد.  با توجه 
به اهمیت اعتماد و قدرتی که مدیر تان در انتخاب شما برای ترفیع 
دارد، وقتی شما را برای فرصت های جدیدکاندید می کند، الزم است 

کاری کنید تا تصمیم گیری برایش آسان شود. 
 8  ایده برای ارزشمند ساختن هرچه بیشتر خود نزد 

مدیر
1- بکوشید اهداف او را درک و حمایت کنید. هیچ چیز بیش از 
ت��الش جهت درک و حمایت از اصول و اهداف وی، گویای توجه 
و تعهد شما نس��بت به او نیست. هر مدیری توانایی ندارد اهداف 
حرفه ای و انگیزه های شخصی اش را به صراحت بیان کند؛ بنابراین 
ش��اید الزم باش��د کمی در این زمینه کندوکاو کنید. کار خود را 
این گونه توجیه کنید که می خواهید مطمئن ش��وید اهداف تان با 

اهداف او هم راستاست. سؤاالتی ابهام زدا بپرسید. 
2- ب��ه اندازه ارتب��اط برقرار کنید. هر یک از مدیران س��الیق 
ارتباطی کمابیش متفاوتی دارند. برخی از آنها عالقه مندند به طور 
مفص��ل و منظم در جریان آخری��ن گزارش ها قرار بگیرند. برخی 
دیگر، بیشتر به موارد استثنایی عالقه دارند که درخور توجه باشد. 
به سرنخ ها، مانند ابراز عالقه یا بی حوصلگی در آنها توجه و رفتار 
خود را مطابق با آن تنظیم کنید. هیچ اشکالی ندارد اگر از مدیرتان 
بپرس��ید: »ترجیح می دهید هر چند وق��ت یک بار و در مورد چه 

جزییاتی با شما در ارتباط باشم؟«
۳- از ش��ایعات و نجواهای رایج می��ان کارمندان دوری کنید، 
اما چش��م و گوش تان را نی��ز باز نگاه دارید. جاذبۀ مغناطیس��ی 
غیبت و شایعه به طور بالقوه برای حرفه شما زیان بار است. از این 
دست دورهمی های گروهی و شوخی های منفی اجتناب کنید. با 
این وجود، ارزشش را دارد که چشم و گوش خود را باز نگاه دارید 
تا به حقایق پنهان در البه الی این گفت وگوها پی ببرید. اگر مطلع 
ش��ده اید که افراد درباره سمت وس��و یا راهبرد اخیر شرکت دچار 
س��ردرگمی ش��ده اند، اطالعات مهمی برای رئیس خود به دست 
آورده اید.  اس��امی گوین��دگان را از صحبت خ��ود با مدیر حذف 
کنید، اما حرف هایی را که بر نقایص و فرصت های سازمانی تأکید 

می کنند جدی بگیرید. 
4- او را از غافلگیری های ناخوش��ایند نج��ات دهید. هیچ کس 
غافلگی��ری منفی را دوس��ت ندارد، بیش از همه، مدیر ش��ما. اگر 
مشاهده یا احساس می کنید یک جای کار می لنگد، برای در میان 
گذاشتن آن با مدیرتان به هیچ وجه صبر نکنید. هشدار به موقع شما 
در کاس��تن مشکل یا حداقل برنامه ریزی جهت در میان گذاشتن 

موضوع با مدیر خود و سایر افراد سازمان کمک کننده است. 
5- همواره با طرح و برنامه وارد اتاق مدیرتان شوید. مخرب ترین 
عبارت جهت اعتبار شما در نزد مدیرتان این است: »به نظر شما 
باید چه کار کنم؟« این عبارت را از دایره واژگان خود بیرون کنید و 
به خاطر داشته باشید همیشه با یک طرح وارد دفتر کار او شوید. 
ترجیحا دو گزینه در ذهن بپرورانید که یکی بر دیگری ارجح باشد 

و برای دفاع از پیشنهاد خود آمادگی الزم را به عمل آورید. 
6- در سراس��ر سازمان پل بزنید. قبول داشته باشید یا نه، شما 
س��فیر مدیر خود هس��تید و اعتبار و توانای��ی او را در گزینش و 
پرورش افراد شایسته انعکاس می دهید، بنابراین رفتارتان نیز باید 
مطابق با همین اصل باشد. با دانستن زمینه اولویت های او، تالش 
کنید یار جمع کنید و آن اولویت ها را با هدف تقویت س��ازمان به 
نمایش بگذارید. عالوه براین، سخت بکوشید تا به اولویت های سایر 
رهب��ران و گروه ها نیز پی ببرید و مطمئن ش��وید مدیرتان هوش 

کافی را دارد که این  فعالیت ها را مدنظر قرار دهد. 
۷- کارتان را به رخ بکش��ید، اما زنن��ده عمل نکنید. متخصصان 
باهوش در هنر نمایش نتایج موفق خود، بدون آن که مرزهای زنندگی 
را رد کنند، اس��تاد هستند. زمانی که می خواهید برای پیشرفت خود 
اعتبار کس��ب کنید، تواضع به کارتان نمی آید. حتما از کسانی که به 

شما در راه رسیدن به نتایج خوب کمک کرده اند نیز یاد کنید. 
8- در ام��ر پ��رورش افراد برای خود اعتبار کس��ب کنید. برای 
اینکه مدیرتان شما را به منظور ترفیع شغلی انتخاب کند، هیچ چیز 
بیشتر از توانایی اثبات شده شما در پرورش استعدادهای درخشان 

بر او تأثیر نمی گذارد. 
حرف آخر: 

نادیده گرفتن واقعیت های قدرت و سیاس��ت در یک سازمان، 
مصداق بارز س��اده انگاری ا س��ت. قدرت مدیرتان در انتخاب خود 
برای رسیدن به موفقیت را به رسمیت بشناسید و بر همان اساس 

عمل کنید. 
thebalance :منبع
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 اولین کامیون هیدروژنی جهان
معرفی شد

ش��رکت بریتانیای��ی ULEMCo از نس��خه اص��الح 
ش��ده کامیون ول��وو FH16 رونمایی کرد که پیش��رانه 
احت��راق داخلی آن به ج��ای بنزین، س��وخت هیدرژن 
U ULEMCo به ن��ام کامل -  صصرف می کن��د. برند
tra Low Emission Mileage Company  ب��ا 
هدف تولی��د خودروهای بس��یار کم مص��رف و حداقل 
آالیندگی فعالیت می کند. این ش��رکت بریتانیایی، پروژه 
بهینه س��ازی کامیون ولوو FH16 را در اختیار دارد که 
برای سوخت در پیشرانه احتراق داخلی از گاز هیدروژن 
به جای بنزین استفاده خواهد کرد. کامیون اصالح شده 
ULEMCo ب��ا میزان آالیندگی صفر، ش��عاع حرکتی 
حدود 2۹0 کیلومتر و قدرت ۳00 اس��ب بخار به عنوان 
یک محصول پاک و کم هزینه در جهت ترسیب کربن به 

بازار ارائه خواهد شد. 
H2St -  هه گزارش زومیت، با توجه به آمار وب سایت
tions، در حال حاضر حدود 15 ایستگاه سوخت گیری 
هیدروژن عملیاتی در انگلستان، تعداد بیشتری در بقیه 
کشورهای اروپایی و حدود 24 ایستگاه در سراسر ایاالت 

متحده آمریکا وجود دارد. 
اگ��ر بخواهیم عادالن��ه برآورد کنیم، تع��داد زیادی از 
خودروهایی که س��وخت هیدروژن مصرف می کنند، در 
حقیقت به عنوان س��لول س��وختی برقی مطرح هستند. 
تعدادی کمی خودرو در سراس��ر جه��ان وجود دارد که 
از پیش��رانه های احتراق هیدروژنی بهره می برند و با نام 
خودروی هیدروژنی ش��ناخته می ش��وند، اما با توجه به 
ULE -  ننتشار آالیندگی فوق العاده پایین محصوالت

Co ب��ه نظ��ر می  رس��د که کامی��ون اصالح ش��ده ولوو 
FH16، اولین کامیون مجهز به پیش��رانه احتراق داخلی 
هیدروژنی با انتشار آالیندگی صفر در جهان باشد. پیش 
از این ULEMCo تالش هایی برای تبدیل خودروهای 
دیزلی به محصوالت دوگانه س��وز با س��وخت هیدروژنی 
انجام داده اس��ت، اما کامیون اصالح شده ولوو با سوخت 
هیدروژن، به عنوان اولین نمونه سنگین کامال هیدروژنی 
در دنیا شناخته می شود. این کامیون، سوخت هیدروژن 
را در پیش��رانه احتراق داخلی معمولی، اما اصالح ش��ده  
محت��رق می کند. جالب اس��ت بدانید این پیش��رانه در 
حقیقت برگش��ت به ایده اولین پیش��رانه احتراق داخلی 
محسوب می شود که در س��ال 1804 توسط ایزاک دی 
ریواس فرانسوی س��اخته شد. در پیشرانه دی ریواس از 
گاز هیدروژن به عنوان منبع سوخت استفاده می شد، اما 

هرگز نمونه تولیدی مطرحی از آن وارد بازار نشد. 
 کامیون ولوو FH16 متعلق به ULEMCo حداقل 
۳00 اس��ب بخار قدرت تولی��د می کن��د، درحالی که با 
یک بار س��وخت گیری به می��زان 1۷ کیلوگرم هیدروژن 

می تواند مسافتی حدود ۳00 کیلومتر را بپیماید. 
تیم ULEMCo معتقد است که ارائه کامیون هیدروژنی 
می توان��د ب��ه عن��وان گزینه جذاب��ی برای سیس��تم های 
حمل ونقل سنگین با انتشار آالیندگی صفر شناخته شود. از 
آن جا که فضای بسیار کمتری برای ذخیره مخزن هیدروژن 
در کامیون ULEMCo  مورد نیاز اس��ت، در مقایس��ه با 
حج��م زیاد باتری های مورد نی��از برای کامیون  برقی، مثل 
تس��ال سمی، کارایی بیش��تری خواهد داشت. در نتیجه با 
صرفه جویی در فضا، این کامیون هیدرژنی می تواند مقادیر 
بیشتری بار حمل کند. کامیون هیدرژنی عالوه بر آن از نظر 
هزینه اولیه و مصرف س��وخت بس��یار ارزان است و تبدیل 
پیش��رانه احتراق داخلی بنزینی به نمون��ه هیدروژنی نیز 
نیاز به اصالحات کمی دارد. از س��ویی دیگر، این فناوری با 
محدودیت هایی نیز روبه رو است؛ محدوده رانندگی )شعاع 
حرکتی( کامیون ولوو FH16 با س��وخت هیدروژن نصف 
کامیون الکتریکی س��می تسال برآورد می شود. عالوه بر آن 
ب��ه دلیل نیاز دائمی خنک کاری مخزن نگه داری هیدروژن 
و تمایل شدید مولکول های هیدروژن در دماهای باال برای 
نفوذ در فلز مخزن، مدیریت سوخت در کامیون هیدروژنی 
ULEMCo با مش��کل روبه رو اس��ت. کامیون هیدروژنی 
ULEMCo ت��ا اواخر امس��ال ب��ه صورت آزمایش��ی در 
جاده های انگلس��تان راه اندازی می ش��ود و به عنوان اولین 
وسیله نقلیه سنگین که راهی عملی و مقرون به صرفه برای 

ترسیب کربن ارائه می کند، شناخته خواهد شد. 
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