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گمانه زنی  رسانه های غربی درباره پیامدهای خروج آمریکا از برجام

برجام بدون آمریکا
فرصت امروز: برجام دوباره به صدر خبرهای جهان بازگش��ت. درحالی که قرار بود دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا تصمیم خود درباره برجام را در 12 می  اعالم کند، اما سه شنبه شب و چند روز زودتر از موعدی که وعده 
داده ب��ود، تصمی��م خود به خروج از برجام را در کاخ س��فید اعالم کرد. با خروج آمری��کا از برجام، همانطور که 
پیش بینی می ش��د بازارهای جهانی به این اتفاق واکنش نش��ان دادند و ازجمله قیمت طال در آسیا سقوط کرد و 
قیمت جهانی نفت نیز 2 درصد افزایش یافت. استیو منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا نیز پس از خروج واشنگتن 
از برجام در یک کنفرانس خبری اعالم کرد که آمریکا مجوز فروش هواپیماهای بوئینگ و ایرباس به ایران را لغو 
می کن��د؛ تصمیمی که البته ضرر ۴۰میلیارد دالری را برای ایرباس و بوئینگ به همراه خواهد داش��ت. همچنین 

رویترز گزارش داد که ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه از نشست مشترک وزیران خارجه ایران، انگلیس...

بسته تصفیه بازار مسکن از خانه های خالی

پادزهر خانه های خالی
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اطالعیه بانک مرکزی درباره خروج آمریکا از برجام

نیازهای ارزی بدون وقفه پاسخ داده می شود

چگونه کارمندان را تشویق به گفت وگو کنیم؟
مدیریت فشارها و تعارضات در شرکت های خانوادگی

چرا شکایت مشتری باید جدی گرفته شود
شش ایده فوق العاده برای بازاریابی محتوا

تصویرگران برند
7 قانون اینترنت و رسانه اجتماعی برای برندهای لوکس

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 اوبر از نمونه اولیه
تاکسی پرنده خود رونمایی کرد 

3

یادداشت

عبور از ترامپ

طی چند ماه گذش��ته شاهد 
ترام��پ  مک��رر  تهدیده��ای 
ب��ا موض��وع خ��روج از تواف��ق 
هس��ته ای ایران و کش��ورهای 
گروه 1+5 موس��وم ب��ه برجام 
بوده ای��م. مذاک��رات س��نگین 
هسته ای ایران و 1+5  از همان 
روزهای��ی که پش��ت درب های 
بس��ته در جریان ب��ود تا روزی 
که هم��ه وزرای ام��ور خارجه 
عکس یادگاری گرفتند، همواره 
مخالف��ان داخل��ی و خارج��ی 
فراوانی داشت تا این که ترامپ 
برخالف تصور اکثر سیاس��یون 
جهان، کلید کاخ س��فید را در 
دس��ت گرفت. ترام��پ با ظاهر 
و رفتاره��ای تاجرگون��ه اش، از 
هم��ان روز اول آمریکا را بازنده 
ب��ازی برج��ام دانس��ت و تمام 
تالش خود را بر این گذاش��ت 
که اروپ��ا را همراه خ��ود کند. 
خروج یکجانبه آمریکا از توافق 
جوان م��رگ  را  آن  می توان��د 
طوالنی مدت  بالتکلیفی  و  کند 
سرنوش��ت توافق می تواند به از 
بی��ن رفتن تدریجی آن منتهی 
ش��ود. برجام اگرچه ایران را از 

زیر فش��ار تحریم های 
2سنگین بین المللی...

مجید 
سلیمی بروجنی

تحلیلگر اقتصادی

رهبر انقالب هشدار دادند که به سه کشور اروپایی اعتماد نکنید تضمین قطعی 
ندهند، نمی ش��ود ادامه داد.  به گزارش »فرصت امروز«، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اس��المی صبح چهارش��نبه به مناسبت هفته معلم در دانشگاه 
فرهنگی��ان حض��ور یافتند و در دیدار هزاران نفر از دانش��جویان و معلمان، منزلت 
و جایگاه واالی معلمان را همچون معیش��ت آنان بسیار مهم و نیازمند توجه کامل 
خواندند و اجرای زمان بندی شده سند متقن و جامع تحول آموزش وپرورش را بسیار 

الزم و زمینه ساز نوسازی این دستگاه عظیم و سرنوشت ساز برشمردند. 
ایشان همچنین در سخنان مهمی درباره »آمریکا« و »برجام« با اشاره به استمرار 
عزت و عظم��ت ملت ایران و بی نتیجه ماندن توطئه های دش��منان تأکید کردند: 
بارها گفته بودیم »به آمریکا اعتماد نکنید«، این هم نتیجه اش. درباره مذاکره با سه 
کش��ور اروپایی هم می گوییم به اینها هم نباید اعتماد کرد و برای هر قرارداد باید 
تضمین های واقعی و عملی بگیرید وگرنه نمی شود به این شکل حرکت را ادامه داد. 
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به حرف های سخیف و سبک سه شنبه شب ترامپ 
گفتند: این شخص عالوه بر بیش از 1۰ دروغ آشکار، ملت ایران و جمهوری اسالمی 

را هم تهدید کرد که بنده از طرف ملت ایران به او می گویم »شما غلط می کنید.«
ایش��ان مس��ئله آمریکا را مس��ئله ای مهم، جدی و غیر احساس��اتی برشمردند 
و خاطرنش��ان کردند: دشمنی مس��تمر، عمیق و براندازانه آمریکایی ها، دشمنی با 
اینجانب یا دیگر مسئوالن کشور نیست، بلکه خصومت با مجموعه نظام اسالمی و 

ملتی است که این نظام را انتخاب کرده و در راه آن حرکت می کند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در همین زمینه افزودند: حتی در دولت اوباما که نامه 
می نوش��تند و حرف هایی می زدند، درصدد براندازی بودن��د اما به دروغ می گفتند 

هدف مان براندازی نظام اسالمی نیست. 
رهبر انقالب در بازخوانی کوتاه روند منتهی به قرارداد برجام افزودند: وقتی مسئله 
هسته ای و تحریم ها شروع شد، برخی چهره های شناخته شده به اینجانب می گفتند 
»چرا بر روی مسئله هسته ای می ایستید«، این مسئله را کنار بگذارید تا آمریکایی ها 
خباثت و دشمنی نکنند.  ایشان افزودند: این حرف البته از چند زاویه غلط بود؛ یکی 
اینکه انرژی هسته ای نیاز واقعی کشور است و تا چند سال دیگر، ایران به 2۰ هزار 
مگاوات برق هس��ته ای نیاز دارد.  رهبر انقالب اسالمی در همین زمینه خاطرنشان 
کردن��د: می گویید برای تأمین نیاز خود به انرژی، »نفت« دارید اما مگر نفت، ابدی 
است؟ آیا وقتی نفت تمام شد تازه به دنبال امکانات هسته ای برویم؟ آیا نسل های آن 

روز ما را لعنت نمی کنند که چرا به موقع، سراغ انرژی هسته ای نرفتید؟ 
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: همان موقع به این مسئوالن می گفتم »انرژی 
هس��ته ای بهانه اس��ت اگر این را کوتاه بیایید آمریکایی ها بهانه دیگری می گیرند« 
آنها می گفتند »اینجوری نیس��ت« اما حاال دیدید که همین جوری اس��ت و آنچه 
می گفتیم تحقق یافت.  ایش��ان افزودند: مسئله هسته ای را به شکلی که مخالفان 
ایران می خواستند قبول کردیم و زیر بار رفتیم اما دشمنی آمریکا و بهانه گیری آنها 
تمام نشد.  حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به بهانه های آمریکا درباره توان دفاعی 
و حضور منطقه ای ایران، تأکید کردند: اگر فردا اعالم کنید که دیگر موشک تولید 
نمی کنیم یا برد آنها را محدود می کنیم این مسئله تمام می شود، اما حتماً یک بهانه 
و قضیه دیگر را مطرح می کنند چرا که دعوای آنها با ما بنیادی است و آمریکا با اصل 
جمهوری اسالمی مخالف است.  ایشان علت اصلی این خصومت شدید را پیروزی 
انقالب اسالمی و تشکیل جمهوری اسالمی و کوتاه شدن دست آمریکایی ها از ایران 
دانستند و افزودند: آنها می خواهند نظام را نابود و مجدداً بر ایراِن دارای ذخایر مهم 

و موقعیت راهبردی حکم فرمایی کنند. 
رهبر انقالب اس��المی افزودند: آمریکایی ها نوکرانی می خواهند که مانند برخی 
حکام کشورهای منطقه فقط اطاعت کنند اما جمهوری اسالمی عزت خود و ملت 
ایران را به رخ آنها می کشد و این عظمت و سرافرازی برای آنها قابل تحمل نیست. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به نامه ای که ترامپ چند روز قبل برای حکام 
کشورهای خلیج فارس فرستاده است، افزودند: رئیس جمهور آمریکا در نامه به این 
کشورها دستور می دهد که این کارها را بکنید و آن کارها را نکنید، آنها می خواهند 
با نظام اسالمی همین گونه رفتار کنند اما نمی توانند چرا که جمهوری اسالمی ذلت 
ملت و کش��ور را در دوران قاجار و پهلوی به عزت و اس��تقالل و ایستادگی تبدیل 
کرده و از منافع ملی خود کوتاه نمی آید.  رهبر انقالب اسالمی در ادامه سخنان شان 
رفتار زشت و سخیف ترامپ را قابل انتظار خواندند و با اشاره به استمرار خباثت همه 
مسئوالن مختلف آمریکایی در همه سال های پس از انقالب افزودند: کسانی که آن 
خصومت ها را نسبت به ملت ایران انجام می دادند، اکنون استخوان هایشان زیر خاک 
است اما جمهوری اسالمی ایستاده است، این آقا هم روزی بدنش زیر خاک می رود 

اما جمهوری اسالمی همچنان ایستاده و سرافراز خواهد بود. 
بدون تضمین قطعی سه کشور اروپایی نمی توان برجام را ادامه داد

بخش مهم دیگری از سخنان رهبر انقالب اسالمی به »برجام« اختصاص داشت. 
ایش��ان با یادآوری تذکرات مکرر و مکرر خود در جلس��ات خصوصی و عمومی به 
مس��ئوالن درباره پرهیز از اعتم��اد به آمریکا افزودند: به مس��ئوالن گفتیم قبل از 

هرقرارداد از طرف مقابل تضمین های واقعی بگیرید و به حرف آنها اعتماد نکنید. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با یادآوری ش��روط خ��ود برای پذیرش برجام از طرف 
ایران گفتند: یکی از این شروط، تضمین کتبی و امضای رئیس جمهور وقت آمریکا 
مبنی بر برداش��ته ش��دن تحریم ها بود، البته مس��ئوالن محترم ت��الش کردند اما 
نتوانس��تند و نتیجه اش این ش��د که بعد از دو سال و نیم عمل کردن ایران به همه 
تعهدات، رئیس جمهورآمریکا ضمن خروج از برجام، ملت ایران را تهدید هم می کند! 
رهبر انقالب اسالمی در فراز بسیار مهم دیگری از سخنان شان به برخی حرف ها 
درباره ادامه دادن برجام با سه کشور اروپایی اشاره کردند و افزودند: من به این سه 
کشور هم اعتماد ندارم و می گویم به اینها هم اعتماد نکنید. اگر می خواهید قراردادی 
ببندید، تضمین واقعی و عملی بگیرید واال فردا این ها هم همان کار امروز آمریکا را 
به شیوه دیگری خواهند کرد.  ایشان خاطرنشان کردند: اینها گاهی در حال لبخند، 
خنجر را در سینه طرف مقابل فرو می برند و با تعریف و تمجید ظاهری و این که ما 

می دانیم شما قرارداد را به هم نمی زنید، اهداف خود را دنبال می کنند. 
رهبر انقالب اس��المی درباره کار با اروپایی ها افزودند: این مسئله بسیار حساس 
است، اگر توانستید تضمین قطعی و قابل اعتماد بگیرید که البته بسیار بعید است، 
اشکالی ندارد و حرکت را ادامه دهید، و گرنه نمی شود به این شکل حرکت را ادامه 
داد.  حضرت آیت اهلل خامنه ای، مسئوالن کشور را در معرض آزمونی بزرگ توصیف و 
تأکید کردند: مسئوالن در معرض »آزمون بزرگ« قرار دارند که آیا عزت و اقتدار این 
ملت را حفظ خواهند کرد یا نه. باید عزت و منافع ملت به معنی واقعی کلمه تأمین 
شود.  ایشان افزودند: البته خوشبختانه مسئوالن هم همین مسئله تأمین منافع را 
گفته اند اما برای تحقق این هدف باید با دقت، هوشیاری و عاقالنه با اروپایی ها روبه رو 
شد و به حرف مسئوالن اروپایی اعتماد نکرد، چراکه صرف حرف زدن اعتبار ندارد 

و آنها در عالم دیپلماسی کاماًل بی اخالق عمل می کنند. 
اهداف آموزش وپرورش در دوران 12 ساله تحصیل

رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنان شان، این دیدار را به لحاظ حضور 
در جمع جامعه عظیم الشأن معلمان، یکی از شیرین ترین دیدارها توصیف کردند و با 
اشاره به جمله معروف امام خمینی )ره( که معلمی »شغل انبیاء« است، خاطرنشان 
کردند: متأسفانه هنوز جایگاه و منزلت معلم به صورت واقعی در جامعه تبیین نشده 
و در اذهان عمومی شکل نگرفته است که این کار فقط با صحبت امکان پذیر نیست 

بلکه نیازمند برنامه ریزی و کارهای هنری در ابعاد مختلف است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه تعلیم و تربیت عمومی باید در جهت 
برخورداری از عدالت و تربیت انسان هایی عدالت پرور، عدالت ساز و عدالتخواه باشد، 

افزودن��د: جهت گیری و اه��داف آموزش وپرورش در دوران 12 س��اله تحصیل باید 
به گونه ای باشد که دانش آموز، جایگاه خود را در کاروان حرکت به سمت پیشرفت، 
بیابد و با احس��اس مس��ئولیت و با روحیه آزاداندیشی، راستگو، بلندهمت، شجاع، 

فداکار، پاکدامن و پرهیزکار، تربیت و تحویل جامعه شود. 
رهبر انقالب اس��المی، عرصه تربیت جوانان واال و ب��ا انگیزه و با همت را عرصه 
یک جنگ بزرگ و واقعی دانستند و گفتند: برخی می خواهند الالیی بخوانند تا ما 
خواب مان ببرد و متوجه این جنگ نش��ویم، درحالی که جریان مقابل نظام اسالمی 
به شدت تالش دارد از راه های مختلف مانع تربیت نسل جوان با چنین خصوصیاتی 
ش��ود.  ایشان با اشاره به وجود الگوهای برجس��ته و فراوان در جامعه، خاطرنشان 
کردند: ما برای تربیت نس��ل جوان منطبق بر اهداف و آرمان ها و جهت گیری های 
نظام اسالمی دچار فقر الگو نیستیم که سراغ فالن شخصیت تاریخی بیگانه برویم، 
بلکه الگوهای بزرگی همچون شهدای هسته ای، شهید چمران، شهید آوینی و شهید 
حججی داریم که با احساس مسئولیت و با قدرت و عزت و برای افتخار و سربلندی 
ملت، در مقابل دش��من ایستادند.  رهبر انقالب اس��المی در ادامه با تأکید بر لزوم 
تعلی��م »علم ناف��ع« در آموزش وپرورش، گفتند: نباید نگرش ب��ه آموزش وپرورش 
 همانند نگرش به دیگر دستگاه ها و ادارات باشد زیرا این مجموعه، فرصت کم نظیر و

12 ساله برای انتقال صحیح و جامع آرمان های انقالبی و ملی و نهادینه کردن هویت 
مل��ی در کودکان و نوجوانان در اختیار دارد.  ایش��ان افزودند: آموزش وپرورش برای 
رس��یدن به اهداف واالی خود نیازمند نوسازی اس��ت و این نوسازی با تحقق سند 
تحول آموزش وپرورش، امکان پذیر است.  رهبر انقالب اسالمی، تحقق سند تحول را 
از واجب ترین کارها برشمردند و گفتند: به رغم اقدامات انجام گرفته اما گزارش ها نشان 
می دهد، تاکنون فقط کمتر از 1۰ درصد از سند تحول آموزش وپرورش تحقق یافته 
است.  حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: مطالبه اصلی من از آموزش و پرورش 
این است که برای تحقق سند تحول، زمانبندی دقیقی معین و این سند اجرا شود. 

ایش��ان یکی دیگر از کارهای ضروری برای تحقق سند تحول آموزش وپرورش را 
آشنایی بدنه آموزش وپرورش با این سند دانستند و در خصوص معاونت پرورشی نیز 
گفتند: من بارها بر موضوع معاونت پرورش��ی تأکید کرده ام و انتظار این است وزیر 
محترم که فردی باانگیزه و با نش��اط هستند، این موضوع را به طور جدی پیگیری 
کنند.  یکی دیگر از نکاتی که رهبر انقالب اس��المی مورد تأکید قرار دادند، توجه 
همه جانبه و کامالً حرفه ای و بدون تبعیض به موضوع تیزهوشان و مدارس سمپاد 
ب��ود.  حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه در خصوص س��ند 2۰۳۰ نیز گفتند: من 
س��ال گذشته، رسماً و علناً و با قاطعیت، اجرای این سند انحرافی را منع کردم که 
با استقبال مسئوالن هم مواجه شد اما شنیده ام در بخش های مختلف، برخی مفاد 
سند 2۰۳۰ در حال اجرا است که این به معنای قرار دادن مهم ترین مسئله کشور 
در اختیار بیگانگان است.  ایشان افزودند: معنی ندارد کشوری همچون ایران با این 
سابقه و فرهنگ و با این نظام مقتدر، برنامه های آموزشی و تربیتی خود را از دیگران 
بگیرد.  رهبر انقالب اسالمی همچنین به موضوع دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه های 

تربیت معلم پرداختند و گفتند: دانش��گاه های تربیت معلم باید از نظر کیفی و 
کّمی توس��عه یابند زیرا تا چند س��ال آینده تعداد زیادی از معلمان بازنشسته 

می شوند و کشور با بحران کمبود معلم مواجه خواهد شد. 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینک��ه »معلمی« یک حرفه هنری و 
تخصصی است و نیاز به آموزش دارد، خاطرنشان کردند: متأسفانه در خصوص 
دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه های تربیت معلم کوتاهی شده است و این دانشگاه ها 

از لحاظ استاد، بودجه و فضای آموزشی دچار کمبودهای جدی هستند. 
ایشان از وزارت علوم، سازمان مدیریت و سازمان امور استخدامی خواستند با 
همکاری وزارت آموزش وپرورش این مشکالت را برطرف کنند و سهمیه جذب 

اعضای هیأت علمی این دانشگاه ها را افزایش دهند. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای در خصوص جذب اساتید برای دانشگاه های فرهنگیان 
تأکید کردند: اساتید این دانشگاه ها باید از لحاظ خصوصیات فکری و از لحاظ علمی 
و تدیّن و روحیه انقالبی، جزو ش��اخص ترین ها و منطبق با معیارهای س��ند تحول 

باشند. 
ایشان با تأکید بر اینکه هسته های گزینش در رعایت این معیارها نباید هیچ گونه 
مسامحه ای انجام دهند، اساتید و دانشجویان دانشگاه های تربیت معلم را به انس با 

آثار شهید مطهری توصیه کردند. 
رهبر انقالب در پایان سخنان شان، آینده کشور را روشن و متعلق به ملت به ویژه 
جوانان عزیز این س��رزمین دانستند و تأکید کردند: آینده ایران ما، بدون تردید به 

مراتب بهتر از امروز خواهد بود. 
هزینه کردن منابع در بخش آموزش، سرمایه گذاری برای آینده کشور است

پیش از س��خنان رهبر انقالب اس��المی، آقای حس��ین خنیفر رئیس دانش��گاه 
فرهنگیان، خانم عادلی رئیس پردیس دانش��گاهی نس��یبه، خانم زهره اسالمی نیا 
دانشجومعلم دانشگاه فرهنگیان، دکتر سهراب مروتی استادمعلم دانشگاه فرهنگیان 
و آقای رامین نصیری معلم نمونه کش��وری به نمایندگی از دانش��جویان و استادان 
دانشگاه فرهنگیان و معلمان کشور به طرح دغدغه ها و دیدگاه های خود پرداختند. 

محورهای مطالب مطرح شده به این شرح بود: 
•  لزوم حمایت همه جانبه از دانشگاه فرهنگیان و ارتقای کمی و کیفی آن

• ضرورت نهادینه کردن علم، ایمان، مهارت و کارآفرینی در دانش آموزان
• انتقاد از اجرایی نشدن سند تحول بنیادین آموزش وپرورش
• لزوم توجه جدی به معیشت و منزلت اجتماعی فرهنگیان

• لزوم اصالح ساختار جذب هیأت علمی و نیروی انسانی در دانشگاه فرهنگیان
• نیاز ب��ه جذب و افزایش تعداد معلم با توجه به افزای��ش تعداد دانش آموزان و 

بازنشستگی تعداد زیادی از معلمان در سال های آینده
• ضرورت تحقق عدالت آموزشی و توجه به دانش آموزان مناطق محروم و عشایری.

همچنی��ن آقای بطحایی وزی��ر آموزش وپرورش در گزارش��ی، معلمان را کانون 
اساسی و مؤثرترین عنصر در نظام تعلیم و تربیت خواند و گفت: برنامه ریزی و تحول 
در آموزش وپرورش با تکیه بر س��ند تحول بنیادین آن، پیش��گیری از آس��یب های 
اجتماعی، کیفیت بخش��ی به مدارس دولت��ی و افزایش اختی��ارات آنها، کاربردی 
کردن آموزش ها و توس��عه مهارت ها از مهم ترین رویکردها و اقدامات انجام شده در 

آموزش وپرورش بوده است. 
رهب��ر انقالب اس��المی همچنین در ب��دو ورود به دانش��گاه فرهنگیان در جمع 
مسئوالن وزارت آموزش وپرورش، جمعی از اساتید دانشگاه های فرهنگیان و شهید 
رجایی و نمایندگان معلمان اس��تان ها حضور یافتند.  حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
س��خنان کوتاهی با تأکی��د بر اینکه هزینه کردن منابع در بخ��ش آموزش در واقع 
س��رمایه گذاری برای آینده کشور است، افزودند: اگر این سرمایه گذاری امروز انجام 

نشود، فردا خسارت آن را همگان خواهند دید. 

واکنش رهبر معظم انقالب اسالمی به خروج آمریکا از برجام: 

آقای ترامپ! شما غلط می کنید

رشـد بازار مسکن طی یک سـال اخیر 29.۵درصد پایین تر 
از سـکه قرار داشته است.  به گزارش ایسـنا، بررسی رشد 

یک سال اخیر سه بازار رقیب یعنی مسکن، سکه و 
بورس نشان می دهد با اینکه مسکن 29.۵درصد...

رشد یک سال اخیر سه بازار مسکن، سکه و بورس نشان می دهد

مسکن از سکه جا ماند



عبور از ترامپ

طی چند ماه گذش��ته شاهد تهدیدهای مکرر ترامپ با 
موضوع خروج از توافق هس��ته ای ایران و کشورهای گروه 
1+5 موسوم به برجام بوده ایم. مذاکرات سنگین هسته ای 
ایران و 1+5  از همان روزهایی که پش��ت درب های بسته 
در جری��ان بود تا روزی که همه وزرای امور خارجه عکس 
یادگاری گرفتند، همواره مخالفان داخلی و خارجی فراوانی 
داش��ت تا این ک��ه ترامپ برخالف تصور اکثر سیاس��یون 
جهان، کلید کاخ سفید را در دست گرفت. ترامپ با ظاهر 
و رفتارهای تاجرگونه اش، از همان روز اول آمریکا را بازنده 
بازی برجام دانس��ت و تمام تالش خود را بر این گذاشت 
که اروپا را همراه خود کند. خروج یکجانبه آمریکا از توافق 
می توان��د آن را جوان مرگ کند و بالتکلیفی طوالنی مدت 
سرنوش��ت تواف��ق می تواند به از بین رفت��ن تدریجی آن 
منتهی شود. برجام اگرچه ایران را از زیر فشار تحریم های 
سنگین بین المللی آزاد کرد، اما نتوانست تمامی مشکالت 
از جمله معضل مراودات با بانک های جهانی را حل و فصل 
کند. برجام توانست تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران را 
لغو کند. آمریکا نیز تحریم های مربوط به مساله هسته ای 
ایران را، آنچه از س��وی دولت اعمال ش��ده بود، برداشت و 
در براب��ر تحریم های کنگره نیز ک��ه از نظر قانونی توانایی 
حذف نداشت، از مسیر تعلیق شش ماهه و تمدید آن جلو 
رفت.شاید هیچ سیاستمدار عاقلی در چنین شرایطی واقعا 
ب��ه خروج از برجام فکر نکند، اما ترامپ این را می خواهد. 
آمری��کا به دنبال تغییرات اساس��ی در برجام اس��ت. این 
تغییرات به منزله نظارت مستقیم به هیچ وجه وجود ندارد. 
چنین تغییراتی در را برای افزودن تقاضای بیشتر از سوی 
آمریکا باز خواهد کرد؛ موضوعی که به طور حتم ایران زیر 
بار آن نخواهد رفت. اقتصاد ایران طی س��ال های گذشته 
روزهای پرفراز و نشیبی را گذرانده است. عمده ترین دروازه 
اقتص��اد ایران ب��ه تجارت جهانی، نفت ب��وده، با این حال 
سیاست های کالن اس��تراتژیک به کار گرفته شده، باعث 
شده دروازه تجارت خارجی ایران چندان گشوده نباشد؛ به 
طوری که هر گاه تحریم ها و فشارهای آمریکا افزایش پیدا 
کرده، اغلب کشورها و شرکت های بزرگ و سرمایه گذار در 
اقتص��اد ایران، بازار کوچک تر را فدای منافع بزرگ تر خود 
کرده اند. در حال حاضر به نظر می رسد در شرایط کنونی 
امکان گسترش و عمق دادن به مبادالت خارجی و جذب 
س��رمایه گذاران خارجی وجود نخواهد داشت و متاسفانه 
مخالفت های داخلی دو س��ال پ��س از برجام، این فرصت 
گرانبها در جذب سرمایه های خارجی را از ایران گرفت. اما 
نباید فراموش کرد که اگر سیاس��ت های درست اقتصادی 
داشته باشیم، می توانیم برای جذب سرمایه گذاری خارجی 
عمل کنیم. بدون تردید این ش��رایط با وجود مش��کالت 
اقتص��ادی که این روزها گریبان م��ردم را گرفته، مطلوب 
نیس��ت. در ش��رایط پیچیده پیش رو، اعم��ال اصالحات 
اقتصادی نیز بسیار دشوار خواهد بود، اما شدنی است. در 
کل خروج از این وضعیت و استحکام بخشی به آن، تنها در 

سایه واقع گرایی و ارتباط با دنیا میسر خواهد شد.
به نظر می رسد دولت دوازدهم انتظار بدترین سناریو را 
می کش��د و به همین منظور به دنبال تقویت اقتصاد ایران 
و بهبود تجارت با کش��ورهایی نظیر جمهوری آذربایجان، 
چین، هند و پاکستان کرده است، در این صورت حتی اگر 
اروپا هم با ترامپ هم داستان شود، تاثیر چندانی بر اقتصاد 

ایران نمی گذارد.

وزارت خزانه داری آمریکا مجوز فروش هواپیما 
به ایران را لغو کرد

اولین قربانی بدعهدی آمریکا
پ��س از نقض تعهدات دولت آمریکا در توافق هس��ته ای با 
ایران و خروج یک طرفه از برجام، وزیر خزانه داری این کش��ور 
اعالم ک��رد مجوز ف��روش هواپیماهای مس��افربری بوئینگ 
و ایرب��اس به ایران را لغو می کند. به گزارش رویترز، اس��تیو 
منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا پس از خروج واش��نگتن از 
برج��ام این خبر را در یک کنفرانس خبری اعالم کرد: وزارت 
خزانه داری آمریکا پس از ی��ک دوره 9۰ روزه اجازه صادرات 
هواپیمای مسافربری، قطعات و خدمات این هواپیماها به ایران 
را نخواه��د داد و پس  از ای��ن دوره 9۰ روزه، مجوزی را که به 
ش��رکت های آمریکایی اجازه می دهد تا در مورد قراردادهای 
تجاری با ایران مذاکره کنند نیز لغو خواهد کرد. بر این اساس، 
مجوز فروش 191 هواپیمای باقی مانده پسابرجامی که هنوز 
تحویل ایران نشده اند لغو می شود. گفتنی است صنعت هوایی 
ایران مدت ها قبل از مس��ائل هسته ای از سوی آمریکا تحریم 
شده بود اما در جریان مذاکرات هسته ای، طرف ایرانی توانست 
بندهایی را به برجام اضافه کند که تحریم ها در حوزه هوایی 
را نیز تحت تأثیر خود قرار داد و به بازگشت غول های هوایی 
جهان به آس��مان ایران منجر شد. در این ماجرا ایران قرارداد 
خرید 1۰۰ هواپیمای ایرب��اس، 8۰ هواپیمای بوئینگ و 2۰ 
هواپیمای ای تی آر را نهای��ی کرد که مقرر بود تحویل آنها از 
ماه های پس از انعقاد برجام ش��روع شود و در جریان روندی 
1۰ س��اله به ناوگان کش��ور بپیوندند. در ادامه به واسطه بروز 
مش��کالتی برای یافتن فاینانسر و تأمین مالی این هواپیماها، 
ایران نتوانست برخالف توافق با شرکت بوئینگ، هواپیمایی از 
این شرکت دریافت کند اما باز هم با کمک تسهیالت صندوق 
توسعه ملی توانست 9 فروند از این هواپیماها شامل سه فروند 
هواپیمای مسافری ایرباس و شش فروند هواپیمای مسافری 

کوتاه برد ای تی آر را تحویل بگیرد.

برج��ام  امـروز:  فرصـت 
دوباره ب��ه صدر خبرهای جهان 
بازگش��ت. درحالی ک��ه قرار بود 
دونال��د ترام��پ رئیس جمه��ور 
آمری��کا تصمی��م خ��ود درباره 
برج��ام را در 12 م��ی  اع��الم 
کن��د، اما سه شنبه ش��ب و چند 
روز زودت��ر از موعدی که وعده 
داده بود، تصمیم خود به خروج 
از برجام را در کاخ س��فید اعالم 
کرد. با خ��روج آمریکا از برجام، 
همانطور که پیش بینی می ش��د 
بازاره��ای جهانی ب��ه این اتفاق 
واکنش نش��ان دادند و ازجمله 
قیم��ت طال در آس��یا س��قوط 
ک��رد و قیمت جهان��ی نفت نیز 
2 درصد افزایش یافت. اس��تیو 
خزان��ه داری  وزی��ر  منوچی��ن، 
آمری��کا نی��ز پ��س از خ��روج 
واش��نگتن از برج��ام در ی��ک 
کنفران��س خبری اعالم کرد که 
آمریکا مجوز فروش هواپیماهای 
بوئینگ و ایرباس به ایران را لغو 
می کن��د؛ تصمیم��ی ک��ه البته 
ض��رر ۴۰میلیارد دالری را برای 
ایرب��اس و بوئین��گ ب��ه همراه 
خواهد داشت. همچنین رویترز 
گزارش داد که ژان ایو لودریان، 
وزیر خارجه فرانس��ه از نشست 
مش��ترک وزیران خارجه ایران، 
انگلی��س، فرانس��ه و آلمان در 
روز دوشنبه آینده برای بررسی 
وضعیت برجام خبر داده است. 

از س��وی دیگ��ر، بس��یاری از 
رسانه های غربی تصمیم ترامپ 
را به باد انتقاد گرفته و نسبت به 
تبعات این اق��دام رئیس جمهور 
آمریکا هش��دار دادن��د. روزنامه 
یادداشتی  در  »نیویورک تایمز« 
نوشت: »آقای ترامپ! این توافق 
خوب��ی ک��ه مدام از آن س��خن 
می دانید  کجاس��ت؟  می گویید 
عواقب خ��روج از برج��ام برای 
شما چیس��ت؟ چرا کره شمالی 

باید به ما اعتماد کند؟«
همچنین »واش��نگتن پست« 
نیز تصمی��م ترامپ در خروج از 
برج��ام را زیر س��ؤال ب��رد و در 
مطلبی تند و انتقادی نوش��ت: 
»ترامپ واقعاً فکر می کند ایران 
دنبال توافقی است که هرچه ما 
می خواهی��م بده��د و هیچ چیز 
نگیرد؟ اگر کس��ی استراتژی او 
را می داند، مش��تاق شنیدن آن 
هستیم. واقعیت آن است که او 
هیچ برنامه ای برای آینده ندارد. 
تصمیم او ناآگاهانه، غیرمنطقی 
و مبتنی بر دالیل شخصی بود.«

طعنه شورای سردبیری 
»نیویورک تایمز« به ترامپ

 »نیویورک تایمز« که ازجمله 

رئیس جمهور  منتقد  رسانه های 
آمریکا ب��ه حس��اب می آید، به 
تصمی��م ترام��پ در خ��روج از 
برج��ام واکن��ش نش��ان داد و 
شورای س��ردبیری این روزنامه 
در یادداشتی نوشت: »پرزیدنت 
ترامپ ضمن پش��ت ک��ردن به 
توافق هس��ته ای ایران گفت که 
ب��ه توافقی بهتر دس��ت خواهد 
یافت که ش��امل کنترل برنامه 
منطق��ه ای  نف��وذ  و  موش��کی 
ایران خواهد ش��د. این جمالت 
ب��ه نظرتان آش��نا نیس��ت؟ بله 
هست. این دقیقا همان موضعی 
اس��ت که ترامپ پس از خروج 
از تواف��ق آب و هوای��ی پاریس 
گرفت. دقیقا هم��ان وعده های 
توخال��ی را تکرار ک��رد و گفت 
که برای روند صل��ح خاورمیانه 
و مراقبت های بهداشتی ارزان تر 
و در دس��ترس تر برنامه ها دارد. 
تاکن��ون، ترامپ باره��ا و بارها 
نش��ان داده اس��ت ک��ه مصمم 
ب��ه ناب��ودی توافق ها اس��ت که 
امری نس��بتا س��اده ب��رای یک 
رئیس جمهور محسوب می شود. 
او همچنی��ن نش��ان داده کاماًل 
از عمق و بینش اس��تراتژیک و 
صبر ب��رای انعقاد توافقی جدید 

برخوردار نیست.«
به گزارش انتخ��اب، در ادامه 
ای��ن مقاله می خوانی��م: »وقتی 
تسلیحات  مس��ابقه  بحث خطر 
هس��ته ای در خاورمیان��ه پیش 
می آید، هیچ نش��انه ای از اینکه 
ای��ران یا دیگر قدرت های بزرگ 
باقی مان��ده در تواف��ق تاکنون 
موف��ق برج��ام، در ط��رح و تله 
ترامپ بیفتند وج��ود ندارد. به 
احتم��ال زیاد، تصمی��م ترامپ 
ایران برنامه  باعث خواهد ش��د 
تقویت شده هسته ای خود را از 
سر بگیرد، روابطش با اروپایی ها 
سرد ش��ود، اعتبار آمریکا دچار 
خدشه ش��ود، و توافقی خوب با 

کره شمالی دشوارتر شود. 
البت��ه انتظ��ار این ماج��را از 
ترام��پ می رف��ت. ترامپ اغلب 
درگیر نابودی میراث سلف خود 
اس��ت، اما تعدادی از توافق های 
آن دوره از جمله برجام خیلی او 
را آزار دادند. توافق هسته ای که 
دس��تاورد دیپلمایک اوباما بود، 
در س��ال 2۰15 به دست آمد و 
برنامه هسته ای ایران را در ازای 

لغو تحریم ها محدود کرد. 
بازرس��ان بین المللی همراه با 
مس��ئوالن امنیت��ی آمریکایی و 
اس��رائیلی بارها اع��الم کرده اند 
که ایران به تعهدات خود پایبند 
بوده است. اما ظاهراً این مسائل 

ب��رای ترام��پ اهمیتی ن��دارد، 
ترامپی ک��ه ب��ا تندروهای ضد 
ای��ران در دولت��ش و همچنین 
نتانیاه��و و اس��رائیل که همگی 
تهران  با  معتقدند مشکل ش��ان 
فقط از طری��ق بحران اقتصادی 
یا اق��دام نظامی حل می ش��ود، 

متحد شده است. 
چندین م��اه پی��ش از اعالم 
موضع��ش و اعم��ال باالتری��ن 
س��طح تحریم ه��ای اقتص��ادی 
علیه کش��ورهایی ک��ه با تهران 
معامله می کنند، ترامپ توپ را 
به زمین اروپ��ا انداخت و گفت 
نواقص برجام را رفع کنید. برای 
چندین ماه، اروپایی ها استدالل 
کردن��د ک��ه این ماج��را با یک 
اما  توافق جانبی حل می ش��ود 
همه چیز در نهایت فروپاش��ید. 
ب��ه نظ��ر می رس��د ترام��پ از 
اول ه��م جدیت��ی در یافت��ن و 
رس��یدن ب��ه مصالحه نداش��ته 
اس��ت. اروپایی ه��ا و ایرانی ه��ا 
ک��ه اکنون می گوین��د به توافق 
پایبند می مانن��د، امیدوارند که 
این موض��وع را مدیریت کنند. 
در ای��ن بین، ظاهراً ترامپ هیچ 
پلن B یا نقشه دومی ندارد، جز 

افزایش فشار به ایران. 
این پیام غیرسازنده و ناکوکی 
ب��ه حس��اب می آی��د، آن ه��م 
زمانی ک��ه ترامپ از جنگ طلبی 
ب��ه  در مقاب��ل ک��ره ش��مالی 
دیپلماس��ی روی آورده و آماده 
دیدار با کیم جونگ اون می شود 
ت��ا او را متقاعد به خلع س��الح 

هسته ای کند. 
ب��ا تم��ام ای��ن اوص��اف، چرا 
کره ش��مالی باید ب��اور کند که 
توافق هایی که  ب��ه  آمریکایی ها 
رؤس��ای جمهور می کنند، عمل 
می کنن��د؟ درحالی که ش��رایط 
در رابط��ه ب��ا ای��ران خطرناک 
اس��ت، باید گفت وضعیت پیش 
آمده با کره شمالی خطرناک تر 
است. آیا این توافق برای ترامپ 

دست یافتنی است؟«
انتقاد شدید »واشنگتن پست« 

از خروج آمریکا از برجام
 »واش��نگتن پس��ت« نیز در 
مطلبی به قلم پ��اول والدمن از 
خ��روج آمریکا از برج��ام انتقاد 
ک��رد و نوش��ت: »رئیس جمهور 
اظهارات��ی  ترام��پ در  دونال��د 
بی��ان کرد که آمری��کا از توافق 
برجام  ب��ه  موس��وم  هس��ته ای 
تحریم های  و  خ��ارج می ش��ود 
اعمال  ای��ران  ش��دیدی علی��ه 
می کن��د.  )توافقی که در س��ال 
2۰15 توس��ط آمری��کا، چین، 
روس��یه، بریتانیا، فرانسه، آلمان 

و اتحادی��ه اروپا ب��رای محدود 
ک��ردن برنامه هس��ته ای منعقد 

شد.(
تصمیم دونال��د ترامپ عمیقا 
ناآگاهان��ه، غیرمنطق��ی و مغایر 
ب��ا منافع ایاالت متح��ده آمریکا 
اس��ت. ای��ن تصمی��م بیش��تر 
مبتن��ی ب��ر دالیل ش��خصی و 
فاقد برنامه ای برای آینده است. 
دونال��د ترامپ در اظهارات خود 
مبنی بر تحمیل مجدد تحریم ها 
و در نهایت ترک توافق هسته ای 
ایران گفت: »اگ��ر اجازه دهیم 
این توافق پابرجا بماند به زودی 
مس��ابقه  با  خاورمیانه  منطق��ه 
تسلیحاتی روبه رو خواهد شد.«

نویس��نده بر ای��ن تأکید دارد 
ک��ه گویا ما با خ��روج از برجام 
می توانیم ایران را برای همیشه 
از دس��تیابی به سالح هسته ای 
درحالی ک��ه  داری��م  نگ��ه  دور 
دقیق��ا این مخال��ف آن چیزی 
اس��ت ک��ه اکن��ون در حال رخ 
دادن اس��ت. در برجام ایران بر 
اساس سیس��تم بازرسی جامع، 
فعالیت ه��ای آن تح��ت نظارت 
آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی 
بین المللی  آژان��س  دارد.  ق��رار 
انرژی اتمی بارها اعالم کرده که 
ایران به تعهدات خود در توافق 

هسته ای پایبند بوده است. 
نویسنده بر این تأکید کرد که 
دونالد ترام��پ امید واقعی خود 
را زمانی آش��کار کرد که گفت: 
»م��ا نمی توانیم تحت س��اختار 
پوس��یده ای��ن تواف��ق جل��وی 
دستیابی ایران به بمب هسته ای 
را بگیری��م«. ام��ا با فروپاش��ی 
برجام، بازرس��ان آژانس مجبور 
به ت��رک ایران خواهند ش��د و 
این کشور آزادی بیشتری برای 
پیدا  هس��ته ای  س��الح  تعقیب 
می کند که این دقیقا در تضاد با 
ادعای ترامپ اس��ت که درصدد 
جلوگیری از دس��تیابی ایران به 

سالح هسته ای است. 
در حال حاضر ممکن اس��ت 
ای��ران درص��دد س��اخت  ک��ه 
سالح هسته ای نباش��د اما آنها 
ب��ا بازرس��ی های انج��ام ش��ده 
نمی توانن��د ای��ن کار را انج��ام 
دهند ولی بدون بازرس��ی حتماً 
آنه��ا می توانن��د به ای��ن هدف 
دس��ت پیدا کنند. پرس��ش این 
اس��ت که اگ��ر هدف م��ا واقعاً 
ممانع��ت ایران از دس��تیابی به 
سالح هس��ته ای اس��ت چگونه 
خ��روج از تواف��ق می توان��د به 
تحصیل این هدف کمک کند؟ 

اکن��ون دونال��د ترام��پ فکر 
می کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 

وی در زمان های مختلف بر این 
تأکی��د کرده بود ک��ه در آینده 
نزدیک ش��اهد یک توافق بهتر 
هس��تیم. به این معنا که در آن 
ایران هر چیزی که می خواهیم 
را به م��ا می دهد و ما هیچ چیز 
ب��ه آنه��ا نمی دهی��م. بنابراین 
ام��روز وی در اظهاراتش بر این 
تأکید کرد که ایرانی ها خواهان 
ایجاد یک توافق جدید و پایدار 
هس��تند. اما در واقع هیچ کسی 
بر این عقیده نیس��ت که ایران 
خواهان مذاکره برای ایجاد یک 
توافق نام��ه جدید ب��رای راضی 
کردن ترامپ، بریتانیا، فرانس��ه، 
روس��یه، چین، آلمان و اتحادیه 

اروپا باشد. 
بنابرای��ن خ��روج م��ا از توافق 
مبتن��ی بر چ��ه چیزی اس��ت؟ 
آی��ا دونالد ترام��پ دارای ایده ای 
اس��ت؟ یک نفر این نقش را ایفا 
می کن��د آن ه��م ج��ان بولتون 
مش��اور امنیت ملی است. اکنون 
که حامی��ان برج��ام مانند مک 
مس��تر و رکس تیلرسون برکنار 
ش��ده اند وی می تواند برنامه های 
خود علیه ایران را پیش ببرد. وی 
در مارس 2۰15م. در یادداشتی 
در نیوی��ورک تایمز تحت عنوان 
»توقف بمب ای��ران، بمب ایران« 
اس��تدالل ک��رد: »حقیقت��اً تنها 
آنچه الزم است علیه ایران انجام 
ش��ود اقدام نظامی همانند حمله 
اس��رائیل به رآکتور اس��یراک در 
ع��راق )1981( و تخریب رآکتور 
سوریه در سال 2۰۰7 )که توسط 
کره ش��مالی ساخته ش��ده بود( 
است. اکنون زمان به شدت کوتاه 
است اما یک حمله می تواند هنوز 
همراه با موفقیت باشد. اگر چنین 
حمل��ه ای صورت بگی��رد برنامه 
هسته ای ایران س��ه تا پنج سال 

عقب می افتد.«
این در حالی است که دونالد 
ترامپ خروج توافق هسته ای را 
به محدودیت های هسته ای 1۰ 
ساله توجیه کرد. به این ترتیب 
نیاز اس��ت که ما چند سؤال را 
مط��رح کنی��م: پ��س از خروج 
آمری��کا از برج��ام چ��ه اتفاقی 
ممکن اس��ت رخ دهد؟ آیا این 
اق��دام منته��ی به ی��ک ایرانی 
برنامه ای  هی��چ  ک��ه  می ش��ود 
هسته ای ندارد؟ آیا راهی وجود 
دارد ک��ه به غی��ر از ایجاد بهانه 
ب��رای راه اندازی حمل��ه نظامی 
ب��ه این کش��ور یا ت��الش برای 
س��رنگونی، اطمینان خاطر پیدا 
کنی��م؟ اس��تراتژی اینجا دقیقا 
چیس��ت؟ اگ��ر کس��ی می داند 

خیلی دوست داریم بشنویم.«

گمانه زنی  رسانه های غربی درباره پیامدهای خروج آمریکا از برجام

برجام بدون آمریکا
نگــاه

تبعات خروج آمریکا از برجام به روایت 
»سی ان ان مانی«

نفت، اولین واکنش ها را نشان می دهد
ب��ا تصمی��م ترامپ به خ��روج از برج��ام، حاال همه 
رسانه ها به موضوع خروج آمریکا از برجام و تأثیر آن در 
بازارهای جهانی پرداخته و به آن واکنش نشان داده اند. 
ازجمله »س��ی ان ان مانی« در گزارش��ی به پیامدهای 
این اتفاق بر قیمت نفت و گاز پرداخته و نوش��ته است: 
اکثر تحلیلگران بر این باورند که حداقل برخی کشورها 
تحریم ه��ای آمریکا را نادی��ده می گیرند و همچنان به 
خرید نفت خام ایران ادامه می دهند. چین بزرگ ترین 
مشتری ایران است و به دلیل تنش های تجاری پکن و 

واشنگتن احتماال تمایلی به قطع رابطه با ایران ندارد. 
بر اساس گزارش »س��ی ان ان مانی« ترامپ مقابله با 
پنجمین تولیدکننده نفت جهان را انتخاب کرده است. 
قبل از اینکه ترامپ اعالم کند از برجام خارج می شود و 
تحریم هایی علیه این کشور عضو اوپک اعمال می کند، 
بازار نفت نوساناتی پیدا کرده بود.  کارشناسان صنعت 
انرژی می گویند موضع ترام��پ در مورد ایران احتماال 
قیمت نفت و بنزین را باالتر می برد.  پس از لغو تحریم ها 
از سال 2۰16، ایران تولیدش را یک میلیون بشکه نفت 
در روز افزای��ش داد. قیمت نفت ه��م به دلیل کاهش 
تولید اوپک و روسیه و بی ثباتی در ونزوئال بیشتر شده 
اس��ت.  دن ابرهارت، مدیرعامل شرکت خدمات نفتی 
Canary LLC می گوید: خروج از معاهده هس��ته ای 

ایران، از افزایش قیمت نفت حمایت می کند. 
ای��ن هفته برای اولین بار بعد از چهار س��ال، قیمت 
نفت خام به باالی 7۰ دالر رسید. ساعت ها قبل از اعالم 
ترامپ، دولت فدرال پیش بینی کرده بود که قیمت نفت 
در س��ال 2۰18، 1۰.5 درص��د افزایش پیدا می کند و 
به طور متوس��ط به 65.58 دالر در هر بش��که می رسد، 
اما قیمت نفت روز سه شنبه یک درصد کاهش داشت. 

قیمت بنزین هم معموالً به دنبال قیمت نفت حرکت 
می کند. براساس گزارش های بین المللی، یک گالن گاز 
سال گذشته به 2.۳۴ دالر رسیده بود. براساس گزارش 
س��رویس اطالعات قیمت نفت، ی��ک خانواده معمولی 
برای رانندگی در تابستان امسال باید حدود 2۰۰ دالر 
بپردازد.  اما باز هم این رقم با قیمت دو سال پیش –از 
س��ال 2۰11 تا 2۰1۴ - که قیمت گاز از ۳.۴۰ دالر به 
۳.6۰ دالر در هر گالن رس��ید، دردناک تر نیست. با این 
حال هیچ کس نمی داند، قیمت ها تا چه حد باال خواهد 
رفت.  س��ؤال های مهم دیگری ه��م در این باره وجود 
دارد. آیا تن��ش در خاورمیانه در حال افزایش اس��ت؟ 
ترس های ژئوپلیتی��ک در خاورمیانه اغلب قیمت ها را 
افزایش می دهد.  ایران در ماه آوریل، حدود ۳.8 میلیون 
بش��که نفت در روز تولید کرد. این میزان باالتر از 2.9 
میلیون بش��که در روزی بود که در ژانویه 2۰16، زمان 
تصویب برجام صورت می گرفت.  حاال رش��د اقتصادی 
ای��ران در حوزه تولید نفت در مع��رض خطر قرار دارد. 
وزارت خزان��ه داری آمریکا گفته اس��ت: تحریم های که 
تجارت نفت و انرژی ایران را هدف قرار می دهد با شش 
م��اه تأخیر انجام می گی��رد.  اما اکثر تحلیلگران بر این 
باروند که حداقل برخی کش��ورها تحریم های آمریکا را 
نادی��ده می گیرند و همچنان ب��ه خرید نفت خام ایران 
ادامه می دهند. چین بزرگ ترین مشتری ایران است و به 
دلیل تنش های تجاری پکن و واشنگتن احتماال تمایلی 

به قطع رابطه با ایران ندارد. 
تأثیر ف��وری تحریم ها بر ایران، کمت��ر از 2۰۰ هزار 
بشکه در روز خواهد بود. این رقم در شش ماه به کمتر 
از 5۰۰ هزار بش��که در روز افزایش می یابد. تولید نفت 
آمریکا به لطف انقالب در شیل به شدت افزایش یافته 
اس��ت. اداره اطالعات انرژی پیش بینی خ��ود را درباره 
تولید داخلی س��ال 2۰19، ۴درصد بیش��تر کرده و به 

رکورد 11.9 میلیون بشکه در روز رسانده است. 

وزیر امور خارجه فرانسه خبر داد
نشست چهارگانه ایران، فرانسه، 

آلمان و بریتانیا
خبرگزاری رویت��رز گزارش داد ژان ایو لودریان، وزیر 
امور خارجه فرانس��ه از نشست مش��ترک وزیران امور 
خارجه ایران، انگلیس، فرانس��ه و آلمان در روز دوشنبه 
آینده برای بررسی وضعیت توافق هسته ای با ایران خبر 

داده است. 
در این خبر رویترز به نقل از لودریان، البته اشاره ای به 

محل برگزاری این نشست مشترک نشده است. 
لودری��ان که کش��ورش از عالقه مندترین طرف های 
برجام برای حفظ این توافق هس��ته ای با ایران است و 
در روزهای اخیر تالش های زیادی برای متقاعد کردن 
آمریکا به ماندن در این توافق انجام داد، همچنین گفته 
اس��ت قصد دارد در روزهای آینده با آن دسته از تجار 
و فعاالن اقتصادی فرانس��ه که عالقه مند به همکاری با 

ایران هستند، مالقات کند. 
به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه فرانسه همچنین از 
تصمیم امانوئل مکرون رئیس جمهوری کشورش برای 
تماس تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی 
ایران خب��ر داد و گفت: مکرون در این تماس تلفنی از 
ایران خواهد خواست که به توافق هسته ای پایبند بماند. 
لودریان گفت: پیشنهاد امانوئل مکرون رئیس جمهوری 
فرانسه برای آغاز مذاکرات جدید همچنان روی میز قرار 
دارد.  وزیر امورخارجه فرانسه گفت: ما متوجه هستیم 
که موارد دیگری برای گفت وگو ب��ا ایران وجود دارد و 
آماده ایم برای دستیابی به یک توافق وسیع تر گفت وگو 

کنیم. 
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تازه ترین گزارش ها نشان می دهد که در 
س��ال های اخیر نه تنها از تعداد خانه های 
خالی در کشور کاسته نشده، بلکه از رشد 
بوده  ح��دود ۳1۰.7درصدی برخ��وردار 
است. بررسی وضعیت خانه های خالی در 
س��ال های 1۳85 تا 1۳95 حاکی از آن 
اس��ت که نرخ واقعی خانه های خالی در 
این 1۰ سال به طرز چشمگیری افزایش 
یافته اس��ت؛ به گونه ای که نرخ خانه های 
خالی کش��ور از رقم ۴۴.2درصد در سال 
1۳85 و ح��دود 6۳۳ ه��زار واحد خالی، 
به 8.۳درص��د در س��ال 1۳9۰ و حدود 
1.6میلیون واحد خالی و 11.۳درصد در 
س��ال 1۳95 و حدود 2.6 میلیون واحد 
خالی رس��یده اس��ت. این ارقام، مربوط 
به آماری اس��ت که چندی پیش وزارت 

اقتصاد منتشر کرد. 
ب��ه گ��زارش خبرآنالی��ن، ای��ن روند 
افزایش��ی در ش��رایطی اس��ت که تعداد 
واحدهای مس��کونی کشور طی این دوره 
با متوس��ط رشد ساالنه معادل ۳.7درصد 
از 15میلی��ون واحد مس��کونی در س��ال 
85 ب��ه 19.9میلیون واحد در س��ال 9۰ 
و 22.8میلیون واحد در سال 95 افزایش 

یافته است. 
استان تهران با دارابودن سهمی معادل 
19درصد از کل خانه های خالی در سال 
95 ب��ا حدود ۴9۰ هزار واحد مس��کونی 
خالی، رتبه نخس��ت کش��ور از این بابت 
را ب��ه خود اختص��اص داده اس��ت. نرخ 
خانه های خالی اس��تان تهران در س��ال 
95 معادل 11.6درصد و حدود ۰.۳ واحد 
درصد باالتر از میزان کشوری آن است. 

همچنین استان های اصفهان، خراسان 
رضوی، فارس،  آذربایجان ش��رقی، البرز 
و خوزس��تان ش��ش اس��تانی هستند که 
ب��ا دارابودن مجم��وع ۳9درص��د از کل 
خانه های خالی کش��ور در سال 95 پس 
از اس��تان ته��ران در رتبه ه��ای بع��دی 
خانه های  بیش��ترین  دارای  اس��تان های 

خالی قرار دارند. 
استان های ایالم، کهگیلویه و بویراحمد 
و خراسان شمالی به ترتیب در رتبه های 
پایین ترین س��هم خانه های خالی از کل 
کشور قرار می گیرند، ضمنا نرخ خانه های 
خالی تمامی این استان ها پایین تر از نرخ 
متوسط کشوری یعنی 11.۳درصد است. 

کل موجودی مسکن در کشور
طبق آمار ارائه ش��ده توسط مرکز آمار 
ایران، ط��ی س��ال های 1۳9۰ تا 1۳95 
جمعیت کش��ور از 75.1 به 79.9میلیون 
نف��ر و تعداد خان��وار از 21.1میلیون نفر 
به 2۴.1میلیون نفر رس��یده اس��ت. این 
افزایش جمعی��ت و افزایش تعداد خانوار 
به معنای افزایش تقاضای مس��کن است. 
اگر هر خانوار به میزان یک مسکن تقاضا 
داشته باشد، میزان تقاضای ناخالص کل 

مسکن به تعداد خانوارها خواهد بود. 
از س��وی دیگر، بین س��ال های 1۳9۰ 
دارای  خانواره��ای  س��هم   1۳95 ت��ا 
مس��کن ملکی در کش��ور از 62.7درصد 
ب��ه 6۰.6درص��د و نیز تع��داد واحدهای 
مس��کونی معمول��ی )ب��دون احتس��اب 
خانه ه��ای خال��ی( از 19.9میلی��ون ب��ه 
22.8میلیون واحد رس��یده اس��ت. بدین 
ترتیب با کس��ر تعداد واحدهای مسکونی 
ک��ه در ملکی��ت افراد اس��ت، ب��ه میزان 
8.6میلیون خانوار صاحب مس��کن ملکی 

نیستند. 
کل موجودی مس��کن کش��ور در سال 
9۰ ح��دود 21میلیون و 66۳ هزار واحد 
بوده که با 17درصد رش��د به 25 میلیون 
و ۴12 هزار واحد در س��ال 95 رس��یده 
اس��ت. در مقابل، آمار خانه های خالی از 
یک میلیون و 66۳ هزار واحد در سال 9۰ 
به 2میلیون و 587 هزار واحد در س��ال 
جاری افزایش یافت��ه و حدود 55درصد 

رشد کرده است. 
چند دلیل برای رشد خانه های خالی

وضعی��ت  از  کارشناس��ی  برآورده��ای 
خانه ه��ای خالی و کل موجودی مس��کن 
در کشور برگرفته از نتایج اولیه سرشماری 
نفوس و مسکن س��ال 95 بیانگر آن است 
که هم اکنون بازار مس��کن از یک بیماری 
پنهان رنج می برد ک��ه می تواند از انحراف 
س��رمایه های س��اختمانی و حبس آنها در 
خانه های خالی از سکنه نشأت گرفته باشد. 
تحلیلگران اقتصادی درخصوص دالیل 
افزایش تع��داد خانه های خالی از دیدگاه 
تقاضا عنوان می کنند؛ پایین بودن قدرت 
خری��د متقاضیان مس��کن، عامل مهم و 

تعیین کننده اس��ت. دومین دلیل از نگاه 
آنه��ا، افزایش ش��اخص ضری��ب جینی 
است که نابرابرتر ش��دن توزیع درآمد را 
به دنبال داش��ته و در نتیجه قدرت خرید 
خانواره��ای کم درآم��د و میان درآم��د با 

کاهش مواجه شد. 
همچنین نرخ رش��د اقتص��ادی پایین، 
کاهش شدید درآمد سرانه، باالبودن نرخ 
تورم و آهنگ نزولی پس انداز خانوارهای 
کم درآمد و متقاضیان مسکن، مهم ترین 
موان��ع موج��ود ب��رای کاه��ش تقاضای 
موثر مس��کن بوده اس��ت. در این میان، 
واحده��ای مس��کونی ش��به خالی )خانه 
دوم( سهمی بیش از 7درصد کل ذخیره 

مسکن را به خود اختصاص داده است. 
تحلیلگران بازار مسکن از دیدگاه عرضه 
نیز دلیل افزایش تعداد خانه های خالی را 
میزان ساخت وساز و س��رمایه گذاری در 
بخ��ش مس��کن متاثر از قیمت مس��کن 
می دانن��د؛ به ط��وری ک��ه در دوره های 
افزایش جهشی قیمت مسکن، سازندگان 
مس��کن به دلیل کسب س��ود قابل توجه، 
اقدام به توس��عه و گس��ترش قابل توجه 
س��رمایه گذاری و تولید مسکن می کنند 
که با فرض تداوم یا تکرار جهش قیمتی 

صورت می گیرد. 
در همی��ن ح��ال، در بخ��ش عرض��ه 
واحده��ای لوک��س و بزرگ مت��راژ ک��ه 
ویژگی ه��ای قیمت و مس��احت و س��ایر 
مشخصات آنها با جنس تقاضای مصرفی 
در بازار مس��کن متضاد است، واحدهای 
مسکونی مورد اشاره با تصور انتظار روند 
قبلی ساختار تقاضای س��فته بازی تولید 
شده و تحول بازار مسکن پدیده جدیدی 
است که در برنامه های سازندگان مدنظر 
ق��رار نگرفت��ه و افزایش قاب��ل مالحظه 
واحدهای مسکونی خالی را در پی داشته 

است. 
پادزهر خانه های خالی

بررس��ی ها نش��ان می دهد تصفیه بازار 
مس��کن از خانه های خالی، به یک بسته 
راه��کار ترکیب��ی نیازمند اس��ت؛ به این 
معنا که راهکارهای تک نس��خه ای برای 
مواجهه و رساندن تعداد خانه های خالی 
به س��طح متعارف جوابگو نخواهد بود و 
باید متناسب با اینکه خانه های خالی در 
هر اس��تان چه ویژگی ها، چه حجم و چه 
ش��رایطی دارد، نسخه مربوط به هر شهر 
یا هر اس��تان به صورت بومی تهیه و اجرا 

شود. 
بس��یاری از کارشناس��ان و تحلیلگران 
اقتصاد مسکن معتقدند یکی از مهم ترین 
ابزارهای کنت��رل و جلوگیری از افزایش 
تع��داد خانه های خالی در بازار مس��کن، 
اس��تفاده از ابزارهای مالیاتی اس��ت. در 
برخی از کشورها برای تنظیم بازار مسکن 
و تصفیه آن از آمار باالی خانه های خالی، 

اخذ مالی��ات از مالکان این آپارتمان ها را 
در دستور کار خود قرار داده اند؛ راهکاری 
که اگرچه در ای��ران مطالعات زیادی در 
مورد آن انجام شده، اما تاکنون به دالیل 

زیادی از اجرا بازمانده است. 
مالی��ات ب��ر خانه های خال��ی در حال 

حاضر مصوب��ه مجلس را ه��م دارد و به 
گفت��ه وزارت اقتص��اد، هم��کاری وزارت 
راه و شهرس��ازی برای ایجاد سامانه ملی 
اس��کان را می طلبد. با این حال، وزیر راه 
و شهرس��ازی تأکید دارد: مس��ئول این 
س��امانه، س��ازمان امور مالیاتی اس��ت و 
وزارت راه و شهرسازی نیز در اجرای این 

طرح به آنها کمک خواهد کرد. 
عباس آخوندی در پاس��خ به این سوال 
که عدم راه اندازی سامانه خانه های خالی 
از سکنه موجب برخی انتقادها شده است 
و حتی برخی تهدید به ش��کایت در این 
باره کرده اند، عنوان کرد: معاونت مسکن 
و س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی در 
حال پیگیری راه اندازی س��امانه دریافت 
مالیات از خانه های خالی از سکنه است، 
بنابراین این معاونت در حال پیگیری این 

موضوع از سازمان امور مالیاتی است. 
وی ب��ا تأکید ب��ر اینکه س��امانه طرح 
دریاف��ت مالی��ات از خانه ه��ای خال��ی 
از س��کنه ب��ه زودی به مرحل��ه اجرایی 
می رس��د، گفت: اجرایی ش��دن این طرح 
در حال پیگیری است و سامانه شناسایی 

این واحدها تهیه شده است. 
این در شرایطی است که احمد توکلی، 
نماینده س��ابق مجلس ب��ا انتقاد از تعلل 
دول��ت در راه اندازی س��امانه ملی امالک 
و اس��کان کش��ور، تأکید کرد: با این کار 
هر س��ال چند صد میلیارد تومان مالیات 
خانه های خالی به خزانه ریخته می ش��د 
و با عمل نکردن به این مصوبه خس��ارت 
س��نگینی به دولت و مردم اجاره نش��ین 

وارد شده است. 
رئی��س دیده بان عدالت و ش��فافیت با 
اش��اره به اینکه ش��فافیت مقدمه حذف 
فس��اد اس��ت، گف��ت: وزارت مس��کن و 
شهرس��ازی باید به مصوب��ه قانونی مبنی 
بر راه اندازی سامانه ملی امالک و اسکان 
کشور برای فراهم شدن امکان اخذ مالیات 

از خانه های خالی زودتر عمل کند. 

بسته تصفیه بازار مسکن از خانه های خالی

پادزهر خانه های خالی
مسکن نگاه

انتقاد مرکز پژوهش های مجلس از وزارت صمت
مدیریت نامناسب در توسعه کسب 

وکارهای کوچک
فرصـت امـروز: مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس در 
گزارش��ی به بررس��ی وضعی��ت فرش دس��تباف ایران 
پرداخت��ه و از کاهش 6۰درص��دی ارزش افزوده واقعی 
فرش دستباف ایران در سال های 1۳8۳ تا 1۳91 خبر 
داده اس��ت؛ محصولی که زبانزد عام و خاص در جهان 
اس��ت و نمی شود نامی از فرش دس��تباف برده شود و 
نام ایران نیاید. بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش، 
مشکالت ساختاری و مدیریتی فرش دستباف در کشور 
را ریش��ه یابی کرده و از جمل��ه وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت را فاقد بدنه و مأموریت مناس��ب و پررنگ در 
حوزه توسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط، توسعه 

روستایی و فقرزدایی خوانده است. 
براس��اس این گزارش، فرش دس��تباف از صنایعی 
به ش��مار می رود که نقشی اساسی در اشتغال زایی و 
تأمین نیاز اقتصادی خانواده ها و در عین حال، رش��د 
اقتصادی کشور دارد. با وجود اینکه قوانین و مقررات 
متعددی به خصوص پس از انقالب اسالمی به منظور 
توسعه فرش دس��تباف به تصویب رسیده است، ولی 
فرش دس��تباف، رونق س��ابق خود را به خصوص در 
نواحی عش��ایری و روس��تایی ن��دارد و همانطور که 
آمارها نش��ان می دهد، سهم ایران از بازارهای جهانی 
از ۴1درصد در س��ال 2۰۰۳ به ۳1درصد در س��ال 

2۰1۳ کاهش یافته است. 
ع��الوه بر ای��ن ارزش افزوده واقعی فرش دس��تباف 
ایران )به قیمت ثابت 1۳9۰( در دوره )1۳8۳-1۳91( 
کاه��ش حدود 6۰درصدی را تجربه کرده و از 122.5۳ 
میلیارد ریال به ۴9.51 میلیارد ریال رس��یده است. به 
نظر می رسد مش��کالت س��اختاری و مدیریتی فرش 
دستباف، مانع از رشد جهشی و حضور رقابت پذیر این 
صنعت و نقش آفرینی آن در الگوی پیشرفت و عدالت و 

اقتصاد مقاومتی شده است. 
مرکز پژوهش ها همچنین نوش��ته اس��ت: »به نظر 
می رس��د یکی از دالیل اساس��ی فراموشی تدریجی 
بافندگان به خصوص در نواحی روس��تایی و عشایری، 
 گ��ذار تمرک��ز حمایت ه��ای دولت��ی از بافن��دگان 
واقعی به س��مت تجار و بازرگانان، کاس��تی در بدنه 
ساختاری مدیریت فرش دستباف و ناکارآمدی نظام 
برنامه ریزی و مدیریت فرش دس��تباف باش��د. طبق 
مصوبه ش��ورای عالی اداری م��ورخ 2۰ فروردین ماه 
82 تحت عنوان »ساماندهی ساختار مدیریتی فرش 
دس��تباف«، کلیه ام��ور مربوط به سیاس��ت گذاری، 
برنامه ریزی، نظارت و هدایت و حمایت صنعت فرش 
دستباف از س��ایر دس��تگاه های اجرایی منتزع و در 
یک واحد سازمانی در حوزه مرکزی وزارت بازرگانی 
تجمیع ش��د. اجرای این مصوبه سبب از دست رفتن 
بدنه الزم ب��رای مدیریت فرش دس��تباف، به عنوان 
یکی از مهم ترین هنرصنعت های کشور شد که نقش 
عمده ای در تأمین منابع ارزی، توس��عه روس��تایی و 

حفاظت از آثار هنری فرهنگی کشور داشت.«
ای��ن گزارش ادام��ه می دهد: در ح��ال حاضر وزارت 
صنعت، معدن و تجارت فاقد بدنه و مأموریت مناس��ب 
و پررنگ در حوزه توس��عه کس��ب وکارهای کوچک و 
متوسط، توسعه روس��تایی و فقرزدایی است. تمشیت 
ام��ور هنرصنعت فرش دس��تباف با ابع��اد گوناگون و 
پراکندگی جغرافیایی وس��یعی که دارد، در قالب یک 
مرکز س��تادی تحت عنوان مرکز ملی فرش دس��تباف 
در وزارت صنع��ت، معدن و تجارت��ی که عمده وقت و 
همت آن مصروف صنایع بزرگی مانند خودرو، معادن، 
فوالد و . . . است، نمی تواند سبب توسعه مستمر فرش 
دستباف شود. ساختار سیاس��تگذاری فرش دستباف 
باید به نحوی تغییر یابد که پیوندهای پسین و پیشین 
فرش دس��تباف با تولیدکنندگان م��واد اولیه به ویژه با 
بخش کشاورزی و تولید مواد خام اعم از پشم، ابریشم، 
رنگ های گیاهی در روستاها به شکل بهتری ایجاد شود 
و تمرکز حمایت های دولت از تجار، به سمت حمایت از 

توسعه زنجیره های صادرات محور مردم نهاد گذار کند. 
بنابراین به اعتقاد کارشناسان بهبود نظام مدیریت 
و برنامه ری��زی فرش دس��تباف امری ضروری به نظر 
می رس��د. از س��وی دیگر برنامه جامع توسعه فرش 
دستباف، مش��تمل بر مولفه های سیاست های تأمین 
مالی، توسعه زیرساخت ها، بازاریابی داخلی و خارجی، 
حرفه آموزی، بهبود امنیت ش��غلی بافندگان، تأمین 
بهینه مواد خام، بودجه ریزی، بهبود اس��تانداردهای 
نی��روی کار، بهب��ود رقابت پذیری، تولی��د اطالعات 
مدیریتی و به کارگیری متخصصان دانشگاهی مجرب 

باید تدوین و اجرا شود. 
ای��ن گ��زارش همچنی��ن نوش��ت: در این راس��تا 
اطالعات طرح تدوین نظام جامع مدیریت هنرصنعت 
فرش دس��تباف ایران باید به روزرس��انی و اس��تفاده 
ش��ود. از دیگر راهکارهای عملیاتی برای توسعه این 
هنرصنعت، می توان به مواردی مانند تدوین منابع و 
اعتبارات بودجه ای مجزا )تحت عنوان برنامه توس��عه 
فرش دس��تباف روس��تایی( با اهداف روش��ن و قابل 
نظارت در قوانین بودجه س��نواتی، توس��عه »الگوی 
قراردادی عادالنه با حفظ حقوق قالیبافان« راه اندازی 
س��امانه احراز هویت فرش ایرانی، ب��ه منظور حفظ 
هوی��ت و اعتبار فرش ایرانی و جلوگیری از جعل آن 
توسط کشورهای رقیب و توانمندسازی اتحادیه ها و 
تعاونی های روس��تایی و تعاونی های فرش دس��تباف 
روس��تایی برای مدیری��ت زنجیره تأمین فرش��بافی 

روستایی اشاره کرد. 

رشد یک سال اخیر سه بازار مسکن، سکه و 
بورس نشان می دهد

مسکن از سکه جا ماند
رش��د ب��ازار مس��کن طی ی��ک س��ال اخیر 
29.5درصد پایین تر از س��که قرار داشته است.  
به گزارش ایسنا، بررسی رشد یک سال اخیر سه 
بازار رقیب یعنی مس��کن، س��که و بورس نشان 
می دهد با اینکه مس��کن 29.5درصد نسبت به 
مدت مشابه س��ال قبل افزایش قیمت را تجربه 
کرده، رشد آن دقیقا به همین میزان پایین تر از 

سکه قرار دارد. 
میانگین قیمت مس��کن ش��هر ته��ران که در 
فروردین 1۳96 بال��غ بر ۴ میلیون و ۳7۰ هزار 
تومان ب��وده، در فروردین م��اه 1۳97 به رقم 5 
میلی��ون و 5۳۰ هزار تومان رس��یده که رش��د 

29.5درصد را نشان می دهد. 
همچنی��ن س��که به��ار آزادی ک��ه در تاریخ 
17اردیبهشت 1۳96 بر مدار قیمت یک میلیون 
و 16۳ هزار تومان قرار داشته، در 17 اردیبهشت 
1۳97 به یک میلیون و85۰ هزار تومان رسیده 

که رشد 59درصد را به ثبت رسانده است. 
شاخص بورس تهران هم از 28 اسفند 1۳95 
تا 28اس��فند 1۳96 با 19۰55 واحد افزایش به 
2۴.6درصد رش��د رس��یده اس��ت.  بازار مسکن 
با توج��ه به آنکه ای��ن کاال 17.5درص��د باالتر 
از ت��ورم نقطه ب��ه نقطه قرار گرفت��ه هم اکنون 
مشتریان موثر خود را از دست داده و پیش بینی 
می شود که رکود آن ادامه پیدا کند، بنابراین تا 
خالی شدن حباب قیمت مسکن که در سه ماهه 
پایانی سال گذشته ایجادشده، خرید مسکن به 

قصد فروش فوری پرریسک است. 
اگر دالر ۴2۰۰ تومان را مبنای محاس��به قرار 
دهیم هم اکنون س��که ح��دود ۴6۰ هزار تومان 
حباب دارد و کاالیی پرریسک محسوب می شود 
که از این به بعد باید با احتیاط خریداری شود. 
برخ��ی تحلیلگران معتقدند قیمت های کنونی 
دالر و س��که حباب��ی اس��ت و ل��ذا از این پس 
س��رمایه گذاری در این دو حوزه ریس��ک باالیی 
خواهد داش��ت؛ در ای��ن بین بازیگ��ران بورس 
ممکن است برنده نهایی باشند و شاید به همین 
دلیل اس��ت که ش��اخص بازده نقدی بورس در 
روز 17 اردیبهشت که پیش فروش سکه متوقف 
و قیمت دالر قاچاق کاهش��ی ش��د، ۳15 واحد 

رشد کرد. 
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بانک مرک��زی در پی خ��روج آمریکا از 
برجام اعالم کرد، این بانک از مدت ها پیش 
تمهیدات الزم را برای مقابله با نقض برجام 
توسط آمریکا اندیشیده است و بدون ایجاد 
وقف��ه، به نیازها و تقاضاهای ارزی کش��ور 

پاسخ داده می شود. 
به گزارش »فرصت امروز«، در دو س��ال 
و نیم گذشته، آمریکایی ها بارها به اشکال 
مختلف در مس��یر اجرای کامل این توافق 
بین المللی که به تصویب ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل متحد نیز رس��یده اس��ت، 
س��نگ اندازی کرده اند که این رویه با روی 
کار آم��دن دونالد ترام��پ رئیس جمهوری 
آمریکا در بهمن 95 ش��دت گرفت، اما اوج 
این روند، سه شنبه ش��ب گذش��ته بود که 
ترام��پ تصمیم خ��ود را درب��اره برجام به 
اجرا گذاش��ت و کش��ورش را از این توافق 

بین المللی خارج کرد. 
از همین رو، بانک مرکزی در بیانیه ای در 
واکنش به خروج آمریکا از برجام اعالم کرد، 
آمریکا با خروج از برجام بار دیگر بدعهدی 
و غیرقاب��ل اطمینان بودن خ��ود را به همه 

جهانیان اثبات کرد. 
در ادامه این بیانیه آمده است: بدعهدی 
آمریکا از مدت ها قبل پیش بینی شده بود 
ما تمهیدات الزم را اندیشیده و مجموعه ای 
از تدابی��ر برای این منظور اتخاذ کرده ایم و 
اکنون منابع و مصارف ارزی کش��ور تحت 
اشراف و کنترل کامل قرار دارد؛ همچنین 
نظام بانکی کشور با محوریت بانک مرکزی 
توانایی کام��ل برای پاس��خگویی به همه 

نیازهای ارزی کشور را دارد. 
این بیانیه می افزاید: سیاس��ت های بانک 
مرکزی با محوری��ت حمایت از تولید ملی 
موجب کنترل جریان ورود و خروج ارز در 
کشور ش��ده و بدین ترتیب، توانایی بانک 
مرکزی برای پاسخگویی به نیازهای ارزی 

کشور افزایش یافته است. 
بانک مرکزی به هم��ه فعاالن اقتصادی 
اطمین��ان داد نقض برجام توس��ط آمریکا 
موجب ایجاد وقفه در پاسخگویی به نیازها 
و تقاضاهای ارزی کش��ور نخواهد شد و با 
رصد شرایط سیاس��ی و اقتصادی موجود، 

اقدامات و سیاس��ت های متناسب را برای 
حفظ و تداوم رش��د و توسعه کشور اتخاذ 

خواهد کرد. 
6.2 میلیارد دالر ارز در سامانه نیما 

تخصیص یافت
همچنی��ن رئیس کل بان��ک مرکزی با 
تأکید ب��ر اینکه هیچ نگرانی از تأمین ارز 
متقاضیان وجود ن��دارد، گفت: از ابتدای 
فعالیت س��امانه نیما در 22 فروردین ماه 
امسال برای تأمین مالی تجارت خارجی 
کش��ور تا 18 اردیبهشت ماه بیش از 6.2 
میلیارد دالر ارزه��ای مختلف تخصیص 

داده شده است. 
به گ��زارش ایرن��ا، ولی اهلل س��یف روز 
چهارش��نبه پس از پایان جلس��ه هیأت 
دول��ت گفت: ای��ن می��زان تخصیص ارز 
در کمت��ر از یک ماه، نش��ان دهنده نبود 
محدودیت برای نیازهای متقاضیان است. 
یادش��ده  م��دت  در  داد:  ادام��ه  وی 
همچنی��ن بیش از ۴میلی��ارد دالر منابع 
ارزی تأمی��ن ش��ده و صادرکنندگان نیز 
1.2 میلی��ارد دالر به نظ��ام بانکی واگذار 
کردند که نشان می دهد مسیر در شرایط 

عالی قرار دارد. 
رئیس بانک مرک��زی اضافه کرد: مقرر 
شده هر فردی ارز خود را به سامانه نیما 
ارائه دهد و در مدت 2۴ساعت خریداری 
نداش��ته باش��د، بانک مرک��زی با قیمت 

۴2۰۰ تومان می خرد. 
س��یف گفت: با توجه به شرایط کنونی 
رضایت قابل توجه��ی از وضعیت موجود 
حاصل شده است و در روزهای آینده نیز 

شرایط بهتر خواهد شد. 
وی ادامه داد: برای پوشش کافی تأمین 
ارز در س��امانه نیما، فهرستی از نیازهای 
منطق��ی و قابل قب��ول تهیه کردیم تا در 

کمیته مورد نظر تصمیم گیری شود. 
رئی��س کل بان��ک مرکزی اف��زود: در 
جلسه سه ش��نبه با حضور ذی نفعان بازار 
ارز از جمله واردکنندگان، صادرکنندگان 
و تولیدکنندگان، اعالم ش��د تصمیم های 
جدید درباره ارز، استقرار نسبی مناسبی 
را ب��ا توجه به زمان ان��دک انجام کارها، 

ایج��اد ک��رده و آرامش نس��بی به وجود 
آورده اس��ت.  س��یف ادام��ه داد: از همه 
ذی نفعان خواسته شد پیشنهادهای خود 
را ب��رای بهبود وضعیت موج��ود با بانک 
مرک��زی در میان بگذارند تا با گذش��ت 

زمان، مسیر تکامل طی شود. 
به گونه ای عمل می کنیم که اقتصاد 

کشور مصون باشد
وی درباره تمهیدات انجام ش��ده نسبت 
ب��ه نقض برجام از س��وی آمری��کا گفت: 
22فروردین م��اه  از  الزم  برنامه ری��زی 
امسال انجام ش��ده و شرایط ارزی کشور 
تح��ت کنت��رل ق��رار دارد؛ همچنین به 
گونه ای عمل می کنیم که اقتصاد کش��ور 
از هرگون��ه فضاس��ازی از مصونیت الزم 

برخوردار باشد. 
وی افزود: جلس��ه ام��روز دولت درباره 
اقدامات دولت نس��بت به نقض برجام از 
س��وی رئیس جمهوری آمریکا اختصاص 

داشت. 
سیف با اعالم اینکه در یک سال و نیم 
گذش��ته دولت آمریکا هیچ اقدامی برای 
پایبن��دی به تعهداتش انج��ام نداده بود، 

اظهار داش��ت: واش��نگتن تالش کرده با 
فضاس��ازی و ایجاد التهاب، اقتصاد ما را 

تحت تأثیر قرار دهد. 
رئی��س کل بان��ک مرک��زی ادامه داد: 
دول��ت ترامپ ت��الش دارد ب��ا کمترین 
زحم��ت و ایجاد هزینه های زیاد برای ما، 

بیشترین بهره برداری را کند. 
وی در پاس��خ ب��ه اینکه نق��ض برجام 
از س��وی آمریکا چه تأثیری در تعهدات 
ارزی و قرارداده��ای کش��ور دارد، گفت: 
آن برنامه ها مس��یر خود را طی می کند و 

تأثیر محسوسی نخواهد داشت. 
برنامه ریزی ه��ای  داد:  ادام��ه  س��یف 
انجام شده در ستاد اقتصادی ادامه خواهد 
یافت و مس��ائل ارزی کش��ور در منابع و 
مص��ارف و ارز مورد نی��از صادرات تحت 

کنترل است. 
رئی��س کل بانک مرکزی خاطرنش��ان 
ساخت: در این زمینه بررسی های زیادی 
انج��ام و همه احتمال ه��ا در نظر گرفته 
شده است؛ در جلسه آینده دولت، درباره 
برخی از مواردی که تقس��یم کار ش��ده، 

بررسی های الزم انجام می شود. 

اطالعیه بانک مرکزی درباره خروج آمریکا از برجام

نیازهای ارزی بدون وقفه پاسخ داده می شود  سود عجیب
سکه های پیش فروش شده

۵00 میلیارد تومان در یک ماه
سکه های پیش فروش با سررسید یک ماهه در شرایطی 
تحویل می شود که با اختالف 5۰۰ هزار تومانی از قیمت 
روز قرار دارد. در مجموع بابت یک میلیون سکه یک ماهه 
پیش فروش شده س��ودی نزدیک به 5۰۰ میلیارد تومان 
برای کل فروش ایجاد می ش��ود.  به گزارش ایس��نا، روز 
چهارش��نبه، اولین روز توزیع سکه های پیش فروش شده 
بود. با اینکه ثبت نام سکه های با سررسید یک  ماهه از 26 
فروردین شروع شد و تا یک هفته دیگه زمان سررسید آن 
است، اما قرار شد تا حدود یک هفته زودتر توزیع شود و 
قیمت فروش سکه های یک ماهه یک میلیون و 59۰ هزار 
تومان تعیین ش��د، البته این رقم با توجه به نرخی که در 
آن زمان برای هر سکه حدود بیش از یک میلیون و 8۰۰ 
ه��زار تومان بود، آنقدر جذاب ش��د که به فاصله کمتر از 
یک هفته ظرفیت ثبت نام آن پر شده و طبق اعالم بانک 
مرکزی حدود یک میلیون قطعه س��که با سررسید یک 
ماهه پیش فروش ش��د.  اما تحویل سکه های پیش فروش 
شده با سررسید یک ماهه بهانه ای شد برای بررسی سود 
ناش��ی از فروش این سکه ها. در حال حاضر هر سکه تمام 
به��ار آزادی در ب��ازار آزاد تا 2 میلیون و 1۰۰ هزار تومان 
فروش می رود. در این ش��رایط اختالف قیمت هر سکه با 
قیمت یک میلیون و 59۰ هزار تومان با بازار آزاد سودی 
نزدی��ک به 5۰۰ هزار تومان به هم��راه دارد.  در مجموع 
بابت یک میلیون سکه پیش فروش شده یک ماهه رقمی 
نزدیک به 159۰ میلیارد تومان بانک مرکزی از خریداران 
جذب کرده که این رقم در کل در مقایس��ه با قیمت روز 
سکه س��ودی حدود 5۰۰ میلیارد تومان برای خریداران 
ایجاد می کند. اگر این رقم 159۰ میلیارد تومان در مدت 
یک ماه در بانک س��پرده گذاری شده و سود آن براساس 
س��ود 15درصد ساالنه )حداکثر نرخ سود فعلی در شبکه 
بانک��ی(، مورد بررس��ی قرار گیرد، نش��ان می دهد که در 
طول سال به این مبلغ حدود 2۳8 میلیارد و 5۰۰میلیون 
تومان س��ود تعلق می گیرد که برای یک ماه به حدود 19 
میلیارد و 875 میلیون تومان می رسد.  بر این اساس سود 
ناش��ی از خرید یک میلیون قطعه سکه از طرف مردم با 
سرمایه گذاری 159۰ میلیارد تومانی در طول یک ماه به 
5۰۰ میلیارد تومان می رس��د درحالی که سود این مبلغ 
در بان��ک برای همین مدت کمت��ر از 2۰ میلیارد تومان 
اس��ت و در مجموع نش��ان می دهد که سرمایه گذاری در 
سکه 2۰برابر سرمایه گذاری در بانک در رقم کلی سودآور 
بوده است.  اما در قیاس سود بانکی و سود حاصل شده از 
فروش س��که برای یک قطعه نیز باید یادآور شد که برای 
خرید سکه یک میلیون و 59۰ هزار تومانی در طول یک 
ماه با توجه به نرخ روز سکه حدود 5۰۰ هزار تومان سود 
به دس��ت آمده درحالی که اگر این رقم در بانک و با سود 
15درصد س��رمایه گذاری شده بود، برای یک سال حدود 
2۳8 هزار و 5۰۰ تومان و برای یک ماه تا19 هزار و 875 

تومان برای صاحب پول سود ایجاد می کرد. 
 به هر صورت پیش بینی سود جذاب و باالتر از حد فعلی 
در بانک ها و یا س��ایر بازاره��ا در مدت اخیر موجب ورود 
برای خرید سکه در طرح پیش فروش شد؛ به گونه ای که 
حدود 7میلیون قطعه فروش رفت. بنا بر اعالم مسئوالن 
در این مدت تعداد خریداران قابل توجه نبود و در آخرین 
اعالم در زمانی که حدود 5میلیون قطعه فروش رفته بود 
کمت��ر از 7۰ هزار نفر برای خری��د اقدام کرده بودند. آمار 
جال��ب این بود که بودند افرادی که به تنهایی تا 25 هزار 
قطعه خرید کردند و یا برخی گزارش های دریافتی ایسنا 
حاکی از این اس��ت که برخی خری��داران با فروش ملک 
نسبت به سرمایه گذاری در پیش خرید سکه اقدام کرده اند. 
پیش فروش س��که در هفت سررسید انجام و در هفته 
ج��اری به پای��ان رس��ید. قیمت های تعیین ش��ده برای 
س��که های پیش فروش از این قرار بود که س��که تحویل 
یک ماهه یک میلیون و 59۰ هزار تومان، س��ه ماهه یک 
میلیون و 5۴۰ هزار تومان، شش ماهه یک میلیون و ۴75 
ه��زار تومان، 9ماهه یک میلیون و ۴1۰ هزار تومان، یک 
ساله یک میلیون و۳5۰هزار تومان، 18 ماهه یک میلیون 
و 2۴5 ه��زار توم��ان و 2۴ ماهه یک میلیون و 116 هزار 

تومان. 
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قائم مقام بانک مرکزی: 
موسسه مالی شناسایی نشده در 

نظام بانکی وجود ندارد
قائم مقام بانک مرکزی گفت که با حمایت دولت تدبیر 
و امید و اقدامات صورت گرفته، امروز موسس��ه مالی و 
اعتباری شناسایی نش��ده در نظام بانکی کش��ور وجود 
ندارد.  به گزارش ایرنا، اکبر کمیجانی روز چهارشنبه در 
میزگرد رویکردهای نوین حمایت و تأمین مالی بخش 
کش��اورزی در یازدهمین کنفرانس دو س��االنه اقتصاد 
کش��اورزی در کرج افزود: در س��ال 8۰ به دنبال ایجاد 
ش��رایط خاص، قانون پولی بانکی کشور کمرنگ شد و 
در پی آن بیش از 2۰درصد منابع کمیاب بانکی از مسیر 
نظام بانکی خارج و در اختیار سلسله نظام های بانکی و 

مالی مجاز و غیرمجاز قرار گرفت. 
وی ادام��ه داد: در ای��ن وضعی��ت، نظ��ارت ب��ر 
موسس��ه های مال��ی و اعتباری رنگ باخ��ت و بانک 
مرکزی ه��م فاقد پش��توانه قانونی ب��رای نظارت بر 
این موسس��ه ها بود.  کمیجانی بیان کرد: سرانجام با 
روی کار آم��دن دولت تدبیر و امید با حمایت دولت، 
مجل��س و قوه قضاییه توانس��تیم وضعیت نظارتی بر 
موسس��ه های مالی و اعتباری را س��اماندهی کنیم و 
امروز موسسه مالی و اعتباری شناسایی نشده در نظام 

بانکی کشور وجود ندارد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.2۰۰دالر آمریکا

7.88۰یورو اروپا

9.۰۰۰پوند انگلیس

1.755درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

857.7۰۰مثقال طال

197.96۰هر گرم طالی 18 عیار

1.968.۰۰۰سکه بهار آزادی

2.۰69.۰۰۰سکه طرح جدید

991.۰۰۰نیم سکه

586.۰۰۰ربع سکه

۳6۰.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

پنجشنبه
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در حال��ی که سه شنبه ش��ب با تصمیم 
ترامپ، آمریکا از برجام خارج ش��ده، اما 
ب��ورس ته��ران بی توجه به ای��ن موضوع 
با رش��د شاخص مواجه ش��ده است. این 
درحالی است که رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار گفته است جای هیچ نگرانی 
برای حمایت از سهامداران در بازار سهام 
نیست و س��هامداران حرفه ای بازار سهام 
با اش��راف به آثار روانی اخب��ار پیرامونی 
برج��ام بر ع��دم اثرات بلندم��دت چنین 

اقدام هایی واقف بوده اند.
به گزارش ایس��نا، به رغ��م خروج ترامپ 
از برج��ام، ب��ورس ته��ران در اولین دقایق 
باز ش��دن شاهد رشد قیمت ها و در نتیجه 
افزای��ش آرام ش��اخص ب��ود. ظاه��را طی 
هفته های گذشته سهم ها با کاهش قیمت 
مواجه ش��دند و به کف قیمت رس��یدند، 
عالوه بر این باقی ماندن چهار کشور آلمان، 
فرانس��ه، روس��یه و چین در کنار ایران در 
برج��ام و اظهار نظر رئی��س اتحادیه اروپا، 
امیدها را برای توافقی خوب با جهان از بین 
نبرده اس��ت و این موض��وع روی معامالت 

سهام بی تاثیر نبوده است.
روز چهارشنبه شاخص کل بازده نقدی 
و قیمت��ی بورس اوراق به��ادار تهران 86 
واحد رش��د کرد و به رقم 9۳ هزارو 691 
رس��ید، اما ش��اخص کل ه��م وزن 1۴1 
واح��د افت کرد و تا رقم 16 هزار و ۴97 
پایین آمد. شاخص آزاد شناور نیز با افت 
192 واحد رقم 99 هزار و 591 را تجربه 
کرد و ش��اخص ب��ازار اول و بازار دوم هر 
ی��ک به ترتی��ب 57 و 2۰۳ واحد رش��د 

کردند.
ف��والد مبارکه اصفه��ان، پاالیش نفت 
ته��ران و س��ایپا س��ه نم��ادی بودند که 
به ترتی��ب ب��ا 7۴، 15 و 11 واحد تاثیر 
کاهن��ده بیش��ترین نق��ش را در کاهش 
ش��اخص های بازار سرمایه داش��تند، اما 
در طرف مقابل پاالیش نفت بندرعباس، 

صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت 
ارتباطات سیار ایران به ترتیب با 52، ۳9 
و ۳6 واحد تاثیر افزاینده نقش مثبتی در 

نوسانات شاخص ها ایفا کردند.
در گ��روه فرآورده ه��ای نفت��ی، کک و 
سوخت هس��ته ای بیشترین نمادها کمتر 
از یک درصد افت قیمت را تجربه کردند. 
همچنین در گروه محصوالت ش��یمیایی 
نیز روند کاهش قیمت ها بیشتر محسوس 
ب��ود.در عی��ن ح��ال، در گ��روه خودرو 
و س��اخت قطع��ات قیمت س��هام تمام 
ش��رکت ها غیر از دو نم��اد افت را تجربه 
کردند در این گروه ۳77 میلیون سهم به 
ارزش بیش از ۳7 میلیارد و 6۰۰ میلیون 
توم��ان م��ورد داد و س��تد ق��رار گرفت. 
همچنین در گروه قند و شکر نیز سهم ها 

عمدتا با کاهش قیمت همراه بودند.
ارزش معام��الت بورس ته��ران به رقم 
۴66 میلیارد تومان بالغ شد که این رقم 
ناش��ی از دست به دست شدن 2 میلیارد 
اوراق مال��ی و س��هام بود ک��ه تعداد این 
معامالت به 66 هزار و 816 مورد رسید. 
آیفک��س نیز با اف��ت 8.۴ واحدی همراه 
شد و به رقم 1۰7۰ واحدی رسید. ارزش 
معام��الت فرابورس ایران ت��ا  رقم 1۴7 
میلیارد تومان باال رفت و حجم معامالت 

رقم 286 میلیون س��هم و اوراق مالی را 
تجربه کرد.

بازی ترامپ در بازار سرمایه
رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
نیز پیرامون تأثیر خروج آمریکا از برجام 
بر روی بازار س��هام گفت: بر اساس ماده 
28 قان��ون رف��ع موانع تولی��د »صندوق 
تثبیت بازار سرمایه« عهده دار حمایت از 
سهامداران خرد بوده و در مواقع مختلف 
در بازار س��هام فعال اس��ت. همچنین در 
ص��ورت نیاز نیز صن��دوق توس��عه بازار 
س��رمایه که وظایف مش��ابهی با صندوق 
تثبیت دارد همچنان عملیات بازارگردانی 

سهام را دنبال می کند.
ش��اپور محمدی در گفت وگو با فارس 
از بهب��ود وضعی��ت س��ودآوری و فروش 
ش��رکت ها با توجه به ن��رخ ارز برآوردی 
در بودج��ه آنها خب��ر داد و گفت: اصالح 
دستورالعمل معامالت اعتباری به نحوی 
انجام خواهد ش��د که تاثی��ری روی بازار 

سهام فعلی نداشته باشد.
محمدی با بیان اینکه جای هیچ نگرانی 
برای حمایت از سهامداران در بازار سهام 
نیست، عنوان کرد:س��هامداران حرفه ای 
بازار سهام با اش��راف به آثار روانی اخبار 
پیرامونی برج��ام بر عدم اثرات بلندمدت 

چنین اقدام هایی واقف بوده و هم اکنون 
ب��ا توجه به اس��تراتژی بلند مدت خود و 
س��ودآوری ش��رکت ها تمایلی به فروش 

سهام ندارند.
به گفته وی، سودآوری شرکت ها بهتر 
از دوره ه��ای مال��ی قبل اس��ت و انتظار 
می رود استراتژی کسب بازدهی در روند 
بلندمدت بازار س��هام ادامه یابد، این در 
حالی اس��ت ک��ه در مواق��ع مقطعی اگر 
عده ای بخواهن��د دارایی های خود را نقد 
کنن��د به طور حتم صندوق تثبیت کمک 

خواهد کرد.
رئیس سازمان بورس ادامه داد: ممکن 
اس��ت روند بازار س��هام اندک��ی با افت و 
خیزهای طبیعی ناش��ی از ریس��ک های 
دیگری روبه رو شده باشد و در عین حال 
با  تعدیل ه��ا و اصالح قیمتی که صورت 
گرفت��ه درنهای��ت منجر به ش��کل گیری 
وضعیت با ثبات در ش��رایط فعلی ش��ده 

است.
ب��ه باور وی، بازار س��هام هم اکنون در 
وضعیتی که بتواند بر اس��اس سودآوری 
شرکت ها ثبات داش��ته باشد قرار گرفته 
و با تحلیل مناس��بی که س��رمایه گذاران 
انجام می دهند و بر اساس افق بلندمدت 
س��رمایه گذاری خود می توانند نظاره گر 

وضعیتی مناسب در بازار باشند.
س��خنگوی س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار  در برابر این پرسش که با توجه به 
گزارش های دریافتی از ناشران بورسی و 
فرابورسی از سوی سازمان بورس وضعیت 
سودآوری ش��رکت ها چگونه است ،گفت: 
وضعیت س��ودآوری شرکت ها با توجه به 
ن��رخ ارز برآوردی در بودج��ه آنها، اغلب 
حاکی از وضعیت بهتر درآمدی و فروش 
مناسب شرکت ها اس��ت و در مجموع از 
لح��اظ تاثیرات ارزی و ف��روش وضعیت 
مناس��بی برای ش��رکت های بورسی رقم 

خورده است.

رشد آرام قیمت ها در بورس تهران

بازی بی تاثیر ترامپ در بازار سرمایه ایران
دریچه

بالتکلیفی مشموالن سهام عدالتی 
که سود کامل دریافت نکرده اند

در حالی که سازمان خصوصی سازی اعالم کرده سود 
سهاِم تمام مشموالن س��هام عدالت که شماره شبای 
حساب بانکی خود را به درستی در سامانه ثبت کرده اند 
پرداخت شده، تعدادی از مشموالن می گویند که این 

مبالغ به طور کامل به حساب شان واریز نشده است.
به گزارش ایسنا، سازمان خصوصی سازی طی ماه های 
گذشته شروع به پرداخت سود سهام عدالت مربوط به 
س��ال مالی 1۳95 کرد. این سازمان مدعی شد که تا 
پایان س��ال 1۳96 سود س��هام عدالِت 19 گروه از 2۰ 
گروه مشموالن سهام عدالت را به طور کامل پرداخت 
کرده است. سازمان خصوصی سازی به تازگی نیز رسما 
اعالم کرد که سود سهام عدالت گروه بیستم را هم به 
طور کامل واریز کرده و تنها مشموالنی سود نگرفته اند 
که شماره شبای بانکی خود را یا نادرست وارد کرده اند 
یا اصال وارد نکرده اند. اما گزارش های رس��یده نشان از 
آن دارد که تعدادی از مشموالن سهام عدالت با اینکه 
در مرحله اول واریز س��ود، مبلغی را دریافت کرده اند، 
اما در مراحل بعدی هیچ س��ودی را دریافت نکرده اند. 
نکت��ه قابل توجه اینکه ش��ماره ش��بای حس��اب این 
مش��موالن به درستی در س��امانه سهام عدالت ثبت و 
از طرف س��ازمان خصوصی سازی نیز به تایید رسیده 
اس��ت، به طوری که همانطور که گفته شد در مرحله 
اول، این مش��موالن سود خود را دریافت کرده اند. این 
مش��موالن تاکید دارند که ش��ماره شبای بانکی خود 
را در این مدت تغییر نداده اند و این ش��ماره مس��دود 
نیز نش��ده است. پیگیری ها از سازمان خصوصی سازی 
به اینجا رس��ید که سازمان خصوصی سازی گفت: »در 
تاریخ اول اردیبهش��ت ماه س��ال 1۳97 ما تمام مبالغ 
سود سهام را به یکی از بانک های عامل )بانک تجارت( 
واریز کرده ایم و بانک عامل نیز قطعا طی ۳ الی 5 روز 
س��ود را به حساب مشموالن واریز کرده است.« اما در 
پیگیری های چندباره ایسنا مشموالن می گویند در این 
دوره پرینت صورت حس��اب خود را از بانک گرفته اند، 
ولی هیچ مبلغی بابت سود سهام عدالت به آنها پرداخت 
نشده است. مشخص نیست که سازمان خصوصی سازی 
مبلغی به حساب بانک نریخته یا اینکه بانک عامل این 
مبالغ را به حساب مش��موالن واریز نکرده، اما یکی از 
مشموالن گفته که بانک عامل که وی در آنجا حساب 
دارد ب��ه مش��مول اعالم کرده اگر س��ازمان خصوصی 
س��ازی بابت سود س��هام عدالت مبلغی واریز می کرد 

بانک نیز  آن مبلغ را به حساب مشمول می ریخت.

کاهش ارزش سهام ایرباس و پژو
واکنش بورس های جهان به خروج 

آمریکا از برجام
در پی اظهارات ترامپ مبن��ی بر خروج از برجام، 
ارزش س��هام ش��رکت های ط��رف قرارداد ب��ا ایران 
ب��ه ش��دت افت کردن��د. در ای��ن میان در فرانس��ه 
شرکت های ایرباس، پژو و رنو با کاهش شدید ارزش 

سهام مواجه شدند.
ب��ه گ��زارش فارس ب��ه نق��ل از رویت��رز، پس از 
اظه��ارات ترامپ مبنی ب��ر خ��روج از برجام ارزش 
سهام شرکت های پژو و همچنین شرکت هواپیمایی 
ایرباس به ش��دت کاه��ش یافت. این ش��رکت های 

خودرویی و هواپیمایی با ایران قرارداد دارند.
براساس گزارش رویترز، سهام پژو 1.5 درصد افت 
کرد و همچنین ارزش سهام شرکت خودروسازی رنو 
که رقیب پژو است و با ایران قرارداد دارد ۰.۳ درصد 
کاهش یافته اس��ت. همچنین ارزش س��هام ایرباس 
نیز 1.1 درص��د کاهش یافته اما در این میان ارزش 
سهام شرکت توتال که قرارداد توسعه فاز 11 پارس 
جنوبی را با ایران منعقد کرده اس��ت ۰.7 درصد باال 
رفت. پیش از این رئیس ش��رکت توتال اعالم کرده 
بود برای گرفتن معافیت تحریمی از آمریکا اس��ت تا 

پروژه فاز 11 پارس جنوبی را پیش ببرند.
همچنین بورس های آس��یایی عملک��رد متفاوتی 
از خود نش��ان دادند اما ش��اخص ه��ا در بورس وال 
استریت نس��بتا بدون تغییر باقی ماندند. به گزارش 
ایسنا به نقل از شیکاگو تریبون، پس از آن که دونالد 
ترام��پ- رئیس جمهور آمریکا- اعالم کرد آمریکا از 
تواف��ق هس��ته ای 2۰15 خ��ارج و تحریم های علیه 
ایران را مجددا برقرار خواهد کرد، بهای نفت افزایش 
یافت و بورس های آسیایی عملکرد مختلفی از خود 
نش��ان دادند. افزایش بهای نفت تاثیر مختلفی روی 
کش��ورهای مختلف خواهد داش��ت و باعث افزایش 
قیمت ها در کشورهای وارد کننده نفت چون ژاپن و 
تقویت درآمد کش��ورهای صادرکننده چون اندونزی 

می شود.
ش��اخص »نیک کی 225« ب��ورس توکیو با ۰.۴ 
درصد کاهش به 22۴12.96 واحد رسید  و شاخص 
»کسپی« بورس س��ئول ۰.1 درصد عقب نشست و 
به 2۴۴7.۰2 واحد رس��ید. در هنگ کنگ، شاخص 
»هانگ سنگ« با ۰.5 درصد افزایش به ۳۰552.57 
واحد رس��ید اما شاخص »ش��انگهای کامپوزیت« با 
اف��ت ۰.1 درصدی س��طح ۳159.22 واحدی را به 

ثبت رساند.
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ی��ک مق��ام مس��ئول گفت ب��ا توجه 
ب��ه خوداتکای��ی 9۰درص��دی صنع��ت 
ماش��ین آالت کش��اورزی، خروج آمریکا 
از برج��ام تأثی��ری ب��ر رون��د توس��عه 

مکانیزاسیون نخواهد داشت. 
کامبیز عباس��ی، رئیس مرکز توس��عه 
مکانیزاس��یون وزارت جهاد کشاورزی در 
گفت وگ��و با باش��گاه خبرن��گاران جوان، 
درب��اره تأثیر خروج آمری��کا از برجام بر 
صنعت ماش��ین آالت کش��اورزی، اظهار 
ک��رد: ب��ا توج��ه ب��ه خوداتکای��ی بیش 
ماش��ین آالت  صنع��ت  9۰درص��دی  از 
کشاورزی، خروج آمریکا از برجام تأثیری 
ب��ر روند توس��عه مکانیزاس��یون نخواهد 

داشت. 
وی اف��زود: دونالد ترامپ که از س��ال 
95 ب��ه عن��وان رئیس جمه��ور آمری��کا 
س��ر کار آمد، بارها بر پای��ان دادن برجام 
تأکید کرده اس��ت و این در حالی   اس��ت 

که س��رمایه گذاری گسترده در سال های 
اخیر منجر به سوق دادن ذائقه کشاورزان 

به سمت صنعت داخل شده است. 
صنع��ت  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  عباس��ی 
ماشین آالت کش��اورزی داخل جوابگوی 
نیاز کش��ور اس��ت، تصریح کرد: هرچند 
در برخ��ی فناوری های نوین دچار برخی 
مش��کالت هس��تیم، اما نگران��ی در این 
زمینه نداریم چراکه با همکاری با س��ایر 
کشورها تکنولوژی های نوین قابل تأمین 

خواهد بود. 
به گفته وی پس از تأمین فناوری های 
نوین از س��ایر کشورها، دانش فنی آن را 
در کشور بومی سازی خواهیم کرد که در 
کالن قضی��ه با توجه به خوداتکایی بیش 
از 9۰درص��دی در حوزه مکانیزاس��یون، 
مشکلی برای صنعت داخل پیش نخواهد 

آمد. 
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون ادامه 

داد: در س��ال های اخیر س��رمایه گذاری 
 6۰۰ و  5ه��زار  از  بی��ش  گس��ترده ای؛ 
میلیارد توم��ان در حوزه مکانیزاس��یون 
ص��ورت گرفت که 1۰ ت��ا 15درصد این 
میزان سرمایه گذاری خارجی است و این 
امر بیانگر ارتباط تنگاتنگ تولیدکنندگان 
داخ��ل با کش��ورهای اروپای��ی در حوزه 

ماشین آالت است. 
به گفت��ه وی، تولیدکنن��دگان صنعت 
ماشین آالت داخل با کش��ورهای ایتالیا، 
آلمان، اتریش و عموم کشورهای اتحادیه 
اروپا، آس��یای جنوب ش��رقی و آس��یای 
ش��رق همچ��ون ژاپ��ن و ک��ره در حوزه 
ماش��ین آالت زراعت برنج و کش��ورهای 
ترکی��ه در تأمین ماش��ین آالت و قطعات 

یدکی ارتباطات خوبی داریم. 
عباس��ی ب��ا اش��اره ب��ه دالی��ل ذائقه 
کشاورزان به صنعت ماشین آالت داخل، 
گفت: با توجه به آنکه قیمت ماشین آالت 

داخل یک س��وم، یک چه��ارم و یک پنجم 
اروپایی و آمریکایی  قیمت ماش��ین های 
اس��ت و از طرفی تفاوت محسوس��ی در 
کیفی��ت ماش��ین آالت داخل با مش��ابه 
خارجی وجود ندارد، کش��اورزان گرایش 
باالیی به خرید ماش��ین آالت داخل پیدا 
کردند.  رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون 
س��رمایه گذاری  اف��زود:  کش��اورزی، 
گس��ترده در دول��ت تدبی��ر و امی��د در 
بخش ماش��ین آالت کش��اورزی منجر به 
دگرگون��ی و پوس��ت اندازی این صنعت 
شد درحالی که تا سال 92 این صنعت به 

تعطیلی کشیده شده بود. 
از بی��ش  فعالی��ت  وی،  گفت��ه   ب��ه 

25۰ عرضه کننده ماشین آالت کشاورزی 
و ۳۰۰ عرضه کنن��ده تجهی��زات آبیاری 
در کش��ور بیانگر تزریق طالیی س��رمایه 
در س��ال های اخیر و توجه دولت به این 

بخش است. 

رئی��س کنفدراس��یون ص��ادرات تصریح ک��رد: در 
بخش��نامه های جدی��د بان��ک مرکزی ب��رای فعاالن 
اقتص��ادی تنها موردی که دس��تورالعمل های اجرایی 
آن ابالغ نشده، صادرات است و با وجود اهمیت مقوله 
صادرات هن��وز مکانیزم ها در مورد نح��وه صادرات و 

بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین نشده است. 
به دنبال سیاس��ت های جدی��د ارزی دولت و بانک 
مرک��زی دس��تورالعمل هایی ابالغ ش��د و از س��امانه 
تج��اری جدید یا همان س��امانه نیما برای اس��تفاده 
فع��االن اقتص��ادی رونمای��ی ش��د. بع��د از اقدامات 
دیدگاه های متفاوتی مطرح ش��د؛ برخی بر این باورند 
که این سیاس��ت های جدید روند ص��ادرات و واردات 
را تس��هیل می کن��د و برخی دیگر صحب��ت از ایجاد 
موان��ع س��ر راه فعاالن اقتص��ادی می کنن��د. در این 
زمین��ه محمد الهوت��ی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار 
کرد: صادرات این بخش مغفول مانده در سیاست ها و 
دستورالعمل های جدید بانک مرکزی است و برخالف 

واردات مکانیزم های آن تعریف نشده است. 
وی معتقد است اگر به بخشنامه ها و دستورالعمل ها 
توجه کنیم، می بینیم که در این بخش��نامه ها واردات 
کامال تعیین تکلیف ش��ده است و کسانی که نیازمند 

ارز هستند در دستورالعمل 29 بندی دیده شده است، 
اما تنها موردی که به آن توجه نش��ده صادرکنندگان 
هس��تند؛ به این معنی که هنوز دستورالعمل اجرایی 
صادراتی از طرف بانک مرکزی نشان دادع نشده است 
که صادرکننده باید به چه صورت صادر کند و اگر که 
تعهد ارزی دارد چه ش��رایطی خواهد داش��ت و صرفا 
کلیات آن گفته شده و در جزییات ورود نشده است. 
رئی��س کنفدراس��یون صادرات ادام��ه داد: ضمن 
اینک��ه صادرکنندگان بخش میعانات و پتروش��یمی 
ج��زو صادرکنندگان��ی هس��تند که اع��الم آمادگی 
کردند که می توانند ارزش��ان را از طریق سامانه نیما 
و روش ه��ای دیگ��ری بانکی با ن��رخ ۴2۰۰ تومانی 
به سیس��تم بانکی واگذار کنن��د ولی صادرکنندگان 
س��ایر کاالها یعنی صادرکنندگان کوچک و متوسط 
با وجود اینکه در بخش��نامه اش��اره شده است باید 
صادرات ش��ان را مس��تقیم در اختی��ار واردکنن��ده 
بگذارند هنوز مکانیزم آن مش��خص نش��ده اس��ت. 
در بخش��نامه آمده اس��ت که وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت باید برای صادرکنندگان��ی که 8۰درصد 
صادرات را تش��کیل می دهن��د یعنی صادرکنندگان 
پتروشیمی و میعانات لیستی مشخص کند که هنوز 

این کار را انجام نداده است.  عضو هیأت نمایندگان 
ات��اق بازرگانی ایران با بی��ان اینکه تکلیف واگذاری 
ارز حاصل از صادرات مش��خص نش��ده است، گفت: 
ظاهرا دو بازار عراق و افغانس��تان از قائده مس��تثنی 
شده اند اما بعد از آنکه بخشنامه را می بینیم متوجه 
می ش��ویم که فقط بند »پ« مستثنی شده است و 
این دو بازار ملزم نیس��تند که ارزشان را به سیستم 
بانکی واگذار کنند و تعهد ارزی داش��ته باشند و دو 
بند مرتبط دیگر که تصریح می کند که باید واردات 
در مقابل صادرات انجام بگیرد یا سپرده گذاری شود 
به قوت خودش باقی اس��ت و عمال صادرات با ابهام 

روبه رو است. 
وی تصریح کرد: بخشی که هنوز در مورد آن به طور 
کامل تصمیم گیری نشده و دستورالعمل های اجرایی 
آن کامل ابالغ نشده بخش صادرات است. جای تعجب 
دارد که صادرات که رش��د 15درصدی داش��ته و تراز 
تج��اری را در یک ماه مثبت کرده، کمتر به آن توجه 
ش��ده و هنوز تصمیم قطعی در مورد آن گرفته نشده 
اس��ت. ضمن اینکه صداهایی که از طرف دولتمردان 
می رس��د بیشتر دستوری و قهری است تا ارشادی که 

بتواند دغدغه های صادرکنندگان را برطرف کند. 

تکلیف صادرات در دستورالعمل های جدید ارزی مشخص نیست

تصمیم ترامپ اثری بر صنعت مکانیزاسیون داخل ندارد
اخبار

خروج ترامپ بر صنعت نفت کشور، تأثیری 
نخواهد داشت

 تکیه بر توان داخلی، معادله های 
ترامپ را بر هم می زند

نایب  رئیس کمیس��یون انرژی  مجلس گفت خروج 
ترامپ  و امثال آن، هیچ تأثیر جدی در توسعه کشور  

از جمله صنعت نفت  نخواهد داشت. 
علی ادیانی ، نایب رئیس کمیس��یون انرژی مجلس 
شورای اس��المی در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران 
جوان، درباره  تأثیر خروج ترامپ از برجام  بر توس��عه 
صنع��ت نفت اظهار کرد: در این رابطه  دو دیدگاه در 
کش��ور وجود دارد ؛ یک دیدگاه در اقلیت  اس��ت  که 
گاهی در تاریخ بعد از انقالب  برخی از دس��تگاه های 
اجرایی ، قوه مجریه  و بخش��ی از مجلس  را در اختیار 
گرفته اس��ت . معتقدان این دیدگاه بر این باورند  که 
برای توس��عه و تقویت  زیرساخت های کشور یک راه 
وج��ود دارد، آن هم گ��ره زدن خود به غرب و آمریکا 

است. 
وی اف��زود: دی��دگاه دوم که نقط��ه مقابل دیدگاه 
فوق قرار دارد، بر این باور اس��ت که توسعه و تقویت  
زیرساخت های کشور با تکیه بر ظرفیت ، قابلیت ها و 
دانسته های بالقوه  و بالفعل  کشور امکان پذیر خواهد 

بود. 
نایب رئی��س کمیس��یون ان��رژی  مجلس ش��ورای 
اس��المی اضافه کرد: به راحتی می توانیم در مباحث 
مربوط به نرم افزاری از فکر نیروی انسانی خوش فکر 
و جوان کش��ور اس��تفاده کنیم . همچنین در بخش 
سخت افزاری نیز می توانیم  بر توان داخل تکیه کنیم، 
البته  بهره مندی از این دو توان با نگاه به بیرون برای 
تقویت درون، فرجام خوشایندی  برای کشور خواهد 

داشت. 
وی تأکید کرد: نگاه مدیران، متولیان و نمایندگان 
مجلس باید متکی  بر نگاه دوم باش��د که ریش��ه در 
باورهای انقالب  داشته و با رهنمودهای  حضرت امام 
خمینی )ره(، باورهای مقام معظم رهبری و مجموعه 
فرهیخت��گان  و عالقه مندان به انق��الب و ملت ایران 

عجین  شده است. 
نایب رئیس کمیس��یون انرژی  مجلس تصریح کرد: 
ورود و خ��روج ترامپ  و امث��ال آنها هیچ تأثیر جدی 
و اثربخش��ی  بر توسعه کش��ور از جمله صنعت نفت 
نخواهد داشت. این شعار نیست، بلکه واقعیت است. 
وی بی��ان ک��رد: ما جن��گ را چگونه ب��ه پیروزی 
رس��اندیم ؟ آیا از آمریکا و نظام غرب کمک گرفتیم؟  
برعک��س؛ آنها در این باره  نقطه مقابل ما قرار گرفته 
بودند، عالوه بر این آیا دس��تیابی  ایران به غنی  سازی 
2۰درص��دی با تکیه بر نظام س��لطه  آمری��کا و اروپا 

محقق شد؟ 
نایب رئی��س کمیس��یون ان��رژی  مجلس ش��ورای 
اسالمی اضافه کرد: ایران امروز، به لحاظ رشد علمی 
رتبه یک منطقه را از آن خود کرده است و در برخی 
از مقوله ها در زمینه دستیابی به فناوری  و تکنولوژی  
علمی جزو 5 تا 7 کشور دنیاست؛ آیا این موفقیت ها 
با کمک مستشاران آمریکا و اروپا پدیدار شده است؟ 
وی تأکید کرد: باید مسئوالن و ملت ایران همگام با 
هم به ظرفیت های داخلی تکیه کنند. اگر ما فرهنگ 
مقاومت، استقامت و ایستادگی را به واقع باور کنیم، 
به راحتی خواهیم توانست با تکیه بر داشته  های ملی 
در زمینه تقویت و ارتقای کش��ور کمک رسان باشیم. 
از ای��ن رو حضور یا فقدان حض��ور ترامپ  و امثالش  

هیچ تأثیری بر کشور نخواهد گذاشت. 
ادیانی  با اش��اره ب��ه این بیت از ش��عر حافظ »ای 
مگس حضرت س��یمرغ نه جو النگه توست«، »عرض 
خ��ود می بری و زحمت م��ا م��ی داری«، گفت: این 
موضوع مص��داق بارز رابط��ه  ما و خ��روج ترامپ  از 

برجام  است. 
وی بی��ان کرد: خروج ترامپ  هرچند می تواند ما را 
به زحمت بیندازد  اما اعتماد و باور بر توان داخلی، در 
نهایت فرج��ام  موفقیت آمیزی را برای ما رقم خواهد 

زد؛ چراکه تجربه انقالب گواه صادق این ادعاست . 
ادیان��ی گف��ت: کلی��د حل هم��ه مس��ائل را باید 
در درون کش��ور جس��ت وجو کنیم، بای��د به دنبال 

خودباوری  ملت باشیم  نه کدخدا  باوری بعضی ها. 

هشدار اتحادیه اتاق های بازرگانی آلمان 
نسبت به همکاری شرکت ها با ایران

اتحادی��ه اتاق های بازرگانی آلم��ان اعالم کرد، اگر 
ش��رکای ایران��ی ش��رکت های اروپایی در فهرس��ت 
تحریم ه��ای دولت آمریکا قرار بگیرند، ش��رکت های 
اروپای��ی ممک��ن اس��ت در آمریکا ب��ا مجازات هایی 

مواجه شوند. 
به گزارش تس��نیم به نق��ل از رویترز، بعد از اعالم 
خ��روج آمریکا از برجام، اتحادی��ه اتاق های بازرگانی 
دی  ای اچ کی آلمان اعالم کرد، اگر ش��رکای ایرانی 
ش��رکت های اروپایی در فهرس��ت تحریم های دولت 
آمریکا قرار بگیرند، شرکت های اروپایی ممکن است 

در آمریکا با مجازات هایی مواجه شوند. 
ولک��ر تری��ر، رئی��س بخ��ش تج��ارت خارج��ی 
اتحادیه های اتاق های بازرگانی دی  ای اچ کی آلمان 
گفت:  »شرکت های اروپایی در حال حاضر در آمریکا 
با تهدید مجازات هایی مواجه اند، به طور مثال ممکن 
است که شرکای تجاری ایران در لیست تحریم های 

آمریکا قرار بگیرند.«

تجارت

مبادالت تجاری ایران – پاکستان 
 به بیش از یک میلیارد و
300 میلیون دالر رسید

رایزن بازرگانی پاکس��تان گفت در س��ال گذش��ته 
مبادالت تجاری ایران – پاکستان به بیش از یک میلیارد 
و ۳۰۰ میلی��ون دالر رس��ید که این میزان نس��بت به 

سال های گذشته افزایش مناسبی را داشته است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، ن��ذر محمد رانجها در نشس��ت 
مش��ترک با بازرگانان و تجار اس��تان اردبی��ل در اتاق 
بازرگان��ی، صنایع و معادن و کش��اورزی اظهار کرد: ما 
مش��تاق افزایش مب��ادالت تجاری ایران و پاکس��تان 
هس��تیم و تالش می کنیم روابط تج��اری بین این دو 
کش��ور را فارغ از نگاه های سیاس��ی و جغرافیایی ارتقا 
دهیم.  وی عالقه مندی و مش��ترکات دو کش��ور ایران 
و پاکستان را یادآور ش��د و خاطرنشان کرد: در بخش 
صنعتی و بازرگانی و تجارت ما خواستار گسترش بیش 
از پیش روابط هستیم که امیدواریم این عالقه مندی در 

کشور دوست و همسایه ایران نیز ایجاد شود. 
رایزن بازرگانی پاکستان با اشاره به مسائل مطرح شده 
از س��وی تج��ار و بازرگان��ان اردبیل در راس��تای حل 
مش��کالت و موانع تجاری بین دو کش��ور بیان کرد: ما 
در راس��تای گس��ترش این روابط در کنار تجار ایرانی 
هستیم و از دولتمردان دو کشور نیز می خواهیم زمینه 
تس��هیل روابط تجاری بین ایران و پاکستان را به نحو 
احس��ن فراهم آورند.  نذر محمد رانجها تصریح کرد: با 
وجود مش��کالت و موانع ایجادشده بر سر راه مبادالت 
تجاری دو کش��ور در س��ال گذشته ما ش��اهد افزایش 
میزان مبادالت ایران و پاکستان به بیش از یک میلیارد 
و ۳۰۰میلی��ون دالر هس��تیم که این رقم نس��بت به 

سال های قبل از افزایش قابل قبولی برخوردار است. 
وی س��هم ایران را از ای��ن تجارت 9۳۰ میلیون دالر 
و س��هم پاکستان را نیز ۳7۰ میلیون دالر اعالم کرد و 
گفت: بازار 22۰ میلیون نفری پاکس��تان مقصد خوبی 
برای صادرات محصوالت ایرانی است که این می طلبد تا 
تجار و بازرگانان ایرانی و اردبیلی با نیازهای این بازار به 
خوبی آشنا شوند.  رایزن بازرگانی پاکستان با بیان اینکه 
دولت  ایران و پاکستان محدودیت هایی را برای تجار و 
بازرگانان دو کشور فراهم آورده است، افزود: در این بین 
بازرگانان باید با اعمال فشار و گذر از این محدودیت ها 
زمینه حضور در این بازارها را فراهم کرده و با شناخت 

کامل از نیازهای همدیگر وارد تجارت شوند. 
ن��ذر محمد رانجه��ا از صادرات محص��والت متنوع 
غذایی، لبنیات، کاش��ی و س��رامیک، فرش، الستیک 
و . . . از ای��ران به پاکس��تان خب��ر داد و اظهار کرد: در 
مقابل از پاکستان نیز محصوالت نساجی، لباس، لوازم 
دندانپزشکی و جراحی وارد ایران می شود اما متأسفانه 
به دلیل نبود تسهیالت و مشوق ها به رغم قیمت پایین 
این محصوالت تجار ما به راحتی نمی توانند محصوالت 
خود را در ایران عرضه کنند.  رایزن بازرگانی پاکستان 
ادامه داد: امیدواریم با تس��هیل رواب��ط تجاری ایران و 
پاکستان از س��وی دولتمردان در سال های آتی شاهد 

گسترش این مبادالت بین دو کشور باشیم. 

کاهش هزینه ها با ایجاد واحد 
فرآوری در کنار معادن

رئی��س س��ازمان نظام مهندس��ی معدن اس��تان 
زنج��ان گفت با ایجاد واحد ف��رآوری در کنار معادن 

هزینه های معادن کاهش می یابد. 
مه��دی حمی��دی در گفت وگو با خبرنگار ایس��نا، 
اظهار ک��رد: معدنکاری از دیرباز یک��ی از مهم ترین 
فعالیت ه��ای بش��ر بوده اس��ت و ای��ن صنعت جزو 
صنایع مادر به ش��مار می رود که ب��ا تأمین مواداولیه 
سایر صنایع نقش��ی حیاتی در حوزه اقتصاد دارند و 
بخش معدن کش��ور با داش��تن ویژگی های منحصر 
به فرد گواه مزیت های بی ش��مار برای سرمایه گذاری 
در این حوزه اس��ت.  این مس��ئول ادامه داد: زنجان 
جزو اس��تان های معدن خیز کش��ور از لحاظ تنوع و 
میزان ذخایر معدنی است و در رتبه دوازدهم کشور 
ق��رار دارد؛ همچنین در کش��ور 68 نوع تنوع ذخایر 
معدنی وجود دارد که ۳1 نوع آن در معادن اس��تان 
زنجان اس��ت.   وی افزود: معادن اس��تان زنجان در 
مناطق دورافتاده واقع ش��ده و نزدیک ش��هر نیست 
و عالوه بر مش��کل دور بودن این معادن مشکل دیگر 
این است که اکثر معادن استان کوچک مقیاس بوده 
و فقط معدن بزرگ س��رب و روی انگوران در استان 

است که مقیاس باالیی دارد. 
 حمیدی خاطرنش��ان کرد: باید توجه داش��ت که 
معادن نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی استان 
دارن��د و باید در راس��تای حل مش��کالت صاحبان 
مع��ادن و معدن��کاران اقدامات اساس��ی انجام داد و 
قوانین جدیدی با توجه به ش��رایط جدید و وضعیت 
معادن در راستای بهبود وضعیت معدن ها تصویب و 
اجرایی کرد و یکی از بزرگ ترین مشکل بهره برداران 
در ح��وزه فعالیت خ��ود، وجود معارض��ان محلی و 

روستایی است که با فرهنگ سازی حل می شود. 
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان، 
یادآور شد: باید فرهنگ سازی کافی در زمینه فعالیت 
معدن به ویژه در بین روس��تاییان انجام ش��ود و در 
صورت حمایت ارگان ه��ای ذی صالح واحد فرآوری 
در کنار معدن ایجاد شده و با این اقدام هزینه ها هم 
کاهش می یابد و ارزش افزوده بیشتری نصیب استان 

و معدن کاران زنجانی می شود. 

پنجشنبه
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سه ش��نبه شب باالخره بعد از 
ماه ها کش وقوس، ترامپ تعلیق 
تحریم های ایران را تمدید نکرد 
و به این ترتی��ب آمریکا از برجام 

خارج شد. 
بالفاصل��ه پس  از ای��ن اتفاق، 
مقامات اروپایی از جمله فدریکا 
سیاس��ت  رئی��س  موگرین��ی، 
خارج��ی اتحادی��ه اروپا با اعالم 
حمایت از برجام بر ادامه داشتن 

روابط با ایران تأکید کردند. 
یک��ی از صنایع ایران که پس 
از امضای برجام به س��رعت رشد 
ک��رد، صنعت خودرو ب��ود. این 
صنع��ت که س��ال ها ب��ه دلیل 
عقب ماندگی  دچ��ار  تحریم ه��ا 
ش��دید از رقبای خود شده بود، 
با امض��ای قراردادهای خارجی 
به س��رعت درصدد جبران زمان 
ازدس��ت رفته برآم��د. اما اکنون 
ب��ا خ��روج آمری��کا از برج��ام، 
نگرانی های��ی در مورد ادامه این 

قراردادها به وجود آمده است. 
از  در زمینه هواپیم��ا، برخی 
قطع��ات به طورکل��ی در آمریکا 
س��اخته می ش��وند و ب��ه دلیل 
عدم مقرون به صرفه بودن کشور 
دیگری ای��ن قطع��ات را تولید 
نمی کن��د، پس ب��رای خرید هر 
نوع هواپیما، ایران نیاز به مجوز 

اوفک دارد. 
اما در م��ورد خودرو اینچنین 
نیس��ت و فن��اوری خودروهای 
آس��یایی و اروپایی در بسیاری 
خودروه��ای  از  برت��ر  م��وارد 
آمریکای��ی ب��وده و بس��یاری از 
آمریکایی  خودروه��ای  قطعات 
در اروپا یا آس��یا تولید می شود. 
پس برای قراردادهای خودرویی 

نیازی به مجوز اوفک نیست. 
خودروس������ازان فرانس��وی 
سال هاس��ت ک��ه ب��ه ش��رکای 
ای��ران  خودروس��ازان  س��نتی 
ای��ن  و  تبدیل ش���������ده اند 

خودروس��ازان هیچ فعالیتی در 
بازار آمریکا ندارند. پس نگرانی 
ه��م از بابت واکن��ش آمریکا به 

خاطر ارتباط با ایران ندارند. 
تجربه ثابت کرده س��ازندگان 
خودروه��ای تجاری ه��م مانند 
ول��وو و بن��ز، در رواب��ط کاری 
چندان نگاهی به سیاس��ت های 
آمریکا ندارند و هر دو ش��رکت 
در زمان پیش از برجام، مدت ها 
در ای��ران فع��ال بودن��د و تنها 
در چن��د س��ال آخر ک��ه اروپا 
و ش��ورای امنیت ه��م ایران را 
فعالیت شان  بودند  کرده  تحریم 

در ایران متوقف شد. 
به این ترتیب ب��ا خروج آمریکا 
از برجام، کمترین مشکل برای 
ایجاد  قرارداده��ای خودروی��ی 
می ش��ود. پس صنعت خودروی 
ایران صدم��ه ای از این تصمیم 
رئیس جمه��ور آمری��کا نخواهد 

دید. 

ایج��اد  ص��ورت  در  البت��ه 
تحریم از س��وی شورای امنیت 
ی��ا همراه��ی اروپ��ا ب��ا آمریکا 
مانن��د پی��ش از برج��ام که به 
دلی��ل پایبندی ای��ران به تمام 
تعهداتش بعید به نظر می رس��د، 
تمام صنایع ایران صدمه خواهد 
دید. ام��ا صنعت خودروی ایران 
ب��ا توجه ب��ه هم��کاری نزدیک 
با ش��رکت های چین��ی باز هم 

صدمات کمی خواهد دید. 
به هر ترتیب ب��ا توجه به توان 
متخصصان صنعت خودروی ایران 
)که البته از آن استفاده نمی شود( 
و عدم وابستگی صنعت خودروی 
اروپایی  و  آس��یایی  کش��ورهای 
به آمریکا، بعید به نظر می رس��د 
تغیی��ری در رون��د قرارداده��ای 

خودرویی به وجود آید. 
یک پیشنهاد

وزارت صنعت  سال گذش��ته 
از محدودی��ت واردات صحب��ت 

ک��رده ب��ود. ب��ه گفت��ه وزی��ر 
صنع��ت، خودروس��ازانی که در 
ایران خودرو تولی��د کنند اجازه 

واردات هم خواهند داشت. 
اکنون زمان آن رسیده بدون 
در نظ��ر گرفت��ن س��ود و ضرر 
ع��ده ای خاص، وزارت صنعت با 
اجرای سریع این برنامه، هم به 
کمک صنع��ت خودروی داخلی 
بیاید و ه��م از خروج بی ضابطه 
ارز ب��رای خری��د خودروه��ای 
گران قیم��ت خارجی جلوگیری 

کند. 
ب��ا این کار هم فن��اوری الزم 
ب��رای تولید خودرو با س��رعت 
ای��ران خواه��د  ب��ه  بیش��تری 
آم��د و ه��م تن��وع محصوالت 
خودروس��ازان داخل��ی بیش��تر 
ش��ده و همچنین امکان از خط 
خارج شدن خودروهای قدیمی 
با سهولت بیش��تری امکان پذیر 

خواهد بود. 

گویا همان طور که وزیر صنعت، معدن 
و تجارت وع��ده داده، واردات خودرو در 
مس��یر س��خت ش��دن قرار گرفته و قرار 
اس��ت برای مدیریت مناب��ع ارزی، ورود 
خودروه��ای خارجی به کش��ور محدود 
ش��ود. ب��ر ای��ن اس��اس و در تازه تری��ن 
ب��ه  ارز  اختص��اص  دول��ت،  س��ناریوی 
واردکنن��دگان خودرو متوقف ش��ده و از 
همین رو عمال واردات به بن بستی دوباره 

خورده است.
ب��ه گزارش کارپ��رس، همین چند روز 
پیش بود که محمد ش��ریعتمداری وزیر 
صنع��ت، مع��دن و تجارت ب��ه صراحت 
اعالم ک��رد سیاس��ت دولت ب��ر کاهش 
واردات خودرو به کش��ور متمرکز ش��ده 
اس��ت. همچنی��ن یکی از معاون��ان وزیر 
صنعت نیز اخیرا تاکی��د کرد که واردات 
 خودرو به کش��ور س��خت تر خواهد شد.

وقت��ی ای��ن اظه��ارات مقام��ات وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت را در کن��ار 
اتفاق��ات رخ داده طی حدود یک س��ال 
گذش��ته قرار می دهیم، به وضوح متوجه 
می ش��ویم دولت با هدف داخلی س��ازی، 
به دنب��ال مح��دود کردن  مدت هاس��ت 
ورود خودروهای خارجی به کشور است 
و مس��تقیم و غیرمس��تقیم، پروژه خود 
را در ای��ن مورد پیش می برد. از بس��تن 
س��ایت ثبت س��فارش گرفته ت��ا افزایش 
تعرف��ه واردات خ��ودرو، هم��ه و هم��ه 
اقداماتی هس��تند که در راس��تای نزولی 
شدن ورود خودروهای خارجی به کشور 
انجام ش��ده اس��ت. در واقع این اقدامات 

به وی��ژه مورد آخ��ر یعن��ی »بالتکلیفی 
ارزی«، در راستای کاهش توان و انگیزه 
واردکنن��دگان رخ داده تا از این مس��یر، 
واردات خ��ودرو به ش��دت کاه��ش پیدا 
کند. پیش از آنکه ب��ه تبعات این ماجرا 
بپردازیم، بهتر اس��ت نگاهی بیندازیم به 
اتفاقاتی که طی حدود یک سال گذشته 
در حوزه واردات خودرو رخ داده است، تا 
مشخص شود دولت تا چه اندازه به دنبال 
محدود ک��ردن ورود خودروهای خارجی 

بوده و هست.
چ��راغ اول را در ای��ن ماج��را، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم با 
بستن ناگهانی سایت ثبت سفارش روشن 

کرد. در روزهایی که واردات خودرو
 ب��ه کش��ور س��یر صع��ودی ب��ه خود 
گرفت��ه ب��ود، وزارت صنع��ت، مع��دن و 
تج��ارت دول��ت یازده��م در تصمیم��ی 
ناگهانی، سایت ثبت س��فارش را به روی 
واردکنندگان بس��ت و ب��ازار خودروهای 
خارجی را با ش��وکی ب��زرگ مواجه کرد. 
هرچن��د گمان می رفت ب��ا توجه به آغاز 
فعالیت دولت دوازده��م با وزیری جدید 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت سایت 
ثبت س��فارش پس از وقف��ه ای یکی، دو 
ماهه باز ش��ود، با این حال این اتفاق رخ 
نداد. به نظر می رس��ید »کنترل خروج ارز 
از کش��ور« اصلی ترین دلیل، یا به عبارت 
بهت��ر، بهان��ه مس��ئوالن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برای بس��تن و باز نکردن 

سایت ثبت سفارش بود.
س��ایت  قف��ل  نهای��ت  در  هرچن��د 

ثبت س��فارش در اوایل دی ماه شکسته 
ش��د و وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
پ��س از ش��ش م��اه، س��ایت را به روی 
واردکنن��دگان باز کرد، با این حال، این 
اتف��اق کم هزینه نب��ود و افزایش تعرفه 
واردات خ��ودرو را به دنبال داش��ت. در 
واقع دولت همزمان با بازش��دن س��ایت 
ثبت س��فارش، ضواب��ط جدی��د واردات 
خ��ودرو ب��ه کش��ور را نیز اب��الغ کرد، 
ضوابطی که چند بند بس��یار مهم را در 
خود جای داده بود و بی شک مهم ترین 
آنه��ا به افزایش تعرفه واردات خودرو به 
کشور مربوط می شد. طبق اعالم وزارت 
صنعت، تعرفه خودروهای با حجم موتور 
15۰۰ سی س��ی که پیش ت��ر ۴۰ درصد 
بود، به 55 درصد رس��ید و خودروهای 
با حجم موتور 15۰۰ تا 2۰۰۰ سی سی 
نیز افزایش ۳5 درصدی تعرفه را تجربه 
کردن��د. این خودروها ت��ا پیش از ابالغ 
ضوابط جدید، با تعرفه ۴۰ درصدی وارد 
می ش��دند و حاال باید 75 درصد تعرفه 
بابت آنه��ا پرداخت می ش��د. همچنین 
تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور 
2۰۰1 ت��ا 25۰۰ سی س��ی نیز که 55 
درصد بود، طب��ق ضوابط جدید، به 95 

درصد افزایش یافت.
ت��ا اینج��ای کار، دولت توانس��ته بود 
محدودیتی جدی را ب��ر واردات خودرو، 
اعمال کن��د، اما این پای��ان ماجراجویی 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت نبود. 
در حالی ک��ه گم��ان می رفت ب��ا افزایش 
تعرفه، دولت دست از سر واردات خودرو 

ب��ردارد، به فاصل��ه کوتاهی پ��س ابالغ 
ضواب��ط جدی��د، ناگهان مج��وز فعالیت 
مارکت ها(  )گ��ری  متفرقه  ش��رکت های 
لغو ش��د. بر این اس��اس، وزارت صنعت 
اعالم کرد واردات خ��ودرو تنها از طریق 
نمایندگی ه��ای رس��می مج��از ب��وده  و 
ب��ه  اق��دام  نمی توانن��د  گری مارکت ه��ا 
ثبت سفارش و واردات کنند. این تصمیم 
دولت ب��ه نوع��ی دومین ضربه ب��ر بازار 
خودروهای وارداتی و در مس��یر محدود 
کردن ورود خودروهای خارجی به کشور 
ب��ود و نش��ان داد عملیات باریک س��ازی 
مسیر واردات خودرو همچنان ادامه دارد.

شوکی جدید به واردات خودرو
با آغاز سال جدید اما اتفاقات ارزی نیز 
گریبان واردات خودرو را گرفت تا دولت 
خود را آماده شوکی جدید به واردات این 
کاال کند. صعود ش��دید نرخ ارز، دولت را 
بر آن داش��ت تا به واسطه برخی اقدامات 
دس��توری، اوال نرخ رسمی ارز را افزایش 
دهد و ثانی��ا پرداخت ارز ب��ه متقاضیان 
)چه تولیدکنن��دگان و چه واردکنندگان 
و چه س��ایرین( را به اصط��الح کنترل و 
س��اماندهی کند. بر این اساس، دولت با 
راه اندازی س��امانه نیما )نظ��ام یکپارچه 
معامالت ارزی(، قص��د دارد پرداخت ارز 
به متقاضیان را به اصطالح س��امان داده 
و بی��ش از پی��ش کنترل کن��د؛ بنابراین 
واردکنندگان خودرو نیز برای دریافت ارز 
باید به »نیما« مراجعه کنند؛ س��امانه ای 
که البته فعال خدمات جامع و کاملی ارائه 

نمی دهد.

واردات خودرو در مسیر جیره بندی!؟

صنعت خودرو پس از خروج آمریکا از برجام
اخبار

حدود 80 درصد از قطعات خودروها 
در داخل تأمین می شود

رئیس انجمن همگن قطعه س��ازان خودرو با بیان 
اینک��ه 8۰ درصد از قطعات خودرو در داخل کش��ور 
تولی��د می ش��ود و تنه��ا 2۰ درصد وارداتی اس��ت، 
گف��ت این عدد، یک عدد معقولی اس��ت و خیلی از 
کش��ورهای دیگر حتی اروپایی ها نی��ز همین میزان 
تولی��د و واردات را دارند.محمدرض��ا نجفی منش در 
برنامه »رویداد« رادیو گفت وگو با موضوع حمایت از 
کاالی ایران و ظرفیت های بخش قطعه سازی خودرو 
در آغاز با بیان اینکه 8۰ درصد از قطعات خودرو در 
داخل کشور تولید می شود و تنها 2۰درصد وارداتی 
اس��ت، گفت: این ع��دد، یک عدد معقولی اس��ت و 
خیلی از کش��ورهای دیگر حتی اروپایی ها نیز همین 

میزان تولید و واردات را دارند. 
وی ادامه داد: تولید بعضی از قطعات توجیه ندارد 
زیرا باید در تیراژ خیلی باال تولید شود و البته صرفه 
اقتصادی داش��ته باش��د که اگر واردات انجام شود، 
متضرر نخواهیم ش��د. بر اساس قوانین نیز در برخی 
کشورها، خودروسازها باید حداقل 8۰ درصد قطعات 
خودروی��ی را که تولی��د می کنند از قطعه س��ازهای 
داخل��ی بگیرند. در ای��ران نیز بر اس��اس قانون باید 
حداق��ل ۴۰ درص��د از قطعات اس��تفاده ش��ده در 
خودروها، تولید داخلی باشند و امیدوار هستیم طی 
دو سال این را به 8۰ درصد برسانیم و در آن صورت 
از توان قطعه سازی داخلی کاماًل استفاده می کنیم و 

همچنین بازار صادراتی نیز خواهیم داشت. 
رئیس انجمن همگن قطعه س��ازان خودرو با بیان 
اینکه خودروس��ازهایی ک��ه می خواهن��د وارد بازار 
ش��وند، باید ملزم شوند حداقل 8۰ درصد از قطعات 
خودروهایش��ان را از قطع��ات تولید داخل اس��تفاده 
کنند، اظهار کرد: البته تولیدکنندگان نیز باید کاالیی 
که تولید می کنند هم رقابتی و هم با کیفیت باش��د.  
وی از ل��زوم ارتقای کیفیت قطع��ات تولیدی گفت 
و بیان ک��رد: قطعاتی که هم اینک تولید می ش��وند 
کیفی��ت دارند اما نیاز اس��ت همزمان با فناوری دنیا 
نیز این کیفیت ارتقاء پیدا کند. در همین راستا باید 
کلینیک های ارتقای کیفیت را دولت راه اندازی کند 
و هزینه های آن تأمین شود تا واحدهای قطعه سازی 
برای ارتقای کیفیت رغبت پیدا کنند. در فرانسه نیز 
این کار انجام می ش��ود یعنی موسساتی وجود دارند 
که واحدها را ارزیابی و در ارتقای کیفیت آنها، کمک 
می کنن��د.  نجفی منش تصریح کرد: از یک س��و باید 
با فضاس��ازی و فرهنگ س��ازی واحدهای قطعه ساز 
خوب ایرانی را معرفی کنیم و هم اینکه به واحدهای 
موج��ود کمک کنی��م تا کیفیت قیمت، س��رویس و 

خدمات آنها ارتقا پیدا کند. 

ترافیک اعتراضات پشت طرح 
جدید ترافیک

در حالی روز ش��نبه 15 اردیبهش��ت طرح جدید 
ترافیک وارد فاز اجرایی شد که بسیاری از متقاضیان 
اس��تفاده از این ط��رح همچنان درباره ارش��ادی یا 
اجباری ب��ودن طرح تردید داش��تند و عالوه بر این 
ش��اهد اعتراض برخی صنوف و ش��هروندان در این 
زمینه بودیم.  به گزارش پایگاه خبری عصرخودرو، با 
اصرار معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرح 
جدی��د ترافی��ک از 15 اردیبهش��ت وارد فاز اجرایی 
ش��د؛ طرحی که همچن��ان بس��یاری از مولفه های 
آن در هال��ه ای از ابه��ام ق��رار دارد و به رغم انتقاد و 
مخالفت هایی صورت گرفته از س��وی برخی اعضای 
ش��ورای ش��هر و کمیس��یون حمل و نقل این شورا، 

پلیس راهور و رئیس پلیس تهران عملیاتی شد. 
 ای��ن در حالی اس��ت ک��ه ب��ا وج��ود آنک��ه 
اصل��ی  مس��ئول  و  مع��اون  پورس��یدآقایی، 
نابس��امانی های طرح جدید ترافیک از مهیا بودن 
زیرس��اخت های اج��رای طرح س��خن گفته بود، 
تاکنون شفاف سازی درباره سهمیه ها و تخفیف ها 
صورت نگرفته و بس��یاری از افراد ثبت نام کننده 
نیز نتوانس��تند حساب کاربری خود را برای ورود 
به ط��رح فعال کنند! این در حالی  اس��ت که باز 
هم معاونت ش��هرداری تهران وعده شفاف سازی 

در روزهای آتی را داده است. 
درحالی که پیش��تر نیز پلیس راهور اعالم کرده بود 
که بهتر اس��ت طرح جدید ترافی��ک همچنان مراحل 
مطالعاتی را پش��ت سر بگذارد و برای اجرایی شدن به 
سال 98 موکول شود ولی اصرار های شهرداری مانع از 
ایجاد زیرس��اخت ها و مطالعات دقیق شد تا این طرح 
ب��ه صورت آزمون و خطا پیش برود. س��ردار مهماندار، 
رئیس پلیس راهور اس��تان تهران در نشست رسانه ای 
با موضوع جزییات طرح ترافیک س��ال 97 گفت:  »در 
ابتدا الزم است درباره دو هفته تذکرات ارشادی درباره 
ورود به طرح ترافیک توضیح داد. این گونه نیس��ت که 
ما دو هفته کس��ی را جریم��ه نکنیم. ما دفعه اول پس 
از ورود ب��ه محدوده، این موضوع را ب��ه راننده خودرو 
اط��الع می دهیم که وارد طرح ش��ده اما پس از بار اول 
تمام ورودها ش��امل جریمه می شود.« سردار مهماندار 
درباره طرح جدید ترافیک تصریح کرد: »این طرح قطعاً 
اشکال دارد و ما زمان کمی برای اجرا داشتیم. اما چون 
مصوبه بود اجرا کردیم و امیدواریم به مرور این نواقص 
رفع شود. البته تأکید می کنم حتماً در مورد نواقص که 
از طرف ش��هرداری و پلیس وجود دارد اغماض به کار 

می رود و شهروندان جریمه نمی شوند.«

اخبار

 ورود 6 هزار خودروی ممنوعه
به کشور

باالخره زمزمه ه��ا رنگ واقعیت گرفت و دفتر جرائم 
س��ازمان یافته گمرک ای��ران در ابالغی��ه به گمرکات 
اجرای��ی اعالم کرد 6 ه��زارو ۴81 خودروی وارداتی به 
دلیل استفاده از ثبت سفارش های جعلی قاچاق هستند. 
به گزارش جهان نیوز، این خبر از آن جهت مهم است 
که سریال باز و بست سایت ثبت سفارش خودرو توسط 
وزارت صنع��ت و عزا و عروس��ی پیاپ��ی واردکنندگان 
خ��ودرو در س��ال گذش��ته یک��ی از پرحاش��یه ترین 
جریان ه��ای خبری س��ال 96 بود. از دیگر س��و، ثبت 
س��فارش و واردات این تعداد خ��ودرو در روزهایی که 
سایت ثبت سفارش بس��ته بوده است، در حالی اتفاق 
افت��اده که مه��دی دادفر، دبیر انجم��ن واردکنندگان 
خودرو روایت جالبی از پیشنهاد برخی مراجعه کنندگان 
به این انجمن برای ثبت سفارش در ازای دریافت پول 

ارائه می دهد. 
سفارش های کامالً سفارشی

آن چن��ان ک��ه دفتر جرائ��م س��ازمان یافته گمرک 
می گوید 6 هزارو ۴81 خ��ودروی وارداتی از تاریخ 28 
تیر 1۳96 تا 9 دی 1۳96 ثبت سفارش شده اند و این 
در حالی اس��ت ک��ه از 12 دی 1۳95 با دس��تور ویژه 
دولت واردات خودرو توسط افراد غیر از نمایندگی مجاز 
)گری مارکت ه��ا( ممنوع ش��ده و از 28 تیر 1۳96 هم 
س��ایت ثبت س��فارش خودرو برای همه واردکنندگان 
مسدود شده است. طبق این گزارش این خودروها برای 
ورود به گمرکات بوشهر، غرب تهران، بندر لنگه، باهنر، 
رجایی، قم، گناوه، بندر انزلی، خرمش��هر، البرز، قشم و 
ش��یراز ثبت سفارش ش��ده اند که اکثر آنها نیز از خط 

گمرک به سالمتی گذشته و وارد خیابان ها شده اند. 
در ش��رایطی که مسدود شدن س��ایت سفارش در 
تیرماه برخی واردکنندگان را راهی بیمارستان و برخی 
دیگر را راهی زن��دان کرد، ورود بیش از 6 هزار خودرو 
به کمک همان سایتی که به روی واردکنندگان رسمی 
بس��ته بود، ش��گفت انگیز اس��ت؛ واردکنندگانی که با 
پیش��نهاد ثبت س��فارش خودرو نیز در همان زمان در 
ازای پرداخت مبالغی روبه رو بوده اند و به نظر می رس��د 

برخی از آنها چنین مبلغی را نیز پرداخت کرده اند. 
پیشنهاد برای سفارش ویژه

مه��دی دادفر، دبی��ر انجمن واردکنن��دگان خودرو 
در همی��ن می گوی��د: در هم��ان روزهایی که س��ایت 
ثب��ت س��فارش بس��ته ب��ود، خانم��ی ب��ه انجمن ما 
مراجعه کرد و گفت می توان��د در ازای دریافت مبلغی 
ثب��ت س��فارش را در س��ایت وزارتخانه انج��ام دهد و 
ب��رای هر خ��ودرو مبالغی بی��ن پنج ت��ا 2۰ میلیون 
 توم��ان بس��ته ب��ه ارزش خ��ودرو پیش��نهاد می کرد. 
ما تصورمان ابتدا این بود که چنین کاری ممکن نیست 
و وقتی س��امانه ثبت س��فارش در کل کشور مسدود 
اس��ت، طبیعتا امکان واردات خ��ودرو به این روش هم 
وجود نخواهد داش��ت به همین دلیل س��ریعا تشکیل 
جلس��ه دادیم و به همه اعضای مان هش��دار دادیم که 
احتماال چنین پیشنهادی را دریافت خواهند کرد و این 
پیش��نهاد احتماال کالهبرداری است و اگر به احتمال 
بسیار ضعیف کالهبرداری هم نباشد، تخلفی است که 
باالخره افشا می ش��ود. هرچند اگر هشدار ما هم نبود 
بسیاری از اعضای انجمن ما به چنین درخواستی پاسخ 
منفی می دادند چون کس��ی که ۴۰ س��ال واردکننده 
رس��می خودرو اس��ت و هم در بازار داخ��ل و هم نزد 
ش��رکت تولید کننده خودرو آب��رو دارد، هیچ وقت زیر 
بار چنین آبروریزیی نمی رود. ب��ا این حال در ماه های 
پایانی س��ال 96 متوجه شدیم که چند هزار خودرو با 
همین روش وارد کش��ور شده و در شرایطی که سایت 
ثبت سفارش مسدود بوده خودروهایی در همین سامانه 
ثبت و وارد کشور شده اند. تا آنجا هم که متوجه شده ایم 
مش��تریان این کاسبی یک شرکت خاص نبوده و افراد 

مختلفی اقدام به واردات خودرو کرده اند. 
کار چه کسی بوده؟ 

دادفر درباره امکان ثبت س��فارش در ش��رایطی که 
س��ایت مس��دود بوده، می گوید: احتم��االت مختلفی 
دراین ب��اره وجود دارد. هم احتمال فس��اد در افرادی 
که دسترس��ی به سیستم داش��ته اند وجود دارد و هم 
امکان نفوذ یا دسترس��ی غیرمجاز به این س��امانه، اما 
هرچه هست این موضوع مشخص است که این سامانه 
همچنان در این مدت فعال بوده اس��ت. برای مثال ما 
متوجه ش��دیم که از حس��اب کاربری یکی از اعضای 
انجمن ما ثبت س��فارش انجام شده و به محض اطالع 
این موضوع را پیگیری قضایی کردیم تا مشخص شود 
این ثبت از کدام مبدأ و توس��ط چه آدرسی انجام شده 

که البته هنوز مشخص نشده است. 
واردکنندگان چه وضعی دارند؟ 

دبیر انجمن واردکنندگان خ��ودرو همچنین درباره 
وضعیت واردکنندگان خ��ودرو می گوید: حقیقت این 
اس��ت که واردکنندگان ما وضعیت مطلوبی ندارند. از 
دی م��اه 95 که گری مارکت ها از بازار حذف ش��دند، 
این بحران آغاز ش��د و بس��یاری از آنها که س��ال ها از 
طری��ق واردات خودرو زندگ��ی می کردند، یکباره تمام 
ش��غل و اعتبارش��ان را از دس��ت دادند. از تیر 96 هم 
نمایندگی های رس��می امکان واردات را از دست دادند 
ک��ه ضربه مهلکی به واردکنندگان خ��ودرو بود. تصور 
کنید ش��ما با ش��رکتی خارجی وارد توافق می شوید و 
واردات خودرو را آغاز می کنید و بعد ناگهان سایت ثبت 
سفارش بسته می ش��ود و امکان واردات ندارید. از یک 
سو باید جواب مشتریانی را بدهید که منتظر خودروی 
 خود هستند و از طرف دیگر بازارتان به هم ریخته است. 

پنجشنبه
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کسب و کارامـروز8

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت در گذشته نه چندان دور، 
تکیه ایران به منابع زیرزمینی و نفت و گاز بود، اما با روی کار آمدن دولت 
روحانی، یک چرخش بزرگ در اقتصاد کشور به وجود آمد و نیروی انسانی 

و جوانان نقطه اتکای دولت و اقتصاد شدند. 
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، سورنا ستاری با مورودل آمبروجیو، 
دبی��ر هیأت دولت س��وییس در امور آموزش 
 تحقیق��ات و نوآوری دی��دار و گفت وگو کرد.
در این دیدار زمینه های همکاری دو کشور در 

حوزه علم و فناوری بررسی شد. 
س��تاری در این دیدار با اش��اره به ضرورت 
توس��عه و چرخش اس��تارتاپ بین دو کشور، 
گفت: یکی از فرصت های بسیار مناسب برای 
همکاری ایران با س��وییس می تواند چرخش 
متخصصان و استارتاپ ها و بهره گیری هر یک 

از طرفین از این برنامه ها و رویدادها باشد. 
وی افزود: ایران آمادگی الزم برای چرخش استارتاپ ها بین دو کشور را 

دارد و حاضر به همکاری با مراکز تحقیقاتی کشور سوییس است. 
به گفته معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، ایران در دنیا به واسطه 

داش��تن تعداد زیاد جوان، شناخته شده است به همین دلیل باید از این 
ظرفیت بزرگ و خدادادی به صورت درستی بهره بگیرد. 

وی همچنی��ن تصریح کرد: در گذش��ته نه چن��دان دور، تکیه ایران 
ب��ه منابع زیرزمینی و نف��ت و گاز بود، اما 
ب��ا روی کار آم��دن دول��ت روحانی، یک 
چرخش بزرگ در اقتصاد کش��ور به وجود 
آمد و نیروی انسانی و جوانان نقطه اتکای 

دولت و اقتصاد شدند. 
س��تاری ادامه داد: با توجه به آمار باالی 
نیروی انس��انی و جوانان کش��ور، منطقی 
اس��ت که به این خیل عظی��م تکیه کنیم 
و ش��کوفایی اقتصاد کشورمان را به دست 

آنها بسپاریم. 
رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه 
ایران عالقه مند به توسعه اکوسیستم فناوری 
است، تأکید کرد: در تالش هستیم به کمک 
جوانان و دانشجویان کشورمان، اکوسیستم کارآفرینی را با افزایش تعداد 
پارک ها و مراکز رش��د توسعه دهیم و بس��تر مناسبی برای ایجاد فضای 

کسب و کار و اشتغال جوانان ایجاد کنیم. 

ب��ا همکاری س��ازمان خدمات اجتماعی ش��هرداری ته��ران، صندوق 
کارآفرینی امید و ش��هرداری منطقه 1۴، نمایش��گاه دائمی دستاوردها و 
توانمندی ه��ای کارآفرینان در منطقه1۴ با هدف حمایت از تولید ملی و 

تحقق پیام مقام معظم رهبری افتتاح شد. 
به گ��زارش ایس��نا، اکب��ر نعمت��ی، مدیر 
اجتماع��ی  خدم��ات  س��ازمان  سرپرس��ت 
ش��هرداری تهران در آیین افتتاح نمایش��گاه 
دائمی دستاوردها و توانمندی های کارآفرینان 
شهرداری منطقه 1۴، گفت: در راستای عنایت 
ویژه به منویات مقام معظم رهبری و حمایت 
از کاالی ایرانی، مدیریت شهری با استفاده از 
زیرس��اخت ها و فضاهای در اختیار و حمایت 
از کارآفرین��ان، اقدام به راه اندازی فروش��گاه 
دس��ت آفرین در منطقه 1۴ کرد.  وی افزود: 
در همین راستا مراکزی در اختیار کارآفرینان 
و صاحبان کسب و کار گذاشته شد تا عالوه بر 

بازاریابی بتوانند محصوالت خود را برای عموم عرضه کنند تا از این طریق 
اعتماد همه جانبه مردم به کاالی ایرانی جلب شود. 

سرپرست سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران بیان کرد: فروشگاه 

دس��ت آفرین با هدف اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال، حمایت از کاالی 
ایرانی، کمک به بازاریابی و فروش محصوالت تولیدی و کسب و کارهای 
کوچک، دایر ش��ده اس��ت.  نعمتی توجه و حمایت ویژه از کارآفرینان و 
صاحبان کس��ب و کار را زمینه س��از رش��د 
و بالندگی کش��ور دانس��ت و خاطرنش��ان 
ک��رد: حمای��ت از تولی��دات کاالی ایران��ی 
چ��رخ اقتص��اد و زندگی خان��واده ایرانی را 
ب��ه حرکت درم��ی آورد و موجب می ش��ود 
محص��والت ایرانی ت��وان رقابت با مش��ابه 
خارج��ی را پیدا کن��د.  وی راه ان��دازی 22 
فروشگاه دائمی دست آفرین در سطح مناطق 
بیست ودوگانه شهرداری تهران، ایجاد شبکه 
بزرگ فروشگاه های دست آفرین، حمایت از 
کارآفرینان و کسب و کارهای نوپا، مشاوره و 
فروش را از جمله چشم اندازهای کارآفرینی 
مطرح کرد.  وی تش��کیل شورای تخصصی 
کسب و کار منطقه، بررسی آنالیز قیمت پیشنهادی تولیدکننده، تعیین 
قیمت نهایی کاال و درج با سود 5درصد، کدگذاری، تبلیغات محیطی و... 

را از موارد مهم درخصوص شیوه های اجرایی کار برشمرد. 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری: 

زمینه همکاری ایران و سوییس برای توسعه استارتاپ ها فراهم است
مدیر سرپرست سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران: 

حمایت از کارآفرینان؛ زمینه ساز رشد و بالندگی کشور است

در ش��روع راه اندازی یک کس��ب وکار، چه افرادی لزوما باید در تیم 
ش��ما حضور داشته باشند؟ چه انتظاراتی از تیم اولیه منطقی محسوب 

می شود؟
ش��ما به تیمی نیاز دارید که در شروع کسب وکار، اجرای عملیات و 
خاتمه  آن، با شما همکاری کنند. بنابراین بسیار مهم است که پیش از 

آغاز حرکت، اعضای مناسبی را انتخاب کنید.
زمانی که تازه کسب وکاری را ش��روع می کنید، ارزشمندترین فرد 
برای تیم شما، کسی است که پول داشته باشد! اگر بخواهیم دقیق تر 
بگوییم، ش��ما به ف��ردی نیاز دارید که بتواند ب��ا منابع مالی خود، به 
تأمین س��رمایه  موردنی��از کمک کند، ی��ا فردی که بتوان��د به امور 
مالی ش��ما امنیت ببخشد. نخس��تین قانون تجارت، »دوام آوردن در 
دنیای کس��ب وکار« است و بدون پول، پایان همه  رؤیاهای کارآفرین 

فرامی رسد.
بعضی از مردم پیش از آنکه خودشان متوجه شوند، همه  پولی را که 
در دست دارند؛ خرج می کنند. به همین دلیل شما به فردی نیاز دارید 
که یا به اندازه  کافی پول داش��ته باشد، یا بداند که چگونه باید سرمایه  

یک استارتاپ را افزایش داد.
قواعد پایه ای مشارکت

دیوید ملتزر، مؤس��س و مدیرعامل شرکت بازاریابی اسپرت وان، دو 
نکته  مهم را به کارآفرینان توصیه می کند:

1- هرگز وارد شراکت نشوید! ولی اگر درنهایت خواستید کسب وکار 
خود را با مش��ارکت فرد دیگری پیش ببرید، مطمئن شوید که نسبت 

به شما، پول بیشتری دارد.
2- شماره یک را دوباره مرور کنید! شاید خنده دار به نظر برسد، ولی 

اهمیت سرمایه را هرگز دست کم نگیرید.
کسب وکاری که به س��رمایه  کافی دسترسی دارد، با محدودیت های 
کمتری نوآوری های خود را توسعه می دهد و گزینه های بیشتری برای 
رش��د در اختیار دارد. همچنین از راه ه��ای جایگزین بالقوه  متفاوت و 

هزینه های فرصت کمتری برخوردار است.
فردی که با فرهنگ شرکت سازگار است

پس از اینکه از تأمین مالی کس��ب وکار مطمئن شدید، باید به دنبال 
افرادی باشید که ارزش های شما را درک می کنند.

دیر یا زود، حقیقت روش��ن می ش��ود. مهم نیست که چقدر سرمایه 
در اختیار دارید، اگر اعضای تیم با ارزش ها و اهداف ش��رکت س��ازگار 

نباشند، کسب وکار شما مدت زیادی دوام نمی آورد.
به عالوه مش��کالتی نظیر فقدان ارتباطات مناس��ب )ناش��ی از درک 
متقاب��ل ارزش ها(، بهره وری تی��م را کاهش می دهد و به اتالف وقت و 

انرژی شرکت منجر می شود.
رهبر تیم

در مرحله  بعد، ش��ما به فردی نیاز دارید که نقش رهبری تیم را به 
عهده بگیرد. هر کس��ب وکار به یک رهبر نیاز دارد، فردی که هم مدیر 

باشد و هم مربی و تفاوت این دو مسئولیت را به خوبی درک کند.
رهبر خوب، با اعمال خود راه درس��ت را به تیم نش��ان می دهد. به 
عبارتی، فردی که پیش از همه وارد ش��رکت می ش��ود و آخرین نفری 
اس��ت که ش��رکت را ترک می کند. ای��ن موضوع را به هم��ه  زمینه ها 
بس��ط دهید. رهبر، اولین فردی اس��ت که به کار مش��غول می شود و 
آخرین فردی اس��ت که از کار دست می کش��د. به این ترتیب، در عمل 

مس��ئولیت پذیری و تعهد را به افرادش یاد می دهد. به عالوه، رهبر باید 
تصمیم بگیرد که هرکس��ی، موظف به انجام چه کاری است و مطابق با 

دستورالعمل اعالم شده، از آنها انتظار پاسخگویی داشته باشد.
این رهبر اس��ت که لحن یک س��ازمان را تنظیم می کند، به همین 

دلیل هم باید از نخستین قدم نقش خود را به خوبی ایفا کند.
توانایی فروش

در مرحل��ه  بعد، ش��ما باید یک فروش��نده  واقعی اس��تخدام کنید. 
همان ط��ور که به س��رمایه  اولیه نیاز دارید، به ف��ردی نیاز دارید که با 
فروش محصوالت و خدمات به مصرف کنندگان، درآمد بیشتری کسب 

کند.
نکته  مهم: یک فروش��نده  درجه یک، فروشنده ای است که می تواند 
کاالی درجه دو را به مشتریان بفروشد و خط عرضه شما را رشد دهد.

تیم فروش ش��ما باید از مهارت های جذب و متقاعدسازی مشتری و 
همچنین فروش برخوردار باش��د. اعضای تیم باید بتوانند قراردادهای 
خوبی ببندند. طبق بررسی های انجام شده، درآمدزایی تیم های فروشی 
که در تولید موفق هس��تند، 5۰درصد بیش از تیم هایی است که صرفا 
با مشتریان نهایی ارتباط دارند. جذب مخاطبان و مشتریان بالقوه تأثیر 
خود را در بلندمدت نش��ان می دهد و صرف نظ��ر کردن از مزایای آن، 

اشتباهی غیرقابل اغماض است.
سایر تخصص ها و ویژگی های موردنیاز

تا این مرحله، شما یک تأمین کننده  مالی، یک رهبر و یک فروشنده 
را با خ��ود هم��راه کرده اید. هنگامی که کس��ب وکاری را تازه ش��روع 
کرده اید، بهتر اس��ت به استخدام افرادی فکر کنید که از عهده  وظایف 
مختل��ف برمی آین��د و می توانند در نقش های مختلف به ش��ما کمک 
کنند. به عنوان مثال کپی رایت نویسی که از عهده  هماهنگی رسانه های 
اجتماعی هم برآید و ب��ه ویرایش محتوا نیز کمک کند. حالت ایده آل 
این است که کارمندان ش��ما، هم متخصص باشند و هم انعطاف پذیر. 
ولی درعین حال اگر انتظار داش��ته باش��ید که ی��ک کارمند، در طیف 
وس��یعی از زمینه های غیرمرتبط، تخصص داشته باشد، انتظارات خود 
را به صورت غیرمنطقی باالبرده اید. قرار نیس��ت یک حسابدار، طراحی 

گرافیکی شرکت را انجام دهد!
یکی از بزرگ ترین اشتباهات رهبران، عدم تشکیل هیات مشاورین 
اس��ت. هیات مش��اورین باید از افرادی تش��کیل ش��ود که اطالعات 
موردنی��از موقعیت ها و ش��رایط مختلف کس��ب وکار را به ش��ما ارائه 
دهن��د. این افراد مس��ئولیت اجرایی یا نقش قانون��ی ندارند، بنابراین 
از مش��اوره های تخصصی آنها استفاده کنید و انتظار بیشتری نداشته 
باش��ید. به توصیه های مشاورین با دقت گوش دهید، یادداشت برداری 
کنید و اجازه دهید پیش��روی ش��رکت ش��ما را هدایت کنند. انتخاب 
نادرس��ت اعضای هیات مش��اورین، یکی از بزرگ ترین و س��اده ترین 
اش��تباهات شرکت های کوچک اس��ت. افرادی را انتخاب کنید که در 
زمان نیاز کنار ش��ما هس��تند و با راهنمایی خود به عبور از چالش ها 
کم��ک می کنند. افرادی که این مس��یر را قبال ط��ی کرده اند و موانع 
پیشرفت و خطرات س��قوط کسب وکار را می شناسند و شما را از آنها 

دور می کنند.
زمانی که تیمی را با این افراد اصلی تش��کیل دادید، وقت آن رسیده 

که برنامه های خود را به سمت موفقیت اجرا کنید.
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

به تازگی شرکت اوبر از نمونه اولیه ای برای تاکسی های پرنده رونمایی کرد و مدعی شد که این سرویس گران نخواهد بود و افراد عادی هم خواهند 
توانست از این روش حمل ونقل استفاده کنند. کمپانی یاد شده پس از معرفی این تاکسی پرنده اعالم کرد که قصد دارد سرویس حمل و نقل هوایی 

خود را تا سال 2020 تست کرده تا این کسب و کار بتواند در سال 2028 میالدی شروع به کار کند.  به گزارش دیجیاتو، »دارا خسروشاهی« مدیرعامل 
ایرانی اوبر باور دارد که با پیشرفت روزافزون شهرنشینی و افزایش ترافیک، آینده حمل و نقل در آسمان ها رقم خواهد خورد. این مسئله موجب شده 
کمپانی یادشده سعی کند زودتر از دیگران، این رؤیا را به حقیقت بدل کند.  تاکسی پرنده یادشده، در واقع یک وسیله نقلیه الکتریکی عمود پرواز یا 
eVTOL است )که می تواند به صورت عمودی از زمین بلند شده و در همین محل فرود آید(. این نمونه اولیه در واقع شبیه یک هلیکوپتری است که 

پنج پروانه  در اطرافش تعبیه شده باشد. البته این پروانه ها وظیفه مهم بلند شدن و فرود عمودی را بر عهده دارند و نباید آنها را دست کم گرفت. 
اوبر ادعا می کند تعبیه شدن این پنج پروانه ، که قدری از دیگر هواگردها بیشتر است، موجب شده این وسایل نقلیه کم صداتر و ایمن تر از موارد 

مشابه باشند. عالوه بر این تاکسی پرنده اوبر سرعتی بین 240 تا 320 کلیومتر بر ساعت دارد و قادر خواهد بود طی تنها ۵ دقیقه شارژ شود.  کمپانی 
یاد شده خاطرنشان کرد با اینکه در ابتدا قرار است انسان هدایت این هواگرد ها را برعهده بگیرد و چهار سرنشین آن را به مقصد برساند اما آنها 

امیدوارند در آینده، ویژگی رانندگی خودران را به این وسایل نقلیه اضافه کنند. 
برخالف هلیکوپتر های معمولی که یک وسیله نقلیه لوکس محسوب می شوند، تاکسی پرنده جدید اوبر قرار است اقتصادی باشد تا افراد معمولی هم 
بتوانند از آن استفاده کنند. به گفته مدیرعامل جدید اوبر یکی از راه ها این است که هزینه هر سفر بین چهار سرنشین مختلف تقسیم شود و درواقع 

هزینه این سرویس برای هر نفر 2۵ درصد کاهش پیدا کند. عالوه بر این کمپانی مذکور سعی کرده از طریق همکاری با ناسا، قدم اول را در کنترل 
ترافیک هوایی بردارد تا در رقابت های بعدی برنده باشد. 

 

در شروع کسب وکار، به چه نوع افرادی در تیم نیاز دارید

راهکاری ارزان برای همه

 اوبر از نمونه اولیه
تاکسی پرنده خود رونمایی کرد  کسبوکار

معاون اس��تاندار خراس��ان رضوی و فرماندار ویژه مش��هد در همایش ملی 
مدیریت و کس��ب و کار الکترونیک در س��خنانی گفت: بدون توسعه و تقویت 
زیرس��اخت ها در فض��ای مج��ازی و الکترونیک��ی نمی توان در کس��ب و کار 
الکترونیک به توفیقی رس��ید.  محمدرحیم نوروزیان، با اش��اره به فیلترکردن 
پیام رس��ان تلگرام، افزود: ظاهرا با بس��تن تلگرام تنها یک میلیون نفر از این 
پیام رسان خارجی خارج شده اند که این نشان دهنده لزوم تقویت زیرساخت ها 
در این حوزه و رقابتی کردن پیام رسان های داخلی است.  به گزارش ایرنا، وی 
گفت: کسب و کار در فضای الکترونیکی مستلزم توجه به سلیقه های مشتری 
اس��ت، متأس��فانه در برخی موارد اقدامات ما براساس پیش فرض های گذشته 

شکل گرفته است که پاسخگوی نیازها و سالیق امروز جامعه نیست. 

همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیک 
در مشهد برگزار شد
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مدی��ر مرکز ش��تاب دهی نوآوری پارک فناوری پردیس با اش��اره به 
آمار شتابدهنده ها و اس��تارتاپ ها گفت: تاکنون 26 شتابدهنده ایجاد 
شده که خروجی حمایت آنها از استارتاپ  ها، ایجاد 118 شرکت است. 

ب��ه گ��زارش مهر، س��یدعلی ه��زاوه روز 
گذش��ته در نشس��تی خبری اظه��ار کرد: 
تاکنون این مرکز از 2۰9رویداد کارآفرینی 
که مش��مول 17 هزار نفر شده اند، حمایت 

کرده است. 
وی اف��زود: این رویدادهای کارآفرینی در 
بیش از 5۰ش��هر از 28 استان برگزار شده 
که درنهایت هر یک از ایده های ارائه شده در 
این رویدادها به محص��ول نهایی مورد نیاز 

مردم تبدیل شود. 
مدی��ر مرک��ز ش��تابدهی ن��وآوری پارک 
فن��اوری پردیس با بی��ان اینکه رویدادهای 
کارآفرینی توس��ط بخش ه��ای خصوصی و 

انجمن های علمی برگزار ش��ده اند، گفت: مرکز ش��تابدهی نوآوری در 
ایج��اد فضای اینچنینی برای تبدی��ل ایده ها به محصول، نقش آفرینی 

می کند. 

ه��زاوه ب��ا بیان اینک��ه در حال حاض��ر 26 ش��تاب دهنده در مرکز 
ش��تاب دهنده نوآوری عضو هستند، افزود: تهران، البرز، اصفهان، یزد، 
کرمانش��اه و مشهد از جمله استان هایی هستند که شتاب دهنده ها در 
آن فعالند. همچنین اس��تان های سیستان 
و بلوچس��تان، هم��دان، اردبی��ل و ق��م، 
استان های متقاضی هس��تند که در حال 
حاضر درخواس��ت برای ایجاد شتاب دهی 

دارند. 
ح��ال حاض��ر  در  ک��رد:  تصری��ح  وی 
تعدادی از ش��تاب دهنده ها ک��ه درواقع از 
س��رمایه گذاران و رابطان صنعت هستند، 
ب��رای فعالیت در اس��تان ها توس��ط مرکز 
ش��تاب دهی ن��وآوری در حال بررس��ی و 

ارزیابی است. 
به گفته مدیر مرکز ش��تاب دهی نوآوری 
پ��ارک فناوری پردیس، تاکنون و در س��ه 
س��ال اخیر که مرکز ش��تاب دهی نوآوری ایجاد شده، 2۰۰ تیم داخل 
شتاب دهنده ها تشکیل شده اند که ماحصل اینها ایجاد 118 استارتاپ 

بوده است. 

از ش��رکت ارتباطات س��یار ای��ران به عن��وان ش��رکت برتر حامی 
فعالیت های دانشگاه صنعتی اصفهان تجلیل شد. 

در راس��تای ارج نهادن به اقدامات همراه اول درخصوص مش��ارکت 
با دانش��گاه در زمینه ش��تابدهی و حمایت 
از تیم  های کس��ب و کار ج��وان و نخبه، در 
مراسمی که روز سه شنبه 18 اردیبهشت ماه 
و به مناس��بت چهلمین س��الگرد تأس��یس 
دانش��گاه صنعت��ی اصفهان برگزار  ش��د از 
هم��راه اول به عن��وان یک��ی از کارفرمایان 
کلیدی دانشگاه صنعتی اصفهان تقدیر شد 
و نیکوف��ر قائم مقام مدیرعام��ل همراه اول 
تندی��س و لوح تقدی��ر را دریافت کرد. این 
مراس��م با حضور منصور غالمی وزیر علوم، 
تحقیق��ات و فناوری، محس��ن مهرعلیزاده 
استاندار اصفهان، قدرت اهلل نوروزی شهردار 
قائم مق��ام  نیکوف��ر  اصفه��ان، حمیدرض��ا 

مدیرعامل همراه اول، محمود مدرس هاش��می رئیس دانشگاه صنعتی 
اصفهان و جمعی از اس��اتید دانشگاه و دانشجویان، عصر روز سه شنبه 

18 اردیبهشت ماه در این دانشگاه برگزار شد. 

براس��اس این گزارش، ش��رکت ارتباطات س��یار ایران در راس��تای 
 )Digital Unit( تکمیل جریان تبدیل ش��دن به یک واحد دیجیتال
و هم راس��تا با تکمی��ل زنجیره ایده ت��ا محص��ول و در جهت تقویت 
هرچ��ه بیش��تر تعام��الت و همکاری های 
علمی، پژوهش��ی و آموزشی و اقتصادی با 
دانشگاه های کشور و در جهت شکل  گیری 
واحدهای فناور فعال در زمینه فناوری های 
نوین اطالعات و ارتباط��ات، اقدام به عقد 
ق��رارداد و موافقتنام��ه  ب��ا دانش��گاه  های 
»ش��هید بهشتی«،  »ش��یراز« و »صنعتی 

اصفهان« کرده است. 
این ش��رکت ها ک��ه با نام ه��ای تجاری 
»هوش��مند  بهش��تی«،  اول  »هوش��مند 
اول برتر ش��یراز« و »هوشمند اول برنای 
اصفهان« و به ترتیب با نام های اختصاری 
هاب، هاب شیراز و هاب اصفهان تأسیس 
شده  اند، عالوه بر پرداختن به فعالیت  های شتابدهی ایده  ها و حمایت از 
استارتاپ  ها به فعالیت در حوزه تجمیع  کنندگی خدمات ارزش افزوده 

)Value Added Services( نیز می  پردازند. 

مدیر مرکز شتابدهی خبر داد 

تشکیل 118 تیم استارتاپ 
 تجلیل از همراه اول به عنوان حامی اول
کسب و کارهای نوپای ارتباطات و رسانه

بان��ک اطالعات اصناف و مش��اغل ایران نمون��ه ای از یک نوع بانک 
اطالعات��ی مش��اغل و کس��ب وکار و یک بان��ک اطالع��ات مربوط به 
کس��ب وکار محلی است که شما باید از آن برای تبلیغ کسب وکار خود 
اس��تفاده کنید، در حالی که مش��اغل متوسط و بزرگ نیز می توانند از 

آن برای تبلیغ خدمات و محصوالت خود استفاده کنند.
بانک اطالعات اصناف و مشاغل به ویژه برای شرکت های کوچک به 
عنوان یک راه مقرون به صرفه برای ارتقا و معرفی خدمات شان است.

اطمین��ان داش��تن از اینکه 
کس��ب وکار ش��ما در چنی��ن 
دنی��ای رقابتی قابل مش��اهده 
ب��وده و جل��ب توج��ه می کند 
ی��ک امر بس��یار حیاتی بوده و 
ارتباط مس��تقیمی با موفقیت 

شما دارد.
اگر ش��ما م��ی خواهید یک 
ایجاد  مش��تریان  از  پایگاه��ی 
کنی��د، الزم اس��ت اطمین��ان 
حاصل کنید مش��تریان بالقوه 
ش��ما ب��ه راحت��ی در بان��ک 
اطالع��ات اصن��اف و مش��اغل 
و  خدم��ات  م��ورد  در  ای��ران 
محصوالت ش��ما اط��الع پیدا 
ک��رده و جذب این مش��تریان 
محلی بسیار مهم است، چراکه 
آنها ب��ه عنوان س��تون فقرات 
شرکت شما عمل خواهند کرد.

پی��دا ک��ردن  و  دسترس��ی 
بانک ه��ای  و  دایرکت��وری 
اطالعاتی آنالین بس��یار آسان 
بوده و بان��ک اطالعات اصناف 
و مشاغل ایران مکانی مناسب 
برای تبلیغ کس��ب وکار محلی 

شماست.
اطالعات یک  به  دسترس��ی 

دایرکتوری و بانک اطالعات اصناف و مش��اغل در کنار یک وب سایت 
به خوبی کار می کند، زیرا بانک اطالعات اصناف و مش��اغل ایران این 
امکان را به شما می دهد که لینکی را در این بانک اطالعاتی قرار دهید 

که این کار می تواند ترافیک سایت شما را افزایش دهد.
برای انجام دادن کس��ب وکارهای کوچک، اینک��ه بتوانید در زمان و 
پ��ول صرفه جویی کنید امری بس��یار مهم اس��ت. در حقیقت این دو 
از موارد بس��یار مهمی هس��تند که حتی در کسب وکارهای بزرگتر نیز 
بیش��تر ش��رکت های معتبر به آنها توجه می کنن��د و اینها دو موردی 
هس��تند که وقتی ش��ما از بانک اطالعاتی مشاغل نظیر بانک اطالعات 
اصناف و مش��اغل ایران استفاده می کنید، می توانید به صرفه جویی در 

زمان و هزینه ها دست یابید.
بهبود قابلیت دیده ش��دن کسب وکار شما امر واقعا مهمی است و در 
معرض قرار دادن اینترنتی کسب وکار یک روش عالی برای پیشبرد هر 

نوع کسب وکار است. دنیای اینترنتی بی نهایت رقابتی بوده و این بدین 
معنی اس��ت که اگر شما از وجود امکاناتی نظیر بانک اطالعات اصناف 
و مش��اغل ایران بهره نبرید، به احتمال زیاد مشتریان جدید خود را از 
دست داده و سایر شرکت ها نسبت به شرکت شما جلب توجه بیشتری 

خواهند کرد.
بهبود قابلیت دیده ش��دن هر نوع کسب وکاری یک امر بسیار حیاتی 
بوده و الزم اس��ت ش��ما مطمئن شوید که لیست ش��ما شامل تمامی 
اطالع��ات ذکر ش��ده در زیر 

بوده و موثر است.
-  زمان ارائه خدمات

-  موقعیت
-  خدم��ات و محص��والت 

ارائه شده
-  پیش زمینه مختصر

-  دالیل استفاده از شرکت 
شما، نظیر داشتن قیمت های 
رقابت��ی ی��ا به��ره ب��ردن از 

کیفیت خوب
-  اطالعات تماس��ی نظیر 
آدرس الکترونیکی و ش��ماره 

تلفن
ش��ما می توانید با لیس��ت 
ک��ردن کس��ب وکار خ��ود از 
طریق دایرکت��وری اینترنتی، 
را  بازدیدکنن��دگان  و  اف��راد 
مورد هدف ق��رار دهید. زیرا 
در  اختصاصی  به ط��ور  آنه��ا 
ی��ا  جس��ت وجوی خدم��ات 
محص��والت ش��ما هس��تند. 
اطالع��ات در مورد برندتان را 
افزایش دهید، همچنین شما 
می توانی��د از طریق تبلیغات 
خدم��ات خود با اس��تفاده از 
بان��ک اطالع��ات اصن��اف و 
مش��اغل اطالعات در مورد برندتان را باال ببرید و زمانی که ش��ما یک 
کسب وکار کوچک راه انداخته و می خواهید رشد کنید، ایجاد یک برند 

تصویری بی نهایت مهم خواهد بود.
ش��ما نیاز دارید که مش��تریان شما با ش��ما یک احساس صمیمی و 
خانوادگی داش��ته باش��ند و برای ایجاد این حس شما می توانید از هر 
گونه محیط تبلیغاتی ممکن از بانک های اطالعاتی اینترنتی کسب وکار 
تا وب سایت شخصی بهره بگیرید. ایجاد این اطمینان در ذهن مشتری 
که کسب وکار شما یک کس��ب وکار رقابتی بوده یک امر بسیار حیاتی 
اس��ت و این بدین معنی اس��ت که ش��ما نیاز دارید کس��ب وکار خود 
را با اس��تفاده از هر روش ممکنی تجاری س��ازی کنید، بنابراین ش��ما 
می توانید قابلیت دیده ش��دن و جلب توجه ک��ردن برند خود را بدون 

صرف هزینه ای بهبود دهید.
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به تازگی شرکت اوبر از نمونه اولیه ای برای تاکسی های پرنده رونمایی کرد و مدعی شد که این سرویس گران نخواهد بود و افراد عادی هم خواهند 
توانست از این روش حمل ونقل استفاده کنند. کمپانی یاد شده پس از معرفی این تاکسی پرنده اعالم کرد که قصد دارد سرویس حمل و نقل هوایی 

خود را تا سال 2020 تست کرده تا این کسب و کار بتواند در سال 2028 میالدی شروع به کار کند.  به گزارش دیجیاتو، »دارا خسروشاهی« مدیرعامل 
ایرانی اوبر باور دارد که با پیشرفت روزافزون شهرنشینی و افزایش ترافیک، آینده حمل و نقل در آسمان ها رقم خواهد خورد. این مسئله موجب شده 
کمپانی یادشده سعی کند زودتر از دیگران، این رؤیا را به حقیقت بدل کند.  تاکسی پرنده یادشده، در واقع یک وسیله نقلیه الکتریکی عمود پرواز یا 
eVTOL است )که می تواند به صورت عمودی از زمین بلند شده و در همین محل فرود آید(. این نمونه اولیه در واقع شبیه یک هلیکوپتری است که 

پنج پروانه  در اطرافش تعبیه شده باشد. البته این پروانه ها وظیفه مهم بلند شدن و فرود عمودی را بر عهده دارند و نباید آنها را دست کم گرفت. 
اوبر ادعا می کند تعبیه شدن این پنج پروانه ، که قدری از دیگر هواگردها بیشتر است، موجب شده این وسایل نقلیه کم صداتر و ایمن تر از موارد 

مشابه باشند. عالوه بر این تاکسی پرنده اوبر سرعتی بین 240 تا 320 کلیومتر بر ساعت دارد و قادر خواهد بود طی تنها ۵ دقیقه شارژ شود.  کمپانی 
یاد شده خاطرنشان کرد با اینکه در ابتدا قرار است انسان هدایت این هواگرد ها را برعهده بگیرد و چهار سرنشین آن را به مقصد برساند اما آنها 

امیدوارند در آینده، ویژگی رانندگی خودران را به این وسایل نقلیه اضافه کنند. 
برخالف هلیکوپتر های معمولی که یک وسیله نقلیه لوکس محسوب می شوند، تاکسی پرنده جدید اوبر قرار است اقتصادی باشد تا افراد معمولی هم 
بتوانند از آن استفاده کنند. به گفته مدیرعامل جدید اوبر یکی از راه ها این است که هزینه هر سفر بین چهار سرنشین مختلف تقسیم شود و درواقع 

هزینه این سرویس برای هر نفر 2۵ درصد کاهش پیدا کند. عالوه بر این کمپانی مذکور سعی کرده از طریق همکاری با ناسا، قدم اول را در کنترل 
ترافیک هوایی بردارد تا در رقابت های بعدی برنده باشد. 

 

چرا کسب وکارها به بانک اطالعات مشاغل و اصناف نیاز دارند؟

راهکاری ارزان برای همه

 اوبر از نمونه اولیه
نگـــاهتاکسی پرنده خود رونمایی کرد 

رئیس دانش��گاه شهید بهشتی در س��ومین همایش ملی سرآمدان آموزش 
عالی گفت: در پرتو آموزش خوب، پژوهش و کارآفرینی نیز ایجاد می ش��ود و 
دانشجویی که خوب آموزش دیده باشد؛ می تواند پژوهشگر موفق و کارآفرین 
نمونه باش��د.  به گزارش ایسنا، دکتر سیدحس��ن صدوق، با بیان اینکه امروز 
دانشجویان کش��ور حدود ۴.5 میلیون نفر هستند و این تعداد دانشجو حسن 
بزرگ��ی ب��رای ما بوده و موجب اقتدار ما در منطقه می ش��ود، اظهار داش��ت: 
البت��ه باید به این موضوع نیز توجه داش��ته باش��یم که با وج��ود اینکه تعداد 
دانش آموختگان دانش��گاهی بسیار مهم است، اما اش��تغال آنها نیز از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است. 

رئیس دانشگاه شهید بهشتی: 

در پرتو آموزش خوب، پژوهش و 
کارآفرینی نیز ایجاد می شود
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برنده��ای لوک��س ک��ه می خواهند از 
ظرفی��ت اینترن��ت و رس��انه اجتماع��ی 
اس��تفاده کنند باید هفت قانون اصلی را 
ب��ه کار ببرن��د.  این هفت قان��ون ما را به 
س��مت یک نتیجه مهم رهنمون می کند: 
ایده یکپارچه ک��ردن کانال های مختلف 
توزیع برای یک برن��د از اهمیت ویژه ای 

در دنیای امروز برخوردار است. 
قان��ون 1: اینترنت و رس��انه اجتماعی 
یک گفت وگو هس��تند، گفت وگویی بین 
یک برند و مش��تریان آنه��ا؛ یک مکالمه 
ب��ه دو نف��ر احتی��اج دارد.  ش��بکه باید 
گفت وگوی غیرتجاری با مشتریان درباره 
موضوعاتی مانند راهنمایی های عملی از 
طریق انجمن ه��ا و خدمات آنالین ایجاد 
کن��د.  این یک��ی از بهتری��ن راه ها برای 
توسعه حس تعلق هست.  »هاگیز فوروم« 
پوشک نمی فروش��د، بلکه راهنمایی های 
رای��گان را ارائ��ه می ده��د، خال��ق اتاق 
کودک مجازی هس��ت، چگونگی ماس��اژ 
دادن نوزاد را نش��ان می دهد و به فروش 

محصوالت نوزاد کمک می کند. 
دادن  دس��ت  از  پذی��رش   :2 قان��ون 
کنترل؛ رس��انه اجتماعی دو جنبه دارد.  
ای��ن موضوع برندها را به س��وی پذیرش 
اطالعات، اش��تراک محتوا با مشتریان و 
انتقادپذیری س��وق می ده��د.  برندها در 
زم��ان ایجاد رابط��ه با مش��تریان باید از 
مطالعاتی موردی  استفاده کنند که بیان 
می کنند: »این اتفاقی است که افتاده… 
این کاری اس��ت ک��ه ما انج��ام داده ایم 
یا مس��ئله را ح��ل کردیم. « ای��ن امر به 

اعتبارسازی کمک می کند. 
انجمن اقتصاد جهانی »داووس« تالش 
می کن��د تا ب��رای بازس��ازی تصویر وب، 
تصاوی��ر و فیلم هایی از پای��گاه محتوای 
ب��زرگ خ��ود را در فلیک��ر و یوتیوب به 
نمایش بگ��ذارد.  بالفاصل��ه برخی از آنها 
کپ��ی و تبدیل ش��دند، خصوصا توس��ط 
مخالفان سیاسی برخی از رهبران حاضر 
در آنجا، اما این موضوع به اعتبارس��ازی 

»دبلیو ای اف« کمک کرد. 
قان��ون ۳: ش��ناخت مش��تریان خود؛ 
بیش��تر برنده��ا بخش بندی مش��تری ای 

را توس��عه داده ان��د که بیش��تر اوقات بر 
اساس جمعیت شناختی یا فروش نیست.  
بهترین عملکردها نشان می دهد که این 
بخش ها باید منطقی بوده و شامل سطوح 
یا مش��ارکت با برند باش��ند.  ب��رای مثال 
بخش بندی مشتری در شرکت »لِگو« از 

پنج بخش تشکیل می شود:
1-  خانواره��ای تحت پوش��ش: آنهایی 
که مشکوک به خرید محصوالت شرکت 

»لِگو« هستند. 
2-  خانوارهای فعال: آنهایی که در 12 

ماه گذشته خرید داشته اند. 
۳-  جامع��ه متصل )اجتم��اع مرتبط(: 
آنهایی که با مشاهده و دیدن وب سایت یا 
فروش��گاه فعاالنه با برند ارتباط داشته اند 
)تقریبا نیمی از خانوارهای فعال(.  زمانی 
که یک خانوار فعال با برند ارتباط برقرار 
می کند، میانگین زمان سپری ش��ده سه 

برابر می شود. 
۴-  جامع��ه یک به یک: اعضای باش��گاه 
»لِگو«، طرفداران بزرگس��الی که ثبت نام 
کرده ان��د ی��ا اعض��ای پای��گاه اطالعات 
آنالی��ن )تقریبا نیم��ی از جامعه متصل 
ک��ه اطالعات فردی خود را به اش��تراک 
می گذارند(.  زمانی ک��ه یک خانوار فعال 
در رابط��ه یک به یک قرار بگیرد، میانگین 

زمان سپری شده پنج برابر می شود. 
5-  کاربران اصلی- مش��ترکان جهانی 
»لِگو«، جامعه طرفدارانی که در س��اخت 
محصوالت جدید با هر بخش مش��ارکت 

دارند. 
این موضوع نش��ان می دهد که سپری 
ک��ردن زمان ب��ا باال رفتن مش��تریان در 
هرم بیش��تر می شود و برند در هر بخشی 

به طور متفاوت مشارکت دارد. 
قانون ۴: س��نجش، سنجش، سنجش؛ 
بازیگ��ران محض از اینترن��ت این قانون 
را توس��عه داده ان��د ک��ه ب��رای صنع��ت 
تازگ��ی دارد: همیش��ه نتای��ج هر عملی 
را بس��نجید.  بیش��تر برندها که به صورت 
آنالین فعال هستند از نمرات ارتقادهنده 
شبکه اس��تفاده می کنند که به سنجش 
ارتقادهنده ه��ا )مث��ال طرف��دار برند( در 
مقابل مخالفان )آنهایی که از برند شکایت 

می کنند( کمک می کند.  این امر اهمیت 
ویژه ای دارد: بیش��تر برندها تنها رضایت 
کلی را موردسنجش قرار می دهند و خود 
را ب��ا مقادیر باالی 95 راض��ی می کنند.  
تمام مطالعات اخیر نش��ان می دهند که 
تائید  اندازه گیری  سنجش مناسبی برای 
و عدم تائید برند اس��تفاده می ش��ود.  این 
موضوع منجر به تطبیق سنجش وفاداری 
و اقتصادهای مشارکتی می شود: مشتری 
چقدر نس��بت به برند وفادار اس��ت و آیا 
او مش��تریان را به برند ارجاع می دهد یا 
خیر؟ »لِگو« از نمرات ارتقادهنده ش��بکه 
ب��رای اندازه گی��ری ظرفیت برن��د برای 
ارتقای مقادیر ارجاعی متفاوت اس��تفاده 
می کند.  چهار بعد اندازه گیری می ش��وند: 
تجربه محص��ول )رفتار پ��س از خرید(، 
تجرب��ه آنالین، تجربه فروش��گاه و تجربه 

خدمات مشتری. 
قانون 5: داش��تن تیم اینترنتی متحد، 
ازجمله مدی��ر انجمن؛ یک برند باید تیم 
داخلی ق��وی ای را برای ایج��اد ظرفیت 
و  بخش ه��ا  ک��ردن  مرتب��ط  داخل��ی، 
قسمت های س��ازمانی شکل دهد.  زمانی 
ک��ه موضوع مربوط به ش��بکه می ش��ود، 

قوانین اصلی اندکی باید لحاظ شود:
-  به سرعت عمل کنید. 

-  در گفت وگوها شرکت کنید. 
-  کانال ها را پویا و جالب نگه  دارید. 

-  جایگیری دیجیتال خود را افزایش دهید. 
-  قب��ل از بحران کانال های��ی را ایجاد 

کنید. 
این امر نیاز به مش��ارکت درونی واقعی 
دارد: رس��انه های اجتماعی به کارکنانی 
نیاز دارند تا مش��ارکت کنند و باید مدیر 
اجتماع ماهر و متخصصی را به کار گیرند.  
این مدیر یک س��فیر برای برند اس��ت و 
مسئول بی چون وچرای تصویر ذهنی برند 

خصوصا در دوران بحرانی هست. 
این امر در اواس��ط انق��الب مصر اتفاق 
افت��اده بود.  ده ه��ا و صدها ه��زار نفر از 
تظاه��رات کننده ه��ا روزان��ه در میدان 
»تحریر« گرد هم می آمدند و دموکراسی 
واقعی را طل��ب می کردند و در عمق این 
بحران برند مد آمریکایی به جنبش خود 

برای یافتن بازار ادام��ه می داد.  این پیام 
در تم��ام اینترنت مخابره ش��د و نظرات 
مخالف و موافقی به آن داده شد.  ناگهان، 
جهان مجازی به دو بخش تقس��یم شد: 
در یک س��و کس��انی ک��ه پی��ام را جالب 
می دانستند و تعهد به برند را تائید کرده 
بودن��د.  »کنتث کول« بع��د از اعتراف به 
اینکه قصد توهین به مصری ها را نداشته 
است در نهایت یک پیام عذرخواهی را در 

فیس بوک پست کرد. 
قانون 6: رس��انه اجتماع��ی به خودی 
خ��ود ف��روش نمی کن��د؛ ماه ِمی س��ال 
2۰۰9، گزارشی توسط شبکه های دانش 
ب��ه تبلیغ کننده ها، بازاریاب ها و محققان، 
تصور واضح تری از انگیزه ها و نگرش های 
کارب��ران رس��انه اجتماع��ی در آمری��کا 

می دهد )به جز وبالگ ها(. 
اینترنت��ی  جمعی��ت  از  درص��د   8  -
)س��ن 1۳ تا 5۴ س��ال( در رس��انه های 
اجتماعی ش��رکت می کردند- ۴7درصد 
از آنه��ا به صورت هفتگی این کار را انجام 

می دادند. 
-  کمتر از 5درصد از کاربران رسانه های 
درب��اره  راهنمای��ی  ب��رای  اجتماع��ی 
تصمیم��ات خری��د به این وب س��ایت ها 

مراجعه می کردند. 
-  تنه��ا 16درص��د از کاربران رس��انه 
اجتماعی بی��ان کرده اند که احتمال دارد 
از شرکت های تبلیغ کننده روی وب سایت 

خرید کنند. 
قانون 7: رسانه اجتماعی درباره راهبرد 
یکپارچه ای اس��ت ک��ه آگاه��ی از برند/
تصوی��ر ذهن��ی از برند/ روابط مش��تری 
را توس��عه می ده��د و فروش را بیش��تر 
می کن��د؛ اینترن��ت ب��ه معنی داش��تن 
یک وب س��ایت شرکتی، س��ایت تجارت 
الکترونیک، اس��تفاده از وبالگ  و داشتن 
نام کارب��ری توییت، صفح��ه فیس بوک، 
یوتی��وب، اس��تفاده از ایمی��ل و ی��ا پیام 
متن نیس��ت، اینترنت یعنی اس��تفاده از 
تمام این م��وارد به صورت یکپارچه، تمام 
ابداعات و نوآوری های برند باید یکپارچه، 

معتبر و منسجم باشد. 
hormond :منبع

7 قانون اینترنت و رسانه اجتماعی برای برندهای لوکس فیلیپس و حذف میوه ها از 
نقاشی های قدیمی

فیلیپس اخیرا در قالب یک کمپین با هدف تبلیغ 
آبمیوه گیری های خود ی��ک اقدام تبلیغاتی جالب را 
در موزهRijksmuseum  مهندس��ی کرد. حرکت 
فوق تمرکز روی نقش میوه ها و سبزیجات در زندگی 

ما را سر لوحه اقدامات خود قرار می دهد.
در این آگه��ی تبلیغاتی بازدیدکنن��دگان بی خبر 
از هم��ه جا حین تماش��ای آثار هن��ری معروف در 
موزه شگفت زده می ش��وند )در حالی که ما مطمئن 
هس��تیم که به آنها خبر فیلمبرداری داده ش��ده، اما 
اتفاق دیگری در این میان رخ نداده اس��ت(. این کار 
با حذف میوه ها و س��بزیحات از س��ه شاهکار هنری 
هلن��دی مع��روف انجام می ش��ود: »تصاویر اش��یای 
بی جان ب��ا گل ها و میوه ه��ا« اثر یان فن هایس��ام، 
»تصاویر اش��یای بی جان با میوه ها در یک بش��قاب 
چوبی« اثر آنتونی اوبرمن و »تصاویر اش��یای بی جان 
با پنیر« اثر فلوریس کالسز فن دیک. بازدیدکنندگان 
از آثار هنری ش��اهد حذف میوه ها هستند. در ادامه 
یک��ی از کارمندان و حاضران در موزه یک س��یب را 
از نقاش��ی بر م��ی دارد و آب آن را ب��ا آبمیوه گیری 
فیلیپس می گیرد. برای س��اخت ی��ک فیلم از آگهی 
تبلیغاتی در ش��بکه های اجتماعی واکنش های افراد 

نسبت به این اتفاق فیلمبرداری می شود.
پی��ش فرض کمپی��ن، محصول آژان��س تبلیغاتی 
Ogilvy آمس��تردام، ای��ن اس��ت ک��ه میوه ه��ا و 
س��بزیجات سهم مناس��بی از رژیم های غذایی مردم 
ندارند. 85درص��د از اروپایی ها ظاهرا به اندازه کافی 
میوه و سبزیجات نمی خورند. آنها همچنین متمایل 
به نادیده گرفتن میوه ها و س��بزیجات در نقاشی ها و 
تصاویر اشیای بی جان هستند. با این وجود با حذف 
آن ها از نقاشی ها و آثار هنری، دل تان برای شان تنگ 

خواهد شد.

How-To پ��س از فیلمب��رداری، ویدیو ه��ای
در کانال ه��ای اجتماعی به مردم در راس��تای تهیه 
آب میوه ه��ای اله��ام گرفته از ش��اهکارهای هنری 
مخص��وص به خ��ود در خانه کمک کردن��د. آژانس 
تبلیغات��ی Ogilvy لندن با مش��ارکت ش��عبه های 
همکار خود در س��نگاپور و آمس��تردام پیرامون این 

کمپین همکاری کرد. 

با محو گوشی شدن تصاویر عجیبی 
را از دست می دهید

هون��دا از طریق کمپین »ح��ذف حواس پرتی ها« 
و در قالب یک س��ری ویدئوی کوت��اه در کانال های 
رس��انه های اجتماعی شرکت از ماه رانندگی آگاهانه 
در آوری��ل حمایت می کند. این کار در راس��تای باال 
ب��ردن آگاهی درباره خطرات رانندگی با حواس پرتی 
انجام می ش��ود. کمپین چهار ویدئ��وی 1۰ ثانیه ای 
به نام های فضانورد، UFO )س��فینه فضایی(، س��ه 
چرخه ه��ا و پورتال را در بر می گیرد. در این کمپین 
ب��ه کاربران یک س��ناریوی رانندگی ارائه می ش��ود 
ک��ه در آن یک پی��ام متنی ب��ر روی صفحه نمایش 
در تماش��ای مناظر وقفه خواه��د انداخت. به محض 
ناپدید ش��دن مت��ن، ویدیو از تصاوی��ر عجیبی پرده 
بر می دارد ک��ه حواس پرتی حی��ن رانندگی مانع از 
دیدن آنها خواهد ش��د. ویدئوها با این شعار به پایان 
می رسند: »وقتی حواس تان به گوشی موبایل است، 

حوادث جاده را از دست می دهید.«
ب��رای انتقال قدرتمندت��ر پیام، طرف��داران هوندا 
طی ماه در قالب یک س��ری پس��ت های اضافی آمار 
بیش��تری از فراوان��ی رانندگ��ی ب��ا حواس پرتی در 
جامع��ه را مش��اهده خواهند ک��رد. کمپین »حذف 
پلتفرم ه��ای  در  آوری��ل  م��اه  در  حواس پرتی ه��ا« 
اینستاگرام، اس��نپ چت، فیس بوک و توییتر در ماه 

آوریل برگزار خواهد شد. 
mbanews :منبع

تبلیغاتخالق

مدرسهمدیریت

واقعیت تبلیغات)20(
تصویرگران برند)بخش دوم(

اکث��ر جم��الت و اصطالح��ات مورد اس��تفاده در 
تبلیغ��ات مدرن چیزی جز مش��تی مهمل نیس��ت. 
تالش��ی مفتضحان��ه ب��رای بزرگنمای��ی تفاوت های 
کوچک با اس��تفاده از زبانی مبتذل و تحقیرآمیز که 

نتیجه ای جز بدنامی این صنعت نخواهد داشت. 
ول��ی آق��ای مارتینیو در این مرحله دچار اش��تباه 
شده است. مردم توان مقابله با کلمات را دارند. طبق 
آمار، 1۰درصد مردم آمریکا بیس��واد هستند و سایر 
افراد نیز به ندرت روزنام��ه یا کتاب می خوانند، ولی 
کلمات همچنان قدرت برانگیختن احساس این افراد 
را خواهند داشت. شما می توانید با گفتن چهار کلمه 
س��اده با ش��خصی دعوا کنید. می توانی��د با بازگویی 
داس��تانی، هم��ان ش��خص را عمیقا ناراح��ت کنید. 
می توانید ب��ا گفتن لطیف��ه او را بخندانید. تنها یک 
کلمه او را به دوس��ت یا دش��من شما تبدیل خواهد 
کرد و چه کس��ی در هنر ارتباط مس��تقیم، خالص و 

شفاف، این تیتر را متوجه نخواهد شد:
آیا خونی خسته دارید؟

بخش واقعا ب��اارزش تئوری تصویر برند، تاکید آن 
بر نمادهای بصری اس��ت. باید حق را به تصویرگران 
برند داد، هیچکس توان انکار تاثیر تصاویر بر ذهن و 

روان افراد را نخواهد داشت. 
همانط��ور که یک بیت ش��عر می توان��د خاطرات 
فراموش ش��ده را دوب��اره زنده کن��د و همانطور که 
با ش��نیدن ش��عری غم انگیز اش��ک خواهیم ریخت، 
نماده��ای بصری نیز چنین قدرتی خواهند داش��ت. 
کفش های بچگانه موجب جاری ش��دن اش��ک های 
مادری خواهد ش��د که به تازگی فرزندش را از دست 
داده اس��ت. ما همه گوش س��وم داریم و این گوش 
صداهای��ی را که ما ب��ه ندرت می ش��نویم به خوبی 

خواهد شنید. 
پ��س بهتر اس��ت که محص��ول خود را در س��طح 
غیرکالم��ی و با حداکث��ر عناصر روان��ی و تصویری 
خوش��ایند ارائه کنیم. به نظر ما: کلیت تبلیغات باید 
بر ارائه یک پیش��نهاد فروش اس��تثنایی و همچنین 

یک احساس خاص، تمرکز داشته باشد.  
س��پس آن را با طال و جواهرات تزیین و با استفاده 
از غنی تری��ن و زیباتری��ن کلمات و جم��الت از آن 

حمایت کنید.  

به اعتقاد ما یک یو اس پی خام و عریان یک افراط 
اس��ت و غنی ترین تصویر برند، که ادعایی را منعکس 

نمی کند، افراطی دیگر است. 
ولتر به س��خنرانی آتشین یکی از افرادی که سعی 
داشت تا اولین شعله های انقالب فرانسه را برپا سازد، 
گوش داد و س��پس چنین گفت: در عجبم که او چه 

منظوری داشت.  
چیزی که ش��ما از س��خنران به خاطر می سپارید 
)لباس، رفت��ار و نحوه صحبت( تصوی��ر برند خواهد 
بود. س��خنرانی فرد، که آن نیز یک یو اس پی اس��ت، 
ممکن اس��ت به تنهایی و بدون تصویر موفق باش��د، 
ولی ترکیب این دو عنصر قدرتی مافوق تصور خواهد 

داشت. 
وینس��تون چرچیل، یکی از انس��ان های افسانه ای 
قرن بیس��تم، موفق به انجام این کار ش��د. چه کسی 
لباس، رفتار و قدرت س��خن او را به یاد ندارد؟ قدی 
کوتاه و هیکلی چاق، صورت سرخ و بچگانه، صدایی 
رسا و بلند، سرسختی و استقامت و دست پیروزی. و 
چه کس��ی سخنان او را به یاد ندارد؟ سخنرانی هایی 
ب��زرگ ک��ه وی در آنها ب��ا ادای چند جمل��ه زیبا و 
انقالبی، مردم کش��ورش را تش��ویق به ایستادگی و 

مقاومت می کرد. 
ابزار را به ما بدهید تا کار را تمام کنیم.  من چیزی 
جز خون، رنج، اش��ک و عرق برای ارائه ندارم.  هرگز 
در تاریخ درگیری های انس��انی، چنین تعداد کثیری 
تا این اندازه به چنین تع��داد اندکی بدهکار نبودند.  
پ��رده ای آهنین قاره را پوش��انده اس��ت. اکنون باید 
نسبت به وظایف خود احساس مسئولیت کنیم و باور 
داشته باشید، چنانچه امپراتوری بریتانیا و کشورهای 
مشترک المنافعش هزاران س��ال دوام داشته باشند، 
انس��ان همچنان این جمله را تکرار خواهد کرد: این 

بهترین لحظات زندگی شان بود. 
زندگی بدون کلمات که محتوا را تشکیل می دهند، 
غیرممکن است و تالش برای تصویرسازی که فرم را 
تشکیل می دهند، نیز به همان اندازه مهم خواهد بود. 
دستیابی به این دو هدف در تبلیغات، کاری بسیار 
دش��وار است و غالبا باید یک گزینه را انتخاب کنید. 
ول��ی بهترین هدف تئوریک، محص��ور کردن ادعا با 

احساسات خواهد بود. 
دو به عالوه دو همیش��ه چهار اس��ت، ولی در این 
مورد خاص، ش��اید شش، هش��ت یا حتی 1۰ نیز به 

دست آید. 
ادامه دارد... 
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دزدی از نامزدهای نهایی جایزه بازاریابی 
محتوای سال 2017 

شش ایده فوق العاده برای بازاریابی 
محتوا)2(

در بخش اول این مطلب با دو ایده فوق العاده از شش 
ایده برای بازاریابی محتوا آش��انا شدید. اینک و در این 

بخش، دو مورد دیگر را برای شما بیان می کنیم:
3- با گروه فروش دوست شوید تا بتوانید 
درباره مخاطبان تان اطالعات کسب کنید

س��رقت ش��ده از: ک��ی را مون��دروس؛ از ش��رکت 
SecureWorks

این توصیه که از کی را موندروس الهام گرفته شده 
از دو جهت مفید است.

اوال، اگر با گروه فروش در حال همکاری نباش��ید، 
خودت��ان را از یک ظرفیت عظیم مح��روم کرده اید. 
ثانیا، اگر می خواهید مخاطبان را واقعا بشناسید باید 

با تک تک آنها وارد گفت وگو شوید.
ک��ی را برای تحقق پیش��نهادش مبن��ی بر تبدیل 
برنام��ه بازاریابی از ی��ک برنام��ه برند-محور به یک 
برنامه مخاط��ب - محور، با بهتری��ن نیروهای گروه 
ف��روش به رایزنی پرداخته و س��ؤاالت زی��ر را با آنها 

در میان گذاشت:
- چگونه با مشتری ها ارتباط می گیرید؟

- مشتری های پیشگام چه کسانی هستند؟
- رایج ترین اعتراضات دریافتی چه هستند؟

س��پس کی را و گروه فروش ش��رکت ب��ا منتخبی 
از مش��تریان برای شناخت س��ؤاالت و نیازهای شان 
مصاحبه کردن��د. اطالعات جمع آوری ش��ده به آنها 
کمک کرد تا کار تیپ شناس��ی مشتریان را به انجام 
رس��انده و نقشه راه ایجاد یک وب سایت جدید مبنی 

بر »نیازهای اساسی مشتریان« را طراحی کنند.
مؤسس��ه  نویس��ندگان  گ��روه  س��ال 2۰18،  در 
تحقیق��ات بازاریاب��ی محتوا از این ای��ده کی را برای 
انج��ام مصاحبه های تلفنی با مخاطبان برای تکمیل 
تحقیق��ات و داده ه��ای تحلیلی و دس��ته بندی بهتر 

مخاطبان استفاده خواهد کرد.
از خود بپرسید: آیا ما برای تیپ شناسی مخاطبان، 
دان��ش کافی و مس��تقیمی از آنها داری��م و آیا برای 

انج��ام این کار برنامه عمل مش��خصی داریم؟ آیا اگر 
ش��خصیت مخاطبان را بهتر بشناس��یم، عملکردمان 

مؤثرتر و کارآمدتر خواهد بود؟
4-  برای ارتقای فرآیندهای تولید محتوا به 

گروه تولید محتوا بسنده نکنید.
س��رقت ش��ده از: درو بیلی )Drew Bailey(؛ از 

)FedEx( شرکت فدکس
اگر در یک ش��رکت بزرگ مشغول به کار هستید، 
می دانید که یکی از س��خت ترین چالش ها هماهنگ 
نگه داش��تن همه گروه در مورد اهداف، مس��ئولیت 
ه��ا و نتایج کار اس��ت. در این مورد چ��ه کاری باید 
انج��ام دهیم؟ فردی را که متخص��ص برنامه ریزی و 
اجرای فرآیندها و روش هاست استخدام کنید تا همه 
نیروه��ا را در مورد اهداف، اولویت ها، وظایف و نتایج 
هماهن��گ کند. این توصیه چندان در مورد س��رقت 
ایده بیلی نیس��ت، بلکه در مورد س��رقت خود بیلی 
اس��ت - یعنی کس��ی که تجربه مدیریت پروژه دارد 

و تجربه اش لزوما در زمینه مدیریت محتوا نیست.
درو بیلی با استفاده از مهارت های فناروی اطالعات 
)IT( و مدیریتی ی��ک راهبردهای بازاریابی طراحی 
کرده که تمام س��طوح تیم بازاریابی یک ش��رکت را 

دخیل می کند:
- معاونین بازاریابی جلس��ات ماهان��ه ای در مورد 

راهبردهای بازاریابی برگزار می کنند
- مدی��ران ه��ر دو هفت��ه یک ب��ار ب��رای ارزیابی 
پیش��رفت بازاریاب��ی با توجه به اهداف تعیین ش��ده 

تشکیل جلسه می دهند
- گ��روه فروش و گروه های ارتباط با مش��تریان و 
تولید محتوا به صورت مرتب برای به اشتراک گذاری 

ایده ها و تجارب شان جلسه برگزار می کنند
این برنامه ری��زی جدید باعث ارتباط و پیش��رفت 
بیشتر شد و به شرکت فدکس برای کاهش هدررفت 
س��رمایه و زمان کمک کرد و ش��خصی هم که انجام 
ای��ن کار را برعهده گرف��ت تخصصی در زمینه تولید 
محتوا نداشت. نهایتا بازاریاب های محتوا تنها کسانی 
نیستند که با این قبیل چالش ها مواجهند و با توجه 
به محبوبیت روزافزون بازاریابی س��ریع، جای تعجب 
نیس��ت که مهارت های الزم برای ارتقای فرآیندهای 

تولید را در بخش های IT یا مدیریتی پیدا کنیم.
از خود بپرس��ید: ب��رای حل چالش ه��ای مربوط 
ب��ه تولید و مدیریت محتوا به چ��ه مهارت هایی نیاز 
دارید؟ ش��ناخت حوزه تولی��د محتوا تا چه حد برای 

حل این چالش ها ضروری است؟
ادامه دارد ...
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الزم به توضیح نیست که محتوا یکی از 
آن اصطالحات جامع بازاریابی است که از 
کتاب های دیجیتال، وبالگ نوشت ها، داده 
نما )infographic( ه��ا گرفته تا ویدئو، 
توئی��ت و پیام ه��ای تبریک تول��د را در بر 
می گیرد. به همین دلیل، اغلب بازاریاب ها 
وقتی ب��ه مبحث تولید محتوا می رس��ند، 
قدری سردرگم می ش��وند. البته کسی از 
قدرت محتوا بی خبر نیس��ت، اما اغلب ما 
از چگونگی تولید محتوای مؤثر و کاربردی 

بی اطالعیم.
برای روش��ن کردن این موض��وع، ما در 
این مقاله ش��ش مورد از مهم ترین اهداف 
بازاریابی را انتخاب کرده ایم تا ببینیم برای 
دستیابی به هر یک از آنها به تولید چه نوع 

محتوایی نیاز داریم.
1- به باال بردن تعداد مشتریان راغب مورد 

تأیید واحد فروش )SQL( نیاز داریم.
راه ح��ل: تولی��د محت��وای آموزش��ی و 

آگاهی بخش
برای اینکه بازدیدکنندگان یک وب سایت 
با اعتماد و سهولت بتوانند به مرحله خرید 
برسند، ضروری اس��ت که هر  کسب وکار، 
برنامه ای برای آموزش و آگاهی بخش��ی به 

مشتریان داشته باشد.
محتوای آموزش��ی می تواند در اشکال و 

انواع و ابعاد متفاوتی عرضه شود.
از همه مهم تر، انتشار کتاب های دیجیتال 
و مطالب آموزشی یکی از موفق ترین راه ها 
برای مخاطب ق��رار دادن و حل معضالت 

مشتریان است.
برای مثال، ش��رکت م��از )Moz( را در 

نظر بگیرید.
ای��ن ش��رکت محص��والت مرب��وط به 
 )SEO( بهینه س��ازی موتور جس��ت وجو
می فروش��د که ب��ه  کس��ب وکارها امکان 
ارتقای رتبه در موتورهای جست وجو داده 
و بازدیدکننده بیشتری را به وب سایت ها 
ج��ذب می کن��د و نهایتا مش��تری های 
بیش��تری نصیب  کس��ب وکارها می کند. 
البته برای اینکه ش��رکت ماز بتواند یک 
قرارداد فروش موفق ببندد، این ش��رکت 
باید اطمینان حاصل کند که مخاطبانش 
الف( می دانند سئو چیست، و ب( ارزش 
ارتقای رتبه در موتورهای جس��ت وجو را 

می شناسند.
به همین منظور، ش��رکت ماز از طریق 
بخش آموزشی وب سایتش مطالب متنوعی 

در مورد سئو و ارزش آن منتشر می کند.
ای��ن مطالب منتش��ره از لح��اظ میزان 
پیچیدگ��ی، محتوا و س��اختار، در دس��ته 
بندی ه��ای مختلفی ق��رار گرفته اند تا به 
مخاطبی��ن امکان انتخ��اب داده و آموزش 
متناسب با نیازها و سؤاالت شان را در اختیار 

آنها قرار دهند.
2- باید کاری کنیم که 

بازدیدکنندگان وقت بیشتری را در 
وب سایت سپری کنند.

راه حل: تولید ابزارهای رایگان و محتوای 
تعاملی

اگر م��ی خواهید بازدیدکنن��دگان را به 
مدت بیشتری در وب سایت نگه دارید، باید 
کاری کنید که آنها تنها به مرور سرس��ری 
مقاالت اکتفا نکنند. اینجاست که ابزارهای 
رای��گان و انواع مختلف محتوای تعاملی به 

کمک شما می آیند.
ب��ا ارائه محتوای��ی که مخاطب��ان را به 
جست وجو و تعامل بیشتری تشویق کند، 
تش��ویق کردن مخاطبان ب��ه گفت وگو و 

تعامل با شرکت آسان تر می شود.
اگ��ر بتوانی��د اس��تفاده از روش ه��ای 
تعاملی را با نقل قولی از داس��تان یکی از 
مشتریان یا پاسخی که به یکی از سؤاالت 
رای��ج مخاطبان داده ش��ده همراه کنید، 
فرص��ت خلق یک تجربه به ی��اد ماندنی 

برای مخاطب را به دست آورده اید.
اس��پات  ش��رکت هاب  مث��ال،  ب��رای 
)HubSpot( یک ابزارک طراحی برگ 
خرید رایگان را در وب س��ایتش قرار داد 
تا به  کس��ب وکارهای کوچک برای انجام 
یک��ی از کارهای روزم��ره - یعنی صدور 

برگ خرید - کمک کند.
این ابزارک رایگان به بازدیدکنندگان این 
امکان را می دهد که با وارد کردن اطالعات 
ش��خصی، تغییر رنگ و س��اختار و الصاق 
لوگوی شرکت شان به این فاکتور، خروجی 
این ابزارک را به میل خودشان تغییر دهند.

در هن��گام تولی��د ابزاره��ای رای��گان و 
محتوای تعاملی، خودتان را به جای کاربر 

قرار دهید.
چ��ه عناصری باعث می ش��وند که روی 
ی��ک تصویر یا نوش��ته کلیک ک��رده و به 
دنبال اطالعات بیش��تر باشید؟ این عناصر 
را در هنگام طراحی محتوا در ذهن داشته 
باشید و از آنها اس��تفاده کنید تا محتوای 

شما دیده شود.
3- می خواهیم حضورمان را در 

شبکه های اجتماعی پررنگ تر کنیم.
راه ح��ل: تولی��د محت��وای قاب��ل ب��ه 

اشتراک گذاری
برای چش��مگیرتر ش��دن در شبکه های 
اجتماعی، تنها تولید محتوا کافی نیس��ت، 
بلکه به اشتراک گذاشته شدن محتوا مهم 

است.
بازس��ومو  نش��ریه  تحلی��ل  ب��ه  اگ��ر 
محت��وای  بیش��ترین  از   )Buzzsumo(
به اش��تراک گذاشته ش��ده در فیس بوک 
در س��ال 2۰17 توجه کنیم، متوجه چند 

الگوی مشخص می شویم:
- محتوای ویدیویی

- آزمون های خودشناسی
- اخبار

- تحقیقات و مطالعات علمی
- محتوای عاطفی و احساسی

ای��ن آم��ار غیرمنتظره نیس��ت، چراکه 
قابلی��ت به اش��تراک گذاری ی��ک محتوا 
معم��وال به س��اختار و موض��وع اصلی آن 
بستگی دارد و با اینکه هیچ روش علمی و 
دقیقی برای ایجاد محتوای پرطرفدار وجود 
ن��دارد، توجه به این الگوها به ش��ما کمک 

می کند که احتمال به اش��تراک گذاش��ته 
شدن محتوا را باال ببرید.

در زیر تصویر یک آزمون چند مرحله ای 
را می بینیم که یکی از مثال های موفق در 

زمینه به اشتراک گذاری محتواست:
در عنوان این آزمون از بیانی اس��تفاده 
ش��ده که غری��زه مبارزه جویی انس��ان را 
بیدار کرده و ش��ما را ب��ه آزمودن دانش 
خودتان در زمینه دس��تور زبان تش��ویق 
می کن��د. جایزه موفقی��ت در این آزمون 
این اس��ت ک��ه خواهید دانس��ت جزو 2 
درصد مردم هس��تید. این چالشی است 
ک��ه نمی توانی��د در مقابل وسوس��ه اش 

مقاومت کنید.
4- نیاز داریم بازدیدکننده بیشتری 

را به وب سایت جذب کنیم.
راه حل: تولید محتوای بهینه سازی شده 

برای موتورهای جست وجو
محتوای بهینه سازی شده برای موتورهای 
جست وجو به هر نوع محتوایی اشاره دارد 
که با هدف بیشتر دیده شدن یا تأثیر بیشتر 

محتوا تولید می شود.
از نقطه نظر فنی این نوع محتوا می تواند 

شامل موارد زیر باشد:
- محتوایی که بر اس��اس یک کلیدواژه 

خاص بهینه سازی شده است
- محتوایی ک��ه برای تطاب��ق با هدفی 

خاص طراحی شده است
- محتوای��ی که برای درج توضیحات در 
زیر لینک جست وجوی گوگل تولید شده 

است
- صفحات��ی که یک موض��وع خاص را 

پوشش می دهند
- و نظایر اینها

برای مثالی ملموس ازین مبحث، اجازه 
دهید نگاهی داشته باشیم به توضیحات زیر 
یک لینک که در زمان جست وجوی عبارت 

SERP در گوگل نمایان می شود:
  

جدا از اینکه لینک این محتوا در صفحه 
اول نتایج جست وجوی گوگل قرار گرفته، 
 SERP تعریف مش��خص و واضحی که از
می دهد باید جذب مخاطب بیشتر خواهد 

بود.
۵- می خواهیم قابلیت های مان را 

اثبات کنیم.
راه حل: مثال های واقعی

مثال های واقعی به عنوان بخشی ضروری 
از محتوا تلقی می شوند، چرا که می توانند 
به مخاطبان اثبات کنند که  کسب وکار شما 

معتبر و قابل اعتماد است.
اگر داس��تانی از موفقیت  کسب وکارتان 
دارید که به نظرتان برای انتش��ار مناسب 
اس��ت، قبل از ش��روع به این نکات توجه 

کنید:
- دقی��ق باش��ید: با ارائه اع��داد دقیق و 
واقع��ی، ابهام��ات را برطرف کنی��د. ارائه 
داده های واقعی باعث افزایش اعتبار شما و 
اثبات اثربخش��ی کاال یا خدمات شما برای 

خریداران می شود.
- م��وارد منتش��ره را در دس��ترس قرار 
دهید: موارد مث��ال را پنهان نکنید. عالوه 

بر ق��رار دادن این موارد در صفحات اصلی 
وب س��ایت، خوب اس��ت این م��وارد را در 

خبرنامه شرکت هم منتشر کنید.
- ساختارهای متفاوت را امتحان کنید: 
به رغم اینکه بس��یاری از مثال های واقعی 
با س��بکی یکنواخت ارائه می ش��وند، بهتر 
اس��ت ش��ما راه های مختلفی را برای ارائه 
اطالعات امتحان کنید. پادکست، داده نما 
و اسالیدهای نمایش��ی برخی از این راه ها 

هستند.
به دنبال الهام گرفتن هستید؟ مثالی از 
 - )OpenTable( وب س��ایت اوپن تیبل
یک برنامه رزرو آنالین میز در رستوران ها 
- نشان می دهد چگونه این شرکت توانست 
هزینه هر رزرو را کاهش داده و با اس��تفاده 
از تبلیغات اینستاگرام، هزینه تبلیغاتش را 

کاهش دهد.
»داستان موفقیت« این شرکت کامال به 
وضوح و به نحوی تأثیرگذار بیان شده است 
و راه حل های مورد اس��تفاده این شرکت را 
به خوبی توضیح می دهد. کلید موفقیت در 
این حوزه، جل��ب توجه مخاطب در همان 
ابتدای ارتباط است، به نحوی که مخاطب 
نتواند از خواندن ادامه مطلب یا گوش دادن 

به داستان موفقیت شما صرف نظر کند.
6- می خواهیم در مورد برندمان 

آگاهی ایجاد کنیم.
راه ح��ل: محتوای ایجاد ش��ده توس��ط 

کاربران
محت��وای تولی��دی توس��ط کارب��ران 
باع��ث تش��ویق س��ایرین ب��ه تعام��ل با 
محتوا می ش��ود. از طریق این نوع محتوا، 
گفت وگ��و ایج��اد می ش��ود و از طری��ق 
گفت وگ��و، بازاریابی دهان به دهان انجام 
می شود که نهایتا به شناخته شدن بیشتر 

برند شما منجر می شود.
با ایجاد یک پویش تبلیغاتی که مخاطبان 
را به ثبت نظرات و افکارشان در شبکه های 
اجتماعی مختلف تش��ویق می کند، ش��ما 
ب��ا ورود به صفح��ات ش��خصی کاربران، 

مخاطبان بیشتری را جذب می کنید.
برای مث��ال، یک برند عین��ک طبی به 
ن��ام واربی پارک��ر )Warby Parker( از 
مخاطبانش دعوت کرد که عینک های این 
برند را در خانه امتح��ان کنند و تصاویر و 
نظرات خود را در ش��بکه های اجتماعی به 

اشتراک بگذارند.
این کار شاید طبیعی به نظر برسد، چرا که 
مردم به مشورت با دوستان و خانواده شان 
در زمان خرید عادت دارند. همین موضوع، 
شرکت مخاطبان در این پویش را تسهیل 
کرده و باعث ش��د با اس��تفاده از هشتگ 
 WarbyParkerHomeTryOn#
صدها ه��زار نفر در این پوی��ش تبلیغاتی 

مشارکت کنند.
بهتری��ن بخش این پوی��ش این بود که 
تولید محتوا به س��اختار یا بس��تر خاصی 
محدود نش��ده بود و افراد می توانستند در 
هر شبکه ای که دوست دارند از فیس بوک 
و توییت��ر گرفته یا اینس��تاگرام و یوتیوب، 

محتوای تولیدی را به اشتراک بگذارند.
impactbnd :منبع

 برای دستیابی به مهم ترین اهداف بازاریابی
دقیقا به چه نوع محتوایی نیاز دارید؟

چرا شکایت مشتری باید جدی 
گرفته شود

مش��تری که زمان می گ��ذارد و ش��کایت خود را 
مطرح می کند یعنی به برن��د اهمیت می دهد و اگر 
جدی گرفته ش��ود به مشتری وفادار شرکت تبدیل 

خواهد شد.
ش��رکت هایی که به طور مستقیم با مشتری ها در 
ارتباط هستند به وجود چند مشتری ناراضی عادت 
دارند. این واقعیت در مورد همه  برندها وجود دارد و 
بخشی از کسب وکار است. یکی از عواملی که برندها 
را از یکدیگ��ر متمای��ز می کند نحوه برخ��ورد آنها با 
مش��تری های ناراضی است. بسیاری از مدیران عامل 
طاقت دیدن مش��تری های ناراضی را ندارند و بعد از 
روبه رو شدن با آنها انگیزه خود را از دست می دهند. 
ام��ا این مش��تری ها در حکم طال برای کس��ب وکار 
هس��تند و باید توجه ویژه ای به آنها ش��ود. بنابراین 
همیشه از شکایت مشتری ها استقبال کنید، زیرا این 
یعنی محصول یا خدمات شما به اندازه ای برای آنها 
با ارزش اس��ت که زمان گذاش��ته و برای بهتر شدن 

شما تالش کرده اند.
مش��تری ناراضی یکی از ایرادهای کسب وکار را به 
ش��ما یادآوری می کند و صرف زم��ان و انرژی برای 
بیان ای��ن موضوع، یعنی به ش��رکت ش��ما اهمیت 
می دهد. در مقابل وظیفه  ش��ما نیز این است که به 
نظر مشتری اهمیت دهید و برای رفع مشکل پیش 

آمده اقدام کنید.
به عنوان مثال تصور کنید در یک رستوران معمولی 
غ��ذا خورده اید و از کیفیت آن راضی نبوده اید. آیا به 
خودتان زحمت می دهید سراغ مدیر رستوارن بروید 
و ش��کایت خود را مطرح کنی��د؟ احتماال خیر. حال 
تصور کنید به رستوران مورد عالقه و همیشگی خود 
رفته اید، اما کیفیت غذا مانند گذش��ته نبوده است. 
چه احساسی پیدا می کنید؟ مطمئنا تعجب می کنید 
و ناراحت می شوید. شما عاشق این رستوران هستید 
و دلتان نمی خواهد آن را برای همیش��ه ترک کنید، 
بنابراین نزد مدیر رس��توران می روید و قضیه را با او 
مطرح می کنید تا مش��کل حل شود و بتوانید دوباره 

به آن رستوران بازگردید.
ای��ن واقعیت در مورد س��ایر محصوالت و خدمات 
نیز وجود دارد. مش��تری که برای حل مشکل زمان 
می گذارد، یعنی می خواهد ش��ما بهترین باشید تا به 
مش��تری دائم برند تبدیل شود. این فرصت برای هر 
برندی پیش نمی آید و باید نهایت اس��تفاده را از آن 

برد.
تبدیل مشتری ناراضی به مشتری وفادار

فراموش نکنید که همیش��ه حق با مشتری است. 
مش��تری ها پایه و اس��اس کس��ب وکار را تش��کیل 
می دهن��د و ب��دون وجود آنه��ا هیچ چی��ز معنایی 
ندارد. زمانی که مش��کلی پیش می آید حالت دفاعی 
به خودتان نگیرید. س��عی نکنید دیگ��ران را مقصر 
جل��وه دهید. واقعیت را بپذیرید و س��ریع برای حل 
آن اقدام کنید. معموال کس��ی مسئولیت صددرصد 
مش��کل را قبول نمی کند و ریش��ه یابی این موضوع 
تنها زمان و انرژی همه را هدر می دهد. احتمال بروز 
خطا در رفتار هر انسانی وجود دارد و بعد از گذشت 
مدتی کسی اشتباه پیش آمده را یادش نمی ماند. اما 
مش��تری یادش می ماند چه مقدار زمان برای از بین 

بردن مشکل صرف شده است.
به عنوان مثال تصور کنید برندی سفارش مشتری 
را اش��تباه ارسال کرده اس��ت، اما زمانی که مشتری 
تنها دو س��اعت بعد از ثبت شکایت، سفارش درست 
را دریافت می کند یادش می رود برای چه موضوعی 
ش��کایت کرده بود. ام��ا یادش می ماند که مش��کل 
پیش آمده چقدر س��ریع حل ش��د و تبدیل به یکی 
از مشتری های وفادار می شود. او در برخورد با سایر 
مشتری های ناراضی از شما تعریف خواهد کرد و این 

بهترین تبلیغ برای برند است.
خودتان را جای مشتری قرار دهید

اینکه مشتری چگونه فکر می کند، چه احساسی 
دارد و چه واکنشی نشان می دهد بسیار مهم است. 
بی��ل گرین )Bill Green( اولین ش��رکت خود را 
در زمین��ه  تعمی��رات و نگه��داری و خدمات منزل 
راه ان��دازی کرده بود و بعد از مدتی احس��اس کرد 
بخش خدمات مش��تریان به خوب��ی کار نمی کند. 
وضعی��ت ب��ه اندازه ای ب��د بود ک��ه تصمیم گرفت 
خودش برای رفع این مش��کل دس��ت به کار شود. 
او خودش را جای مش��تری های ش��رکت قرار داد 
ت��ا ببیند ای��ن افراد هنگام دریاف��ت خدمات با چه 
مشکالتی روبه رو می ش��وند. همچنین قصد داشت 
ببین��د تجربه  کارمن��دان از کار کردن در ش��رکت 

چگونه است.
او ب��ه مدت دو هفت��ه بعد از اتمام س��اعت کاری 
در نقش کارمند ش��رکت در ملک مش��تری ها ظاهر 
می ش��د تا دید بهتری نس��بت به خدمات ش��رکت 
پیدا کند. او صبح ها مدیرعامل ش��رکت بود و شب ها 
به عنوان کارگر کار می ک��رد. او حتی مانند کارگرها 
لب��اس می پوش��ید و بع��د از خرید قطع��ات الزم از 
فروش��گاه به منزل مش��تری می رفت تا کار تعمیر و 
نگه��داری را آغاز کن��د. انجام این کار نه تنها او را با 
مش��کالت کارمندان شرکت آش��نا کرد، بلکه کمک 
کرد دید بهتری از انتظارات مش��تری داش��ته باشد. 
درنهایت با اعمال قوانین جدید تجربه  بهتری را هم 

برای کارمندان شرکت و هم برای مشتری رقم زد.
inc/zoomit :منبع
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مشتریمداری بازاریابینوین
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رفتارهایی که کارمندان را در شغل 
جدیدشان به موفقیت می رساند

بعد از ارس��ال تقاضای ش��غلی، مصاحبه کاری و توافق بر 
س��ر حقوق، اکنون می توانید با خیال آس��وده کمی به خود 
استراحت دهید. البته این بدترین تصمیمی است که می توان 
گرفت. در روزهای نخست کاری، باید بتوانید توانایی های تان 
را به مدیران ثابت کنید. روزهای نخست کاری را به سه دوره 
هفته اول، ماه اول و 9۰ روز اول تقسیم کنید تا بتوانید خود 

را به عنوان کارمندی حرفه ای بشناسانید.
هفته اول کاری

اولویت های تیم تان را مشخص کنید
احتماال هفت��ه اول کاری برای تان س��بک تر خواهد بود و 
فرصت بسیار خوبی است تا با محیط کار و وظایف خود آشنا 
شوید. البته ممکن است با انبوهی از وظایف مواجه شوید. هر 
یک از دو موقعیت پیش آمد، در هر صورت نزد مدیر تان بروید 

و درباره اولویت ها و مشکالت تیم تان صحبت کنید.
نقشه ساختار سازمان را مطالعه کنید

احتماال همان روز اول، نقشه ساختار سازمان را به شما می 
دهند اما اگر هم ندهند، با پرس وجو درباره س��اختار سازمان 
می توانید این نقش��ه را طراحی کنید. باید بدانید واحد شما 
با چه واحدهای دیگری ارتباط دارد. این کار به ش��ما کمک 

می کند نقشه راه تان را تعیین کنید.
یک روز کامل را در دفتر کار سپری کنید

آیا در پایان ش��ب عملکرد بهتری دارید یا تمایل دارید 7 
صبح مشغول کار ش��وید و زودتر به خانه برگردید؟ بهترین 
تصمیم این است به س��اعت طبیعی بدن تان توجه و ساعت 
کاری  تان را براین اس��اس تنظیم کنی��د. اولین هفته کاری، 
بهترین زمان است تا بفهمید در چه ساعاتی بازدهی بیشتری 
دارید. اگر یک روز طوالنی در دفتر کار بمانید، در می یابید اوج 
کار تان چه زمانی است و چه ساعتی می توانید مفیدتر باشید.

با همکاران تان مالقات کنید
ش��ما بارها با همکاران تان مالقات می کنید، اما هفته اول 
بسیار اهمیت دارد. خود تان را به همکاران معرفی کنید و نام 
و مسئولیت ش��ان را بپرسید. می توانید با آنها کمی صمیمی 
ش��وید و درباره زندگی ش��خصی و سرگرمی های شان سؤال 

کنید.
با مدیر تعامل برقرار کنید

در پای��ان هفته نخس��ت، پیش مدیر تان بروی��د و او را در 
جریان پیش��رفت کاری خود بگذارید. این فرصت مناس��بی 
اس��ت تا نظر مدیر را درباره خود تان بدانید و عملکرد بهتری 

از خود نشان دهید.
30 روز نخست کاری

با همکاران مالقات کنید
بسیار مهم است با همکاران خود صحبت کنید. بهتر است 
نام افرادی را که مالقات کردید، یادداش��ت کنید، زیرا ممکن 

است آنها را فراموش کنید.
بپرسید، گوش دهید و خوب ببینید

ماه نخس��ت، بهترین زمان برای یادگیری اس��ت. باید به 
رفتار، عملکرد و توصیه همکاران و مدیر تان توجه کنید. اگر 
شرایط دلخواه تان نیست، انتقاد نکنید. بلکه دلیل آن موضوع 
را بپرس��ید، شاید دلیل موجهی باشد که شما از آن بی اطالع 
بوده اید. در ماه نخست می توانید پیشنهاد دهید اما بهتر است 

به دنبال یادگیری و فهم عمیق تر باشید.
به نیازهای شرکت توجه کنید

بهتر اس��ت در ماه نخس��ت، به دنبال شناخت اولویت ها و 
نیازمندی ها باشید. برای مثال، اگر شرکت به مسئول کنترل 

پروژه نیاز دارد، کار با نرم افزار آن را فرابگیرید.
درباره مشکالت تیم کاری  تان بنویسید

به پیرامون تان توجه کنید و با دقت مش��کالت تیم را پیدا 
کنید. باید بدانید چه مواردی روند کار را دچار مشکل می کند. 
ابتدا باید فهم دقیقی از وضع موجود داشته باشید تا پس از آن 

بتوانید پیشنهادی ارائه دهید.
تغذیه سالم داشته باشید و به میزان کافی استراحت کنید

ش��اید این توصیه مس��تقیما با عملکرد کاری شما ارتباط 
نداش��ته باشد اما سالمت جسمی و مقاومت بدن شما که به 
نوش��یدن آب کافی، تغذیه سالم و اس��تراحت کافی وابسته 
است، روی عملکرد شما تأثیر می گذارد. پس تغذیه مناسب و 

استراحت کافی بسیار مهم است.
90 روز نخست

با افراد خبره در ارتباط باشید
بعد از چند هفته کار حتما با افراد خبره و ماهر در محل کار 
آش��نا شده اید. ارتباط تان را با این افراد حفظ کنید تا بتوانید 
به موفقیت برسید. قطعا این افراد می توانند نکات ارزشمندی 

به شما یاد دهند.
انتظارات مشخصی داشته باشید

ارتب��اط خود را با مدیر تان حفظ و اه��داف و انتظارات تان 
را مش��خص کنید. باید به مدیر تان اثبات کنید اهداف تان در 
راستای منافع شرکت است و به وظایف روزانه  تان آسیبی وارد 
نمی کند. همچنین شما می توانید از اهداف بلندمدت شرکت 

مطلع شوید.
برخی وظایف محول نشده را به عهده بگیرید

در تمام کس��ب وکارها وظایف نانوش��ته ای وجود دارد که 
می توانی��د آنها را به عهده بگیرید؛ مثال گاهی می توانید برای 

محل کار خوراکی تهیه کنید یا ظرف ها را بشویید.
هر روز همانند روز مصاحبه شغلی  تان باشید

روز مصاحب��ه را به یاد دارید که چقدر مش��تاق و متمرکز 
بودید. باید فکر کنید هر وظیفه ای که به شما محول می شود، 
بخش��ی از مصاحبه ش��غلی شماس��ت. فکر خود را روی این 

موضوع متمرکز کنید تا بتوانید به اعتبار زیادی دست یابید.
با همکاران قدیمی خود ارتباط برقرار کنید

ه��ر از چند گاهی وقت بگذارید و با همکاران قدیمی خود 
دیدن کنید. توصی��ه می کنم گاهی برای مدیران و همکاران 

سابق خود ایمیل یا پیامک بزنید.
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در محیط کار اط��الع از نظر 
دیگران نس��بت به عملکردمان 
یک��ی از مناب��ع اطالعاتی مهم 
واکن��ش  می ش��ود.  محس��وب 
کارمندان به ویژه برای مدیران 
باالیی دارد.  ش��رکت ها اهمیت 
در حقیق��ت همیش��ه فاصله ای 
محس��وس می��ان کارمن��دان و 
مدیران وجود داشته است. براین 
اس��اس آنطور که کارمندان به 
راحتی با یکدیگر تعامل خارج از 
عرف س��ازمانی دارند، میان آنها 
و مدیران ش��ان شکل نمی گیرد. 
در این مقاله آلیس��ون دیویس، 
موس��س و مدیرعامل ش��رکت 
 ،D a v i s & C o m p a n y
1۰ راه��کار موثر ب��رای تقویت 
فضای تعاملی می��ان مدیران و 
کارمندان را مورد بررس��ی قرار 

خواهد داد. 
دهید  اج��ازه  ش��روع  ب��رای 
تصویری خیالی از یک ش��رکت 
را ترس��یم کنی��م. ی��ک رهبر 
تج��اری به ن��ام کارل را در نظر 
تجربه  چندماهی  وی  بگیری��د. 
در زمینه مدیرعاملی ش��رکتش 
به نام »آکم��ی« دارد. بی تردید 
راه ان��دازی یک کس��ب وکار در 
کن��ار مدیریت��ش زمان بس��یار 
آن  مدیرعام��ل  از  را  زی��ادی 
می گیرد، برهمین اس��اس کارل 
در ای��ن مدت فرص��ت چندانی 
ب��رای آش��نایی و گفت وگ��و با 
ش��مار قابل توج��ه کارمندانش 

نداشته است. 
بعد از مدت ه��ا باالخره امروز 
نخس��تین دیدار رس��می وی با 
کارمندانش برگزار شد. کارل به 
منظور مالق��ات موفقیت آمیز با 
کارمندانش زمان زیادی را صرف 
آماده س��ازی خود کرده بود. به 
عنوان مث��ال تهی��ه و ویرایش 
چندب��اره متن س��خنرانی تنها 
بخشی از تالش های شبانه روزی 
وی را ش��امل می ش��ود. جریان 
جلسه نیز ظاهرا به خوبی پیش 
رفت. در هر ص��ورت کارمندان 
توجه زیادی به گفته های کارل 
داشتند. همچنین همه حاضران 
پران��رژی و تاثیرگ��ذار ب��ه نظر 

می رسیدند. 
ب��ه ط��ور معم��ول پ��س از 
ط��رح  ب��ه  نوب��ت  س��خنرانی 
پرسش ها از س��وی کارمندان و 
پاسخگویی سخنران ها می رسد. 
اینج��ا بود ک��ه تم��ام نگاه های 
خوش��بینانه ناپدید ش��دند. در 
ابتدایی س��کوتی  دقیق��ه  چند 
مرگب��ار ب��ر جلس��ه حکمفرما 
بود. پس گذش��ت چند دقیقه، 
آن هم به س��ختی، یک کارمند 
دس��ت خود را باال ب��رد. اگرچه 
پس از طرح نخس��تین س��وال 
چند پرس��ش دیگر نی��ز طرح 
ش��د، اما جلس��ه پرسش وپاسخ 
هرگز آنطور که انتظار می رفت، 

جذاب نبود. 
بی تردی��د بخ��ش مهم��ی از 

تالش ه��ای کارل برای برگزاری 
جلس��ه ای پوی��ا به ه��در رفته 
اس��ت. با این حال آیا باید فقط 
کارمندان را به دلیل عدم طرح 
س��رزنش  گفت وگو  و  پرس��ش 
کنیم؟ صادقان��ه بگویم، در این 
میان پای مدیران نیز گیر است. 
در حقیقت مهم ترین دلیل عدم 
صحبت کارمن��دان نبود فضای 
اطمینان و راحتی است. به این 
ترتیب قصور و کم کاری مدیران 
در همه سطوح به خوبی مشهود 

می شود. 
خبر خوب برای کارل و همه 
مدیران امکان تشویق و ترغیب 
کارمندان به همکاری و فعالیت 
بیش��تر اس��ت. ب��ه ط��ور ویژه 
توصیه های بخش بعدی بر روی 
تقوی��ت روحیه پرس��ش گری و 
تمرکز  کارمندان  متقابل  تعامل 
دارد. اج��ازه دهی��د 1۰ توصیه 
کاربردی در این زمینه را با هم 

بررسی کنیم. 
1- چرا کارمندان دست شان 

را بلند نمی کنند؟
هنگام��ی ک��ه ب��ا بی عالقگی 
کارمن��دان مواجه می ش��وید از 
بخش روابط عموم��ی بخواهید 
گرو  ه های مشخصی را به منظور 
ریشه یابی واقعه تشکیل دهد. به 
طور معم��ول دالیل عدم تعامل 
در  کارمن��دان  پرس��ش گری  و 
به  شبیه  مختلف  س��ازمان های 
هم اس��ت. با این حال در برخی 
م��وارد ب��ه مش��کالت پیچیده 
و عجیب��ی نی��ز ب��ر می خوریم. 
بی تردی��د تنه��ا ب��ا واکاوی در 
پنهان می توان  نکات  ش��ناخت 
به دلیل اصلی ماجرا پی برد. در 
این میان حدس و گمان بی پایه 
هیچ گره ای را باز نخواهد کرد. 

2- ارزیابی بخش های 
سخنرانی

پ��س از مواجهه ب��ا صحنه ای 
روحیه تان  نبای��د  کننده  ناامید 
را ببازی��د. یک��ی از فعالیت های 
موث��ر برای یافت��ن دلیل اصلی 
یا مجموعه دالیل عدم استقبال 
کارمن��دان ارزیاب��ی هرکدام از 
بخش های جلس��ه است. در این 

میان باید ب��ا نگاهی انتقادی به 
هر بخش نگاه کنید. در صورت 
موش��کافی دقیق ه��ر بخش به 
احتمال زیاد اطالعات مفیدی را 

به دست خواهید آورد. 
3- محدودسازی تعداد 

موضوعات
یک��ی از دالی��ل اصل��ی عدم 
مش��ارکت کارمندان در بحث ها 
پیچیدگی بیش از حد محتوای 
ارائه شده اس��ت. به این ترتیب 
کارمندان حتی مای��ل به تفکر 
پیرامون موضوعات مطرح شده 
نخواهن��د ب��ود. به یاد داش��ته 
باش��ید که هن��ر مدیریت نه در 
ارائ��ه اطالع��ات زی��اد، بلکه در 
دس��ته بندی  اطالعات  انتق��ال 
ش��ده و قابل فهم اس��ت. یکی 
از معیارهای اصلی فهم آس��ان 
اطالع��ات نی��ز حجم مناس��ب  
آنهاست. به این ترتیب به جای 
پرداختن به موضوعات گوناگون 
بر روی یک یا دو موضوع اصلی 
تمرک��ز کنی��د. بی تردی��د ارائه 
اطالع��ات دقی��ق پیرامون یک 
ی��ا دو موض��وع بس��یار بهتر از 
پرداخت��ن به خی��ل عظیمی از 
بی هدف  به ص��ورت  موضوعات 

است. 
4- اختصاص زمان بیشتر 

برای پرسش وپاسخ
ای��راد بس��یاری از جلس��ه ها 
ان��دک  زمان��ی  اختص��اص 
پرسش وپاس��خ  بخ��ش  ب��رای 
زمان��ی ک��ه  واق��ع  اس��ت. در 
فق��ط 1۰دقیق��ه پایان��ی را به 
س��واالت کارمن��دان اختصاص 
می دهید، به طور غیرمس��تقیم 
را  مشارکت ش��ان  بی ارزش��ی 
اس��اس  براین  کرده اید.  اع��الم 
کارمن��دان نی��ز ب��ا نگاه��ی به 
ساعت ترجیح می دهند بسیاری 
از ایده های ش��ان را موک��ول به 
زمان��ی دیگر کنند. در بیش��تر 
مواقع نیز این زمان دیگر هرگز 

از راه نمی رسد. 
۵- معجزه رأی گیری

بهتری��ن راه��کار مش��ارکت 
ایده های ش��ان  جلب  کارمندان 
در قال��ب گروه��ی اس��ت. ب��ه 

ای��ن ترتیب توضی��ح برگه هایی 
و  ایده ه��ا  ن��کات،  درج  ب��رای 
ناش��ناس  به صورت  انتق��ادات 
ب��رای  را  کارمن��دان  انگی��زه 
مش��ارکت دوچن��دان خواه��د 
کرد. خوش��بختانه با پیش��رفت 
تکنولوژی گزینه های بیش��تری 
نیز پیش روی شما قرار دارد. به 
این ترتیب اس��تفاده از اپ های 
دس��تگاه های  ی��ا  مخص��وص 
هوش��مند گزینه ه��ای ج��ذاب 
دیگر مدیران محسوب می شوند. 
با استفاده از این ابزارها می توان 
طیف وس��یعی از پرسش ها را از 
کارمندان دریافت کرد. به عالوه 
طرح برخی پرسش ها به منظور 
اطمین��ان از رون��د صحیح امور 
در ش��رکت ای��ده چندانی بدی 

نخواهد بود. 
6- حذف نگاه های سنگین 

روی کارمندان
بی تردید ش��مار باالیی از ما با 
صحبت در جمع کثیری از افراد 
میان��ه خوبی نداری��م. برهمین 
اس��اس در پای��ان یک جلس��ه 
نیز برای بس��یاری از کارمندان 
طرح ایده های شان دشوار است. 
راهکار مناس��ب در اینجا ایجاد 
فضای��ی س��اکت و خصوصی تر 
ب��ه منظ��ور دریاف��ت ایده های 
کارمن��دان اس��ت. اس��تفاده از 
تکنولوژی ه��ای نوی��ن ک��ه در 
بخش قبل بدان اش��اره شد، در 
اینجا نیز کاربرد بس��یار زیادی 
دارد. راه��کار دیگ��ر صحبت با 
کارمن��دان در قال��ب گروه های 
دو یا س��ه نفره است. اگر زمان 
کافی برای این کار را ندارید، از 
مدیران میانی بخواهید این کار 

را انجام دهند. 
7- پرسشگر باشید

حت��ی در ب��از و مطمئن ترین 
محیط کاری نیز طرح پرس��ش 
برای کارمندان عملی با ریسک 
باال محس��وب می شود. برهمین 
ش��روع  راه  بهتری��ن  اس��اس 
تغییرات از سطح مدیریتی است. 
به عن��وام مثال در جلس��ه های 
عمومی از پرس��ش های مدیران 
میانی اس��تقبال کنی��د. به این 

ش��هامت  کارمن��دان  ترتی��ب 
بیشتری برای طرح پرسش های 

خود خواهند یافت. 
8- پرسه زنی در کافه 

شرکت
همه ما در محیط های خاصی 
ب��ه صحبت  بیش��تری  عالق��ه 
داریم. در حقیقت علت سکوت 
بی��ش از ان��دازه کارمن��دان در 
سالن کنفرانس تا حد زیادی در 
همین نکته نهفته است. به این 
ترتیب بای��د مکان های دیگری 
ب��رای گفت وگ��و ب��ا کارمندان 
پیدا کنیم. کافه داخلی شرکت 
ی��ا محل ص��رف قهوه و س��ایر 
برای  مکان  بهترین  نوشیدنی ها 
گفت وگویی دوستانه و در عین 
ب��ا کارمندان  ح��ال صمیم��ی 
ش��رکت است. در چنین فضایی 
دیگ��ر خب��ری از ج��و رس��می 
به  درس��ت  نیس��ت.  جلس��ات 
هین دلیل کارمندان بیش��تر به 
گفت وگو عالقه نش��ان خواهند 

داد. 
9- در شبکه های اجتماعی 
به جای کارشناسی سوال 

طراحی کنید
هنگامی ک��ه مدیران در مورد 
همه امور نظر می دهند، سیگنال 
مشخصی مبنی بر اطالع از همه 
حوزه ه��ا را مخاب��ره می کنن��د. 
اس��اس دیگ��ر مجالی  برهمین 
برای ارائه ایده از سوی کارمندان 
و حت��ی مدیران می��ان رده باقی 
نخواه��د ماند. ب��ه احتمال زیاد 
ش��ما نیز مانند بسیاری از افراد 
فعالیت  اجتماعی  در شبکه های 
از  استفاده  خوش��بختانه  دارید. 
قابلیت های شبکه های اجتماعی 
ب��رای تقویت فض��ای گفت وگو 
و ایده پ��ردازی می��ان کارمندان 
بس��یار مناسب اس��ت. برهیمن 
اس��اس به جای کارشناسی امور 
مختل��ف در پس��ت های خود از 
این  نظرخواه��ی کنید.  دیگران 
کار از طریق طرح پرس��ش های 
دقیق و س��اده امکان پذیر است. 
اگر ش��انس با ش��ما یار باش��د، 
کارمندان ت��ان نی��ز زی��ر ای��ن 
پس��ت ها ب��ه فعالی��ت خواهند 

پرداخت. 
10-  راه رفتن در داخل 
شرکت و گفت وگو با 

کارمندان
چگون��ه بای��د با رئیس��ی که 
هیچگاه در دس��ترس نیس��ت، 
گفت وگ��و ک��رد؟ حقیقتا هیچ 
راه��ی وج��ود ن��دارد. برهمین 
اساس زمان های مشخصی را به 
پیاده روی در راهرو و بخش های 
مختلف شرکت اختصاص دهید. 
ب��ه این ترتی��ب کارمن��دان در 
ص��ورت نیاز ش��ما را به راحتی 
پیدا خواهند کرد. توجه داش��ته 
باشید در صورت مراجعه یکی از 
کارمندان نباید بسیار رسمی با 
وی برخورد کنی��د. به مانند دو 
دوست ش��روع به گفت گو کرده 
و حتی طرف مقابل را به صرف 

یک نوشیدنی دعوت کنید. 
inc :منبع

دریچهچگونه کارمندان را تشویق به گفت وگو کنیم؟

مدیریت فشارها و تعارضات در 
شرکت های خانوادگی

تعامل��ی  خانوادگ��ی«  »کس��ب وکار  اصط��الح 
متف��اوت،  ح��وزه  دو  بی��ن  را  منحصربه ف��رد 
یعنی»خانواده« و »کس��ب وکار« نشان می دهد. این 
تعامل در مقایسه با ش��رکت های غیرخانوادگی، که 
در آن نقش »صاحب کسب وکار« و »عضو خانواده« 

کامال از هم تفکیک شده است، متفاوت است.
تعامالت میان اعضای خانواده در خانه و محل کار 
می تواند چالش هایی را برای ش��رکت های خانوادگی 
به همراه داش��ته باش��د و ش��کاف هایی را در روابط 
کاری و خانوادگی ایجاد کن��د. این چالش ها به ویژه 
ب��رای بنیان گذاران کس��ب وکارهای خانوادگی که با 
وظایف مالی، عملیاتی و لجس��تیکی مواجه هستند، 
مشکل س��از اس��ت؛ همچنین برای شرکت های نسل 
ج��وان که تحت محدودیت های زمان��ی و منابع کار 

می کنند.
درگیری و تنش بین حوزه های کاری و خانوادگی 
می توان��د به تدری��ج بر  س��المت جس��می و روحی 
بنیان گ��ذاران ش��رکت های خانوادگ��ی تأثیر منفی 
بگذارد. همین امر توانایی آنها را در توس��عه و رش��د 

شرکت های خانوادگی شان کاهش می دهد.
اثر متفاوت تعارضات بر شرکت های خانوادگی

پژوهشگران معتقدند تعارضات کاری و خانوادگی 
بیش��تر از هر عامل دیگری صاحبان کسب وکارهای 
خانوادگی را تحت فشار قرار می دهد. این افراد تحت 
فش��ار زیادی برای حفظ فرآیندهای کس��ب وکار در 

کنار برقراری روابط سالم خانوادگی شان هستند.
شواهد نشان می دهد تاثیر درگیری ها و تعارضات 
خانوادگ��ی ب��ر نتای��ج فعالیت های مرتبط ب��ا کار و 
خان��واده در ش��رکت های خانوادگی و ش��رکت های 

غیرخانوادگی،  متفاوت است.
به عن��وان مثال، ش��رکت های خانوادگی تنش های 
زندگ��ی خانوادگ��ی را ب��ا تم��ام فش��ارهای زندگی 
کاری ش��ان تلفیق می کنند. )اکونومیس��ت، 2۰۰۴، 

ص 69(
ش��رکت های خانوادگی، نمونه ای از س��ازمان هایی 
هس��تند که دائما در حال فعالی��ت در معرض چند 
منطق )منطق کس��ب وکار و منطق  نهادی خانواده( 
هستند. منطق کس��ب وکارهای خانوادگی در عرصه 
تج��ارت باید به گونه ای باش��د که ه��م با حوزه های 
نهادی خانواده و هم با حوزه کس��ب وکار همپوشانی 
داشته باشد. مهم است منطقی که در مسیر اقدامات 
تجاری به کار گرفته می ش��ود، الگویی سازنده باشد، 
چراکه به عنوان روشی معنا دار برای درک هنجارها، 
ارزش ها و اهداف تلقی می شود و رفتارهای مناسب را 

برای بازیگران کسب وکار خانوادگی تعریف می کند.
منطق خانواده ش��امل هنجارها، ارزش ها و اهداف 
خانواده است که رفتار را هدایت می کند. درحالی که 
منط��ق تجاری ش��امل هنجارها، ارزش ه��ا و اهداف 
بهره وری، بازار و س��ود اس��ت. این منطق چگونگی 
رفتار و اقدام کسب وکار را در مسیر رسیدن به اهداف 
س��ودآور معین می کند. وقتی شرکت های خانوادگی 
با ش��رایط بحرانی و استرس زا مواجه می شوند )برای 
مثال هنگام انتقال جانش��ینی از یک نس��ل به نسل 
بع��د( تنش بین منطق خانواده و منطق کس��ب وکار 
بیشتر مشخص می شود. تعارضات آموزشی، تضعیف 
عملکرد سازمانی و افزایش احتمال شکست سازمان 

از این دسته تنش ها هستند.
از آنجایی که بس��یاری از ش��رکت های خانوادگی 
در دوره ه��ای مختلف به دلیل درگیری ها و تعارضات 
ویرانگ��ر شکس��ت خورده ان��د، مهم اس��ت که روی 
تعارضات میان منطق خانوادگی و کسب وکار تمرکز 
بیش��تری ش��ود. ش��اید در این صورت بتوان پاسخ 
مناس��بی برای ایجاد تعادل میان این دو منطق پیدا 

کرد.
طبق نظریه نهادی، سازمان ها به طور مداوم تحت 
تأثیر منطق ه��ای اجتماعی قرار می گیرند که رفتار 
س��ازمانی را هدای��ت می کند، اما آنه��ا در انتخاب 
رفتارهای ش��ان به چالش کش��یده می ش��وند، زیرا 
در معرض دو یا چن��د منطق قرار می گیرند. ظاهرا 
آش��تی میان این منطق های چندگانه کار ساده ای 

نیست.
س��ازمان ها معموال با منطق موسسه ای که به 
آنها برای تامین منابع و مشروعیت ش��ان وابسته 
هستند، پیش می روند. بااین حال، تحقیقات اخیر 
نشان می دهد زمانی که سازمان ها با منطق چند 
نهاد روبه رو هستند و به آن نهادها به طور مساوی 
وابس��تگی دارند، در عملکردش��ان دچار تعارض 
می ش��وند. همی��ن ام��ر می تواند آنه��ا را فلج و 
عملکرد، مشروعیت و تداوم شان را تضعیف کند. 
در نتیجه س��ازمان از ادامه مس��یر کسب وکارش 

باز می ماند.
پیش��ینه مطالعاتی درباره ش��رکت های خانوادگی 
نش��ان می دهد، منطق های خانوادگی و کس��ب وکار 
بای��د در کن��ار ه��م در تصمیم گیری ش��رکت های 
خانوادگ��ی مدنظر قرار  گیرند؛ گرچ��ه این منطق ها 
می تواند در مواردی )اخذ تصمیمات س��ختی مانند 
برنامه جانش��ینی(، باهم در تضاد و تعارض باشد؛ اما 
همزیس��تی این منطق ها و مدیریت شان برای بقای 

شرکت امری ضروری است.
entrepreneur/modirinfo :منبع
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در س��ازمان های عادی، مقام ه��ای مدیریتی طیفی از 
پس��ت ها، از ناظر خط مقدم گرفته تا مدیریت عالی رتبه 
شرکت یعنی مدیرعاملی را در برمی گیرند. در این میان، 
مدی��ران مدی��ران، مدی��ران عمومی، مدی��ران محصول 
و پ��روژه )که ب��ر نوآوری ها و پیش��نهادها تأکید دارند( 
و گس��تره ای از نقش ه��ای دیگ��ر نیز حض��ور دارند که 
صرف نظ��ر از عنوان ش��ان باز هم یک منس��ب مدیریتی 

محسوب می شوند. 
- ناظر خ��ط مقدم س��ازمان از پس��ت های مدیریتی 
ابتدایی ا س��ت. ناظر معم��وال عه��ده دار هدایت گروهی 
از افراد اس��ت که مس��ئول یک بخش خاص از عملیات 
مؤسسه هستند. تمرکز غالب این نقش بر تضمین انجام 
کار در راس��تای استانداردها و اهداف شرکت است. ناظر 
به گروه خ��ود راهنمایی های روزانه ارائ��ه می دهد و در 
آموزش، مربیگری، برقراری انضباط و اس��تخدام و اخراج 
کارکن��ان نیز نق��ش دارد. ناظر گزارش ه��ای خود را به 
مدی��ری ارائه می دهد که بر ی��ک یا چند ناظر و کارکرد 

نظارت دارد.
- مدی��ر کارک��ردی مس��ئولیت طیف وس��یع تری از 
اف��راد، فرآیندها و فعالیت های تج��اری را به عهده دارد. 
او ممکن اس��ت چندین ناظر یا مدیر ابتدایی را تحت  امر 
خود داش��ته باش��د و عالوه  بر نظارت بر کار این افراد و 
گروه ش��ان، در قبال دستیابی به اهداف و مقاصد مربوط 
به بازدهی، کیفیت، هزینه و گاهی درآمدها نیز به مافوق 
خود پاس��خگو باش��د. مدیر کارکردی وقت خود را بین 
عملیات و مسائل مربوط به کارکنان، گزارشگری تجاری 

و فعالیت های برنامه ریزی تقسیم می کند.
- مدیران و سرپرستان ارشد معموال مسئولیت چندین 
گ��روه و بخش اداری را به عهده دارند و س��هم زیادی از 
زم��ان خود را ص��رف پش��تیبانی از توس��عه و برگردان 
راهبردها و اهداف به برنامه ه��ا و اقدامات می کنند. آنها 
مسئول مستقیم مدیران اجرایی ارشد هستند و اغلب به 

فردی تحت عنوان معاون گزارش ارائه می دهد. 
- معاون ها اغلب عالی رتبه ترین فرد در یک کار خاص 
هس��تند. بیش��تر مؤسس��ات به رهبر کارکردی خود در 
اموری مانند فروش و بازاریابی، فناوری اطالعات یا امور 
مالی و مهندسی، عنوان معاونت می دهند که او نیز خود 
به فردی با یکی از عناوین »ارشد« گزارش ارائه می دهد. 
معاون ها، متخصصان کارکردی هستند که وظیفه دارند 

به منظور طراحی و پیاده سازی راهبردها و سپس تضمین 
هم سویی منابع کارکردی با نوآوری ها و اقدامات صحیح، 

با سایر مدیران اجرایی ارشد همکاری کنند.
- مدی��ر عمومی مس��ئولیت تمام مناب��ع و نتایج خط 
کاری )LOB( در ش��رکت را به عهده دارد. مدیر عمومی 
یک مدیرعامل ثانی ا ست که مسئولیت راهبرد، ساختار، 
اس��تعداد، تصمیم��ات عمده و نتای��ج عملیاتی از جمله 
درآمده��ا و هزینه ه��ا را برعه��ده دارد. او در براب��ر یک 
گ��روه اداری، که اغلب ش��امل مدیرعامل نیز می ش��ود، 
پاسخگوس��ت و زمان خود را به طور عمده صرف نظارت 
بر نوآوری های راهبردی بزرگ، تسهیل تصمیمات مهم، 
مربیگری و ارائه گزارش های مستقیم مدیریت کارکردی 

می کند.
- مدیران محصول بر یک یا چند پیشنهاد )محصوالت 
یا خدم��ات( تمرکز دارند و مس��ئولیت کار در سراس��ر 
س��ازمان ب��رای تولید محص��ول و مدیری��ت تصمیمات 
بازاریاب��ی پیرامون ویژگی ها، قیمت گذاری، بس��ته بندی 
و ارتقای پیش��نهادهای خود را به عه��ده دارند. مدیران 
محصول خود دارای یک مدیر مافوق هستند؛ با این حال 
کار آنه��ا در وهل��ه اول پیش��نهاد دادن اس��ت و با افراد 
در ارتباط نیس��تند. مدیران محص��ول با همه حوزه های 
س��ازمان همکاری می کنند و باید در برقراری ارتباط از 

مهارت بسیار باالیی برخوردار باشند.
- مدیران پروژه مس��ئولیت کلیه کارهایی که در قالب 
یک پروژه در سازمان انجام می شود را به عهده دارند. در 
این نقش دش��وار، مدیر پروژه مس��ئول گرد هم آوردن 
گروهی از افراد جهت خلق موضوعی تازه است. به محض 
اینک��ه کار یک نوآوری تکمیل می ش��ود، مدیر پروژه بر 
ی��ک نوآوری ت��ازه و گ��روه جدید تمرک��ز می کند. این 
مدی��ران، گرچه در طول روز به کار ب��ا افراد، مربیگری، 
کمک و پرورش آنه��ا می پردازند، به طور معمول نظارت 

مدیریتی مستقیمی بر آنها ندارند.
کار یک مدیر چیست؟

تمرکز کاری یک مدیر برحس��ب جایگاه نس��بی او در 
س��ازمان که در باال توصیف ش��د، متفاوت اس��ت. طیف 
وس��یعی از فعالیت ه��ا ک��ه در همۀ مدیران مش��ترک 

هستند، عبارتند از:
- اس��تخدام و پ��رورش کارکن��ان واجد ش��رایط برای 

گروه های خود
-هدایت کار گروه جهت دس��تیابی به اهداف و مقاصد 

مهم
- شرکت در خلق راهبردها و اهداف

- اداره هزینه ه��ا و بودجه ها و درمورد مدیران فروش، 
درآمدزایی سودآور

- ارائه و هدایت گزارش های مستقیم
- ایجاد فضای کاری مثبت برای تمام کارمندان

- ارائه گ��زارش، پایش ش��اخص های کلیدی عملکرد 
)KPI( و به اشتراک گذاری نتایج و اقدامات

- کار در تمامی عرصه ها در جست وجوی نوآوری ها یا 
فعالیت های حل مسئلۀ جدید

- برق��راری ارتب��اط و به اش��تراک گذاش��تن اهداف، 
برنامه ها، ایده ها و نتایج

- پشتیبانی از اعضای گروه در راهبری مسائل چالشی
- برطرف ساختن مخالفت ها و مسائل مربوط به منابع

- تعامل با مشتری یا کارمندی که با مشتری سروکار 
دارد، به منظور درک بهتر نحوه رفع نیازهای مشتری.

نکات مثبت حرفه های مدیریتی
قطع��ا برای دنبال کردن یک حرفه در حوزه مدیریت، 
دالیل بس��یار خوبی وجود دارد. همان طور که روزی یک 
مهن��دس بی نظیر که اکنون به مدیریت مهندس��ی روی 

آورده است، به من گفت:
»به عنوان یک مهندس، می توان��م با همکاری هایم به 
شرکت کمک کنم؛ اما در مقام مدیر مهندسان، می توانم 
با پش��تیبانی و توس��عه یک گ��روه کامل از مهندس��ان 
فوق العاده کمک بسیار بزرگ تری به شرکت ارائه دهم.«

همان طور که این دوس��ت مهن��دس می گوید، توانایی 
تأثیرگذاری بیشتر بر مؤسسه ای که در آن کار می کنیم 
یک محرک ب��زرگ برای دنبال کردن حرفه ای در حوزه 

مدیریت است. محرک های دیگر عبارتند از:
1- ای��ن توانای��ی را دارید تا ایده های خ��ود در مورد 
راهبرد، سمت وس��و و حل مس��ئله را ب��ه کمک دیگران 

تقویت کنید.
2- ب��ا پرورش کارکنان حرفه ای و عالی در طول زمان 

پاداش تالش های خود را می گیرید.
۳- در تعری��ف نحوه بهبود ی��ا تغییر و تحول تدریجی 

کسب وکار سهیم می شوید.
۴- مهارت ه��ای خ��ود را ب��رای رهب��ری و مربیگری 

پرورش می دهید.
5- در تعیی��ن اولویت ه��ای خ��ود اس��تقالل خواهید 
داشت، هرچند ممکن است کمتر از حد تصورتان باشد.

6- اف��زودن مس��ئولیت های مدیریت��ی به ش��غل تان 
ب��ه افزایش حق��وق و مزایا خواهد انجامی��د. با این حال، 
بس��یاری از مؤسس��ات گزینه ه��ای افزای��ش مزایا را به 
کارمن��دان ارزش��مند عادی خ��ود نیز ارائ��ه می دهند، 

بنابراین مدیر شدن تنها راه افزایش درآمد نیست.
7- با آدم هایی از هر س��طح، پیش��ینه و تجربه ای کار 

می کنید که می تواند امری هیجان انگیز باشد.
8- بس��یاری از مدیران، به ویژه آنهایی که به مشتری 
ی��ا کارکنان خط مقدم نزدیک تر هس��تند، به طور مداوم 
درگیر حل مس��ائل و عیب یابی می شوند. این فعالیت ها 
عالوه بر اینکه اقناع کننده و رضایت بخش هس��تند، باعث 

می شوند زمان نیز برایشان به سرعت بگذرد.
9- زمانی ک��ه به س��مت مدیریت می رس��ید، کارتان 
بیش��تر ب��ه هدایت دیگران معطوف می ش��ود ت��ا انجام 
وظایف واقعی. با حرکت به س��وی مدیریت، مهارت هایی 
را خ��ود پرورش می دهی��د و تجربیات متنوعی کس��ب 

می کنید.
10چالش پیش روی مدیران

با آن که جنبه های مثبت مدیریت آشکارند، چالش های 
پیش رو تنها زمانی خود را نشان می دهند که چند وقتی 
را در این نقش گذرانده باشید. موارد زیر آزاردهنده ترین 
چالش هایی هس��تند که در مقام یک مدیر با آنها روبه رو 

می شوید:
1- وقت تان از آن خودتان نیست. اکثر روزهای کاری 
رگبار بی پایانی از موضوع��ات و مالقات هایی وجود دارد 

که بیشترشان بر مشکالت متمرکزند.
2- کارتان کمتر می ش��ود و بیش��تر وقت تان را حرف 
خواهید زد. اگر کار روزانه خود را دوست دارید، خودتان 
را آم��اده کنید تا بخش اعظم آن را به نفع کار با دیگران 
و هدایت آنها از دست بدهید. هرچه به مقام های باالتری 
برس��ید، اهمیت مهارت های فنی ش��ما رن��گ می بازد و 
بیش��تر به مهارت های رهبری، مربیگری و تفکر انتقادی 

نیاز خواهید داشت.
۳- کمتر از حد تصورتان از استقالل در تصمیم گیری 
برخ��وردار خواهید ب��ود، چون به هرح��ال همه مدیران 
به ف��رد دیگری گزارش می دهند. ش��ما نیز برای اعمال 
تغییراتی که می دانید برای بهبود نتایج ضروری هستند، 
متناسب با سبک ش��خصیتی و کاری رئیس خود، زمان 

زیادی را صرف کسب رضایت او می کنید. 
۴- بی��ن مطالب��ات نتیجه گرایان��ه و اع��داد و ارقامی 
مدیران مافوق و واقعیت هایی مانند کمبود منابع، نیاز به 
تجهیزات و کمبود حمایت سازمانی وسیع که گروه تان با 
آنها روبه رو هستند، گیر می افتید. این وضعیت، موقعیت 

دشواری خواهد بود. 
5- ممکن اس��ت در برنامه زمانی تان وقت کافی برای 

تمرکز بر مربیگری و پرورش کارکنان خود پیدا نکنید.

6- هرچ��ه ب��ه مقام های باالتری برس��ید، مش��کالت 
بزرگ تر و حل ش��ان مشکل تر می شود. بیشتر گزینه های 
تصمیم گیری در س��طوح پایین تر و براساس خط مشی و 
مسائل ساده بله/خیر انجام خواهند شد. هرچه به سطوح 
باالتر می روید، مسائل تصمیم گیری پیچیده تر و خطرات 

ناشی از تصمیم گیری اشتباه بیشتر خواهد شد. 
7- همتایان ش��ما در وظایف دیگ��ر، رقبای احتمالی 

شما برای کسب ترفیع رتبه در آینده هستند.
8- مدیریت بر دیگران، به معنای پذیرفتن مس��ئولیت 
کار کارمندان، امری دش��وار است. به قول یکی از مدیران 
با تدبیر »اگر مدیریت ارتباطی با کارمندان نداش��ت، کار 

راحتی بود.«
9- توانایی ش��ما ب��رای ارتقا در حرفه خود، وابس��ته 
ب��ه دیگرانی ا س��ت که ش��ما را برای موفقی��ت انتخاب 
می کنن��د. به عنوان یک کارمند عادی، مهارت ها و دانش 
فنی یا کارکردی ش��ما برای موفقیت کافی ا ست، اما در 
جایگاه یک مدیر، انتخاب ها ذاتا بیشتر سیاسی و رقابت 

سنگین تر است.
با این که تصور خوش��ایندی  است که فکر   -1۰
کنیم کس��ی مراقب رش��د حرفه ای ماست، اما اغلب این 
خود شما هستید که باید از به روز ماندن مهارت های تان 

اطمینان حاصل کنید.
قبل از انتخاب یک نقش درباره اش تحقیق کنید

مش��اوران ش��غلی به شما پیش��نهاد می کنند پیش از 
آنکه به طور رسمی شغلی را بپذیرید، برای کسب آگاهی 
درم��ورد آن و حتی تمرین در آن ح��وزه زمان بگذارید. 
ایده ه��ای زی��ر به ش��ما کم��ک می کنن��د واقعیت های 

مدیریت را دریابید:
- برای رهبری نوآوری ها یا پروژه ها داوطلب ش��وید تا 
در به عهده گرفتن مس��ئولیت کار دیگران تجربه کسب 

کنید.
- ب��ا کار در کنار مدیر خ��ود، با مجموعه ای از وظایف 

مدیریتی، که دشوار و دشوارتر می شوند، آشنا شوید.
- از مدیران باتجربۀ مؤسس��ۀ خود بخواهید به ش��ما 

اطالعات و راهنمایی بدهند.
- از یک مش��اور درباره چالش ها و پاداش های موجود 

بر سر راه مدیریت سوال کنید.
- در این حوزه مطالعه وسیعی داشته باشید.

ب��ا داش��تن تجربه ی��ا زمینه بیش��تر در ای��ن حوزه، 
آگاهانه ت��ر می توانید درباره ای��ن گام مهم حرفه ای خود 

تصمیم بگیرید.
thebalance :منبع

آنچه باید در مورد حرفه های مدیریتی بدانید 
مترجم: نسیم حسینی
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اخبار

تبریز - اسد فالح- مدیرکل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی 
گفت: بخش��ودگی جرائ��م حق بیمه کارفرمایان خوش حس��اب در 
جهت بهبود فضای کس��ب و کار و حمایت از کارگران و کارفرمایان 
در جه��ت رونق تولید ملی اجرا می ش��ود. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز به نق��ل از روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی آذربایجان 
شرقی، جعفر سمساری با بیان اینکه با توجه به نامگذاری سال 97 به 
عنوان سال حمایت از کاالی ایرانی و در اجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی و نیز مس��اعدت با کارفرمایان خوش حساب مدیون که به 
عللی نتوانسته اند حق بیمه کارگران خود را در موعد مقرر پرداخت 
نمایند، بخش��ودگی جرائم کافرمایان خوش حساب منطبق بر آیین 
نامه اجرایی ماده 1۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی 
در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات در سال 97 اجرا 
می شود، تأکید نمود مهلت بهره مندی کارفرمایان از این تسهیالت 
تا تاریخ 97/۰۴/1۰ خواهد بود. مدیرکل تأمین اجتماعی اس��تان با 
تأکید بر اینکه جرائم متعلقه مربوط به بدهی های قبل از 95/12/29 
مشمول این قانون می باشد، اذعان داشت: کارفرمایان در مدت مقرر 
می توانند با ارائه مدارک و مستندات ابرازی از جانب سازمان صنعت، 
مع��دن و تجارت، اتحادیه ها و فرمانداری و بخش��داری ها مبنی بر 
تأیید دالیل وقوع بحران، با سازمان تأمین اجتماعی نسبت به پرداخت 

و یا تقس��ط بدهی قطعی ش��ده خود اقدام نمایند. جعفر سمساری، 
همچنین در خصوص بدهی کارگاههایی که بعد از تاریخ 95/12/29 
ب��ه علت بروز یکی از موضوعات دالیل ابرازی آیین نامه مذکور دچار 
مشکل شده و مشمول پرداخت جرائم می باشند، عنوان داشت: این 
کارفرمایان تا سه ماه از تاریخ وقوع دالیل ابرازی مهلت دارند تا نسبت 
به ارائه مدارک خود به ش��عب تأمین اجتماعی اقدام و از تسهیالت 
مقرر در بخش��ودگی جرائم بهره مند شوند. وی با بیان اینکه کارگاه 
های ورشکسته و تعطیل مشمول این طرح نیستند، خاطرنشان کرد: 
چنانچه کارفرمایان توان پرداخت یکجا بدهی را نداش��ته باشند، می 
توانند درخواست تقسیط بدهی خود را به شعب مربوطه ارائه نمایند 

که در این صورت با تقسیط  12 ماهه از 1۰۰درصد بخشودگی جرائم 
متعلقه برخوردار می شوند و چنانچه در 18 ماه بدهی خود را پرداخت 
کنند از 85 درصد بخشودگی جرائم بهره مند شده و با تقسیط 2۴ 
ماهه بدهی خود، از 75 درصد بخشودگی جرائم برخوردار می شوند و 
اگر در ۳۰  و یا ۳6 ماه قسط بندی کنند به ترتیب از 6۰ و5۰ درصد 
بخش��ودگی جرائم برخوردار خواهند شد. مدیرکل تأمین اجتماعی 
استان تصریح کرد: اجرای طرح بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان 
خوش حساب با هدف حمایت از کارگران و کارفرمایان انجام می شود 
و هدف از اجرای آن کمک به کارفرمایانی اس��ت که در ایجاد بحران 
و عدم پرداخت حق بیمه مقصر نبوده و نوسانات ارزی و پدیده های 
طبیعی )زلزله و..( منجر به بدهی آنها به سازمان تامین اجتماعی شده 
اس��ت. وی با اعالم اینکه طی سال 95 و 96 در دو نوبت بخشودگی 
جرائم کارفرمایان خوش حس��اب در استان همزمان با سراسر کشور 
اجرا ش��د، افزود: در طی اجرای این طرح بالغ بر 22۰ میلیارد تومان 
بدهی قطعی کارفرمایان خوش حس��اب مشمول بخشودگی جرائم 
گردید که بالغ بر 67 میلیارد تومان از جرائم متعلقه بخش��وده و در 
جهت تولید و رونق اشتغال استان به کار گرفته شد و امیدوار هستیم 
کارفرمایان در سال جدید نیز با استفاده از تسهیالت بخشودگی پیش 

بینی شده گامی در جهت رونق و شکوفایی اقتصاد ملی بردارند.

اهواز - شبنم قجاوند- در راستای همگرایی و هم افزایی شرکت 
های صنعت برق استان خوزستان شورای اطالع رسانی این صنعت 
تش��کیل و مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان به 
عنوان س��خنگوی این شورا انتخاب ش��د. تورج فتاحی در خصوص 
لزوم تش��کیل شورای اطالع رسانی گفت: با توجه به اهمیت صنعت 
برق خوزستان و پشتیبانی آن از مهم ترین صنایع درآمدزای کشور 
و شرایط خشکسالی پیش آمده و تاثیر آن بر تولید برق نیروگاه های 
برق آبی استان و خاموشی های احتمالی در تابستان پیش رو، شورای 
اطالع رسانی صنعت برق استان تشکیل شده تا اخبار و اطالع رسانی 
ه��ای مربوط��ه از یک دریچه واحد در اختیار رس��انه ها و مردم قرار 
بگیرد. وی ادامه داد: این شورا متشکل از روابط عمومی شرکت توزیع 

برق استان خوزستان، روابط عمومی شرکت توزیع برق اهواز و روابط 
عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان تشکیل شده و اطالع رسانی 

های الزم از طریق سخنگوی شورا انجام می شود.مدیر روابط عمومی 
شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان بهینه سازی مصرف را راه 
مقابله با کمبود تولید برق دانس��ت و افزود: از اهداف اصلی تشکیل 
این شورا بررسی راه ها و الگوهای بهینه سازی مصرف و همکاری با 
صدا و سیما و سایر رسانه ها و استفاده از ظرفیت های موجود اهالی 
رسانه برای بهینه س��ازی مصرف و کاهش خاموشی های احتمالی 
اس��ت. فتاحی با در خواست همکاری از رسانه های استان در جهت 
فرهنگ سازی صحیح مصرف برق، تصریح کرد: جلسات شورا متناوب 
در حال برگزاری است، الزم است که رسانه ها اخبار مربوط به تابستان 
پیش رو و شرایط برق استان را از طریق شورا پیگیری کنند و ما را در 

امر اطالع رسانی دقیق و کاهش مصرف یاری کنند.

کرج- خبرنگار فرصت امروز- سرپرست شهرداري کرج ضمن 
اظهار رضایت از اقدامات علمي و عملي در پیشبرد اهداف عالیه سازمان 
ساماندهي مشاغل شهري با اشاره به تغییرات ساختار استراتژی بازار 
روزها در طي س��ال گذشته گفت: در س��ال جاري رویکرد بازار روزها 
به سمت توسعه کمی و توسعه کیفی خواهد رفت.  به گزارش پایگاه 
خبری مدیریت ش��هری ک��رج محمدرضا احمدی نژاد سرپرس��ت 
ش��هرداري کرج در بازدید از س��ازمان س��اماندهي مشاغل شهري و 
فرآورده هاي کشاورزي شهرداري کرج از قسمت هاي مختلف سازمان 
بازدی��د و حمایت هم��ه جانبه خود را برای به دس��ت آوردن پویایی 
س��ازمان و بازار روزها، اعالم کرد. وي در نشس��تی که با حضور مدیر 
عامل و معاونین سازمان برگزار شد، اظهار کرد: وجود برنامه ریزی های 

استراتژیک بصورت کوتاه، میان و بلند مدت می تواند سازمان را تعالی 
بخشیده و از روزمرگی رهایی ببخشد. احمدی نژاد با اظهار رضایت از 

ارتقا جایگاه درآمدی سازمان ابراز امیدواری کرد که این موفقیت ها در 
جهت پیشبرد اهداف سازمان میادین گام های مثبتی برای برنامه های 
آتی این س��ازمان شود. سرپرست شهرداري کرج تصریح کرد: در این 
مدت تالش های بسیار خوبی در جهت پیشبرد اهداف سازمان میادین 
انجام شده است و قطعا این راه همچنان ادامه خواهد یافت. احمدي 
نژاد با بیان اینکه این س��ازمان نقش اساسي در حمایت از محصوالت 
داخلي در بازارهاي روز دارد، بیان کرد: سازمان میادین همواره سعی 
بر این داش��ته تا بهترین نوع محصوالت و فرآورده های کشاورزی را 
با عملکرد مناس��ب و رضایت بخش در اختیار ش��هروندان قرار دهد، 
محصوالت بازار روزها برای خانواده ها و عموم شهروندان کرج باید با 

قیمت های مناسب و کیفیت باال عرضه شود. 

بندرعبـاس- خبرنـگار فرصت امروز- مدیر عامل ش��رکت 
س��هامی آب منطقه ای هرمزگان در دیدار با رئیس صدا و س��یمای 
مرکز خلیج فارس عنوان کرد : رویکرد کارشناسی متولیان بخش آب 
استان مدیریت مصرف و بهینه سازی مصرف است.    به گزارش روابط 
عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان ، دکتر مالیی در این نشست 
با اشاره به بحران کم آبی و کاهش میزان نزوالت جوی اظهار نمود : 
دغدغه اصلی صنعت آب استان تامین آب سالم و بهداشتی برای آحاد 
جامعه اس��ت و به عنوان سقای مردم تمام تالش خود را بکار بسته 
ایم تا در این رس��الت بزرگ در نزد مردم س��ربلند باشیم. وی با بیان 
این مطلب که تامین آب مورد نیاز مردم از منابع آب سطحی استان 

با مش��کل مواجه شده است و استفاده از از ذخایر آب زیر زمینی نیز 
خسارت جبران ناپذیری وارد نموده گفت : اگر مصرف کنندگان عزیز 

مشارکت جدی در تنظیم نوع مصرف خود داشته باشند کمک شایانی 
به خدمتگزاران خود نموده اند. در ادامه رئیس صدا و س��یمای مرکز 
خلیج فارس نیز با ابراز امیدواری از تعامل سازنده رسانه ملی با متولیان 
بخش آب اظهار داش��ت : فضای رسانه ای آمادگی الزم جهت اطالع 
رسانی و آگاهی بخشی مسایل مبتال به بحران کم آبی را دارد. آقای 
جالیی با اشاره به رسالت صدا و سما به عنوان یک رسانه پیشرو در 
آگاهی و انعکاس فعالیت های مرتبط افزود : سازمان صدا و سیمای 
مرکز خلیج فارس از تمام توان و پتانس��یل موجود در جهت حفظ و 
مراقبت از منابع آبی استان و کنترل و نظارت بر مصرف آب و بهینه 

سازی مصرف آمادگی الزم را دارد.

تبریز - فالح: با حکم اس��تاندار آذربایجان ش��رقی ش��مس اهلل 
فیروزیان ، مدیرعامل س��ازمان توسعه و عمران عون ابن علی و پارک 
طبیعت شهرداری تبریز شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، استاندار 
آذربایجان ش��رقی در حکمی ش��مس اهلل فیروزیان ملکی سرپرست 
سازمان توسعه  و عمران عون ابن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز 
را به  عنوان مدیرعامل این سازمان منصوب کرد. مجید خدابخش طی 

حکمی به استناد بند 9 ماده 11 اساسنامه سازمان توسعه  و عمران 
عون  ابن علی و پارک طبیعت ش��هرداری تبریز، شمس اهلل فیروزیان 
ملکی را به عنوان مدیرعامل جدید این سازمان منصوب کرد. در جلسه 
هیئت مدیره  روز شنبه 15 اردیبهشت ماه 97 سازمان عون ابن علی، 
حکم صادره توسط پورمهدی معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی 

و رییس هیئت مدیره این سازمان تسلیم  فیروزیان شد.

گـرگان- خبرنگارفرصت امروز- دفتر آم��وزش اداره فناوری 
اطالعات،ارتباطات و تحول اداری بهزیستی گلستان موفق به کسب 
رتبه اول کش��وری در شاخص های نظارتی ارزیابی عملکرد سازمان 
بهزیستی کشور در سال 96 شد.مهندس نعمتی، رئیس اداره فناوری 
اطالعات، ارتباطات وتحول اداری دراین باره گفت : براس��اس ارزیابی 

های صورت گرفته توس��ط دفتر آموزش س��ازمان بهزیستی کشور، 
دفترآموزش این اداره کل موفق به کس��ب رتبه اول کشوری گردید.
وی اظهار داش��ت: برنامه ریزی در جهت آموزش نیروی انس��انی به 
منظورافزای��ش مهارت وعملکرد و تقویت بین��ش و بصیرت آنان در 
س��ازمان برای اجرای وظایف و مس��ئولیت های شغلی و در نتیجه 

دس��تیابی به ماموریتهای س��ازمانی و نظام مدیریت منابع انس��انی 
با کارایی و اثربخش��ی بیش��تر از اهداف مهم این اداره کل می باشد.
مهندس نعمتی در پای��ان از زحمات همکاران محترم دفتر آموزش 
بهزیستی گلستان برای کس��ب رتبه اول برتر کشور، تقدیر و تشکر 

نمود.

بوشـهر- خبرنگار فرصت امروز:  مدیر کل راه و شهرس��ازی 
اس��تان بوش��هر گفت: آزمونهای ورود به حرفه مهندسان 2۰ و 21 
اردیبهش��ت در بوش��هر به صورت همزمان با سراس��ر کشور برگزار 
می ش��ود. به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان 
بوش��هرمهندس فرزاد رس��تمی افزود: این آزمون به طور همزمان با 
سراسر کشور در دو نوبت صبح و بعدازظهر روزهای پنجشنبه و جمعه 
هفته جاری در بوشهر برگزار خواهد شد. وی با اشاره به حضور حدود 
15۴7 نفر شرکت کننده در این دوره از آزمون ها یادآور شد: 18 درصد 

متقاضیان آزمونهای ورود به حرفه مهندسان ساختمان استان بوشهر 
را بانوان تشکیل داده اند. مهندس رستمی اضافه کرد: این آزمون هر 
س��ال در دو نوبت صالحیت های نظارت، طراحی، اجرا و هفت رشته 
ساختمانی برگزار و پذیرفته شدگان در آن به موجب اخذ پروانه اشتغال 
به کار از این اداره کل، به طور رس��می فعالیت حرفه ای خود را آغاز 
می کنند. رستمی بیان کرد : در این دوره یک آزمون جدید  بعنوان 
صالحیت طراحي  جهت رشته هاي تاسیسات مکانیکي و برقي نیز 

برگزار خواهد شد. 

مدیرکل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی:

بخشودگی جرائم حق بیمه کارفرمایان خوش حساب در جهت 
حمایت از تولید داخلی اجرا می شود

در راستای همگرایی و هم افزایی شرکت های صنعت برق خوزستان؛

تشکیل شورای اطالع رسانی صنعت برق خوزستان

سرپرست شهرداری کرج: 

رویکرد بازار روزها توسعه کمي و کیفي خدمات باشد

نسل های آینده در مورد عملکرد ما قضاوت خواهند کرد

با حکم استاندار آذربایجان شرقی؛

شمس اهلل فیروزیان مدیرعامل سازمان توسعه و عمران عینالی شد

کسب رتبه اول کشوری دفتر آموزش بهزیستی گلستان در شاخص های نظارتی سازمان بهزیستی کشور

مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر خبر داد:

برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان در استان بوشهر 

معاون رییس جمهور در جمع پرشور شهروندان ساروي:
حمایت قاطع دولت از پروژه هاي شهرداري ساري

سـاری - دهقان - محمد باقر نوبخت در مراس��م افتتاح بوستان والیت ساري با اشاره به پروژه 
هاي عمراني شهرداري ساري گفت: به شهردار جوان وعده کردم که دولت و سازمان برنامه و بودجه 
حمایت هاي الزم را از این پروژه ها خواهد داشت به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل  روابط عمومي 
و امور بین الملل شهرداري ساري ، دکتر محمد باقر نوبخت معاون ریییس جمهور در مراسم افتتاح 
بوستان والیت ضمن گرامیداشت نیمه شعبان سالروز والدت حضرت ولیعصر )عج( اظهار داشت:  من 
به نمایندگی از دولت در این مراسم حضور پیدا کردم، هر وقت از ساری سخن به میان مي آید ، رئیس 
جمهور به وجد می آیند زیرا  خاطرات بسیار خوبی از حضور در صحنه و استقبال خوب شما دارند و امروز پاسخ این احسان و استقبال 
مردم ساري  با احسان داده خواهد شد. نوبخت  به بازدید از پروژه هاي عمراني شهرداري ساري اشاره نموده و افزود:  ساعاتی که در 
شهر شما بودم و از پروژه های ارزشمندی که برای رفاه و احترام شما در حال اجراست بازدید نمودم به  شهردار جوان وعده کردم 
که دولت و سازمان برنامه و  بودجه حمایت هاي الزم را از این پروژه ها خواهد داشت. معاون رییس جمهور در پایان خاطر نشان 
کرد:  از استاندار مازندران به عنوان نماینده عالی دولت در استان می خواهم که پاسخ محبت ها و نشاط این مردم را با ارائه خدمات 
و صمیمیت ادا کند و روزی دوباره بیایم و شاهد باشم که شهردار و تیم مدیریت شهری  بیش از پیش در ارائه خدمات موفق باشند.

کسب رتبه برتر دفتر فناوری اطالعات بهزیستی گلستان در کشور
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان: دفتر فناوری اطالعات بهزیستی گلستان طی ارزیابی 
صورت گرفته براساس شاخص های نظارتی ارزیابی عملکرد در زمینه بهبود کیفت فعالیتهای بهزیستی کشور موفق به کسب رتبه 
برتر عملکرد کشوری شد.رئیس اداره فناوری اطالعات،ارتباطات وتحول اداری با اعالم این خبرگفت : براساس شاخص های نظارتی 
ارزیابی عملکرد در زمینه بهبود کیفت فعالیتهای بهزیستی کشور ، دفتر فناوری اطالعات  این اداره کل  موفق به ارتقاء رتبه کشوری 
در شاخص های نظارتی سازمان بهزیستی کشور و قرار گرفتن بین استان های نخست کشور گردید .مهندس نعمتی ، سرپرست 
اداره فناوری اطالعات ، ارتباطات و تحول اداری بهزیستی گلستان ضمن تقدیر از فعالیتهای کارشناسان فناوری اطالعات در این باره 
گفت: خدمات و پروژه های پیگیری شده توسط دفتر فناوری اطالعات، به منظور تسهیل فعالیتهای سایر حوزه ها و درنهایت سهولت 
خدمت رسانی به جامعه هدف سازمان و بر اساس چشم اندازها و اهداف درنظر گرفته شده برنامه ریزی و اجرا می گردد. پیگیری 
مداوم پروژه ها توسط کارشناسان دفتر و تکیه بر دانش تخصصی آنان موجب موفقیت و ارتقاء سطوح ارزیابی فعالیتها شده است که 

با یاری حضرت حق در سال 97 نیز شاهد استمرار این مهم خواهیم بود.

دومین مدرسه حفظ شبانه روزی قرآن کریم قم افتتاح می شود
قم- خبرنگار فرصت امروز- رئیس اداره قرآنی اوقاف و امورخیریه استان قم از برگزاری دومین 
مدرس��ه ش��بانه روزی حفظ قرآن کریم در قم در سال جاری خبرداد. سید محمد صالح نژاد گفت: 
اولویت کل سازمان اوقاف و امورخیریه کشور، در سال جدید، تمرکز در زمینه طرح تربیت حافظان 
قرآن کریم است. وی افزود: به همین دلیل نگاه ویژه ای به بحث حفظ قرآن انجام خواهد شد و امسال 
اولویت اصلی استان های کشور قرار گرفته است تا بتوانند که به لحاظ کمی و کیفی به ارتقای سطح 
حافظان خود بپردازند. مدیر اداره قرآنی اوقاف و امورخیریه استان قم بیان کرد: سال قبل اولین مدرسه 
شبانه روزی حفظ قرآن کریم در شاه جمال افتتاح شد و امسال نیز مدرسه شبانه روزی حفظ قرآن کریم امامزاده عبداهلل قلعه چم 
آغاز به کار خواهد کرد. وی گفت: برنامه ریزی مدارس شبانه روزی حفظ قرآن به این شکل است که در بهار ثبت نام و تبلیغات این 
مدارس آغاز می شود و در تابستان نیز دوره آزمایشی برگزار می شود؛ سپس با ریزش طبیعی که در این بین ایجاد می شود کسانی 

که توانایی حضور و فعالیت تمام وقت را در این مدارس دارند انتخاب می شوند.

پایگاه های امداد جاده ای ایالم به 13 مرکز افزایش می یابد
ایالم- هدی منصوری- حسین عارفی اظهار کرد: هم اکنون 11 پایگاه امداد و نجات جاده ای این جمعیت در محورهای ارتباطی 
استان فعال است که با رایزنی های صورت گرفته مجوز ایجاد 2 پایگاه جاده ای دیگر اخذ شده است. وی ادامه داد: با توجه به حادثه 
خیز بودن محورهای ارتباطی استان و تردد زائران اربعین احداث 2 پایگاه امداد جاده ای در کارزان و سه راهی ملکشاهی در دستور کار 
قرار گرفت و با تامین اعتبار عملیات اجرایی آنها از سال جاری آغاز خواهد شد. مدیرعامل جمعیت هالل احمر ایالم همچنین از اخذ 
مجوز برای ایجاد نخستین پایگاه امداد و نجات کوهستان در این استان خبر داد و گفت: مکان این پایگاه در بوستان جنگلی چغاسبز 
بوده و با حضور 15 امدادگر امدادرسانی به حوادث کوهستانی در سراسر استان در دستور کار قرار خواهد گرفت. عارفی با اشاره به روند 
ساخت آشیانه بالگرد در مرکز این استان گفت: ساخت این پایگاه امداد هوایی با 5۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست و پیش 
بینی می شود تا پایان امسال تکمیل و مورد بهره برداری قرار گیرد. وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل این پایگاه قول مساعد مسووالن 
برای استقرار بالگرد هوایی این جمعیت در استان محقق شود.  مدیرعامل جمعیت هالل احمر ایالم با اشاره به فعالیت 18 کانون 
جوانان این جمعیت در استان گفت: 6۰۰ نفر از جوانان استان در این کانون ها عضو و با هالل احمر همکاری دارند. عارفی افزود: این 
کانون ها شامل دانش آموزان، دانشجویان و .... بوده که در طرح های مختلف عام المنفعه با این جمعیت همکاری می کنند. وی به 
برنامه های گرامیداشت هفته هالل احمر از 15 تا 21 اردیبهشت ماه اشاره کرد و گفت: یکی از این برنامه ها استقرار ایستگاه سالمت 
و ویزیت رایگان برای محرومان و نیازمندان استان است که در حاشیه شهر ایالم برگزار می شود، در اجرای این طرح با حضور پزشک 

در این منطقه استقرار یافته و اقدام به ویزیت رایگان مردم می کنند.

درافشاني،رئیس سازمان فرهنگي و ورزشي شهرداري قزوین خبر داد؛
برگزاري 1۵ برنامه مفرح ورزشي در مناطق کم برخوردار و نواحي منفصل شهري

قزوین - خبرنگارفرصت امروز -درافشاني،رئیس سازمان فرهنگي،اجتماعي و ورزشي شهرداري 
قزوین از برگزاري 15 برنامه مفرح ورزش��ي در مناطق کم برخوردار و نواحي منفصل شهري قزوین 
در اردیبهشت ماه سالجاري خبر داد. به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي،اجتماعي و ورزشي 
ش��هرداري قزوین؛محمد درافشاني با اعالم این خبر افزود:این برنامه هاي مفرح ورزشي از 17 تا 25 
اردیبهش��ت ماه سال جاري در مناطق مختلف ش��هر قزوین به ویژه مناطق کم برخوردار و  نواحي 
منفصل ش��هري برگزار خواهد ش��د. وي اظهار کرد:این برنامه هاي ورزشي شامل اجراي مسابقات 
طناب کشي و دارات خانواده مي باشد که در راستاي ایجاد نشاط اجتماعي 17 و 2۴ اردیبهشت در ناحیه منفصل چوبیندر،18 و 
2۰ اردیبهشت در ناحیه منفصل دانش )ناصرآباد(و 19 اردیبهشت در ناحیه منفصل مشعلدار اجرا خواهد شد. برگزاري جشنواره 
ورزشي یک روز شاد و به یادماندني در بوستان فدک درافشاني در ادامه از برگزاري جشنواره ورزشي یک روز شاد و به یادماندني با 
عنوان )تفریح،ورزش،همه جا براي شهروندان( در 2۰ اردیبهشت ساعت 18 در بوستان باراجین سینما تابستاني فدک خبر داد و 
گفت:اجراي برنامه بومي محلي استان آذربایجان،اجراي بازي هاي میداني و نورافشاني با حضور فیروز کریمي از جمله برنامه هاي این 
جشنواره خواهد بود.وي ایجاد نشاط اجتماعي را از اهداف برگزاري این جشنواره عنوان کرد و اظهار امیدواري کرد: با برگزاري چنین 

جشنوارهایي شهروندان قزویني اوقات شادي را در این فضاي مفرح و پرنشاط سپري کنند. 

آموزش روش های موثردرصرفه جویی آب به دانش آموزان شهرقدسی
شهرقدس - خبرنگار فرصت امروز- نمایش عروسکی با موضوع صرفه جویی در مصرف آب 
ب��رای بیش از 7۰۰ تن دانش آموز مقطع ابتدایی در شهرس��تان قدس اجرا ش��د. مدیر امور آبفای 
شهرستان قدس با اعالم این خبر گفت: طی سنوات گذشته در راستای فرهنگ سازی مدیریت مصرف 
بهینه آب این نمایش در مدرسه ابتدایی شهید حسین فهمیده برگزار شد ومورد استقبال پر شور دانش 
آموزان قرار گرفت. بهزاد رضوانی یکی از دالیل برگزاری این نمایش را آموزش 2۰ روش صرفه جویی 
به دانش آموزان دانست وگفت این کار دامه دار خواهد بود. رضوانی تاکید کرد آموزش در سنین پایین 

بسیار موثر است و کودکان به عنوان حامیان آب در این زمینه آموخته های خود را به خانواده انتقال می دهند.

اطالعیه شرکت گاز استان گیالن 
رشت- زینب قلیپور -  حسب مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، مالکیت کنتور و رگوالتور منصوبه بر عهده شرکت گاز 
بوده و در راستای استمرار و پایداری جریان گاز می بایست به طور دوره ای و مستمر نسبت به تعمیرات و نگهداری و در صورت لزوم 
نسبت به تعویض کنتور و رگوالتور اقدام گردد.شما مشترکین محترم نیز می توانید در صورت مشاهده هر گونه اشکال در کارکرد و یا 
مصرف غیرمتعارف کنتور، با مراجعه به دفاتر پیشخوان فرم مربوطه را تکمیل تا نسبت به بررسی کنتورتان اقدام شود.لذا خواهشمند 
است در هنگام مراجعه مأمورین تعویض کنتور دارای لباس فرم و کارت شناسایی از سوی شرکت گاز استان، با نمایندگان این شرکت 

همکاری نمایید. 

معرفی حجت االسالم دالوری به عنوان مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی 
اراک- مینو رستمی- با حضور عابد قائم مقام رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه طی حکمی از سوی نماینده محترم ولی فقیه 
و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ، حجت االسالم و المسلمین دالوری به عنوان مدیر کل جدید این اداره کل منصوب گردیدند 
. مراسم معارفه ایشان و همچنین تکریم از حجت االسالم سلطانی سرپرست پیشین این اداره کل صبح امروز با حضور جناب آقای 
عابد قائم مقام محترم رئیس سازمان اوقاف و امور  خیریه و حجت االسالم شیری مدیرکل محترم بازرسی سازمان ، برگزار گردید .    
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ب��رای هم��ه کس��ب وکارها مهم اس��ت ک��ه بتوانند 
بازدیدکنندگان س��ایت خود را به مشتریان و خریداران 
بالفعل تبدیل کنند. به همین دلیل بهتر است در ابتدای 
این مقاله، رفتار مش��تریان آنالین را بیشتر بشناسیم تا 
از طریق این اطالعات، بازدیدکنندگان را به مش��تریان 
محصول خود تبدیل کنیم. به طور کلی می توانیم رفتار 

مشتریان را به سه دسته کلی تقسیم کنیم:
یک( خریدارهای اینترنتی

ای��ن افراد معموال اکثر خریدهای خود را به صورت 
اینترنتی و آنالین انجام می دهند.

دو( بازدیدکننده ها
این افراد ش��امل آن دس��ته از افرادی هس��تند که 
معموال اطالع��ات مورد نیاز خود درب��اره محصول یا 
خدم��ات را از طری��ق اینترنت کس��ب می کنند، ولی 
خریده��ای خود را به روش های س��نتی و با مراجعه 

مستقیم به مراکز خرید تهیه می کنند.
سه( مشتریان سنتی

ای��ن دس��ته از مش��تریان افرادی هس��تند که هم 
اطالعات مورد نیاز خود را از طریق مراجعه مس��تقیم 
به مراکز خرید به دس��ت می آورن��د و هم خریدهای 
خ��ود را از طریق بازاره��ای فیزیکی و آف��الن انجام 

می دهند.
در بی��ن س��ه گروه��ی که در باال اش��اره ش��د گروه 
دوم ی��ا اف��رادی که فقط اطالعات مورد نی��از خود را از 
طریق اینترنت کس��ب می کنند بیش��ترین جمعیت را 
تشکیل می دهند، به همین دلیل افرادی که به تجارت 

الکترونیک مش��غول هستند، بیشتر تمایل دارند تا این 
دس��ته از افراد را به خریداران اینترنتی یا آنالین تبدیل 
کنن��د. برای اینکه بتوانیم این دس��ته از مخاطبان را به 
مش��تریان خود تبدیل کنیم باید بدانیم این مشتریان 
چه توقعاتی از فروش��گاه اینترنتی ما دارند تا با برآورده 
کردن این خواس��ته ها بتوانیم درصد بیشتری از آنها را 
به مش��تریان آنالین خود تبدیل کنیم. در ادامه به این 

خواسته های مخاطبان می پردازیم.
یک( عکس های مختلف از یک محصول

ق��درت تأثیرگذاری تصاویر به قدری اس��ت که اگر 
شما تنها در سایت خود عکس محصول تان را گذاشته 
باشید، بدون اینکه از جمالت و کلمات زیادی استفاده 
کنید می توانید مش��تریان را ج��ذب کنید. پس بهتر 
است از این تأثیرگذاری، نهایت استفاده را ببرید و به 
جای اینک��ه با کلمات و جمالت بخواهید ویژگی های 
محصول خود را توضیح دهید بهتر اس��ت عکس های 
مختل��ف و با کیفیت ب��اال از محصولی که دارید تهیه 

کنید و در سایت خود بارگذاری کنید.
چون فروشگاه شما به صورت آنالین است و مشتریان 
نمی توانند محصوالت را از نزدیک ببیند و لمس کنند، 
پس بهتر اس��ت به اندازه کاف��ی و از زوایای مختلف آن 
محصول عکس تهیه کنی��د تا محصول برای مخاطبان 
ش��ما ملموس تر باشد. اما حواستان باشد که عکس های 
ش��ما با ویژگی های خود محصول تفاوت زیادی نداشته 
باشد. زیرا بسیار پیش آمده عکسی که از یک کاال تهیه 
کرده اند به قدری اغراق آمیز بوده اس��ت که پس از تهیه 

آن مشتریان غالبا ناراضی بوده اند و محصولی که عکس 
آن را دیده اند با محصولی که به دست ش��ان رس��یده از 
نظر آنها بسیار متفاوت بوده است. پس، عکس های شما 
بای��د رنگی، با کیفیت و قابل زوم کردن و در عین حال 

واقعی باشند.
دو( مشخصات دقیق محصول

از آنجا که ممکن اس��ت ش��ما امکان پاس��خگویی 
مستقیم به سواالت افرادی که از محصوالت فروشگاه 
اینترنتی شما دیدن می کنند نداشته باشید، پس بهتر 
اس��ت جزئیات دقیق محصول را در وب س��ایت خود 
درج کنید. این مش��خصات باید شامل  اندازه، قیمت، 
رنگ بندی، تاریخ تولید، تاریخ انقضا و در صورت لزوم 
و ب��ا توجه به نوع محصول، وزن محصول، کاربردها و 

آپشن های مختلف محصول باشد.
 سه( واکنش ها و فیدبک های مشتریان قبلی

از نظ��ر مش��اوره بازاریابی و فروش حتم��ا باید در 
وب سایت فروش��گاه اینترنتی خودتان بخشی را برای 
نظرات مش��تریان طراحی کنید. مش��تریان و افرادی 
که از این محصول خریداری و اس��تفاده کرده اند باید 
بتوانند نظرات خود را در این فروش��گاه مطرح کنند. 
از آنجا که در فروش��گاه ه��ای اینترنتی امکان ارتباط 
مس��تقیم با مش��تریان وجود ندارد و آنها نمی توانند 
محص��ول را از نزدیک ببینند، پس بهترین چیزی که 
می تواند اعتماد آنها را جلب کند نظر مشتریانی است 

که قبال از این محصول استفاده کرده اند.
qmpmarketing :منبع

راه های تبدیل بازدیدکنندگان اینترنتی به مشتریان و خریداران بالفعل

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 963 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسـخ کارشناس:  برای ش��روع باید بگویم که 
شیوه کسب وکار تلفنی را نمی توان برای هر سازمانی 
اجرا کرد. این شیوه بیشتر برای کسب  وکارهایی که 
ملموس هس��تند و در انتقال و ارتباط با مشتریان، 
س��رعت زیادی دارند، پیش��نهاد می شود. گاهی در 
این کس��ب وکارها برای مش��تریان، سرعت، ارزش 

بیش��تری از کیفیت محصوالت پیدا می کند. حال 
این کس��ب وکار قبل از  مشاوره گرفتن برای برنامه 
بازاریابی باید مدل کس��ب وکار خود را ترسیم کند. 
مدل کس��ب وکار یک صفحه A4   9 خانه ای است 
که مش��خص می کن��د، آیا کس��ب وکار موفق عمل 
ک��رده که ب��رای آن برنامه  بازاریابی طراحی ش��ود 
یا خیر، یعنی مدل کس��ب وکار اس��ت که سنجش 
اثربخش��ی برنامه بازاریابی را مشخص می کند. این 
موضوع ش��امل اجزایی مانند بخش بندی مشتریان 
و م��واردی ک��ه برای مش��تریان ارزش محس��وب 

می شود و... اس��ت. اگر قس��مت هزینه کسب وکار 
به نس��بت درآمد آن بیش��تر باش��د، تازه آن موقع 
می توان درباره ی��ک برنامه بازاریاب��ی برنامه ریزی 
کرد. پس این کس��ب وکار بای��د روند خود را تغییر 
داده و قبل از برنامه بازاریابی، مدل کسب وکار خود 
را ترس��یم کند. شاید مدل کس��ب وکار نشان دهد 
که این ش��رکت کسب وکار پرسودی نیست و وقتی 
س��ود دهی خوبی نداشته باشد، نیازی نیز به برنامه 
بازاریابی ندارد و در این راس��تا باید ش��یوه دیگری 

را اجرا کند. 

 سنجش اثربخشی 
برنامه بازاریابی

پرسش: یک کسب وکار فروش تلفنی را مدیریت می کنم و از طریق مشورت با چند کارشناس یک برنامه  بازاریابی 
را برای کوتاه مدت تنظیم کرده ام. چطور می توانم پیش از اجرای این برنامه اثربخشی آن را بسنجم؟  کلینیک کسب و کار

4 نشانه بی چون وچرا برای ترک 
محل کار)2(

براس��اس بس��یاری از مطالعاتی که در این سال ها بررسی 
کرده ام، چهار نمونه کالسیک فضای کاری مسموم بیش از همه 
خودنمایی می کنند. دو مورد را در ش��ماره قبل مرور کردیم و 

اینک به دو مورد بعد می پردازیم.
3- مدیریت ذره بینی

مربی اجرایی، ری ویلیامز، در کتاب خود با نام »چشم توفان: 
رهبران دانا چطور می توانند محیط های کاری نابسامان را تغییر 
دهند«، محیط های کاری مسموم را به مدیران ناکارآمدی ربط 

می دهد که مسئول به وجود آمدن چنین شرایطی هستند.
نخس��ت این که تمرکز مدیریت صرفا بر اقدامات اش��تباه 
کارمندان یا بر اصالح مشکالت است و به ندرت نسبت به آنچه 

درست پیش می رود بازخورد مثبتی نشان می دهند.
دوم اینکه به گفته ویلیامز، برای آنکه کارها به طور شایسته و 
کارآمدی انجام شوند، سطوح تأییدی و مدیریت بسیاری وجود 
دارد. در صورتی که اعتماد به کارمندان وجود نداش��ته باشد، 

تمرکز جدا بر مدیریت ذره بینی نیز الزم است.
نکته آخر اینکه کارمن��دان و ادارات به رقابت داخلی علیه 
یکدیگر روی می آورند که این امر ناشی از معیارهایی ا ست که 

به جای عملکرد تیمی بر عملکرد فردی تمرکز دارند.
در آخر، ویلیامز می گوید آدم ها در چنین وضعیتی بیش��تر 
مانند ش��یء یا موجبات هزینه تلقی می ش��وند تا سرمایه ای 
باارزش و اهمیت کمی به شادی یا سالمتی آنها داده می شود. 
همان طور که احتماال ح��دس زده اید، آنها با اضطراب، میزان 
نقل وانتقال، گریز از کار و فرسودگی باالیی مواجه خواهند شد. 

4- خودشیفتگی
کلینیک پزش��کی مایو اختالل ش��خصیت خودشیفته را 
این گونه تعری��ف می کند: »اختالل��ی روانی ک��ه در آن فرد 
دچار یک احس��اس کاذب نسبت به اهمیت خود است و نیاز 
عمیقی به تحسین شدن دارد. افراد مبتال به اختالل شخصیت 
خودش��یفته معتقدند برتر از سایرین هستند و به احساسات 

انسان های دیگر بسیار کم توجه می کنند.«
بن��ا به گفته پروفس��ور پرس��تون نی، نویس��نده »چگونه 
خودشیفتگی را با موفقیت مهار کنیم؟«، یک همکار خودشیفته 
می تواند به طور بالقوه به حرفه شما آسیب برساند. او در مقاله ای 
در سایت »روان شناسی امروز«، 1۰ ویژگی متداول همکاران 

خودشیفته را توصیف می کند که برخی از آنها عبارتند از:
- آنها متکلم  وحده هستند و کالم دیگران را قطع می کنند و 
تمام جلسات، سخنرانی ها، کنفرانس های تلفنی و گفت وگوهای 

ایمیلی را تحت   سلطه خود دارند.
- آنه��ا انحصارطلب��ان توجه هس��تند و با ح��س کاذب و 
اغراق آمیزی نسبت به خودشان می خواهند دائما مهم به نظر 

برسند.
- تمای��ل به اخالل گری دارند و دیگران را تحقیر می کنند. 
دوس��ت دارند خ��ود را تا جایی که ممکن اس��ت قدرتمند و 

تأثیرگذار معرفی کنند. 
- نسبت به عالیق دیگران کم اهمیت هستند و نسبت به خود 
تمرکز افراطی دارند؛ این امر می تواند گس��ترش یک فرهنگ 

مثبت و انطاف پذیر را مختل  کند.
اگر همکار خودش��یفته ش��ما قلدر نیز هس��ت، مراقب 
بدشانس��ی مضاعف خود باش��ید. جوزف بورگو، نویسنده 
براب��ر  در  از خ��ود  ک��ه می شناس��ید:  »خودش��یفته ای 
خودشیفتگی مفرط در عصر خودمحور امروزی دفاع کنید« 
می گوید: چنین فردی »اغلب به س��رزنش دیگران مشغول 
اس��ت تا در آنها حس بازنده بودن ایجاد کند و در این روند 
خود را برنده و پیروز جلوه دهد. او محصول کارتان را ناچیز 
می شمرد یا در جلس��ات شما را مسخره می کند. زمانی که 
چیزی از ش��ما بخواهد، ممکن است ترس��ناک شود. او در 
سمی ترین حالت خود، کاری می کند به خود و ارزش نهایی 

خود برای کارفرمای تان شک کنید.«
چند راهبرد برای مقابله با محل کار مسموم 

در مقابله با شایعه پراکنان، یک رهبر خوب باید از ارزش های 
ش��رکت و فرهنگ آن با اقدام س��ریع برای جلوگیری آنی از 
مشکالت حفاظت کند. اگر شایعه به موقع فرو ننشیند، از کنترل 
خارج می شود و این مسئولیت رهبر است که امنیت عاطفی )و 

فیزیکی( کارمندان وفادار خود را تضمین کند.
در مواجهه با افراد خودشیفته، بورگو درباره به چالش کشیدن 
آنها هشدار می دهد، چرا که تشدید برخوردها به نفع او خواهد 
بود و فقط به کار و اعتبار شما لطمه خواهد زد. بورگو می گوید 
اگر دیگر تحمل رفتارها و حمالت او در سکوت را ندارید، انتقال 
به یک بخش دیگر یا یافتن یک شغل جدید بهترین انتخاب 

شما خواهد بود.
رابرت ساتن، استاد مشهور دانشگاه استنفورد، برای مقابله 
با قلدرها در محل کار راهبردهای متعددی ارائه داده اس��ت 
)که پیش��تر به ذکر آ نها پرداختیم(. بعضی از آنها مبتنی بر 
عقل سلیم  هستند مانند انتقال به بخش دیگر از سازمان یا 
فاصله گرفتن از فرد س��می. برخی دیگر کمی غیرمنطقی 
به نظر می رسند؛ برای مثال وانمود کنید پزشک یا کارشناس 
هس��تید و رفتارهای همکاران سمی خود را مطالعه کنید 
تا به این ترتیب محیط س��می برای تان کمتر ناراحت کننده 

باشد.
اما یکی از راهبردهایی که هم ساتن و هم بورگو بسیار بر آن 
تأکید دارند این است که بازی و بازیکنان را بشناسیم تا حمله 
و دفاع خوبی را ترتیب بدهیم. ساتن می گوید: »وقتی ساختار 
و پویایی قدرت را درک، موارد قلدری را ثبت و یار جمع کنید، 

شانس برد شما باال می رود.«
برگو می گوید ش��ما باید »همه چیز« را ثبت کنید، به ویژه 

شواهد محصول کارتان را. 
همه ایمیل ها و دیگر پیام های سمی را نگه دارید و هر کجا 
امکان پذیر است اظهارات همکاران تان را به عنوان شهود ماجرا 

ثبت کنید. 
به گفته بورگو »اگر به نیروی پیش راننده برنده- بازنده آنها 
پی ببرید، می توانید از خود محافظت و از تحریک سمی ترین 

رفتارهای آنها اجتناب کنید.«
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ارز ملی ونزوئال حتی از پول رایج در 
بازی وارکرفت هم کمتر ارزش دارد

ونزوئ��ال طی س��ال های اخی��ر در بحران سیاس��ی و 
اقتص��ادی عمیقی ف��رو رفته که ارزش پول این کش��ور 
»بولیوار« را نه تنها از دالر و یورو، بلکه از پول »آزروث« 

نیز کمتر کرده است.
ب��ه گزارش دیجیات��و، برای پیدا کردن آزروث س��راغ 
نقش��ه نروید چون این س��رزمین متعلق به بازی »ورلد 
آو وارکرفت« اس��ت که پول رایج آن هفت برابر بیش از 

بولیوار ارزش دارد.
میزان این اختالف در ماه های گذشته بیشتر هم شده 
چرا که س��ال گذش��ته طالی آزروث کمت��ر از دو برابر 
بولیوار ارزش داشت، حاال اما با ادامه سقوط پول ونزوئال 

این اختالف به رقم بی سابقه ای رسیده است.
در حال حاضر هر دالر آمریکا در برابر 68915 بولیوار 
معامله می ش��ود و از س��وی دیگر  ب��ا پرداخت یک دالر 
می توان 1۰152 توک��ن وارکرفت دریافت کرده و از آن 
برای افزایش زمان ب��ازی یا خرید آیتم ها بهره برد. این 
توکن ها را می توان ب��ا پرداخت 2۰ دالر خریداری یا در 

برابر دریافت طالهای درون بازی معاوضه کرد.

با یک محاسبه سرانگشتی می توان به این نتیجه رسید 
ک��ه طالهای مجازی وارکرف��ت 6.8 برابر بیش از بولیوار 
ارزش دارند. عالوه بر این، اگر نرخ بازار س��یاه را در نظر 
بگیرید این اختالف بیش��تر هم می ش��ود. س��ایت »دالر 
تودی« که نرخ بازار س��یاه بولی��وار را رهگیری می کند، 
ارزش برابری آن در برابر دالر ایاالت متحده را 6۳6771 

واحد برآورد کرده است.
ب��ا در نظر گرفتن این نرخ طالی ورلد او وارکرفت 62 
برابر بیش از واحد پول ونزوئال ارزش خواهد داشت. این 
کاهش ش��دید باعث شده ش��هروندان به مبادله کاال به 

کاال روی آورند.
س��قوط آزاد بولیوار سیاس��تمداران این کشور آمریکا 
جنوب��ی را از آن ناامید کرده و حاال به پش��تیبانی از ارز 
مج��ازی ملی به ن��ام »پترو« روی آورده ان��د. آنها اعتقاد 
دارند که پترو به پشتوانه  معادن غنی مانند طال، الماس، 
نفت و گاز  می تواند راه گریز ونزوئال از تحریم های آمریکا 

و افزایش حجم مبادالت تجاری این کشور باشد.
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