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 چگونه می توان از گردنه تاریخی ابرچالش ها
و تهدیدهای تحریمی خروج آمریکا از برجام عبور کرد؟ 

آزمون سخت 
اقتصاد ایران

آیا اقتصاد ایران امسال گرفتار رکود تورمی می شود؟ این پرسشی است که هم اکنون در فضای کارشناسی کشور 
جاری اس��ت. آن طور که اقتصاددانان می گویند، سال 97، سال سختی برای دومین سال دولت دوازدهم است. از 
یک سو، اقتصاد ایران در گردنه تاریخی عبور از مصائب بزرگی مثل ابرچالش های به جای مانده از گذشته دست...

موافقت نامه توسعه میدان نفتی کرنج بین ایران و انگلیس امضا شد

گام نخست برجام بدون آمریکا؟ 
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نگاهی به موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با جهان

سهم اندک تحریم از توسعه نیافتگی نظام بانکی

۵ درس مدیریتی ابرقهرمانان مارول
بهترین و مفیدترین راه های استفاده از بازاریابی ویدئویی
تشخیص بهترین زمان برای ورود به بازارهای جدید

ابزار تبلیغات
18 شیوه تبلیغاتی موثر 

21 نوع مختلف برند را بهتر بشناسیم

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

روزی اینترنت ارز دیجیتال 
مخصوص به خود خواهد داشت

4

10 گـروه از حقوق بگیران مشـمول مصوبـه افزایش پلکانی 
معکوس 20 درصدی حقوق کارمندان دولت نمی شوند. نایب 
رئیس کمیسـیون شـوراها در مجلس با اشاره به تصویب دو 

فوریت طرح استفساریه افزایش حقوق کارکنان در 
سال 97، گفت: طبق این طرح حقوق پایین ترین...

 10  گروهی که مشمول مصوبه افزایش
۲0 درصدی حقوق کارمندان نمی شوند

یادداشت

یادداشت

ایران، تحریم ناپذیر می شود، 
اگر...

چرا ترامپ »این قدر س��اده« 
توانست از برجام خارج شود؟ آیا 
با فرض بروز اختالفات سیاس��ی 
ش��دید بین آمریکا ب��ا »ترکیه« 
ی��ا »مالزی« ی��ا »پاکس��تان«، 
ب��از هم آمری��کا می تواند چنین 
تحریم ه��ای ظالمان��ه ای را، »به 
همی��ن س��ادگی« در قبال این 
کش��ورها اج��را کن��د؟  تفاوت 
کلی��دی ترکی��ه و پاکس��تان و 
مالزی با ایران، آن اس��ت که این 
سه کشور عضو سازمان تجارت 

جهانی )WTO( بوده 
و هر کدام با بیش از...

بعد از خ��روج ایاالت متحده از 
برجام این تصور در بازار جهانی 

نفت ش��کل گرفت که 
2صادرات نفت ایران...

 خروج آمریکا از برجام
و بازار نفت
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میثم 
هاشم خانی

 کارشناس اقتصادی 

سیدغالمحسین 
حسنتاش

کارشناس ارشد انرژی

معاون توس��عه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی گفت: از 200 هزار طرح س��رمایه گذاری 
ارائ��ه ش��ده از س��وی کارآفرین��ان، 30 ه��زار طرح در 

کمیته های فنی و بانک های عامل نهایی شد. 
عیس��ی منص��وری در گفت وگو با خبرن��گار اقتصادی 
ایرن��ا افزود: بانک ه��ا 12هزار میلیارد ری��ال اعتبار برای 
ای��ن طرح های کارآفرینی تصویب کرده اند که در فرآیند 

پرداخت قرار دارد. 
وی همچنین شکل گیری سبک و سیاق همکاری بین 
دستگاهی در سطح ملی و بخش دولتی و بخش خصوصی 
برای اجرای برنامه های توس��عه اش��تغال و کارآفرینی را 
مهمترین اتفاق سال 96 بیان کرد و افزود: پارسال برنامه 
اشتغال فراگیر در سال اول اجرا به طور نسبی پیش رفت. 
اس��حاق جهانگیری رئیس س��تاد فرمانده��ی اقتصاد 
مقاومت��ی تیرم��اه پارس��ال در ابالغی��ه ای ب��ه هم��ه 
دس��تگاه های اجرای��ی، تصویب نام��ه س��تاد فرماندهی 
اقتص��اد مقاومتی با عن��وان »برنامه اش��تغال فراگیر در 

سال 1396« را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به 
میزان 970 هزار نفر ابالغ کرد.  برنامه اشتغال فراگیر به 
تأیید کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
متش��کل از رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر 
امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
رئیس س��ازمان اداری و استخدامی کش��ور، رئیس کل 
بان��ک مرکزی، رئیس هیأت عامل صندوق توس��عه ملی 
و مع��اون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهوری 
رسیده است.  در برنامه اشتغال فراگیر، بخش نخست به 
کلی��ات، بخش دوم به معرفی برنامه اش��تغال فراگیر در 
سال 1396، بخش س��وم به فرایند اجرایی )تقسیم کار 
دستگاهی( و بخش چهارم به ارزیابی، پایش و ارزشیابی 

و الزامات اجرای برنامه اختصاص یافته است. 
به گفت��ه منصوری، به دلیل کمب��ود منابع اختصاص 
یافته در این حوزه برنامه های به طور نسبی پیش رفت. 

وی بیشترین اس��تقبال در طرح های سرمایه گذاری را 
در حوزه اشتغال روستایی را مربوط به حوزه دام، صنایع 

تبدیلی و گیاهان دارویی عنوان کرد. 
معاون وزیر کار همچنین درباره اختصاص 1.5میلیارد 
دالر از محل صندوق توس��عه ملی برای توس��عه اشتغال 
روس��تایی، یکی از بخش های مه��م آن را صنایع معدنی 
اع��الم کرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اولویت 

خاصی برای این بخش در نظر گرفته است. 
به گفت��ه وزیر صنعت، معدن و تج��ارت، رهبر معظم 
انقالب اجازه استفاده از 1.5میلیارد دالر ازمنابع صندوق 
ذخیره ارزی برای صنایع روس��تایی و ایجاد اش��تغال در 

روستاها و بخش های زیر 10هزار نفر را داده اند. 
منص��وری خاطرنش��ان س��اخت: در ای��ن چارچوب، 
سیستم ضمانت صد درصدی برای پروژه های معدنی در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت.  وی همچنین از برنامه وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی به افزایش س��هم کارفرمایان 
و کارآفرینان از اش��تغال کشور اشاره کرد و گفت: سهم 
کارفرمایان از مجموع شاغالن کشور 3.5 درصد است که 

در کوتاه مدت باید به 6درصد افزایش یابد. 

رئیس جمهوری اجالس س��ران کشورهای عضو سازمان 
همکاری اسالمی در استانبول ترکیه را فرصتی برای جهان 
اسالم در اعالم حمایت از ملت مظلوم فلسطین و محکومیت 
جنایات صهیونیست ها و انتقال غیرقانونی سفارت آمریکا به 
قدس شریف دانست و تأکید کرد: دفاع از ملت فلسطین و 
قدس ش��ریف، دفاع از ارزش های اسالمی و شرایط اندوه بار 

ملت بزرگ و متمدن فلسطین است. 
دول��ت، اطالع رس��انی  پای��گاه  گ��زارش   ب��ه 

حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی روز جمعه 
و پیش از ترک تهران برای ش��رکت در اجالس فوق العاده 
سران سازمان همکاری اسالمی در استانبول، به خبرنگاران 
در فرودگاه مهرآباد گفت: انتقال س��فارت آمریکا به قدس 
شریف برخالف قوانین و مقررات بین المللی است و آمریکا 

از هر زمان دیگر در جهان اسالم منفورتر است. 
رئیس جمه��ور با بی��ان اینکه س��فر به اس��تانبول به 
دع��وت آق��ای اردوغ��ان رئیس جمهور ترکی��ه و رئیس 
دوره ای س��ازمان هم��کاری اس��المی برای ش��رکت در 
اجالس فوق العاده س��ران این س��ازمان انجام می گیرد، 
گف��ت: این اجالس با هدف بررس��ی دو حادثه فاجعه بار 
انجام می گیرد که نخس��تین مورد به انتقال غیرقانونی و 
فاجعه آمیز سفارت آمریکا به بیت المقدس باز می گردد و 
حادثه دوم نیز موضوع کشتار بی رحمانه مردم فلسطین 

توسط رژیم صهیونیستی است. 
دکتر روحانی انتقال سفارت آمریکا به قدس شریف را 
برخالف مقررات و قواعد بین المللی و مصوبات ش��ورای 

امنیت برش��مرد و تأکید کرد: بی تردید این کار خش��م 
کش��ورهای مس��لمان جهان را برانگیخت��ه و از هر زمان 
دیگ��ر امروز آمریکا در دنیای اس��الم و در افکار عمومی 

جهان اسالم منفورتر شده است. 
رئیس جمهور گفت: موضوع دیگر کشتار وسیع مسلمانان 
فلسطین است که برای دفاع از سرزمین خود و بازگشت به 
خانه هایشان تالش می کنند. صهیونیست ها مردم فلسطین 
را که در یک راهپیمایی مسالمت آمیز و غیرمسلحانه شرکت 
کرده بودند به خاک و خون کش��یدند و ده ها فلسطینی را 

شهید و  هزاران نفر آنان را مجروح کردند. 
دکت��ر روحانی گفت: این جنایت اول صهیونیس��ت ها 
نیس��ت چرا که در طول 70 سال گذش��ته پیوسته این 
جنایات را تکرار کرده اند و در حقیقت کش��تار و مجروح 
کردن فلسطینی ها در روز نکبت، تازه ترین جنایت رژیم 
صهیونیس��تی از سلسله جنایات 70 ساله صهیونیست ها 

علیه مردم مظلوم فلسطین است. 
رئیس جمه��ور تأکید کرد: به نمایندگ��ی از ملت بزرگ 
ایران، می خواهم به ملت بزرگ فلسطین تسلیت عرض کنم 
و بگویم که جمهوری اسالمی ایران همواره مدافع مظلومین 
بوده و یک��ی از آرمان های مهم این انق��الب، آزادی قدس 
ش��ریف و فلس��طین اشغالی اس��ت و ملت ما این آرمان را 

همچنان مد نظر دارد و این راه را ادامه می دهد. 
دکت��ر روحانی اظهارداش��ت: در ش��رایط ام��روز، یک 
بار س��نگین مس��ئولیتی بر دوش همه مسلمانان به ویژه 
دولتمردان جهان اس��الم ق��رار گرفته و آن موضوع دفاع 

از ملت فلس��طین و قدس شریف اس��ت که هم دفاع از 
ارزش های اس��المی و هم دفاع از ش��رایط اندوه بار ملت 

بزرگ و متمدن فلسطین است. 
رئیس جمهور اجالس اس��تانبول را فرصتی برای س��ران 
کش��ورهای اس��المی جهت اعالم نفرت خود از این اقدام 
صهونیست ها و بهره گیری از همه ساز و کارها جهت مقابله با 
آن از جمله در مجمع عمومی سازمان ملل و سایر نهادهای 
بین المللی دانست و تأکید کرد: بی تردید صهیونیست ها و 
آمریکایی ها دنبال این هس��تند که توجه دنیای اسالم را از 
فلس��طین به مسائل دیگر منحرف کنند و با این هدف، هر 

روز مشکالتی را در دنیای اسالم به وجود می آورند. 
دکت��ر روحانی اظه��ار داش��ت: آنان تروریس��ت ها را 
تش��ویق و حمای��ت می کنند و مس��لمان ها باید متوجه 
باش��ند موضوع فلس��طین و قدس همواره مس��ئله اول 
دنیای اس��الم است و نباید بگذاریم صهیونیست ها کاری 
کنند که جنای��ت آنها عادی و حضور نامش��روع آنها به 
تدریج مش��روع جلوه کند.  رئیس جمه��ور با بیان اینکه 
مردم فلس��طین صاحبان واقعی این س��رزمین هس��تند 
و قدس حرم ش��ریف و اولین قبله گاه مسلمان هاس��ت و 
مورد احترام همه آنهاس��ت، گفت: بی تردید این اقدامات 
نابخردان��ه ای که این روزها توس��ط رژیم صهیونیس��تی 
و آمریکایی ه��ا انج��ام گرفت��ه تأثیری در این مس��یر و 
در ای��ن راه نخواهد داش��ت و مس��لمان ها را مصمم تر و 
مردم فلس��طین را برای آزادی سرزمین ش��ان از دس��ت 

اشغالگران، از هر زمان دیگر آماده تر می کند. 

معاون وزیر کار: 

 30 هزار طرح سرمایه گذاری کارآفرینی نهایی شد

رئیس جمهور پیش از ترک تهران به مقصد استانبول: 

آمریکا از هر زمان دیگر در جهان اسالم منفورتر است

کمیسیون اروپا از آغاز فرآیند مقررات مسدودکننده 
ب��رای محافظ��ت از ش��رکت های اروپای��ی در براب��ر 

تحریم های آمریکا علیه ایران خبر داد. 
به گ��زارش ایس��نا به نق��ل از خبرگ��زاری رویترز، 
کمیس��یون اروپا روز جمعه با انتشار اطالعیه ای اعالم 
ک��رد که روند تجدی��د مقررات مس��دودکننده را آغاز 
کرده اس��ت که از تجارت اروپایی ه��ا در ایران پس از 
خروج آمریکا از توافق هسته ای و وضع مجدد تحریم ها 

علیه تهران محافظت می کند. 
کمیسیون اروپا در اطالعیه  خود اعالم کرد که روند 
رسمی مقررات مسدودکننده را با به روزرسانی فهرست 

تحریم های آمریکا علیه ایران آغاز کرده است. 
ای��ن اق��دام اتحادیه اروپ��ا مانع از آن می ش��ود که 
ش��رکت های اروپایی ب��ا تحریم های آمری��کا همکاری 
کنن��د و هیچ حک��م قانونی که مج��ازات آمریکا را به 
اجرا درمی آورد به رس��میت نمی شناسد. این مقررات 
اولین بار در سال 1996 زمانی که آمریکا تالش می کرد 
شرکت های خارجی را به دلیل تجارت با کوبا مجازات 
کند تصویب ش��د، اما هیچ گاه به طور رسمی به مرحله 

اجرا درنیامد. 
مقام��ات اتحادیه اروپ��ا می گویند ک��ه این مقررات 
مس��دودکننده را احی��ا کرده اند تا ب��ر تصمیم دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای وضع مجدد تحریم ها 
علی��ه ایران پس از یک بازه زمانی 90 و 180 روزه که 
ش��امل تحریم های نفتی و داد و ستد با بانک مرکزی 

ایران می شود، غلبه کنند. 
کمیس��یون اروپا همچنین اعالم ک��رد که این اقدام 
اتحادی��ه اروپا طی دو ماه اجرایی می ش��ود مگر اینکه 
پارلمان اروپا یا دولت های اتحادیه اروپا به طور رس��می 
ب��ا آن مخالفت کنند. همچنین ای��ن روند می تواند در 

صورت حمایت قوی سیاسی زودتر از این اجرا شود. 

به گزارش رویت��رز، اروپا به عن��وان دومین خریدار 
بزرگ نفت ایران و یکی از ش��رکای تجاری بزرگ این 
کشور پس از اجرای توافق هسته ای ایران و قدرت های 
جهانی و رفع تحریم های این کشور صدها میلیارد یورو 
در جمهوری اسالمی سرمایه گذاری کرده است، از این 
رو صادرات نفت و دیگر محصوالت انرژی ایران به اروپا 
در س��ال 2016 در مقایسه با سال گذشته آن رشدی 

344درصدی داشته و به 5.5 میلیارد یورو رسید. 
سرمایه گذاری اتحادیه اروپا در ایران به ویژه از سوی 
آلمان، فرانسه و ایتالیا نیز از سال 2016 به بیش از 20 
میلی��ارد یورو در زمینه های مختل��ف هوافضا تا انرژی 

رسیده است. 
دیگ��ر اقداماتی که کمیس��یون اروپ��ا در این زمینه 
اتخاذ کرده ش��امل درخواس��ت از دولت ه��ای اروپایی 
ب��رای نقل و انتقاالت با بانک مرکزی ایران و آغاز روند 
قانونی تأمی��ن مالی پروژه های اروپا در ایران توس��ط 

بانک سرمایه گذاری اروپا می شود. 
ای��ن کمیس��یون اعالم ک��رد که به عنوان بخش��ی 
از تالش های��ش برای اج��رای تعهداتش ذی��ل توافق 
هس��ته ای 2015 کمک مالی به ایران را حفظ خواهد 

کرد. 
در ادام��ه اطالعی��ه کمیس��یون اروپا آمده اس��ت: 
این رویک��رد می تواند به مقامات ای��ران برای دریافت 
درآمده��ای مرتبط با فروش نفت ب��ه ویژه در صورت 
وض��ع تحریم های آمریکا که می تواند نهادهای اروپایی 
فع��ال در داد و س��تدهای نفتی با ای��ران را هدف قرار 
دهد، کمک کند. این کمیس��یون همچنین اعالم کرد 
که کمیس��یونر انرژی اروپا قرار است در یک سفر سه 
روزه ک��ه از روز 18 مه آغاز می ش��ود با مقامات ایرانی 
در تهران مالقات و روابط با این کشور در حوزه انرژی 

را تقویت کند. 

 آغاز روند اجرای مقررات مسدودکننده اروپا
در برابر تحریم های آمریکا علیه ایران
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فرصـت امـروز: موافقت نامه 
بین المللی توس��عه میدان نفتی 
کرنج با کنسرس��یوم بین المللی 
پرگ��س، چهارش��نبه ش��ب ب��ا 
حضور وزی��ر نفت ای��ران، مدیر 
و  پرگس  بین المللی  کنسرسیوم 
سفیر انگلیس در تهران به امضا 
رسید. این نخستین موافقت نامه 
ای��ران پس  نفت��ی  بین الملل��ی 
از خ��روج آمری��کا از برج��ام و 
نخس��تین گام عملی اروپا برای 

حفظ برجام بدون آمریکاست. 
درحال��ی ب��ا تصمی��م دونالد 
ترام��پ، آمری��کا از برجام خارج 
ش��ده اس��ت که س��ران اروپا از 
تهران خواس��تند در برجام باقی 
بماند، زیرا آنه��ا به دنبال یافتن 
راه حل��ی برای حف��ظ این توافق 
جهانی هس��تند. با همین هدف، 
اروپا چهارشنبه  اتحادیه  نشست 
ش��ب در بلغارستان برگزار شد و 
مقام ه��ای اروپایی ضمن نش��ان 
آمریکا  علی��ه  اتحادش��ان  دادن 
راهکارهای  برج��ام،  حفظ  برای 
اقتص��ادی را به منظ��ور مصون 
نگه داش��تن شرکت هایش��ان از 
تحریم ه��ای احتمال��ی آمریکا و 
نی��ز دور زدن تحریم های ثانویه 

بررسی کردند. 
تحریم ه��ای ثانویه آن دس��ته 
از تحریم هایی را شامل می شود 
که اگر کش��ورهای دیگر رعایت 
نکنند با مج��ازات آمریکا همراه 
خواهن��د ش��د؛ اروپا به ش��دت 
برج��ام  از  ترام��پ  خ��روج  از 
عصبانی اس��ت و تأکید دارد که 
یکجانبه گرایی واش��نگتن را تاب 

نخواهد آورد. 
طی روزهای گذش��ته بسیاری 
از مقام ه��ای اروپای��ی بر حفظ 
اس��تقالل اروپا مقاب��ل آمریکا و 
مقابله با تحریم های این کش��ور 
تأکید و اعالم کرده اند که اجازه 
نخواهند داد برجام از بین برود. 
از نشس��ت  ی��ک روز پی��ش 
اتحادیه اروپا نیز نشست وزیران 
خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان 
موگرینی،  فدری��کا  ب��ا حض��ور 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا ب��ا محمد جواد ظریف، وزیر 
امور خارجه ایران در بروکس��ل 
برگزار و قرار ش��د نشس��ت های 
بع��دی در س��طح کارشناس��ی 
بی��ن اروپایی ه��ا ب��رای یافت��ن 
راه حل ه��ای عمل��ی ب��ه منظور 

حفظ برجام ادامه یابد. 
ای��ران اع��الم کرده اگ��ر اروپا 
برج��ام  قال��ب  از منافع��ش در 
حفاظ��ت کند و در ای��ن زمینه 
تضمین دهد، بر س��ر ماندن در 
این توافق تصمیم خواهد گرفت. 
موض��وع مهم اقتص��ادی در این 
زمین��ه بحث تحریم هایی اس��ت 
ک��ه به ویژه ش��امل ح��وزه نفت 
و پتروش��یمی، حم��ل و نق��ل، 
بانکی  تعامل ه��ای  کش��تیرانی، 
و س��ایر بخش ه��ای اقتص��ادی 
می شود و اروپا باید تضمین دهد 
تهران مش��مول تحری��م در این 

بخش ها نشود. 

جزییات قرارداد نفتی 
ای��ن  ایرن��ا،  گ��زارش  ب��ه 
موافقت نامه اصولی نفتی از سوی 
»بی��ژن عالی پ��ور« مدیرعام��ل 
ش��رکت مل��ی مناط��ق نفتخیز 
جن��وب و »کالی��ن رولی« مدیر 
پرگس  بین المللی  کنسرس��یوم 
امضا ش��ده اس��ت که در صورت 
نهایی ش��دن قرارداد توسعه این 
میدان، امکان دستیابی به تولید 
روزانه حداکثر 200 هزار بش��که 
و تولی��د تجمع��ی ح��دود 655 
میلیون بشکه در 10 سال آینده 
با برآورد هزینه های س��رمایه ای 
مس��تقیم معادل یک میلیارد و 
167 میلی��ون دالر و هزینه های 
غیرمستقیم معادل 187 میلیون 

دالر وجود دارد. 
ش��رح  بخش های  مهم تری��ن 
کار ای��ن ق��رارداد، فش��ارافزایی 
مخزن تا فش��ار اولیه با افزایش 
ح��دود س��ه براب��ری تزریق گاز 
نسبت به وضعت کنونی، احداث 
ایس��تگاه های تراکم و تزریق گاز 
ب��ا ظرفی��ت 800 میلیون فوت 
مکعب در روز، ساخت تأسیسات 
انتق��ال گاز همراه  جمع آوری و 
ب��ا ظرفی��ت 280 میلیون فوت 
مکعب در روز، حفاری 35 حلقه 

چاه است. 
با اجرای کامل این طرح ضمن 
افزایش ظرفیت تولید نفت خام 
اش��تغال  زمینه ه��ای  کش��ور، 
گس��ترده در اس��تان خوزستان 

ایجاد می شود. 
موافقت نام��ه  ای��ن  براس��اس 
کنسرس��یوم  م��ی رود  انتظ��ار 
پرگ��س ب��ا مدیری��ت مناس��ب 
پ��روژه و همکاری با ش��رکت ها 
و س��ازندگان تجهی��زات داخلی 
ج��ذب  زمین��ه  بین الملل��ی،  و 
س��رمایه و تکنولوژی ه��ای الزم 
در بخش ه��ای افزایش بازیافت، 
و  حف��اری  نوی��ن  ش��یوه های 
بخش ه��ای  س��ایر  همچنی��ن 

ذی ربط را ایجاد کند. 
پرگس  بین المللی  کنسرسیوم 
میدان های  توس��عه  ه��دف  ب��ا 
از 11 ش��رکت  هیدروکرب��وری 
اروپای��ی، آس��یایی و کانادای��ی 
تش��کیل ش��ده اس��ت ک��ه در 
حوزه های مختلفی از باالدست تا 
پایین دست صنعت نفت فعالیت 

دارند. 
شرکت انگلیسی پرگس )فعال 
در ح��وزه مهندس��ی و مدیریت 
نفت(،  سرمایه گذاری در صنعت 
 )AGR( ای. ج��ی. آر  ش��رکت 
نروژ )فعال در حفاری و طراحی 
اس��پک  ش��رکت  مهندس��ی(، 
)فع��ال  خاورمیان��ه   )SPEC(
در زمین��ه س��اخت مجتمع های 
الب��ی  ش��رکت  بهره ب��رداری(، 
)فع��ال  انگلی��س   )LOOBY(
تجهی��زات س��طح  در س��اخت 
االرض��ی(، ش��رکت مل��ی نفت 
فیلیپین )PNOC( و دانش��گاه 
صنعتی ش��ریف، اعض��ای اصلی 
کنسرس��یوم پرگس را تش��کیل 
پرگ��س  ش��رکت  و  می دهن��د 

)PERGAS(  مدیری��ت ای��ن 
کنسرسیوم را بر عهده دارد. 

کنسرسیوم بین المللی پرگس، 
نخس��تین تفاهم نام��ه و قرارداد 
در چارچ��وب ق��رارداد ش��رکت 
مل��ی مناطق نفتخی��ز جنوب را 
ب��ا هدف مطالعه دو میدان کرنج 
)مخازن آسماری، پابده و خامی( 
و ش��ادگان )مخ��ازن آس��ماری 
آذرم��اه  س��وم  بنگس��تان(،  و 
س��ال 1395 با بی��ژن عالی پور 
مناط��ق  ش��رکت  مدیرعام��ل 

نفتخیز جنوب امضا کرد. 
موضع صریح لندن

یک��ی از مقام ه��ای حاضر در 
موافقت نامه،  ای��ن  امضای  آیین 
س��فیر انگلیس در ته��ران بود. 
راب مک ایر یکی از دیپلمات های 
انگلی��س اس��ت که  کارکش��ته 
به تازگی س��کان این مس��ئولیت 
را به دس��ت گرفته و در حاشیه 
گفت:  موافقت نامه  ای��ن  امضای 
امضای ق��رارداد توس��عه میدان 
کرنج در جنوب ش��رقی رامهرمز 
در خوزس��تان در زمان مناسبی 
انجام می ش��ود و دولت انگلیس 
از ای��ن موافقت نام��ه و همکاری 

تجاری حمایت می کند. 
وی اظهار داش��ت: این قرارداد 
جلوه ای از تعهد تجاری انگلیس 
برای حض��ور در ایران اس��ت و 
مدیرعام��ل کنسرس��یوم پرگس 
به طور وی��ژه ب��رای امضای این 
نفتی  میدان  توسعه  موافقت نامه 

کرنج به تهران سفر کرد. 
م��ک ایر با بیان اینکه انگلیس 
بر اج��رای برجام متعهد اس��ت، 
یادآور ش��د: سایر کشورها نیز بر 
این تواف��ق پایبند خواهند بود و 
به تبادالت تجاری با ایران ادامه 

می دهیم. 
وی با اذعان به وجود اختالف 
بین اروپا و آمری��کا گفت: میان 
ما و ش��رکای اروپایی با آمریکا، 
اختالف نظ��ر وج��ود دارد اما از 
ش��رکت هایی که تمای��ل به کار 
در ایران دارند، حمایت می کنیم. 

اروپا و انسداد تحریم ها
درش��رایطی که آمریکا تهدید 
هس��ته ای  تحریم ه��ای  ک��رده 
و  بازمی گردان��د  را  ای��ران 
تهران را مش��مول س��خت ترین 
تحریم ها می کند،  »دیمیتریس 
کمیس��یونر  آوراموپول��وس« 
ام��ور داخلی اتحادی��ه اروپا روز 
ت��الش  ادام��ه  در  چهارش��نبه 
اروپاییان برای حفاظت از برجام، 
از بررس��ی قانونی خب��ر داد که 
شرکت های اروپایی را از پیروی 
تحریم ه��ای آمری��کا علیه ایران 

منع می کند. 
ب��ه گ��زارش بلومب��رگ، وی 
در  خبرن��گاران  جم��ع  در 
بروکس��ل گفت: کمیسیون اروپا 
راه حل های��ی عمل��ی و ملموس 
را ب��رای اطمین��ان از پایبن��دی 
اتحادی��ه به تعه��دات برجامی و 
حمایت از فعالیت های اقتصادی 

مورد بررسی قرار داده است. 
داد:  ادام��ه  آوراموپول��وس 

»قانون  کارگی��ری  ب��ه  احتمال 
انس��داد« را بررس��ی کرده ایم و 
آماده ایم در ص��ورت لزوم، آن را 

عملیاتی کنیم. 
اشاره وی به طرحی مربوط به 
سال 1996 است که برای مقابله 
اروپا ب��ا تحریم های آمریکا علیه 
کوبا، ایران و لیبی تدوین شده و 
واشنگتن را ناچار به عقب نشینی 

کرده بود. 
اج��رای این طرح، ش��رکت ها 
را از پی��روی تحریم های خارجی 
منع می کن��د و اتحادیه اروپا به 
موج��ب آن، هرگون��ه جریم��ه 
احتمال��ی آمریکا علیه کس��ب و 
کاره��ای اروپایی را به رس��میت 

نخواهد شناخت. 
ای��ن تنها یک��ی از گزینه های 
مط��رح ب��رای حف��ظ احتمالی 
برجام پس از خروج واشنگتن از 

این توافق خواهد بود. 
مقابله اروپا با دغلکاری ترامپ

رئی��س  ش��رایط  ای��ن  در 
ش��ورای اروپا نیز گفته است که 
اتحادی��ه اروپا باید برابر ادعاهای 
متحده،  ایاالت  دولت  فریبکارانه 

یکپارچه و هم پیمان شود. 
ب��ه گ��زارش رویترز، توس��ک 
در نشس��ت خب��ری در صوفیه 
بلغارس��تان افزود: ترامپ موجب 
ش��د اتحادیه اروپا واقع بینانه به 
جن��گ تجاری و خ��روج آمریکا 
از برج��ام ن��گاه کن��د و از توهم 
رهای��ی یاب��د.  به گفت��ه وی، با 
توج��ه ب��ه تصمیم ه��ای اخی��ر 
انس��ان  آمریکا،  رئیس جمهوری 
ممکن اس��ت حتی چنین تصور 
کند که با دوس��تانی مانند این، 
چه نیازی به دش��من داریم. اما 
اگ��ر بخواهی��م صریح و ش��فاف 
سخن بگویم، اروپا باید از ترامپ 
قدردان و سپاس��گزار باشد، زیرا 
به لطف تصمیم ها و سیاست های 
وی، از هم��ه توهماتم��ان ره��ا 
ش��دیم.  توس��ک افزود: ترامپ 
م��ا را وادار کرد ک��ه دریابیم در 
صورت نیاز ب��ه کمک، باید تنها 
به خود امیدوار و متکی باشیم. 

تأکید بر همکاری بخش 
انرژی با ایران 

از آنجا که تداوم همکاری های 
مش��ترک اروپا با ای��ران به ویژه 
در حوزه ان��رژی و مصونیت این 
بخش از تحریم ها بسیار اهمیت 
دارد، اروپایی��ان ط��ی روزه��ای 
گذش��ته بارها اعالم کرده اند که 
یکی از محورهای بررسی هایشان 

همین بخش است. 
دی��روز  زمین��ه،  همی��ن  در 
ب��ود  ق��رار  اردیبهش��ت ماه   29
انرژی اتحادیه اروپا  کمیس��یونر 
به منظور تقوی��ت همکاری های 
این حوزه با ایران به تهران سفر 
کند. روزنامه ال پاییس نوش��ته 
است: س��فر این مقام اسپانیایی 
اولین  اروپ��ا  انرژی  کمیس��یون 
حض��ور ی��ک مق��ام اروپایی در 
ته��ران پس از خ��روج آمریکا از 
توافق هسته ای به شمار می رود. 
ای��ن س��ومین س��فر »میگل 

آری��اس کانیته« ب��ه تهران پس 
از س��فرهایش در فروردین 95 و 
اردیبهش��ت 96 به ایران خواهد 

بود. 
حمایت سازمان ملل از اروپا 
درحالی ک��ه اختالف بین اروپا 
و آمریکا ای��ن روزها به باالترین 
حد خود رسیده دبیرکل سازمان 
ملل نیز گفته حامی تالش اروپا 

برای حفظ برجام است. 
 »آنتونی��و گوت��رش« با تأکید 
بر اینکه اتحادیه اروپا باید نقش 
محوری تری در جهان سیاس��ی 
ام��روز بازی کن��د، از تالش های 
این اتحادیه ب��رای حفظ برجام 

اعالم حمایت کرد. 
گوترش تصریح کرد: اروپا باید 
بیش از گذشته متحد، مؤثر و در 
صحنه حاضر باش��د و به عنوان 
رک��ن اصل��ی چندجانبه گرای��ی 
در جهان ام��روز، کاری کند که 

صدایش بیشتر شنیده شود. 
وی همچنی��ن در پاس��خ ب��ه 
سوالی درخصوص خروج آمریکا 
از برجام گفت ک��ه انتظار ندارد 
در آینده نزدیک، تحریمی علیه 
ایران در ش��ورای امنیت سازمان 

ملل متحد مطرح شود. 
واکنش زنگنه به خروج 

احتمالی توتال از پارس جنوبی
ش��امگاه  زنگن��ه  بی��ژن  ام��ا 
چهارش��نبه در حاش��یه امضای 
ای��ن موافقت نامه درب��اره خروج 
احتمال��ی توتال از پارس جنوبی 
گفت: طبق ق��رارداد، در صورتی 
ک��ه »توتال« فرانس��ه از فعالیت 
در توس��عه فاز 11 پارس جنوبی 
کن��ار برود ش��رکت »س��ی. ان.
آن  جایگزین  چی��ن  پی.س��ی« 
می ش��ود.  وزیر نف��ت ادامه داد: 
توت��ال اعالم ک��رده اس��ت اگر 
آمری��کا مجوز معافی��ت توتال از 
تحریم ها را صادر نکند بر اساس 
قرارداد، فرآیند خروج از قرارداد 
توس��عه فاز 11 پارس جنوبی را 
آغاز می کن��د.  او یادآوری کرد: 
صورت  در  چین  سی. ان.پی.سی 
جایگزینی، س��هام توت��ال را در 
اختی��ار می گی��رد. همچنین در 
ص��ورت خروج ط��رف چینی از 
ق��رارداد نیز ش��رکت پتروپارس 

ایران باقی می ماند. 
زنگن��ه همچنین اع��الم کرد: 
ب��رای خ��روج توتال از ق��رارداد 
جریمه ای وجود ندارد اما مبلغی 
که توتال تاکنون در این قرارداد 
هزینه کرده است تا زمان اجرای 

کار بازپرداخت نمی شود. 
وی درباره قرارداد با ش��رکت 
پرگ��س نیز گفت: با مس��ئوالن 
پرگس درباره اجرای این قرارداد 
و تأمین فاینانس مذاکره کردیم 
ک��ه آنه��ا اع��الم کردن��د از چه 
محل های��ی می توانن��د پ��ول را 
تأمین کنند.  وزی��ر نفت درباره 
توس��عه الیه نفتی پارس جنوبی 
گفت: بهتر اس��ت در این زمینه 
کمت��ر صحب��ت کنم؛ زی��را هر 
حرفی بزنم س��راغ گزینه های ما 

می روند و آن را می سوزانند. 

موافقت نامه توسعه میدان نفتی کرنج بین ایران و انگلیس امضا شد

گام نخست برجام بدون آمریکا؟ 
یادداشت

دریچه

خروج آمریکا از برجام و بازار نفت

بعد از خ��روج ایاالت متحده از برجام ای��ن تصور در بازار 
جهانی نفت ش��کل گرفت که ص��ادرات نفت ایران به تدریج 
کاه��ش خواهد یافت و انتظارات بازار موجب افزایش قیمت 
جهانی نفت ش��د. البته قبل از این خ��روج و از مدتی قبل، 
قیمت جهانی نفت در مس��یر افزایشی قرار گرفته بود. رونق 
نسبی در اقتصاد و درنتیجه افزایش نسبی در تقاضای جهانی 
نفت و جذب ش��دن اضافه انباشتی در ذخایر نفتی، موجب 
تغییر روند قیمت شده بود و در ابهام قرار گرفتن آینده برجام 
نیز ب��ه این روند دامن زد.  اما ادامه این وضعیت و اینکه آیا 
انتظار بازار در مورد کاه��ش صادرات نفت ایران به واقعیت 
عینی هم تبدیل خواهد شد یا نه، بستگی زیادی به اقدامات 
اتحادیه اروپا خواهد داشت. در اروپا تجارت و تصدی امور در 
دست شرکت های خصوصی است و شرکت ها حافظ منافع 
خود و سهامداران شان هستند. صابون تحریم های ثانویه قبال 
به تن بسیاری از شرکت ها و بانک های اروپایی خورده است 
و اغل��ب این بنگاه ها منافع یا اش��تراک منافع گوناگونی در 
ایاالت متحده دارند و لذا اگر اتحادیه اروپا و دولت های عضو 
آن نتوانن��د راهکاری برای جلوگی��ری از اعمال تحریم های 
ثانویه بیابند احتمال کاهش داد و ستد شرکت های اروپایی 
و حتی آس��یایی، با ایران بسیار زیاد خواهد بود.  در صورتی 
که بازگش��ت تحریم ها موجب کاهش ص��ادرات نفتی ایران 
ش��ود و قیمت های جهانی نفت در روند افزایشی فعلی باقی 
بماند ممکن اس��ت توافق موجود می��ان اوپک و غیر اوپک 
شکسته شود. قبال قرار شده بود که این توافق تا پایان سال 
2018 ادامه یابد اما از آنجا که بسیاری از کشورهای عضو و 
غی��ر عضو اوپک تمایلی به افزایش بیش از حد قیمت ها که 
موجب افزایش تولید نفت خام های ِشیلی در آمریکا می شود، 
ندارند ممکن است عمالً یا حتی رسماً از توافق خارج شوند 
و تولید نفت خود را افزایش دهند و جایگزین صادرات ایران 
کنند. البته س��ازمان اوپک نمی تواند رسماً سهم ایران را به 
کشور دیگری بدهد اما در عمل ممکن است که چنین اتفاقی 
رخ ده��د.  در دوران پ��س از برجام، در بعد س��رمایه گذاری 
در صنع��ت نفت ایران که بر آینده تولید نفت کش��ور تأثیر 
می گذارد، هنوز شرکت های اروپایی حضور فعال و جدی پیدا 
نکرده بودند و شاید به نوعی دفع الوقت می کردند تا از تصمیم 
نهایی ترامپ مطلع شوند. بنابراین به نظر نمی رسد که در این 
زمینه تحول مهمی رخ دهد. البته آنچه باید از آن متاسف بود 
این است که مقامات وزارت نفت در چند سال اخیر بسیاری 
از اقداماتی را که به طرق دیگری هم قابل انجام بود به امید 
ورود ش��رکت های اروپایی معلق نگه داشتند و حاال از اینجا 

مانده و از آنجا رانده شده اند. 

رضایت پنهان چین از تصمیم برجامی ترامپ
به کام یوان چین و به زیان نظام 

پترودالر
تصمیم ترامپ ب��رای خروج آمری��کا از برجام، نارضایتی 
اغلب شرکای تجاری ایران را در پی داشته است، اما به نظر 
می رس��د بزرگ ترین شریک تجاری ایران چندان هم از این 

وضعیت ناراضی نیست. 
چین اخیراً با هدف گسترش نفوذ پول خود در عرصه های 
بین المللی، معامالت آتی نفت بر پایه یوان را کلید زده است و 
در همین راستا خروج آمریکا از برجام، فرصت ارزی مناسبی 
را ب��رای چینی ها فراهم آورده اس��ت. این کش��ور قدرتمند 
آسیایی که بزرگ ترین مشتری نفت ایران محسوب می شود، 
تأکید کرده اس��ت که قص��د ندارد واردات نف��ت از ایران را 
متوقف کرده یا کاهش دهد. از طرفی ایران در شرایط کنونی 
کاماًل از دریافت ی��وان به جای دالر در معامالت نفتی خود 
با چین اس��تقبال می کند، همانطور که دریافت کاال به جای 
دالر را نیز در معامالت خود با روسیه ترجیح می دهد. ایران 
می خواهد صادرات نفت خود را در سطح کنونی حفظ کند، 
حتی به قیمت اینکه مجبور شود نفت را به یوان بفروشد و 
سپس یوان را به سایر ارزهای معتبر مانند یورو تبدیل کند. 
عالوه بر این احتماالً ایران در آینده تخفیف های بیشتری را 
برای مشتریان عمده نفت خود –که چین در رأس آنها قرار 
دارد- قائل خواهد ش��د تا اوضاع کاماًل بر وفق مراد چینی ها 
پیش برود. گذشته از این، ایران بخشی از پروژه عظیم »یک 
کمربند و یک جاده« یا راه ابریشم جدید به شمار می رود و 
چین به عنوان ارائه دهنده پیشنهاد این پروژه و حامی اصلی 
آن، از سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران استقبال می کند. 
تس��ویه معام��الت نفتی ای��ران و چین برحس��ب یوان، 
نخس��تین گام در تضعیف هژمونی دالر در بازار نفت است و 
در بلندمدت این احتمال وجود دارد که دیگر صادرکنندگان 
نف��ت نیز تصمی��م بگیرند پول کش��ور چی��ن – به عنوان 
بزرگ تری��ن واردکنن��ده نفت در جه��ان- را جایگزین دالر 
آمریکا کنند. البته باید اذعان داشت که تضعیف جایگاه دالر 
در مب��ادالت بین المللی و جایگزین ش��دن آن با یوان چین 
سال ها زمان خواهد برد و ریسک های خاص خود را خواهد 
داش��ت.   بااین وجود، در مورد مبادالت تجاری بین ایران و 
چی��ن حتی در کوتاه مدت نیز امکان جایگزینی دالر با یوان 
وجود خواهد داشت و این یک موقعیت برد-برد برای هر دو 
کش��ور محسوب می شود؛ دو کشوری که یکی می خواهد از 
تحریم های آمریکا به س��المت عبور کند و دیگری به دنبال 
آن اس��ت که جایگاه پول ملی خ��ود را در عرصه بین الملل 

تقویت کند. 
* برگرفته از یادداشت ایرینا اسالو، تحلیلگر شرکت مشاوره 
سرمایه گذاری Divergente LLC آمریکا، در پایگاه خبری-
تحلیلی اویل پرایس

یادداشت

ایران، تحریم ناپذیر می شود، اگر...

چ��را ترامپ »این قدر س��اده« توانس��ت از برجام 
خارج شود؟ آیا با فرض بروز اختالفات سیاسی شدید 
بین آمریکا با »ترکیه« یا »مالزی« یا »پاکستان«، باز 
ه��م آمریکا می تواند چنین تحریم های ظالمانه ای را، 
»به همین سادگی« در قبال این کشورها اجرا کند؟
 تف��اوت کلیدی ترکیه و پاکس��تان و مالزی با ایران، 
آن است که این سه کشور عضو سازمان تجارت جهانی 
)WTO( بوده و هر کدام با بیش از 150 کش��ور دنیا 
معاه��ده »تج��ارت آزاد« دارند. در نتیج��ه اقتصاد این 
کش��ورها، ده ها برابر ایران با اقتصاد جهانی درهم تنیده 
بوده و بدیهی ا ست که حتی در صورت بروز سنگین ترین 
اختالفات سیاسی میان این کشورها با آمریکا یا اتحادیه 
اروپا یا چین و روسیه، تحریم کردن این کشورها، ده ها 
برابر مش��کل تر از ایران است. در نقطه مقابل، ایران که 
تنها یک پیمان تجارت آزاد )با کش��ور س��وریه( داشته 
و در نتیج��ه در هم تنیدگی اقتصادی خاصی با س��ایر 

کشورها ندارد، به سادگی تحریم پذیر است.
با این مقدمه، باید بپذیریم که با وجود هوش��مندی 
دستگاه دیپلماسی اقتصادی کشور در طراحی حقوقی 
ظ��رف »برج��ام«، مظ��روف اقتصادی ای��ن چارچوب 
حقوقی، می توانس��ت بس��یار هوش��مندانه تر طراحی 
ش��ود؛ به شکلی که اقتصاد کش��ور را »بین المللی«تر، 
»مقاوم «ت��ر و »تحریم ناپذیر«ت��ر کند. بای��د بپذیریم 
که »تنها« کار دس��تگاه دیپلماس��ی اقتص��ادی ما در 
مذاکره با اتحادیه اروپا و آمریکا و چین و روسیه، نباید 
التماس برای »ف��روش نفت« یا »گرفتن پول نفت« یا 
»جذب س��رمایه گذاری خارجی برای استخراج هر چه 
بیش��تر نفت و گاز« ی��ا »خرید هواپیما« باش��د، بلکه 
می توانیم تعام��ل برنده _ برنده با این کش��ورها را در 
 چارچوبی پیشرو تر تعریف کنیم که بتواند اقتصاد ما را

»غیر نفتی«تر و »تحریم ناپذیر«تر کند.
 برای بازنگری در اس��تراتژی دیپلماس��ی اقتصادی 
کشور، مقدمتا باید توجه کنیم که در رقابت اقتصادی 
پیل افکن و خردکننده ق��رن 21، صرفا محصوالتی در 
عرصه »رقابت بین الملل��ی« باقی می مانند که در یک 
فرآیند »یارگیری بین المللی« تولید شوند. از طرف دیگر 
در اقتصاد ش��دیدا رقابتی قرن 21، »اقتصاد مقیاس« 
)Scale Economy( به معنای کاهش قیمت از طریق 
افزایش هر چه بیشتر تیراژ تولید، مساله ای حیاتی ا ست. 
دس��تیابی به اقتصاد مقیاس هم صرفا از راه دسترسی 
»تضمین شده« و »بلندمدت« به بازار کشورهای متعدد 
محقق می شود. نتیجه آنکه در قرن 21، اگر کشورهای 
خواه��ان میزبان��ی کارآفرینان توانمن��د و خالق، باید 
معاهدات »تجارت آزاد« متعددی با کشورهای مختلف 
امضا کنند. کشورهای امضاکننده یک معاهده تجارت 
آزاد، تضمین می کنند که میانگین تعرفه های وارداتی 
را به س��طحی ناچیز )مثال زیر 3 درصد( برس��انند و از 
ط��رف دیگ��ر قوانینی »آس��ان« و »یکس��ان« را برای 
س��رمایه گذاری اتباع خود و اتباع کشورهای مقابل در 
نظر بگیرند. صرفا در ای��ن وضعیت »پیش بینی پذیر« 
می توان امید داش��ت س��رمایه گذاری های بلندمدت و 

تولیداتی دارای توان رقابت بین المللی شکل بگیرد.
ام��ا در کن��ار مناف��ع »اقتصادی« برن��ده _ برنده 
پیمان های تجارت آزاد، منافع »سیاسی« و »امنیتی« 
این پیمان ها نیز چش��مگیر اس��ت: یک کشور دارای 
انبوه معاهدات تج��ارت آزاد، آنچنان اقتصاد خود را 
با کشورهای دیگر درهم تنیده می کند، که هر تهدید 
ب��رای اقتصاد آن کش��ور، به مثابه لطمه س��نگین به 
اقتصاد کلیه کش��ورهای دارای پیمان »تجارت آزاد« 

با آن کشور است. 
 بنابراین اگر بخواهیم با پذیرش مقتضیات اقتصاد 
در هم تنی��ده و جهانی ش��ده قرن 21، ب��ه اقتصادی 

»تحریم ناپذیر« دست یابیم، باید:
1 - در بلندم��دت: کلیدی تری��ن مطالب��ه خود در 
مذاکرات با کش��ورهای 1 + 5 را، عضویت در سازمان 
تج��ارت جهان��ی )WTO( ق��رار دهیم )ن��ه اینکه 
مهم ترین مطالبه ما خرید هر چه بیش��تر نفت مان یا 
جذب سرمایه گذاری در اس��تخراج گازمان، یا خرید 

هواپیما و امثالهم باشد(
2 - در میان مدت: به س��مت انعقاد پیمان »تجارت 
آزاد« ب��ا کش��ورهایی هم فرهن��گ و دارای س��طح 
توس��عه یافتگی اقتصادی مشابه خودمان، مانند عراق 
و ترکیه و آذربایجان و پاکس��تان و افغانستان و هند، 
پیش برویم )نه اینکه صرف��ا به توافقات موقت برای 
کاهش متقابل برخی تعرفه های گمرکی اکتفا کنیم(

3 - در کوتاه م��دت: قوانین��ی که ب��ه منزله »خود 
تحریم گ��ری« بوده و رش��ته های اتص��ال اقتصاد ما 
ب��ا اقتصاد س��ایر کش��ورها را قطع می کن��د، مانند 
ممنوعی��ت خری��د زمین در ایران توس��ط خارجیان 
یا ه��ر قانونی که س��رمایه گذاری خارجیان در ایران 
را مش��مول قوانینی بس��یار س��خت گیرانه تر نسبت 
ب��ه س��رمایه گذاری ایرانیان می کند، لغ��و کنیم )نه 
اینک��ه هم جهت با تحریم های ظالمان��ه آمریکا، یک 
س��رمایه گذار خارجی که قصد س��اخت یک هتل در 
ایران و آوردن توریس��ت به آن هتل دارد را، چندین 

سال بالتکلیف نگه داریم(
 اگر ریل های دیپلماسی اقتصادی ما در سه مسیر 
باال حرکت کند، اقتص��اد ما روز به روز »مقاوم«تر و 

»تحریم ناپذیر«تر خواهد شد.
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آی��ا اقتصاد ایران امس��ال گرفتار رکود 
تورمی می ش��ود؟ این پرسش��ی است که 
هم اکنون در فضای کارشناس��ی کش��ور 
جاری اس��ت. آن ط��ور ک��ه اقتصاددانان 
می گویند، سال 97، س��ال سختی برای 
دومین سال دولت دوازدهم است. از یک 
سو، اقتصاد ایران در گردنه تاریخی عبور 
از مصائب بزرگی مث��ل ابرچالش های به 
جای مانده از گذش��ته دست و پنجه نرم 
می کند و از س��وی دیگر، ب��ا تهدیدهای 
تحریم آمریکا و ش��رایط سیاس��ی ناشی 
از خروج آمریکا از برجام رو به رو اس��ت، 
بنابراین شاید در نگاه اول، شرایط سخت 
و خطیر به نظر برس��د، اما کارشناس��ان 
اقتص��ادی توصیه می کنند ک��ه می توان 
از هم��ه این پیچ ها با انتخاب اس��تراتژی 

صادرات گذر کرد. 
در چنین شرایطی چه باید کرد؟ 

ب��ه گ��زارش خبرآنالین، کارشناس��ان 
معتقدند مهم ترین و س��ریع ترین راه برای 
جلوگیری از بازگشت رکود تورمی استفاده 
از ظرفیت ه��ای صادرات غیرنفتی اس��ت. 
در یک دهه گذش��ته بخش قابل توجهی 
از صادرات کاالهای صنعتی و کش��اورزی 
ایران به بازارهای منطقه صادر شده است. 
بازارهایی مثل عراق و افغانس��تان، شرایط 
خوب��ی برای تجارت خارجی اعم از تجارت 
کاال ی��ا خدمات دارند، ام��ا آن بازارها برای 
افزای��ش درآمدهای نفتی کافی نیس��تند. 
ضمن اینکه گاهی موانع و مقررات از سوی 
کش��ور مقابل مانع از گسترش حوزه نفوذ 
کاالهای ایرانی در این کش��ورها هم شده 
اس��ت. از س��ویی به جز این دو ب��ازار که 
بیش��ترین رویکرد صادرات��ی ایران در یک 
دهه گذش��ته بوده، توجهی به سایر بازارها 

نشده است. 
مجیدرضا حریری، عضو هیأت نمایندگان 
اتاق تهران می گوید: »از س��ال 86 تاکنون 
بی��ش از 55درصد از ص��ادرات ما به پنج 
کش��ور چین، امارات، عراق، افغانس��تان و 
هندوستان س��رازیر شده است. درحالی که 
این بازارها از طریق مناسبات غیراقتصادی 
و به دالیل سیاس��ی ایجاد ش��ده و لذا هر 
زمان امکان دارد که دوباره از دست برود.« 
او با تأکید بر اینکه الزم است دولت نسبت 
به گش��ایش بازارهای جدید اق��دام کند، 
عن��وان می کن��د: »با فعال ش��دن معاونت 
اقتصادی وزارت امور خارجه انتظار می رود، 

تالش برای تنوع بازارها بیشتر شود.«
بن��ا به گفته ای��ن فع��ال اقتصادی در 
8 ی��ا 9 س��ال قبل، هر س��اله 25 تا 30 
در  تخصص��ی  نمایش��گاه های  م��ورد 
کشورهای خارجی برقرار بود و در حدود 
40نمایش��گاه بین المللی نیز حضور پیدا 
می کردی��م که این آمار س��ال به س��ال 

کمت��ر و کمتر ش��ده اس��ت، درحالی که 
بازاریابی های صادرکنندگان نیز از طریق 
همی��ن نمایش��گاه ها و حض��ور در آنه��ا 

صورت می گیرد.«
اولویت با کدام بخش اقتصاد است؛ 

صادرات یا. . . 
در زیرمجموع��ه ص��ادرات غیرنفت��ی، 
بخش خدمات نقش مهمی دارد. عالوه بر 
آنکه بخش بزرگی از رشد اقتصادی ایران 
ناشی از فعالیت های خدماتی است، رشد 
ای��ن بخش به ویژه در یک دهه گذش��ته 
هم جلوتر از س��ایر بخش های اقتصادی 
کشور بوده اس��ت. آنطور که اقتصاددانان 
می گوین��د، ای��ن بخش می توان��د بیالن 

صادرات غیرنفتی ایران را باال ببرد. 
 اگرچ��ه ب��ا حمای��ت کاف��ی از بخش 
ب��ا  به��ره وری  افزای��ش  و  کش��اورزی 
به کارگی��ری روش های علمی و تجربیات 
عمل��ی دیگر کش��ورها می توان در جهت 
تأمین امنیت غذایی کشور گام برداشت، 
اما ب��ه دلی��ل وضعی��ت بحران��ی آب و 
اس��تحصال بیش از ح��د از منابع آبی و 
حتی خاکی و جنگلی کشور، فشار بیش 
از این بر بخش کش��اورزی ممکن نیست. 
ضم��ن آنکه س��هم بخش کش��اورزی به 
ص��ورت تاریخی روندی کاهنده در تولید 
ناخالص داخلی دارد و لذا اس��اس رش��د 
اقتصادی را نمی توان بر بخش��ی که سهم 

کاهنده در کل اقتصاد دارد قرار داد. 
در بخش صنعت نیز با مش��کل مهمی 
به ن��ام س��رمایه گذاری مواجه هس��تیم. 
زی��را صنعت نیاز به افزای��ش بهره وری و 

سرمایه گذاری های جدید فراوان دارد. 
اما بخش خدمات ویژه اس��ت. شرایط 
آن متفاوت است و یک بخش رو به رشد 
و آینده دار است. حتی آمارها هم حکایت 
از آن دارد ک��ه خدمات به طور متوس��ط 
حدود 72درصد از تولید ناخالص داخلی 
کش��ورهای صنعتی و پیشرفته را به خود 
اختص��اص داده اس��ت. همچنین حدود 

60درصد فرصت های شغلی جوامع آنان 
در این بخش قرار دارد. 

ص��ادرات خدم��ات در س��طح جه��ان، 
به طور متوس��ط با رش��دی حدود 8درصد 
در حال افزایش است. از سوی دیگر هزینه 
سرمایه گذاری برای ایجاد شغل و تولید در 
این بخ��ش کمتر از بخش صنعت اس��ت. 
ضمن اینکه توس��عه این بخش با ش��رایط 
نیروی کار ای��ران و ویژگی های پیش گفته 

هماهنگی و تطابق بیشتری دارد. 
ب��ه ع��الوه حض��ور نس��بی زن��ان در 
فعالیت ه��ای بخ��ش خدمات نیز بیش��تر 
اس��ت و ظرفی��ت این بخش ب��رای جذب 
زن��ان قابل توجه تر اس��ت. هم��ه داده ها و 
فرضیات، ضرورت توجه به بخش خدمات 
را بیش از پیش می کند. اهم زیربخش های 
خدمات شامل گردش��گری، خدمات فنی 
و مهندس��ی، آم��وزش، ورزش، بهداش��ت 
و درم��ان، حمل ونقل، بانک��داری و بیمه، 
بازرگانی و هتلداری اس��ت. در بیشتر این 
زمینه ها شرایط نس��بتا مساعدی در ایران 

برای جهش اقتصادی وجود دارد. 
 بخش دیگر خدمات فنی و مهندس��ی 
اس��ت. تجرب��ه ش��رکت های فع��ال در 
کش��ورهای دیگ��ر نش��ان می ده��د که 
کارنامه ه��ای قابل قبولی به دس��ت آمده 
و ح��اال ب��ا حمایت های مالی و سیاس��ی 
حت��ی  و  منطق��ه  بازاره��ای  می ت��وان 

فرامنطقه ای را به دست آورد. 
عبور به سالمت از گردنه نقدینگی 

1۵ تریلیونی
در ماه ه��ای قب��ل هج��وم نقدینگ��ی 
سرگردان که بنا به روایت های رسمی در 
ح��ال حاضر رقمی در حدود 1500 هزار 
میلیارد تومان اس��ت، به بازارهای سکه، 
طال، ارز و مس��کن س��رازیر ش��ده است. 
اگرچه دولت عن��وان می کند که افزایش 
ن��رخ ارز و س��که ناش��ی از فعالیت های 
س��وداگری است و آنچه به این افزایش ها 
دامن زده، حباب اس��ت اما اقتصاددانان 

می گویند، نقدینگی س��رگردان نیاز دارد 
که در جایی بنشیند. 

ب��ازار مس��کن، ب��ازار راکدی تا س��ال 
گذش��ته بود. رکود ش��دید ش��ش ساله 
سبب شده بود که ساخت و ساز چندانی 
در این بازار صورت نگیرد. هرچند دولت 
برنامه هایی از جمله پرداخت وام مسکن 
یکم و وام نوس��ازی بافت های فرس��وده 
را ب��رای تحرک بخش��ی در ای��ن بازار در 
دس��تور کار قرار داده، اما این بازار بیشتر 
از آنکه بازار پرجنب و جوشی برای جذب 
سرمایه در راستای س��اخت و ساز شود، 

تبدیل به بازار سوداگری شده است. 
ح��اال کارشناس��ان اقتصادی هش��دار 
می دهند که ورود سرمایه های سرگردان 
به این بازار موجب بازگشت رکود تورمی 
خواهد ش��د، چراکه ق��درت خرید مردم 
با افزای��ش قیمت ها پایی��ن می آید و در 

نتیجه ساخت و ساز رونق نمی گیرد. 
در چنین ش��رایطی برای خروج از این 
معادله چندمجهول��ی تمرکز بر صادرات 
غیرنفتی اس��ت. روشن اس��ت که تمرکز 
بر ص��ادرات غیرنفتی در هر س��ه بخش 
صادرات غیرنفتی صنعتی، کش��اورزی و 
خدمات بس��یار راهگشاست. ضمن اینکه 
حرکت این بخش ها مانع از جمع ش��دن 
نقدینگی در س��ایر بخش ه��ای اقتصاد و 
شکل گیری بازارهای سوداگری می شود. 
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی 
درب��اره لزوم توج��ه دولت ب��ه صادرات 
غیرنفت��ی حت��ی در ش��رایط تحریم ه��ا 
می گوید: »یک��ی از اس��تراتژی هایی که 
دولت باید در دستور کار قرار دهد، یافتن 
بازارهای جدید صادراتی است. متأسفانه 
ما بازار کشورهای آسیای میانه را نداریم 
و در صادرات غیرنفتی در این کش��ورها 
موف��ق نبوده ای��م. چون م��ا همچنان در 
تولید و بس��ته بندی کاالهای صادراتی و 
در یک کالم در کیفیت و قیمت کاالهای 

صادراتی دچار مشکل هستیم.«
کاالی  کیفی��ت  ب��ه  وی��ژه  توج��ه  او 
صادرات��ی را م��ورد تأکی��د ق��رار داده و 
می گوید: »وقت��ی به��ره  وری در اقتصاد 
ای��ران پایی��ن اس��ت، طبیعی اس��ت که 
هزین��ه تولی��د کاال در کش��ور افزای��ش 
پیدا می کند. م��ا نمی توانیم این واقعیت 
را نادی��ده بگیری��م؛ بی��ش از چهار دهه 
اقتصاد ای��ران تورم  دورقمی داش��ته که 
به معن��ای گران ترش��دن کاالس��ت، ام��ا 
بهره وری پایین، یعنی تولید پرهزینه کاال 
و مجموع  این دو منجر به همین وضعیت 
می ش��ود. باید در نظر داش��ت که منهای 
بحث کیفیت و بس��ته بندی کاال و فرآیند 
صادرات و س��ازوکارهای اداری طوالنی، 
قیمت تمام شده کاال بحثی جدی است.«

چگونه می توان از گردنه تاریخی ابرچالش ها و تهدیدهای تحریمی خروج آمریکا از برجام عبور کرد؟ 

آزمون سخت اقتصاد ایران
انرژی

وزیر نیرو: زیمنس به تحریم تن نمی دهد
120 شرکت آلمانی ایران را ترک 

نمی کنند
وزیر اقتصاد آلمان از ادامه فعالیت 120 شرکت آلمانی 
در ایران خبر داد. پیتر اولتمایر، وزیر اقتصاد و انرژی آلمان 
در دی��دار با رضا اردکانیان، وزیر نیروی ایران با اش��اره به 
ادامه فعالیت 120 ش��رکت آلمانی در کشور ایران، گفت: 
در مذاکرات آتی دو کشور راهکارهای تداوم همکاری های 
دوجانبه بین دو کش��ور در این زمینه تدوین می شود.  به 
گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت نی��رو، رضا اردکانیان، 
وزیر نیرو که به دعوت وزیر محیط زیس��ت و وزیر اقتصاد 
و انرژی جمهوری فدرال آلمان به این کش��ور سفر کرده 
اس��ت با پیتر اولتمایر، وزیر اقتصاد و انرژی آلمان دیدار و 
درخصوص راه های ارتقای روابط دوجانبه دیدار و گفت وگو 
کردند.  رضا اردکانیان نیز در حاشیه این نشست گفت: در 
خالل این س��فر اطمینان از پایبندی شرکت های بزرگ 
آلمان��ی از جمله زیمنس ب��ه ایفای تعهدات ق��راردادی 
موجود خود با کشورمان حاصل گردید.  در این نشست دو 
طرف نسبت به برگزاری نشست آتی کمیسیون مشترک 
همکاری ه��ای اقتصادی ای��ران و آلمان در س��ال جاری 
توافق کردند و مقرر شد تاریخ دقیق برگزاری کمیسیون 

مشترک با هماهنگی دو طرف هفته آینده تعیین شود. 

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای تهران: 
2۵درصد مشترکان کشور نگران 

خاموشی نباشند
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای تهران گفت: با اقداماتی 
ک��ه برای جلوگیری از خاموش��ی ص��ورت گرفته می توان 
اع��الم کرد که در ح��وزه تهران، قم و الب��رز که 25درصد 
کل مش��ترکان کش��ور نیز در این حوزه هس��تند نگرانی 
برای خاموش��ی وجود ندارد، چراکه هیچ گونه خاموش��ی 
برنامه ریزی نشده ای در این سه حوزه پیش بینی نمی شود.  
غالمرضا خوش خلق در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه با 
همکاری توزیع برق تهران اقدامات متعددی برای مدیریت 
مصرف و دور زدن خاموشی صورت گرفته است، اظهار کرد: 
پیش بینی می ش��ود مصرف برق در ح��وزه برق منطقه ای 
تهران به 10 هزار و 600 مگاوات برسد که این عدد بیانگر 
رش��د 5.5درصدی مصرف نسبت به س��ال گذشته است.  
وی ادامه داد: به منظور جلوگیری از خاموش��ی برنامه های 
متعددی تعریف ش��ده که 90درصد آنها تاکنون اجرایی و 
10درصد مابقی نیز تا زمان پیک عملیاتی خواهد شد، لذا 
پیش بینی می شود که مشکل خاصی در این حوزه به وجود 
نیاید.  مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای تهران با اشاره به 
کمبود آب در کشور، اظهار کرد: این مسئله موجب کاهش 
تولید برق در کشور خواهد شد، لذا ممکن است در ساعاتی 
در شبکه سراسری با خاموشی مواجه شویم که ممکن است 
این خاموشی گریبانگیر حوزه برق منطقه ای تهران شود.  به 
گفته خوش خلق به همین دلیل الزم است که مشترکان به 
مسئله مدیریت مصرف توجه کنند و انتظار ما این است که 
در ساعت 12 تا 4 بعد از ظهر از مصارف غیرضروری خود 
جلوگی��ری کنند و با انجام این اقدام��ات ما را در دور زدن 
خاموشی یاری دهند.  وی با اشاره به قیمت تعرفه های برق، 
گفت: متأس��فانه به دلیل اینکه قیمت ها بازدارنده نیست، 
مصرف کننده انگی��زه ای برای مدیریت مص��رف ندارد، اما 
تقاضای ما این است که مشترکان با در نظر گرفتن اقتصاد 
ملی به مدیریت مصرف بیش از گذشته توجه داشته باشند. 

دریچه

 »جهانی از اعداد« به روایت مسعود کرباسیان
اولویت وزارت اقتصاد، اصالح جایگاه 

ایران در شاخص کسب وکار است
وزی��ر اقتصاد از آغاز روند اص��الح رتبه ایران در فضای 
کسب و کار با تعامل بیشتر میان بخش خصوصی و دولت 
خبر داد. مسعود کرباس��یان در یادداشتی اینستاگرامی 
به کتاب »جهانی از اعداد« تألیف موسس��ه اکونومیست 

پرداخته و نوشته است: 
مدت ها بود که قصد داش��تم کتاب »جهانی از اعداد« 
تألیف موسس��ه اکونومیس��ت را مطالعه کنم، اما فرصت 
نمی ش��د تا اینکه آخر هفته زمانش را به دس��ت آوردم. 
مطالعه آمار از دو منظر مهم اس��ت. اول اینکه در دورانی 
ق��رار داریم ک��ه باید با توجه به مختص��ات واکنش های 
جامعه جهانی به برج��ام، در مورد اقتصاد تصمیم گیری 
کنیم و تعیین استراتژی  بیش از هر عنصری به اطالعات 
و تحلی��ل نیاز دارد. دوم اینکه به نظر می رس��د در مورد 
برخی ش��اخص ها اطالعات دقیقی به جه��ان نداده ایم و 
آنها به دلیل عدم دسترس��ی به منابع قابل اس��تناد یا در 
مورد ما اطالعات اشتباه می دهند یا اینکه به مزیت های 
اقتصاد ایران اشاره نمی کنند.  خیلی مواقع از کارآفرینان 
کشور نکاتی می شنوم که من را به فکر فرومی برد. گاهی 
جمالت س��اده به دریای��ی از معنی تبدیل می ش��وند و 
خوش��بختانه از این دس��ت تجربه ه��ا در وزارت اقتصاد 
زیاد دارم. نمون��ه اش همین مثالی که می زنم. یک فعال 
بخش خصوصی داخلی ک��ه کارخانه اش بیش از 10هزار 
کارگر دارد و به کشورهای منطقه هم کاال صادر می کند، 
می گفت همیشه اس��تراتژی اش برای رقابت بر این اصل 
استوار بوده که »کار خودشان را بی کم و کاست و بی توجه 
به سنگ اندازی های رقبا« انجام دهد. به همین سادگی. 
اگر در جایی به غیر از جلس��ه با کارآفرینان این جمله را 
می شنیدم شاید به سادگی از کنار آن عبور می کردم ولی 
وقتی ذهنم درگیر معادالت روز بود، این جمله هم برایم 
معن��ای دیگر پیدا کرد.  حاال رقی��ب ایران غیرمنصفانه، 
ب��ازی را برهم زده ولی ما می توانی��م با اصالح روندهای 
داخلی و معرفی خودمان به جهان و با نگاه به همان ایده 

»کار خودمان را بی کم و کاست« انجام دهیم. 
به تع��دادی از آمارهای جهانی در م��ورد اقتصاد ایران 
 ک��ه اکونومیس��ت منب��ع آن اس��ت، دقت کنی��د. ایران
با 374 میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی، سی امین اقتصاد 
بزرگ جهان اس��ت. همچنین براس��اس ق��درت خرید هم 
پایین تر از اس��پانیا و باالتر از استرالیا به عنوان هجدهمین 
اقتصاد بزرگ جهان جاگرفته ایم. در همین روزهایی که حرف 
همه مردم دالر شده، ایران بیست و سومین کشور جهان از 
نظر بیشترین مازاد حساب جاری است. خوشبختانه از نظر 
تولیدات صنعتی با رقم 159 میلیون دالر در رده بیس��ت 
و سوم قرار داریم و جالب آنکه از نظر این شاخص هلند و 
اتریش بعد از ما قرار گرفته اند. رتبه سی و سومین کشور 
جهان از نظر تولیدات کارخانه ای، رتبه س��ی امین کشور 
جه��ان از نظر تولید خدمات و رتب��ه یازدهم بزرگ ترین 
تولیدکننده کش��اورزی هم این فهرست را کامل می کند. 
این اطالعات یعنی در جایی از اقتصاد جهانی ایستاده ایم 
ک��ه توان ارتقا داریم.  در مورد بیکاری هم به آمار جالبی 
برخوردم. خوشبختانه نام ایران در میان 45 کشور با نرخ 
بیکاری باال که اسامی آنها فهرست شده قرار ندارد. بازهم 
قابل توجه اینکه در میان 18 کشور با باالترین نرخ بیکاری 
جوانان هم نیس��تیم. آنچه خوشحالم کرد این بود که در 
میان 30 کشور با بیشترین جمعیت زیرخط فقر )براساس 
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خروج آمری��کا از برج��ام و تهدید برای 
برگردان��دن تحریم ه��ا در حال��ی رواب��ط 
بین المل��ل بانک ه��ا را می تواند ب��ار دیگر 
تحت الش��عاع ق��رار ده��د و عامل��ی برای 
عقب نشینی بانک های خارجی در برقراری 
ارتباط با بانک های ایرانی باش��د که در این 
میان، برخی کارشناس��ان و پژوهش��گران 
معتقدند بخش قابل توجهی از مش��کالت 
برق��راری روابط کارگزاری بانک های ایرانی 
می تواند ناش��ی از علل غیرتحریمی باشد، 
چنانچه پایین بودن س��رمایه پایه، کاهش 
س��ودآوری و افزایش زیان های انباش��ته و 
حجم باالی دارایی های با ضریب ریسک باال 
در ترازنامه بانک ها، از مهم ترین مش��کالت 
داخل��ی بانک ه��ا در مقاب��ل تحریم ه��ای 

خارجی شناخته می شوند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، طی س��ال هایی که 
بانک های ایرانی در تحریم قرار داش��تند و 
تا قبل از مذاکرات هسته ای و اجرایی شدن 
برج��ام تا حد زیادی و ش��اید کامل روابط 
کارگزاری آنها ب��ا بانک های خارجی قطع 
ش��ده بود و درگیر محدودیت هایی بودند، 
اما طی مذاکرات هسته ای و با لغو تحریم ها 
شرایط تازه ای برای بانک های ایرانی ایجاد 
ش��د و توانس��تند به مرور بار دیگ��ر وارد 
مذاکرات با همتایان خارجی شده و روابط 
کارگزاری نیز تا حدی از س��ر گرفته ش��د، 
به طوری که از اواخر سال 1394 با دستور 
کار قرار گرفتن توافق برجام آخرین آمارها 
از این حکای��ت دارد که حدود 835 رابطه 
کارگزاری با 278 بانک خارجی برقرار شد، 
درحالی که تا قبل از برجام این روابط بسیار 

محدود بود. 
با این وج��ود بنابر اع��الم مدیران بانک 
مرکزی توقعات از برجام در رابطه با شبکه 
بانکی به طور کامل برآورده نش��د، چرا که 
در این بی��ن برخی بانک ه��ای خارجی از 
ورود ب��رای مذاک��ره با طرف ه��ای ایرانی 
هراس داشته و چندان تمایلی به برقراری 

ارتباط نداشتند که این موضوع در رابطه با 
بانک های بزرگ ملموس بود. 

ام��ا با جریان های اخی��ر و خروج ترامپ 
از برج��ام و اعمال تحریم ه��ای جدید که 
در مرکز آن تحریم های بانکی و ارزی قرار 
داش��ته و فرصت حدود 180 روزه ای برای 
آن تعیین کرده اس��ت، ب��ار دیگر ماجرای 
تحریم بانک ها و ابعاد آن مطرح خواهد بود 
ک��ه در اهم آن ایجاد مش��کالتی در روابط 
کارگ��زاری و برق��راری ارتباطات و تمامی 
جوانب رابطه با بانک های خارجی قرار دارد. 
گرچه اثرات ناش��ی از اعم��ال تحریم بر 
ش��بکه بانکی تا حدی اجتناب ناپذیر است 
و خود عاملی برای عقب نشینی بانک های 
خارج��ی در برقراری ارتب��اط با بانک های 
ایرانی می تواند باشد، اما مسائل دیگری نیز 
وجود دارد که خود می تواند عامل تحریم ها 
را در کناره گیری بانک های خارجی تشدید 
کند ک��ه مهم تری��ن آن اصالح��ات نظام 
بانکی و انطباق با استانداردهای بین المللی 
اس��ت. اخیرا مرکز پژوهش های مجلس در 
گزارش��ی تأکید کرده که بخش مهمی از 
مشکالت و موانع برقراری روابط کارگزاری 
بانک های ایرانی با بانک های دنیا از عوامل 

غیرتحریمی نشأت می گیرد. 
در ای��ن گزارش ب��ه م��واردی همچون 
انطباق بانک ها با اس��تانداردهای جهانی از 
جمله اصالحات در صورت های مالی تأکید 
شده اس��ت. از جمله استانداردهای مربوط 

به ایزوهای بانکی، بازل، گزارشگری مالی، 
ارزیابی بخش مالی و همچنین توصیه های 

مبارزه با پولشویی و تأمین مالی است. 
در ای��ن گ��زارش تأکی��د ش��ده اگ��ر 
ارزیاب��ی  قص��د  خارج��ی  بانک ه��ای 
طرف ه��ای ایران��ی ب��رای برق��رار روابط 
کارگ��زاری را داش��ته باش��ند در اولین 
قدم با این مش��کل مواجهن��د که تا چه 
حد بانک های ایرانی با استانداردهای روز 
منطبق هستند. از س��وی دیگر به دلیل 
رعایت ضعیف استانداردهای گزارشگری 
مالی و نب��ود نهادهای ناظ��ر قوی بانک 
خارجی نمی تواند به اطالعات ارائه ش��ده 
در صورت های مالی بانک ها اعتماد کند. 
س��ومین مسئله مورد توجه این است که 
حتی در ص��ورت اعتماد وضعیت موجود 
بانک های ایران��ی در زمینه های مختلف 
مانند نس��بت کفایت س��رمایه، س��اختار 
حاکمیت ش��رکتی، ش��فافیت مب��ارزه با 
پولش��ویی و تأمین مالی تروریسم و غیره 
مناسب نیست، حتی برخی شاخص های 
عملکردی دیگر وضعیت ضعیف بانک های 
ایرانی را تأیید می کند که تمام این موارد 
موجب می شود بانک های خارجی ارزیابی 
مناس��بی از بانک های ایرانی نداش��ته و 
رواب��ط کارگزاری را با آنها برقرار نکنند و 
درای��ن میان دیگر چندان توجهی به این 
موض��وع ندارند که آی��ا بانک های ایرانی 

تحریم هستند یا خیر. 

پیشنهاد کارشناسان مرکز پژوهش های 
مجلس این اس��ت که برای توس��عه روابط 
بانک��ی بین الملل��ی ایران تأکی��د و تمرکز 
باید بیش از هر چیز بر اصالح درونی نظام 

بانک ها باشد. 
این نظر مرک��ز پژوهش های مجلس در 
حالی مطرح شده که طی چند سال اجرایی 
شدن برجام نیز برخی کارشناسان و مدیران 
اسبق بانکی نیز بر موضوع اصالحات نظام 
بانکی ب��رای ج��ذب بانک ه��ای خارجی 
تأکید داش��تند، چرا که معتقدند حتی اگر 
تحریمی وجود نداشته باشد اما بانک های 
ایرانی طبق قواعد و استانداردهای جهانی 
حرکت نکرده و از شفافیت کافی برخوردار 
نباشند در مقابل بانک های خارجی به ویژه 

بانک های بزرگ با اقبالی مواجه نیستند. 
در این باره کارشناسان پیشنهاد می کنند 
که اصالح درونی نظ��ام بانکی بیش از هر 
موضوع دیگری بای��د مورد تأکید و تمرکز 
باش��د نه این ک��ه بخواهیم ب��ه بانک های 
خارجی ب��رای برقراری رواب��ط کارگزاری 
امتیازی بدهیم. کاهش ریس��ک داخلی با 
اصالح وضعیت ترازنامه و ساختار حاکمیت 

شرکتی باید در اولویت قرار بگیرد. 
در عین حال کارشناس��ان معتقدند اگر 
قرار اس��ت تحریم های جدی��دی بر نظام 
بانکی ایران تحمیل شود، باید بانک مرکزی 
تغییراتی در برخی سیاس��ت های موجود 
خود اعمال کند، چرا که شرایط در هنگامی 
که دس��ت نظام بانک��ی در روابط خارجی 
باز اس��ت با هنگامی که محدود می ش��ود 
متفاوت خواهد بود. یکی از مسائل موجود 

به شرایط فعلی ارزی بر می گردد. 
جبل عاملی کارشناس امور بانکی معتقد 
اس��ت که در ح��وزه ارزی و سیاس��تی که 
ب��ه تازگی بر بازار حکمفرما ش��ده خود در 
زمان تحریم ها می تواند نوعی خود تحریمی 
باش��د، بنابراین باید سیاست  تغییر کرده و 

بنابر اقتضای موجود حرکت کرد. 

نگاهی به موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با جهان

سهم اندک تحریم از توسعه نیافتگی نظام بانکی برگی از تاریخ اقتصاد ایران
مظفرالدین شاه چقدر تسهیالت 

خارجی گرفت؟ 
هرچند دریافت تسهیالت از کشورهای خارجی را 
ناصرالدین ش��اه کلید زد، اما تداوم این روند در دوره 
مظفرالدین شاه به نحو چشمگیری به کاهش ارزش 
پول ملی ایران منجر شد، چنانچه مظفرالدین شاه در 
دوره 10 ساله سلطنت خود چهار وام خارجی گرفت 
که بخش��ی از این وام ها با هدف تأمین مخارج سفر 

شاه به خارج از کشور دریافت شد. 
به گزارش خبرآنالین، مظفرالدین ش��اه در فاصله 
س��ال های 1275 تا 1285 خورش��یدی س��ه بار به 
خارج از ایران س��فر کرد. اولین سفر مظفرالدین شاه 
ب��ه اروپا هفت ماه به ط��ول انجامید و در این مدت 
پنجمین پادشاه قاجار از کشورهای روسیه، اتریش، 
سوییس، آلمان، بلژیک، فرانسه و در راه بازگشت از 
ترکی��ه )عثمانی( دیدن کرد. دو س��ال بعد، دومین 
سفر مظفرالدین شاه به اروپا در 17 فروردین 1281 
آغاز شد و شش ماه به طول انجامید و در این مدت 
مظفرالدین ش��اه از اتریش، آلمان، بلژیک، فرانس��ه، 

انگلستان و ایتالیا بازدید کرد. 
مسافرت سوم شاه به اروپا روز 16 خرداد آغاز شد 
و چه��ار ماه به طول انجامید. با هدف تأمین مخارج 
این س��فرها ایران از روس��یه و انگلستان تسهیالت 

گرفت. 
بر این اس��اس اولین تس��هیالت خارجی دریافتی 
از س��وی مظفرالدین شاه 22.5 میلیون منات برابر با 
21.5 میلیون مارک بود. این وام در س��ال 1279 از 
کشور روسیه دریافت شد و موعد آن 75 ساله بود. 

 دومین وام خارجی دو س��ال بعد، در سال 1281 
ب��ه مبلغ 10 میلی��ون منات برابر ب��ا 21.5 میلیون 
مارک از روس��یه گرفته شد. دو س��ال بعد، در سال 
1283 ایران از بانک شاهنشاهی 200 هزار لیره برابر 
با 3میلیون و 800 هزار مارک وام گرفت و در نهایت 
در س��ال 1284، یعنی یک سال پیش از درگذشت 
مظفرالدین ش��اه 100 ه��زار لیره برابر ب��ا 2میلیون 

مارک از انگلستان وام گرفت. 

براس��اس اس��ناد ارائه ش��ده در کت��اب »کش��ف 
تلبیس«، مجم��وع این وام ها به مبل��غ 80 میلیون 
مارک یعنی معادل 20میلیون تومان بود که سال ها 
بر دوش ملت ایران سنگینی می کرد. این تسهیالت 
نه ب��رای آبادانی ایران و ایجاد زیرس��اخت که برای 
واردات کااله��ای مصرفی و لوکس و س��فر ش��اه و 
هیأت همراهش به خارج از ایران مصرف شد، از این 
رو ارزش برابری پ��ول ایران با ارزهای خارجی را به 

شدت کاهش داد. 
 ت��ا پی��ش از گرفت��ن وام های خارج��ی 25 قران 
ایران می توانس��ت با یک لیره انگلستان برابری کند، 
اما در 10 س��اله 1270 تا 1280 خورش��یدی یعنی 
پنج س��ال آخر س��لطنت ناصرالدین شاه و پنج سال 
ابتدایی سلطنت مظفرالدین شاه قاجار ارزش برابری 
پول ایران نصف ش��د و 50 ق��ران ایرانی با یک لیره 

انگلیس معاوضه می شد. 
 هرچن��د با توجه ب��ه تح��والت صورت گرفته در 
130س��ال اخی��ر در واحدهای پول ای��ران و جهان 
امکان تبدیل دقیق تس��هیالت خارجی دریافتی در 
عهد مظفرالدین ش��اه به پول امروز مقدور نیست، اما 
با مقایس��ه قیمت اجناس و میزان درآمد مردمان در 
آن عهد می توان تصویری از مفهوم رقم 20 میلیون 

تومان در این دوران داشت. 
هر تومان در این دوره با 10 قران برابری می کرد. 
هر قران ایران معادل با هزار دینار بود. در عین حال 
هر قران با 20 ش��اهی برابری می ک��رد. محمدعلی 
خان سدید الس��لطنه در س��ال های نخست سلطنت 
مظفرالدین ش��اه از بوش��هر ب��ه ته��ران و از آنجا به 
مشهد سفر کرده است. وی در سفرنامه اش نرخ مواد 
خوراکی را نیز مورد اش��اره قرار داده است. به گفته 
وی قیمت یک من گوش��ت، برابر با س��ه کیلوگرم، 
در الس��جرد برابر با 1600 دین��ار یعنی یک قران و 
600دینار و در سمنان برابر با دو قران بوده است. در 
مهاماندوس��ت این قیمت به 2.5 قران و در شاهرود 
به دو قران می رس��ید. قیمت س��ه کیلو گوش��ت در 
کرمانشاه 800 دینار و در قم 2.5 قران بوده است. 

قیم��ت یک من پی��از 650 دینار، یک من ش��یر 
800دینار و یک من روغن 10 قران بوده اس��ت. به 
این ترتیب از مقایس��ه گ��زارش مکتوب باقیمانده از 
قیمت ه��ا می توان به ارزش 20میلیون تومان در آن 

دوران پی برد. 
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دریچه

ایمانی راد پاسخ می دهد
آیا کنترل ارز کار درستی بود؟ 

مرتضی ایمانی راد معتقد اس��ت اگر ش��رکت های 
تولیدی کوچک و متوس��ط بتوانند از استراتژی های 
رقابتی و صادراتی اس��تفاده کنند، منحنی رشد آنها 

حتی در شرایط تحریمی باال خواهد رفت. 
این اقتص��اددان و تحلیلگر مس��ائل بین المللی در 
گفت وگو با خبرآنالین، با بیان اینکه چشم انداز تولید 
ناخال��ص داخلی در س��ال جاری خبر خوش��ی برای 
ش��رکت ها ندارد، گفت: در عین حال اگر شرکت های 
تولیدی از اس��تراتژی های رقابت��ی و صادراتی بتواند 

استفاده کنند، منحنی رشد آنها باال می رود. 
او ادامه داد: تجربه نشان داده که حتی شرکت هایی 
در ش��رایط کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور درست 
خالف جهت ش��رایط اقتص��ادی حرک��ت کرده اند، 
موفق ت��ر بوده ان��د و این موض��وع به دلی��ل انتخاب 

استراتژی رقابتی و صادراتی هوشمندانه است. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.200دالر آمریکا

7.400یورو اروپا

8.400پوند انگلیس

1.700درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

801.800مثقال طال

184.900هر گرم طالی 18 عیار

1.878.000سکه بهار آزادی

1.983.000سکه طرح جدید

969.000نیم سکه

558.000ربع سکه

352.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

10 گروه از حقوق بگیران مش��مول 
مصوب��ه افزایش پلکان��ی معکوس 20 
درص��دی حق��وق کارمن��دان دول��ت 
نمی ش��وند. نای��ب رئیس کمیس��یون 
ش��وراها در مجلس با اشاره به تصویب 
دو فوری��ت طرح استفس��اریه افزایش 
حق��وق کارکنان در س��ال 97، گفت: 
طب��ق این ط��رح حق��وق پایین ترین 
طبق��ات حقوق بگیر جامعه 20 درصد 

افزایش می یابد. 
ب��ه گ��زارش خبرگزاری ه��ا، امی��ر 
خجسته با اشاره به تصویب دو فوریت 
ط��رح استفس��اریه افزای��ش حق��وق 
کارکنان در سال 97، در صحن علنی 
مجل��س و دیگر قوانین تصویب ش��ده 
در مجلس برای افزایش حقوق اقش��ار 
کم درآمد جامعه، گف��ت: پایین ترین 
و  20درص��دی  افزای��ش  حقوق ه��ا 
باالترین حقوق ها افزایش یک درصدی 

را در سال 97 تجربه خواهند کرد. 
نماینده م��ردم همدان در مجلس با 
اش��اره به متن این استفساریه به خانه 
ملت توضیح داد: در این استفس��اریه 
آمده است که منظور از افزایش پلکانی 
نزول��ی حقوق مندرج در جزء یک بند 
)الف( تبصره )12( قانون بودجه سال 
1397 کل کشور این است که طبقات 
پایین تر از افزایش بیش��تری برخوردار 
شوند، میزان افزایش پایین ترین طبقه 
20درصد اس��ت که نمایندگان آن را 
تأیی��د کردند، درواقع با این حس��اب 
میزان افزایش حقوق پایین ترین طبقه 

جامعه 20 درصد است. 
خجس��ته با بی��ان اینک��ه گروه های 
درآمدی پایین در تمامی دس��تگاه ها 
ش��امل این افزایش حقوق می ش��وند، 
ادام��ه داد: نمایندگان در کمیس��یون 
تلفیق بودجه سال جاری برای افزایش 
جامعه  کم درآم��د  اقش��ار  حقوق های 
تالش بسیاری کردند که خوشبختانه 
تالش آنها با تبدیل ش��دن به قانون به 

نتیجه رسید. 
وی همچنی��ن بیان کرد: با اس��تناد 
به ماده 5 قانون کارکنان دستگاه های 
اجرایی و طبق ماده 29 برنامه شش��م 

توس��عه قضات و اعضای هیأت علمی 
دانش��گاه ها از افزای��ش پلکانی حقوق 

برخوردار می شوند. 
خجس��ته توضی��ح داد: طب��ق ماده 
71 قانون مدیریت خدمات کش��وری، 
رؤس��ای قوا، معاون��ان رئیس جمهور، 
وزرا،  نگهب��ان،  ش��ورای  اعض��ای 
نمایندگان مجلس، س��فرا، مدیرعامل 
و اعض��ای هی��أت مدی��ره و رؤس��ای 
دانش��گاه های اجرایی )موضوع ماده 5 
استانداران،  قانون خدمات کش��وری( 
ش��هرداران مراکز اس��تان ها و اعضای 
شورای اسالمی ش��هر مراکز استان ها 
در س��ال 97 مش��مول ای��ن افزایش 

حقوق نخواهند شد. 
وی همچنین درخص��وص مخالفت 
مجل��س ب��ا پیش��نهاد جلوگی��ری از 
افزای��ش حق��وق هیات ه��ای علمی و 
اس��اتید دانش��گاه ها، گفت: از آنجا که 
غاطب��ه نمایندگان مجل��س معتقدند 
باید ب��ا نجومی بگیران برخورد ش��ود 
ن��ه نخب��گان و جلوگی��ری از افزایش 
حقوق نخبگان را موجب فراری دادن 
مغزها دانس��ته، این ط��رح در مجلس 
رأی نی��اورد، بنابرای��ن هی��أت علمی 
دانشگاه ها و نخبگان نیز شامل افزایش 

حقوق ها می شوند. 
ای��ن نماینده مجلس با ابراز تاس��ف 
از حقوق پایین بس��یاری از کارمندان 
همچون کارمندان شرکتی، قراردادی، 
معلمان و. . . ک��ه پایین تر از خط فقر 
است، اظهار داشت: فرهنگیان اوضاع و 
احوال خوبی ندارند و با وجود 30سال 
کار و رس��یدن به سن بازنشستگی به 
ش��غل دوم مش��غول هس��تند که این 
مسئله برای سیستم آموزش و پرورش 
کش��ور در ط��ول س��ال های متمادی 

خجالت آور است. 
نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور 
داخل��ی مجلس معتقد اس��ت تبعیض 
فاحش��ی در می��ان کارکن��ان دول��ت 
و ب��ه ویژه آموزش و پ��رورش و دیگر 
وزارتخانه ه��ا دی��ده می ش��ود که باید 
مطاب��ق قانون اصالح و تمامی مردم از 

حقوق عادالنه برخوردار شوند. 

10 گروهی که مشمول مصوبه افزایش 
20 درصدی حقوق کارمندان نمی شوند

شنبه
29 اردیبهشت 1397

شماره 1068
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رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار از 
تصویب دس��تورالعمل تأمین مالی جمعی 
در شورای عالی بورس خبر داد و گفت در 
راس��تای اجرای تفاهم نامه سه جانبه میان 
وزیران امور اقتص��ادی و دارایی، ارتباطات 
و فن��اوری اطالع��ات، تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی، دستورالعمل تأمین مالی جمعی 
روز سه شنبه 25 اردیبهشت 97 در شورای 

عالی بورس به تصویب رسید.
ش��اپور محم��دی در گفت و گو با س��نا 
ب��ا بی��ان اینکه ای��ن دس��تورالعمل پس 
از تدوی��ن ابتدای��ی ب��ا هم��کاری اغلب 
ذی نفعان، برای تصویب نهایی به سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار ارجاع ش��د، ادامه 
داد: جهت نهایی سازی این دستورالعمل، 
کمیت��ه تدوین مقررات س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار طی بیش از 10 جلس��ه 
کارشناس��ی، این دس��تورالعمل را نهایی 
ک��رد و پ��س از ط��رح در هی��ات مدیره 
س��ازمان، در ش��ورای عالی بورس مطرح 

و تصویب شد.
 دبی��ر ش��ورای عال��ی ب��ورس افزود: 
تأمین مالی جمع��ی، یکی از جدیدترین 
روش ه��ای تأمین مالی در س��طح جهان 
محس��وب می شود که بر بس��تر اینترنت 
و از طریق س��کو ی��ا پلتفرم های طراحی 
شده جهت تأمین مالی صورت می پذیرد، 
به طوری که ه��ر متقاض��ی تأمین مالی 

جمعی می تواند از طریق س��کو یا پلتفرم 
ط��رح، ایده ی��ا موضوع فعالی��ت خود را 
در چارچ��وب قوانین و مق��ررات تنظیم 
ش��ده، اعالم کرده و با پذیرش معیارهای 
مشخص برای افشای اطالعات مربوط به 
طرح یا ایده خ��ود، در بازه زمانی معین، 

اقدام به تأمین مالی عمومی کند.
اغل��ب  در  داد:  توضی��ح  محم��دی 
کش��ورهایی ک��ه تأمی��ن مال��ی جمعی 
امکان پذی��ر اس��ت، اوراق��ی در اختی��ار 
تأمین کنن��دگان ق��رار می گی��رد که در 
آینده تبدیل به ماهیت جدیدی می شود؛ 
به عن��وان مث��ال در صورتی که ش��رکت 
پ��س از ط��ی م��دت معی��ن در ب��ورس 
عرض��ه عموم��ی ش��ود، اوراق در اختیار 
تأمین کنن��د گان، تبدی���ل ب��ه س��ه�ام 
می ش��ود )در اصل، یک راهبرد خروج از 
س��رمایه گذاری در این روش تدبیر شده 

است(.
رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
ادام��ه داد: از کارکرده��ای اصل��ی روش 
تأمین مال��ی جمعی می ت��وان به تأمین 
مال��ی انواع طرح ه��ای خ��رد، نوآورانه و 
زودب��ازده اش��اره ک��رد؛ م��واردی مانند 
س��اخت ی��ک اپلیکیش��ن موبای��ل، یک 
نرم افزار رایانه ای، مرمت و بازسازی بناها، 
ساخت ساختمان، تولید فیلم و سریال و 
هر آنچه در قالب مش��ارکت بتوان ایجاد 

ک��رد، از جمله کارکرده��ای تأمین مالی 
جمعی محسوب می شود.

مث��ال،  به عن��وان  داد:  ادام��ه  وی 
تهیه کننده یک فیل��م به عنوان متقاضی 
تأمی��ن مالی، می تواند با مراجعه به عامل 
)س��کوی تأمی��ن مالی جمع��ی( و عقد 
ق��رارداد تأمی��ن مالی جمع��ی، اقدام به 
تأمین منابع مال��ی از طریق تأمین مالی 
جمع��ی کند و پس از ف��روش فیلم تهیه 
شده، بازده حاصل از فروش فیلم را میان 
تأمین کنندگان )سرمایه گذاران( به اندازه 

سهم آنها از مشارکت، توزیع کند.
براس��اس  داش��ت:  اظه��ار  محم��دی 
دس��تورالعمل تأمین مالی جمعی مصوب 
ش��ورای عالی بورس، متقاض��ی از طریق 
انتش��ار گواه��ی ش��راکت که ب��ه صورت 
الکترونیکی منتش��ر می شود و از ثبت نزد 
 س��ازمان معاف اس��ت، قادر است تا سقف

20 میلیارد ریال از طریق س��کوهای تأمین 
مالی جمعی، تأمین مالی عمومی انجام دهد.

س��قف  همچنی��ن  داد:  ادام��ه  وی   
 تأمین مال��ی طرح های باز در هر س��کو

200 میلیارد ریال تعیین ش��ده اس��ت و 
تأمین مالی از این طریق برای شرکت های 
ب��زرگ به خص��وص ش��رکت هایی که در 
بورس و فرابورس پذیرش شده اند )به غیر 
از بازار ش��رکت های کوچک و متوس��ط( 
منع شده است تا رقابت صرفاً برای تأمین 

مالی شرکت های کوچک و دارای طرح و 
ایده صورت پذیرد.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار 
گفت: به این ترتیب می توان اذعان داشت 
که بس��تر مناس��ب و گس��ترده ای برای 
تأمین مالی جمعی فراهم شده است. در 
این دس��تورالعمل، تالش شده با تعیین 
برخی الزامات، به مقوله ریسک و کاهش 

آن نیز توجه شود.
به گفته دبیر شورای عالی بورس، اخذ 
موافقت اصولی و همچنین مجوز فعالیت 
از طریق کارگروه ارزیابی شرکت فرابورس 
ای��ران ص��ورت می گی��رد و از مهم ترین 
الزامات اعطای موافقت اصولی، نهاد مالی 
بودن یا عقد قرارداد با نهاد مالی از سوی 
شرکت های بیرونی )عاملین تأمین مالی 
جمعی( است. اینکه کدام یک از نهادهای 
مال��ی قادرند اقدام به تأمین مالی جمعی 
کنند متعاقباً توس��ط س��ازمان بورس و 

اوراق بهادار  اعالم خواهد شد.
محم��دی در پایان ابراز امیدواری کرد: 
اقدامات س��ازمان بورس و بازار س��رمایه 
در راس��تای ایجاد بس��تر الزم و مناسب 
برای تأمین مالی جمعی، منجر به تأمین 
نیازه��ای مالی ش��رکت هایی ش��ود که 
ایده های نوآورانه داش��ته و با تأمین مالی 
از طریق بازار سرمایه امکان حرکت رو به 

جلو برای ایشان فراهم آید.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد

تصویب دستورالعمل تأمین مالی جمعی در شورای عالی بورس
مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد
ممانعت 34 بانک اطالعاتی از ارایه 

آمار خانه های خالی
بن��ا به گفته  معاون وزیر راه و شهرس��ازی هم اکنون 34 
بانک اطالعاتی در کش��ور، آمار خانه های خالی را در اختیار 
دارند اما به دلیل مش��کالت قانونی حاضر به در اختیار قرار 
دادن آمار نیس��تند. به گزارش ایسنا، در ایران 2.6 میلیون 
خانه خالی و 2.1 میلی��ون خانه نیمه خالی وجود دارد؛ در 
حال��ی که تعداد خانوارها 1.3 میلیون بیش��تر از خانه های 
در دس��ترس  اس��ت. یعنی حدود 1.3 میلی��ون خانوار به 
صورت فش��رده در خانه های��ی زندگی می کنند که بیش از 
یک خانواده در آنها مس��تقر است. حدود 27 میلیون واحد 
مسکونی در کشور وجود دارد اما موضوع این است که 2.6 
میلیون از این تعداد خالی است و در اختیار متقاضیان واقعی 
مس��کن قرار ندارد. همچنین 2.1 میلیون مسکن به عنوان 

خانه دوم، شش ماه از سال مورد استفاده قرار می گیرد.
یکی از راهکارها ب��رای ورود خانه های خالی و نیمه 
خالی ب��ه بازار فروش و اجاره، وضع مالیات اس��ت که 
ب��ا وجود تاکید قانونی هنوز اجرایی نش��ده اس��ت. از 
خردادم��اه 1396 باید اخذ مالی��ات از خانه های خالی 
عملیات��ی می ش��د اما این ط��رح هنوز درگی��ر ایجاد 
س��امانه ای است که حتی اس��م آن مشخص نیست. با 
ای��ن حال اجرای این طرح موانعی هم پیش روی خود 

می بیند که مربوط به نقش دستگاه های مرتبط است.
معاون مس��کن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازی 
در آخری��ن اظهارنظر خود درخصوص مالیات خانه های 
خالی گفته اس��ت ک��ه بزرگ ترین مانع بر س��ر اجرای 
این قانون، شناس��ایی خانه های خالی است. اکنون 34 
بانک اطالعاتی در کش��ور وجود دارد که این آمار را در 
اختیار دارند، اما به دلیل مش��کالت قانونی حاضر به در 
اختی��ار قراردادن آمار نیس��تند. حامد مظاهریان اظهار 
کرده که شناسایی خانه های خالی نیازمند یکسان سازی 
بانک های اطالعاتی و ایجاد س��امانه ای مش��ترک برای 
ذخیره اطالعات اس��ت. همچنین الزم اس��ت همکاری 
بین قوه ای در این زمینه صورت بگیرد، چراکه دستیابی 
به اطالعات س��ازمان ثبت کش��ور نیز ضروری اس��ت. 
ه��دف قانون گذار از تصویب این قانون تش��ویق مالکان 
خانه های خالی به عرضه واحد خود در بازار بوده است، 
اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند میزان این مالیات به 
حدی نیست که مالکان را به ورود به بازار ترغیب کند.

مالیات خانه های خالی موافقان و مخالفانی دارد. موافقان 
می گویند اجرای طرح مالیات بر مسکن در ایجاد تعادل 
عرضه و تقاضای مسکن بسیار موثر خواهد بود. از سوی 
دیگر، مخالفان معتقدند زمانی که قدرت اقتصادی مردم 
کم و توان خرید ندارند، س��رمایه گذار یا انبوه ساز نباید 
از دو جهت زیان ببیند، به این صورت که س��رمایه گذار 
یا انبوه س��از واحدهایی را س��اخته و آماده عرضه بوده، 
لذا خود ش��خص بای��د تصمیم گیرد چ��ه زمانی برای 
عرضه مناسب اس��ت. حدود هفت ماه قبل وزارت راه و 
شهرسازی مسئولیت راه اندازی سامانه مربوط به مالیات 
خانه های خالی را به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار 
کرده اس��ت. مدتی قبل هم مدیرعامل این س��ازمان به 
ایسنا خبر داد که به تازگی کار را آغاز کرده اند و در حال 
انتخاب مشاور هستند. حمیدرضا عظیمیان البته این را 
هم گفت که راه اندازی این سامانه کمی طول می کشد، 
چراکه که باید دستگاه های دیگر از جمله شهرداری ها، 

اداره ثبت و دارایی کمک کنند.

بازار سرمایه در هفته ای که گذشت
روز های نسبتا خوب در 

تاالرشیشه ای
بازار س��هام در هفته ای که گذشت با رونق نسبی 
مواجه ش��د. امیرعل��ی امیرباقری، کارش��ناس بازار 
س��رمایه در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان با 
اعالم این مطلب و با اش��اره به وضعیت بازار سرمایه 
طی هفته گذش��ته گفت: هفته گذشته بازار سهام با 
رونق نس��بی مواجه ش��د. این رونق پس از فروکش 
کردن هیجانات فعاالن بازار نس��بت به خروج آمریکا 
از برجام و حمایت حقوقی ها از بازار حاصل ش��د. از 
طرفی تعه��د ضمنی طرف اروپای��ی مبنی بر حفظ 
اص��ول برجام و فروکش ک��ردن هیجانات بازار ارز و 

طال منجر به خوشبینی فعاالن بازار شد.
وی ادام��ه داد: روز ش��نبه م��ورخ 97/2/22 در 
ب��ازار ب��ورس تع��داد 540 میلیون برگه س��هام به 
ارزش1010  میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 
در بازار فرابورس نیز تعداد 237 میلیون برگه اوراق 
به��ادار ب��ه ارزش 1946 میلیارد ریال معامله ش��د. 
تمام ش��اخص های مطرح بازار در این روز افزایش��ی 
بودند. ش��اخص کل ب��ورس و کل هم وزن با رش��د 
نس��بی مواجه ش��دند و به ارقام 93891 و 16578 
واحد دس��ت یافتند. آیفکس با رشد 0.38 درصدی 
به سطح 1074 واحد رسید. نماد های فخاس، کگل 
و ج��م بیش��ترین اثر مثب��ت را بر ش��اخص نهادند. 
نماد های فوالد، وبیمه و شپنا بیشترین ارزش ریالی 

معامالت را در اختیار گرفتند.
امیرباق��ری تصریح کرد: روز یکش��نبه 97/2/23 
در ب��ازار بورس و فراب��ورس به ترتی��ب تعداد 647 
و348  میلی��ون برگه اوراق به��ادار به ارزش 1171 
و2050  میلی��ارد ری��ال مورد معامله ق��رار گرفت. 
تمام ش��اخص های بازار در این روز افزایش��ی بودند. 
ش��اخص قیمت هم وزن با افزای��ش 104 نقطه پایه 
به س��طح 12411 واحد رسید. شاخص کل بورس و 
فرابورس به سطوح 94166 و 1082 واحد رسیدند. 
نماد های همراه و خس��اپا بیش��ترین اثر مثبت را بر 
شاخص داشتند. بیشترین ارزش معامالت در اختیار 

نماد های مبین، فوالد و خساپا قرار گرفت.
وی افزود: روز دوشنبه مورخ 97/2/24 در بازار بورس 
تع��داد 719 میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش 1232 
میلیارد ریال معامله ش��د. در بازار فرابورس نیز تعداد 
1074 میلی��ون برگه ب��ه ارزش 2354 میلیارد ریال 
مورد داد و س��تد قرار گرفت. ش��اخص کل و شاخص 
کل ه��م وزن در این روز با افزایش مواجه ش��دند و به 
ارق��ام94703  و 17022 واحد رس��یدند. در این روز 
آیفکس با رش��د 0.79 درصدی مواجه ش��د و به رقم 
1090 واحد رس��ید. نماد های فوالد، خودرو و خس��اپا 
بیش��ترین تاثیرمثبت را بر شاخص داشتند. بیشترین 
ارزش معام��الت در اختی��ار نماد های ف��والد، خودرو 
و وبص��ادر ب��ود. او یادآور ش��د: روز سه ش��نبه مورخ 
97/2/25  در ب��ازار ب��ورس و فراب��ورس به ترتی��ب 
تع��داد890  و 276 میلی��ون برگ��ه اوراق بهادار به 
ارزش 1281 و 1634 میلی��ارد ری��ال مورد معامله 
قرار گرفت. در این روز ش��اخص کل و شاخص کل 
هم وزن به ترتیب به سطوح 94906 و 17116 واحد 
رس��یدند. ش��اخص قیمت هم وزن با رشد 50 نقطه 

پایه به رقم 12653  واحد رسید.

شاخصبورس
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 مدی��ر اتحادی��ه چ��رم دوزان اس��تان 
آذربایج��ان ش��رقی، گف��ت: چط��ور در 
کش��وری که از امنیت باالی��ی برخوردار 
اس��ت، به ای��ن راحت��ی کف��ش و چرم 

مصنوعی قاچاقی وارد می شود. 
به گزارش خبرنگار باش��گاه خبرنگاران 
جوان، اوایل اردیبهشت ماه امسال بود که 
رئیس جمهور به استان آذربایجان شرقی 
س��فر ک��رد و طی این س��فر ب��ه صورت 
سرزده از بازار کفش تبریز دیدن کرده و 
با فروشندگان، تولیدکنندگان و کارگران 
کفش چرم تبریز دیدار و گفت وگو کرد. 

پس از آن بود که محمد شریعتمداری، 
از  تج��ارت  و  مع��دن  صنع��ت،  وزی��ر 
برگزاری جلس��ه ویژه ای در اس��رع وقت 
برای رس��یدگی به مش��کالت پیش روی 
تولیدکنن��دگان و فع��االن ح��وزه کفش 
تبری��ز خب��ر داد.   ش��ریعتمداری پیرو 
بازدی��د رئیس جمهور از بازار کفش تبریز 
و گفت وگ��و ب��ا تولیدکنن��دگان، افزود: 
کمک به بهب��ود وضعیت تولید کفش در 
این اس��تان از اهداف مه��م برگزاری این 

جلسه است. 
وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت ب��ا 
اش��اره به اهتمام وی��ژه رئیس جمهور به 
کاال و تولیدکنن��دگان ایرانی با تأکید بر 
ضرورت حمایت از کاالی ایرانی و تحقق 
ش��عار س��ال، تصریح کرد: در این جلسه 
نه تنها ب��رای راهکارهای رفع مش��کالت 
تولیدکنن��دگان تصمیم گیری می ش��ود، 
بلکه برای پاس��خ به انتظار رئیس جمهور 
جهت تبدیل ش��دن کف��ش تبریز به یک 
برند جهانی تالش ک��رده و بهبود فضای 
کس��ب و کار را در ای��ن راس��تا دنب��ال 

خواهیم کرد. 
با توجه به سابقه و قدمت تولید کفش 
و منس��وجات چرم��ی در ش��هر تبری��ز، 
بس��یاری از ایرانیان و حت��ی خارجی ها 
با برند چرم تبریز آش��نا بوده و تولیدات 
کیف و کف��ش آن را باکیفیت و مرغوب 
می دانن��د، اما در س��ال های اخی��ر، این 
صنعت نیز مانند بسیاری از صنایع دیگر 
با چالش هایی روبه رو بوده است تا جایی 
 که این مشکالت موجب نگرانی بسیاری 

از فعاالن و صاحبنظران این حوزه ش��ده 
است. 

در راس��تای بررس��ی چگونگی کمی و 
کیفی مش��کالت صنعت چ��رم و کفش 
تبری��ز با مه��دی امینی، مدی��ر اتحادیه 
چرم دوزان اس��تان آذربایجان ش��رقی و 
مش��اور وزیر صنعت، مع��دن و تجارت و 
فعال حوزه چرم به گفت وگو پرداخته ایم 

که در ادامه آمده است. 
وعده مسئوالن برای برطرف کردن 

مشکالت صنعت چرم تبریز
مهدی امینی، مدیر اتحادیه چرم دوزان 
اس��تان آذربایجان ش��رقی و مشاور وزیر 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در گفت وگو 
با خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی 
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، 
اظه��ار ک��رد: زمانی  ک��ه رئیس جمهور و 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت از بازار 
کفش تبریز بازدید کردند، موارد مختلفی 
بیان شد تا به تقویت این صنعت قدیمی 

کمک شود. 
وی با بیان اینک��ه تبریز قطب صنعت 
چرم کش��ور است، افزود: در سال 1308 
اولین چرم س��ازی ها در تبریز ایجاد ش��د 
و در پی آن کفاش��ان به وج��ود آمدند و 
اکن��ون 360 واحد چرم س��ازی در تبریز 

فعالیت می کنند. 
امینی تصریح ک��رد: بهترین نوع چرم، 
یعن��ی چ��رم س��نگین گاوی در تبری��ز 
مصرف می ش��ود و رئیس جمه��ور اصرار 
داش��تند که نشستی برای حل مشکالت 
کفش برگزار ش��ده و در پی این موضوع 
جلسه ای با حضور رحمانی معاون وزیر و 
آقای نجفی برگزار شد و جمع بندی هایی 
صورت گرفت که 11مورد از مش��کالتی 
که گریبانگیر واحدهای چرم اس��ت تهیه 

و به وزارتخانه تقدیم شد. 
مدیرعام��ل ش��هرک صنعت��ی چ��رم 
ش��هر تبریز، گفت: درخواس��ت های ما از 
رئیس جمهور در پنج گروه مطرح شد، که 

یکی از آنها معافی��ت مالیاتی محصوالت 
چرمی براساس قانون معافیت محصوالت 
کش��اورزی و دامی بود و خواستار شدیم 
ک��ه چرم از س��ود مالی��ات ارزش افزوده 

معاف شود. 
امینی ادامه داد: در س��ه سال گذشته 
تفاهم نامه ای بین ایران و ایتالیا در حوزه 
راه اندازی آزمایشگاه چرم در کشور امضا 
ش��د، اما تاکنون به دلیل مسائلی اجرایی 
نش��ده و ما خواس��تار اجرایی ش��دن این 

تفاهم نامه در داخل کشور بودیم. 
و  بازس��ازی  وی گف��ت: درخص��وص 
نوسازی تصفیه خانه شهرک صنعتی چرم 

درخواست بودجه از دولت داشتیم. 
صنایع چرم نیازمند کمک نقدی 

دولت است
اس��تان  اتحادی��ه چ��رم دوزان  مدی��ر 
آذربایجان ش��رقی و مشاور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، اظهار کرد: صنعت چرم 
در چند سال گذشته دچار بحران شدیدی 
ش��د. کش��وری مانند ترکیه برای نجات 
صنع��ت چرم خود به فع��االن این بخش 
بازپرداخت پنج س��اله  ب��ا  وام 4درصدی 
اعطا کرد تا دس��تگاه های روز را از ایتالیا 
وارد کرده و بتوان��د کیفیت واردات خود 
را ب��اال ببرند و در رقاب��ت جهانی حضور 
قوی داشته باشند، اما متأسفانه در کشور 
ما وام های 28درصدی به تولیدکنندگان 
پرداخ��ت ش��د و تولیدکنن��دگان تنه��ا 
دوم  دس��ت  دس��تگاه های  توانس��تند 

ایتالیایی را خریداری کنند. 
واحده��ای  اکن��ون  داد:  ادام��ه  وی 
تولید کنن��ده چ��رم درخواس��ت اعطای 
وام های کم بهره برای خرید دستگاه های 
جدید را دارند و ضروری اس��ت تا سریعا  
تدابیری اندیشیده ش��ود تا صنعت چرم 

کشور از بین نرود. 
واردات کفش قاچاق به کشور

این فعال حوزه صنعت چرم، با اشاره به 
قاچاق کفش و چرم مصنوعی به کش��ور، 
گفت: کیفیت کفش های چینی به شدت 
پایی��ن اس��ت و متأس��فانه کفش ه��ای 
وارداتی را از پالس��تیک های بازیافتی که 

به شدت سرطان زاست، تولید می کنند. 

دو ط��رح »رون��ق تولید« و »بهس��ازی و نوس��ازی 
صنایع« از س��وی وزارت صنع��ت، معدن و تجارت به 
س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارس��ال شده و در 
انتظار تصویب توسط این ستاد و ابالغ از سوی معاون 

اول رئیس جمهوری است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، در ابتدای س��ال 1396 قرار بر 
این بود که س��ه طرح حمایتی تح��ت عناوین »رونق 
تولید«، »بهس��ازی و نوس��ازی صنایع« و »حمایت از 
تولید و اش��تغال« با اعتباری معادل 50 هزار میلیارد 
تومان مدنظر قرار گیرد. این طرح ها به ترتیب مربوط 
به رون��ق تولید 10 ه��زار واحد صنعتی ب��ا اعتباری 
 معادل 20 هزار میلیارد تومان، نوس��ازی و بهس��ازی

5000 واح��د صنعت��ی ب��ا اعتباری مع��ادل 10هزار 
میلیارد تومان و حمایت از تولید و اش��تغال 10 هزار 
بنگاه اقتصادی و تأمین مالی 6000 واحد نیمه تمام با 

پیشرفت فیزیکی حداقل 60درصد بود. 
طرح رونق تولید 3ساله می شود

س��ال 1396 دومین س��الی بود که ش��بکه بانکی 
برای حمایت از بنگاه های کوچک و متوس��ط و تأمین 
مالی ویژه برای تولید ورود کرد تا در کنار تس��هیالت 

عمومی که به بخش ه��ای مختلف اقتصادی در طول 
س��ال پرداخت می ش��ود، این بخش ها نیز مورد توجه 

قرار گیرد و از سهم مشخصی برخوردار شوند. 
از میان این س��ه طرح، »رونق تولی��د« با اعتباری 
مع��ادل 20 هزار میلی��ارد تومان جه��ت پرداخت به 
10ه��زار واحد صنعتی در راس��تای بهب��ود وضعیت 
فعل��ی آنها در دس��تور کار قرار گرفت که در نهایت تا 
پایان س��ال 1396 به 27 ه��زار و 938 واحد تولیدی 
مبلغی معادل 18 هزار میلیارد و 864 میلیون تومان 

پرداخت شد. 
طرح دوم، نوسازی و بهسازی صنایع

طرح نوس��ازی و بهسازی صنایع که از سال گذشته 
ب��رای اولین بار کلید خورد، در س��ال جاری نیز ادامه 
خواهد یافت و در حال حاضر منتظر تعیین و تصویب 
میزان تس��هیالت توسط س��تاد فرماندهی اقتصادی 
مقاومتی اس��ت.  نوسازی و بهس��ازی صنایع یکی از 
برنامه های اصلی وزارت صنع��ت، معدن و تجارت در 
س��ال 1396 تلقی و بر اجرای آن توس��ط مس��ئوالن 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید ش��د؛ مسئله ای 
که ب��ه گفته آنها نی��از جدی و مبرم صنعت کش��ور 

است. چراکه با فرسوده ش��دن بسیاری از تجهیزات و 
واحدهای صنعتی ام��کان رقابت تولیدات صادرات گرا 
برای واحدهای مربوطه وجود ندارد و صنعت کشور در 

این زمینه با چالش جدی روبه رو شده است. 
با این حال و با وجود اینکه از ابتدای س��ال گذشته 
باره��ا و بارها بر طبل اجرای طرح 10 هزار میلیاردی 
نوس��ازی و بهسازی 5000 واحد صنعتی کوبیده شد، 
اما با رسیدن به روزهای پایانی سال و به اذعان برخی 
مسئوالن این طرح را شکست خورده تلقی شد؛ طرحی 
ک��ه از زمان آغاز آن تا پایان س��ال 1396 در مجموع 
ب��ه 185 واحد صنعت��ی رقمی مع��ادل 620میلیارد 
تومان پرداخت ش��د. این طرح قرار بود براس��اس آن 
 تا س��قف 10 هزار میلی��ارد تومان تس��هیالت بانکی

به 5000 واحد صنعتی متقاضی پرداخت شود. 
هرچن��د اجرای این دو طرح در س��ال جاری نهایی 
شده است، اما باید منتظر ماند و دید ستاد فرماندهی 
اقتص��اد مقاومتی ط��ی روزهای آتی چ��ه تصمیمی 
درخصوص تعداد واحدها و میزان تس��هیالتی که قرار 
است در دو طرح »رونق تولید« و »بهسازی و نوسازی 

صنایع« مدنظر قرار گیرد، اتخاذ خواهد کرد. 

2طرح صنعتی منتظر دستور جهانگیری

قاچاق، امان صنعت کفش را برید

چرم تبریز، چشم انتظار کمک مسئوالن
اخبار

افزایش خط تولید یخچال فریزر 
ایرانی

تولید 11 کاالی منتخب صنعتی و معدنی اعم از ماشین 
سواری، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی در پایان سال 
گذش��ته نس��بت به س��ال 1395 افزایش یافته که دلیل 
افزایش هر یک اعالم شده است.  به گزارش ایسنا، در سال 
گذشته برخی کاالهای منتخب صنعتی با روند رو به رشد 
تولید مواجه ش��دند که این اتفاق در مورد هر یک از آنها 
علت یا علل خاصی دارد.  براس��اس اطالعاتی که از سوی 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت در اختیار این خبرگزاری 
قرار گرفته اس��ت، تولید س��واری براس��اس برنامه ریزی 
صورت گرفت��ه در س��ال 1396 و افزایش نس��بی کیفیت 
و تقاضا با رش��د 13.9درصدی روبه رو ش��ده است.  تولید 
ماشین لباسشویی و نیز یخچال و فریزر به دلیل بهره برداری 
از دو خط تولید و فراهم شدن زمینه های حمایتی مناسب 
و سیاست راهبردی درخصوص تولید داخلی به ترتیب با 
رش��د 5.8 و 10.2درصدی همراه ش��ده اند.  علت افزایش 
تولید 8.7درصدی سنگ آهن، تبدیل واحدهای سنگ آهن 
به واحدهای فرآوری برای تولید ارزش افزوده بیشتر و علت 
رشد 0.7درصدی الستیک خودرو افزایش تقاضا و افزایش 

تولید بخش خودرو اعالم شده است. 
انواع کاغذ نیز با توجه به افزایش تولید کاغذ تیش��و 
به میزان 9.5درصد و همچنین افزایش تولید کاغذهای 
الینر و فلوتینگ به میزان 61درصد و همچنین افتتاح 
و افزایش تولید یک شرکت، نهایتا باعث افزایش تولید 
31.9درصدی کل تولید ش��ده است.  کارتن با افزایش 
25.8درصدی به دلیل افزایش س��طح تقاضای مشتری 
در ط��ول دوره و تخت��ه فیب��ر و MDF نی��ز به دلیل 
افزایش تقاضا در ب��ازار جایگزینی محصول MDF به 
جای نئوپان روند رو به رشدی را پشت سر گذاشته اند.  
رشد 16.1درصدی تولید سموم دفع آفات نباتی به دلیل 
افزایش تقاضا در بخش کش��اورزی، رشد 3.3درصدی 
روغن موتور و صنعتی تصفیه اول به دلیل افزایش تقاضا 
به نس��بت افزایش تولید خودرو و رش��د 24.4درصدی 
تولی��د دوده به دلی��ل کاه��ش واردات دوده و رویکرد 
صادراتی برخی ش��رکت ها از دیگر عوامل رش��د تولید 
محصوالت مورد اشاره است. گفتنی است، در پایان سال 
1396 نسبت به سال 1395 به ترتیب 9 کاالی مختلف 
صنعت��ی و معدنی با کاهش تولید و 11 کاالی منتخب 
صنعتی و معدنی با افزایش تولید مواجه شدند که بنابر 
اطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت هر یک از این 

دو مسئله به دالیل مختلفی رخ داده است. 

ضعف در بسته بندی عامل کاهش 
صادرات میوه

رئیس اتحادیه بارفروش��ان تهران گفت: به دلیل نبود 
بسته بندی مناس��ب و هزینه های حمل و نقل، صادرات 
میوه به ندرت صورت می گیرد.  حس��ین صابری، رئیس 
اتحادیه بارفروشان تهران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، با اشاره به تولید میوه در کشور اظهار کرد: با وجود 
خس��ارتی که س��رما به باغداران دماوند و ش��هریار وارد 
کرده اس��ت به لحاظ تأمین میوه مشکلی نداریم چراکه 
محصول سایر باغداران کش��ور کمبود موجود در بازار را 
جبران می کند.  رئیس اتحادیه بارفروشان تهران تصریح 
کرد: مجوز واردات میوه تنها به موز، آناناس، انبه و نارگیل 
اختصاص دارد و سایر میوه های استوایی به صورت محدود 
قاچاق و در س��طح شهر توزیع می ش��ود.  وی با اشاره به 
ضعف صادرات میوه به کش��ور های همسایه ابراز کرد: به 
دلیل نبود بسته بندی مناسب و هزینه های حمل و نقل، 
صادرات میوه به ندرت صورت می گیرد.  صابری با اش��اره 
به حضور دالالن و واسطه ها در افزایش قیمت محصوالت، 
بیان کرد: گروهی به عنوان »سلف خرها« میان کشاورزان 
و خری��داران میوه قرار گرفته اند که با خرید ارزان میوه از 
کش��اورزان و فروش آن با رقم باالت��ر به خریداران باعث 
افزایش قیمت میوه در کش��ور می شوند که باید اقداماتی 
برای حذف این گروه از چرخه فروش محصوالت کشاورزی 
صورت بگیرد.  رئیس اتحادیه بارفروشان تهران در تشریح 
دالیل افزایش قیمت میوه های وارداتی ابراز کرد: افزایش 
قیمت م��وز در چند وقت اخیر ب��ه دلیل افزایش قیمت 
جهانی آن، باالرفتن نرخ ارز و افزایش تعرفه های وارداتی 
بوده است.  صابری در پایان گفت: با توجه به حجم باالی 
تولید میوه مش��کلی در زمینه تأمین میوه و سیفی جات 

مورد نیاز ماه مبارک رمضان وجود ندارد. 

کاهش 30درصدی اعتبارات اجرای 
عملیات آبخیزداری در سال 97

ی��ک مقام مس��ئول از کاهش 30درص��دی اعتبار 
200میلیون دالری مصوب شده برای اجرای عملیات 

آبخیزداری و آبخوان داری در سال 97 خبر داد. 
ناص��ر حیدری پ��ور، مع��اون آبخی��زداری، مراتع و 
امور بیابان س��ازمان جنگل ها در گفت وگو با باش��گاه 
خبرن��گاران ج��وان، درباره آخرین وضعی��ت اعتبارات 
اجرای عملیات آبخی��زداری و آبخوان داری اظهار کرد: 
با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر اجرای عملیات 
آبخی��زداری و آبخ��وان داری، 200 میلیون دالر اعتبار 
از محل صندوق توس��عه ملی ب��رای انجام این مهم به 
تصویب رس��ید.  وی از کاه��ش 30درصدی اعتبارات 
صندوق توس��عه ملی خبر داد و افزود: براساس احکام 
قانون بودجه سال 97، 30درصد از اعتبارات پروژه های 
مربوط به حوزه آبخیزداری و آبخوان داری کاهش یافت 

که براساس شرایط قانونی نمی توان کاری کرد. 

خبـر

آقامحمدی: اقدام ترامپ به خودکفایی 
اقتصادی کشور کمک می کند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: من فکر 
می کنم ترامپ جنس��ی مانند صدام دارد و همانطور 
ک��ه صدام با جنگ تحمیلی کش��ور را از نظر نظامی 
به خودکفایی رس��اند، ترامپ نیز کش��ور را از لحاظ 
اقتص��ادی به خودکفایی می رس��اند و ب��ه مرحله ای 
خواهیم رس��ید که کش��وری نتواند به سادگی ما را 

تحریم کند. 
به گ��زارش ایس��نا، علی آقامحم��دی در همایش 
ملی میزبانی ایرانی - اسالمی که در محل هتل هما 
ش��ماره دو برگزار شد، با اشاره به امنیت پایدار ایران 
تصری��ح کرد: ما هم اکنون در آس��یای جنوب غربی، 
موقعیت بس��یار خوبی داریم، اس��رائیل اگر بخواهد 
کوچک تری��ن حرکتی کند، بس��یار آس��یب خواهید 
دی��د، دیدیم که حرکت اخیر اس��رائیل بدون تلفات 
جانی ب��ود و حتی یک واحد اس��تراتژیک هم مورد 
ه��دف واقع نش��د. تبلیغات فراوانی انجام ش��د ولی 
اقدامی ص��ورت نگرفت. پیام فرس��تادند که ما قرار 

نیست با یکدیگر نزاع کنیم. 
وی افزود: ما امنیت مناس��بی داری��م. گروه هایی 
مانند داعش و طالبان نمی توانند کش��ور را به ورطه 
آشوب بکشانند. در همس��ایگی خراسان ناامنی های 
وس��یعی وجود دارد و ما توانس��تیم این ناامنی ها را 

مدیریت کنیم. 
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با اش��اره به 
نس��ل های کارآمد جوان کش��ور گفت: فرزندان دهه 
60 و 70 ما اکنون تحصیلکرده  هس��تند و این ثروت 
کمی نیس��ت. االن وظیفه ما این است که این ثروت 
را ب��ه کار بگیریم، به کارگرفتن به معنای اس��تخدام 

نیست. 
وی اضافه کرد: با کارمند درست کردن این نسل و 
نسل های قبلی خروجی مناسبی به دست نمی آید، با 
سیستم کارمندگزینی حال حاضر مجبور به دریافت 
مالیات حتی در دوران رکود هس��تیم. راه این است 
ک��ه این نی��روی تحصیلکرده و ج��وان اقتصاد فعلی 

کشور را دانش بنیان کنند. 
آقامحمدی با تشریح انواع ثروت اظهار کرد: به طور 
کلی سه نوع ثروت وجود دارد. ثروت طبیعی، ثروت 
تولیدی و ثروت ناملموس، ثروت طبیعی که ش��امل 
معدن، نفت و گاز می ش��ود که ایران از این نظر غنی 
اس��ت. در زمینه ثروت تولیدی نیز نس��بت به جهان 
کمب��ود نداریم و ب��ه میزان کاف��ی از منابع تولیدی 

برخورداریم. 
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام تأکید کرد: 
اگ��ر ترکیه از نظ��ر اقتصادی پیش��رفت می کند، به 
دلیل تکنولوژی برتر نیس��ت، بلکه باید رمز پیشرفت 
آنان مورد مطالعه قرار گیرد، صنایع تولید ش��کالت 
ایران این کار را انجام دادند و موفق بودند و س��االنه 
800میلی��ون دالر ص��ادرات دارن��د، صنای��ع تولید 
ماکارونی نیز در این وضعیت به س��ر می برند. زمانی 
تمام بازار ایران در دس��ت ترکیه بود اما اکنون ایران 

در حال قبضه بازار ماکارونی ترکیه است. 
وی ادام��ه داد: ما واحدهای تولی��دی داریم اما به 
خوبی از آن اس��تفاده نمی کنیم. نکته دوم آن است 
ک��ه به صنعت نگاه کوتاه مدت داریم. صنعت در ذات 
خود نیازمند برنامه ریزی بلندمدت اس��ت، نوسانات 
در ه��ر جایی هس��ت اما صنعت بای��د راه باثباتی را 
طی کند.  آقامحمدی تصریح کرد: زمان تحصیل من 
قیمت فروش را مس��اوی با قیمت تمام شده به عالوه 
سود می دانس��تیم، اکنون قیمت تولید را مساوی با 
قیمت فروش منهای س��ود می دانن��د، اکنون قیمت 
ف��روش را ب��ازار جهانی تعیین می کند و هر کس��ی 
قیمت پایین تری ارائه کرد برنده این بازار خواهد بود. 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: من 
از واحدهای برتر تولید پوشاک ترکیه بازدید داشته ام 
و می دانم که راز موفقیت آنها چیست، موضوع رقابت 
در جزییات اس��ت و ما باید ای��ن جزییات را رعایت 
کنیم، برخی از واحدهای تولید پوش��اک کش��ور از 
واحدهای مذکور ترک بازدید داش��ته اند و با رعایت 

برخی نکات اکنون به شکوفایی رسیده اند. 
وی افزود: مش��کل اصلی تولید ما نداشتن سرمایه 
ناملموس است و سرمایه ناملموس به معنای ارتباط، 
همکاری و اعتماد اس��ت. رقاب��ت در ایران بد تعبیر 
ش��ده اس��ت. پایه اصلی تولی��د در بخش خصوصی 
رفاقت است و بعد از آن رقابت به میان می آید، همه 

برای باقی ماندن تولید می کنند. 
آقامحمدی تأکید کرد: اگر می خواهیم کاری کنیم، 
باید به جای کلی گویی به بیان جزییات بپردازیم. ما 
کسانی را داریم که توانستند در این وضعیت صنعت 
به ش��کوفایی برس��ند. ما حت��ی در دوران تحریم به 

کشوری مانند آمریکا صادرات داشته ایم. 
عض��و مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام گفت: ما 
ح��دود 7200 اچ اس گمرکی داریم که تمام کاالها 
را درب��ر می گیرد، در حدود 1000 اچ اس ما واردات 
به کش��ور داریم و در حدود 60 اچ اس حیاتی است، 
 می توانی��م با هم��کاری صنایع مختلف ای��ن تعداد

اچ اس کاالهای وارداتی را در داخل کشور تولید کنیم. 
وی اضافه ک��رد: مبنای حرکت رفاق��ت در تولید 
است و نه تخریب بازار شرکتی دیگر، باید با همکاری 
یکدیگ��ر ب��ه رونق صنعت کش��ور کم��ک کنیم. در 
تجارت های بزرگ نباید از افزایش قیمت ها خوشحال 
بود، چراکه این افزایش قیمت ها نیاز به س��رمایه در 

گردش را افزایش می دهند. 

رئیس انجم��ن تولیدکنندگان آب های 
معدنی و آشامیدنی ضمن تأکید بر اینکه 
قیمت آب معدنی افزایش مجدد نداشته 
و ه��ر بطری نی��م لیتری نبای��د بیش از 
850 تومان باشد، گفت: این صنعت برای 

تولید با کمبود بطری مواجه است. 
پیم��ان فروه��ر در گفت وگو با ایس��نا، 
ضمن رد اخباری مبن��ی بر افزایش دوباره 
قیمت آب معدنی اظه��ار کرد: پس از اول 
اردیبهشت، افزایش قیمتی نداشتیم و اگر 
فروش��گاه هایی هس��تند که آب معدنی را 
به قیمت 1000 تومان می فروشند، بسیار 

محدودند و اساسا جزو انجمن نیستند. 
آب  انجم��ن  اعض��ای  اف��زود:  وی 
معدنی و آش��امیدنی ب��ا 100 عضو جزو 
بزرگ ترین های کشور هستند و اگر کسی 
قیمت آب معدنی را افزایش داده یا عضو 
انجمن نیس��ت یا خبر از آخرین تغییرات 

ندارد.  وی با اشاره به قیمت 850 و 1400 
تومانی برای آب های نیم و 1.5 لیتری گفت: 
م��واد اولیه تولید بطری های آب معدنی به 
قدری گران ش��ده که همین قیمت ها هم 
زیان ده است و تولیدکنندگان باید تعطیل 
ش��وند. اگرچه هنوز به اینجا نرسیدیم که 
در فروش��گاه ها آب معدنی وجود نداش��ته 
باشد، اما ممکن اس��ت در روزهای آینده، 
واحدهای تولیدی به طور کل تعطیل شوند. 
کما اینکه تاکنون بس��یاری از آنها تعطیل 
ش��ده و اگر انبارهای ش��ان هم خالی شود، 

دیگر نمی توانند آب توزیع کنند. 
همه صنایع با بحران تولید بطری 

روبه رو هستند
تولیدکنن��دگان آب های  انجمن  رئیس 
معدنی و آشامیدنی بحران تولید بطری را 
ع��الوه بر آب  معدن��ی در محصوالت دیگر 
از جمله صنعت روغن، لبنیات، شوینده ها، 

نوشابه نیز دانست و افزود: در وزارت صنعت 
با واحدهای پتروشیمی و بورس جلسه ای 
تش��کیل و در این جلس��ه مطرح شد که 
واحدهای تولیدی به مرز تعطیلی رسیده اند. 
مواد اولیه ای که سال گذشته حدود 4000 
تومان بود امروز به 10هزار تومان رس��یده 
اس��ت، بنابراین تولید اصال توجیهی ندارد 
و از طرفی اصال موادی برای تولید نیست.  
فروهر با بیان اینکه م��واد تولیدی متعلق 
به مجتمع پتروش��یمی ش��هید تندگویان 
اس��ت، گفت: عرضه  این م��واد اندکی کم 
ش��ده و از طرفی هیچ کس نمی داند چرا نه 
تولیدکننده ها مواد اولیه دارند و نه این مواد 
نصیب تولیدکنندگان پریفوم می شود.  وی 
افزود: ظاهرا تعدادی متخلف با استفاده از 
رانت، به دلیل اختالف قیمتی که در بورس 
و بازار ایجاد شده که کیلویی 3000 تومان 
اس��ت، این م��واد را می برند و با قیمت باال 

در بازار عرضه می کنند. ش��اهد هس��تیم 
تولیدکننده ای که 250 تن سهمیه ماهانه 
دارد، 50 تن سهمیه گرفته و متأسفانه این 
مواد س��ر از بازار آزاد درآورده است.  فروهر 
در پاس��خ به راهکار حل مش��کالت تولید 
بطری بیان کرد: واردات مواد اولیه در حال 
حاضر پول کالنی می خواهد که هیچ واحد 
تولیدی این پول را ن��دارد، بنابراین وزارت 
صنعت باید ب��ه این موض��وع ورود کند و 
متخلفان و خریداران کاذب که تولیدکننده 
واقعی نیستند و از طریق سایت بهین یاب 
وزارت صنعت به ب��ورس می روند و خرید 
می کنند را شناس��ایی کند ت��ا این مواد به 
دس��ت تولیدکنندگان واقعی برسد. بورس 
نیز بای��د عرضه هفتگ��ی را تنظیم کند و 
از طرفی مجتم��ع تندگویان هم باید کف 
عرضه خود را در هفته های پیش رو افزایش 

دهد تا بازار به آرامش برسد. 

دردسر کمبود بطری برای تولید

شنبه
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بازار خودرو،  طرح ساماندهی 
عملکرد  در  موج��ب ش��فافیت 
دول��ت در ح��وزه خودروه��ای 
واردات��ی ش��ده و می توان��د به 
عن��وان برنام��ه ای منس��جم در 
خودروه��ای  ب��ازار  خص��وص 
وارداتی نیز مورد اس��تفاده قرار 

گیرد. 
به گزارش پرش��ین خودرو، 
اوایل اردیبهشت ماه بود که با 
امض��ای 216 نماینده مجلس، 
یک فوریت طرح تعیین ضوابط 
خودروه��ای  ورودی  حق��وق 
س��واری وارداتی و ساماندهی 
ب��ازار خودرو در جلس��ه علنی 
 مجل��س ب��ه تصویب رس��ید. 
یک فوریت این طرح در حالی 
رس��ید  نمایندگان  تصویب  به 
که پی��ش از آن 217 نماینده 
مجلس درخواست رسیدگی به 
دو فوریت طرح ساماندهی بازار 
خودرو را امضا کردند و حال با 
گذش��ت نزدیک به یک ماه از 
تصویب یک فوریت این طرح، 
اظهارات مختلفی در خصوص 
تبعات این طرح یا حذف آن از 
سوی کارشناسان و نمایندگان 
مجلس مطرح می ش��ود، البته 
برخی س��خنان ض��د و نقیض 
می ش��ود  مط��رح  حال��ی  در 
ک��ه در ح��ال حاض��ر اعضای 
کمیس��یون صنای��ع مجل��س 

در ح��ال بررس��ی و ارزیاب��ی 
فوریت بعدی ای��ن طرح برای 
ارائه به صح��ت علنی مجلس 
هس��تند. مهدی دادف��ر، دبیر 
انجمن واردکنن��دگان خودرو، 
با اش��اره ب��ه برخ��ی اظهارات 
در خص��وص احتم��ال حذف 
بازار خودرو  طرح س��اماندهی 
گفت: برخالف نظراتی که این 
روزها عن��وان می ش��ود طرح 
به طور  خودرو  بازار  ساماندهی 
 قطع به نتیجه خواهد رس��ید. 
وی با توجه به جلسات متعدد 
کمیس��یون صنای��ع و معادن 
مجلس با انجمن واردکنندگان 
خ��ودرو، تصری��ح ک��رد: طرح 
تعیین ضواب��ط حقوق ورودی 
خودروهای س��واری وارداتی و 
س��اماندهی بازار خودرو ضمن 
با سیاس��ت های  مطابق  اینکه 
کلی نظام تنظیم ش��ده، بلکه 
برای  جامع��ی  بس��یار  ط��رح 
دس��تیابی به اه��داف موضوع 
در  کش��ور  خ��ودرو  واردات 
 راستای اسناد باالدستی است. 
ط��رح  دادف��ر،  گفت��ه  ب��ه 
س��اماندهی بازار خودرو، عالوه 
اینک��ه موجب ش��فافیت  ب��ر 
در عملک��رد دول��ت در حوزه 
خودروهای وارداتی می ش��ود، 
می توان��د به عن��وان برنامه ای 
منس��جم در خص��وص ب��ازار 

نی��ز  واردات��ی  خودروه��ای 
 م��ورد اس��تفاده ق��رار گی��رد. 
ط��رح  ک��رد:  تأکی��د  وی 
س��اماندهی بازار خودرو که در 
چن��د هفته اخی��ر یک فوریت 
آن ب��ه تصوی��ب نماین��دگان 
مجلس رس��ید حداقل یک تا 
سه ماه فرصت دارد که فوریت 
کمیس��یون های  در  آن  بعدی 
تخصصی بررس��ی و در صحن 
علنی مطرح مجلس به تصویب 
برس��د. بنابرای��ن ب��ا توجه به 
بررس��ی ها و جلسات مختلفی 
که در این زمینه برگزار ش��ده 
اس��ت، این طرح قاب��ل انتفاع 
نبوده و قطعاً به تصویب خواهد 

رسید. 
جامعیت و پختگی در واردات 
از نقاط قوت طرح دوفوریتی 

ساماندهی بازار خودرو
دبی��ر انجم��ن واردکنندگان 
خ��ودرو در ادام��ه ب��ا توج��ه 
فوریت��ی  دو  مزیت ه��ای  ب��ه 
بودن ای��ن طرح، اضاف��ه کرد: 
ی��ک فوری��ت دیگر ای��ن طرح 
همچنان در دس��ت کمیسیون 
صنایع در حال بررس��ی اس��ت 
ک��ه از نق��اط قوت ای��ن طرح 
می شود  موجب  چراکه  اس��ت، 
کمیس��یون های  در  نمایندگان 
ای��رادات  تخصص��ی  مختل��ف 
و اش��کاالت مختل��ف ط��رح را 

بررسی و عنوان کنند تا توسط 
کارشناسان مختلف رفع اشکال 
و ط��رح از جامعی��ت و پختگی 
ش��ود.  برخ��وردار   بیش��تری 
دادف��ر ب��ا اش��اره به ت��الش و 
کمیس��یون  ج��دی  پیگی��ری 
صنایع مجلس ب��رای به نتیجه 
رس��یدن ای��ن طرح، اف��زود: با 
توجه ب��ه پیگیری های مجلس 
هر گونه حذف طرح ساماندهی 
بازار خ��ودرو اص��اًل قابل تصور 
نیس��ت، بلکه ب��ا فعالیتی که از 
سوی ریاست کمیسیون صنایع 
و همچنی��ن رئی��س کارگ��روه 
خودروی��ی کمیس��یون صنایع 
مجل��س در حال انجام اس��ت، 
 قطعاً به تصویب خواهد رس��ید. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه تاکنون 
نگاه جامع��ی به موضوع خودرو 
ب��ه  نداش��ته ایم،  کش��ور  در 
کارشناس��ان  اظه��ارات  برخی 
در خصوص تأثی��ر منفی طرح 
س��اماندهی بازار خودرو بر بازار 
ارز پرداخ��ت و گفت: این طرح 
نمی تواند تأثی��رات منفی را بر 
ب��ازار به دنبال داش��ته باش��د، 
بلک��ه معتقدم این ط��رح تأثیر 
مثبت��ی ب��ر هزینه خان��وار در 
تأمین خودرو داش��ته و موجب 
ایجاد فض��ای رقابتی بین تولید 
داخ��ل و واردات خواهد ش��د، 
ضمن اینکه این طرح از منطق 

ریاضی پیروی می کند تا قیمت 
خودروی وارداتی در یک معادله 
و فرم��ول ب��ه نس��بت قیم��ت 

خودروی داخلی قرار گیرد. 
بستری برای ایجاد تعادل 

در بازار تقاضای خودروهای 
داخلی و وارداتی

واردکنندگان  انجم��ن  دبی��ر 
تأکید ک��رد: این ط��رح تبیین 
می کند که چه کسانی می توانند 
در حوزه خودرو فعالیت کنند و 
عماًل می��زان فعالی��ت افراد در 
این بخش از سوی دستگاه های 
 اجرایی قابل رصد و نظارت است. 
دادفر همچنین ب��ه تأثیر موارد 
ف��وق در ای��ن ط��رح و کاهش 
نرخ تعرفه بر ب��ازار خودروهای 
اظه��ار  و  پرداخ��ت  داخل��ی 
داش��ت: برخالف برخی نظرات، 
این ط��رح با توجه ب��ه کاهش 
تعرفه ه��ا نه تنها موجب افزایش 
تقاضا نخواهد شد، بلکه موجب 
ایج��اد تعادل در ب��ازار تقاضای 
 تولید داخل و وارداتی می شود. 
ب��ه گفت��ه وی، ام��روز هزین��ه 
خودروه��ای  لوکس تری��ن 
جهان ب��رای خری��د ارزان ترین 
خودروهای جهان از جیب مردم 
به دست می آید و از این رو طرح 
ساماندهی بازار خودرو به دنبال 
این است که این معضل را حل 

کند. 

ط��ی س��ال های اخی��ر تن��وع تولید، 
مونتاژ و واردات خودرو در ش��رکت های 
خودروس��ازی ایران به گون��ه ای بوده که 
گاه در یک سگمنت واحد چندین خودرو 
عرضه شده است. حال این پرسش مطرح 
اس��ت که آیا این خودروه��ا در یک بازه 
 قیمت��ی بازار دیگری را خراب نمی کنند؟ 
به گزارش پدال نیوز، بس��یار دیده ش��ده 
اس��ت که دو گ��روه خودروس��ازی ایران 
خودرو و س��ایپا در یک سگمنت قیمتی 
)ناحی��ه قیمتی خودرو(، دو یا س��ه مدل 
خ��ودرو، محصوالت��ی بعض��اً ب��ا تولی��د 
 مشترک یا کاماًل وارداتی عرضه کرده اند. 
اس��ت  مط��رح  پرسش��ی  رو  ای��ن    از 
که آی��ا با عرض��ه چند خ��ودرو در یک 
ب��ازه قیمتی ب��ازار هر یک تح��ت تأثیر 
دیگ��ری ق��رار نمی گیرد و مش��تریان را 
گی��ج نمی کند؟ آی��ا ای��ن روش فروش 
خودرو در س��ایر کش��ورها مرسوم است 
و حت��ی غول ه��ای خودروس��ازی جهان 
نی��ز همی��ن روش ه��ا را ب��رای فروش و 
 تنوع محصوالت خود ب��ه کار می بندند؟ 
 دیگر اینکه عرضه چند مدل خودرو چه 
داخلی، چه بازار مشترک و چه وارداتی در 

یک رن��ج قیمتی بازار رقابتی برای همان 
ش��رکت را بر هم نمی زند؟ از سوی دیگر 
چه می��زان رقابت قیمتی برای یک گروه 
خودروس��ازی می تواند مؤثر واقع شود و 
 مشتریان را به س��مت این بازار بکشاند؟ 
خودروس��ازی  گ��روه  مث��ال    به ط��ور 
ایران خودرو طی دو سال گذشته خودرو 
2008 و کپچ��ر را در ی��ک ب��ازه قیمتی 
و گ��روه خوروس��ازی س��ایپا، کوئیک و 
برلیان��س، یا انواع برلیانس با س��اندرو را 
با آپشن های مختلف در یک بازه قیمتی 
ق��رار داده اس��ت. البته گرچه س��لیقه و 
میزان عالقه مش��تریان به نوع آپشن ها، 
س��ایز خ��ودرو و نوع ص��رف برمی گردد، 
اما این پرس��ش مطرح اس��ت که رقابت 
در فروش خودرو در یک س��گمنت برای 
ی��ک گ��روه خودروس��از گل ب��ه خودی 
 اس��ت یا تکمیل سبد عرضه محصوالت؟ 
  عب��داهلل بابای��ی- کارش��ناس صنع��ت 
خ��ودرو- در این باره می گوی��د: در این 
باره تنوع تعدد خودرو در یک س��گمنت 
موضوع ایجاد رقیب در بازار نیست، بلکه 
موضوع تکمیل س��بد قیمتی شرکت های 
عرضه کننده اس��ت؛ چرا که ممکن است 

در یک س��گمنت نیاز بازار بیش از تعداد 
تولید آن خودرو باشد. 

او می افزای��د: ممکن اس��ت توان تولید 
یک خودرو در یک س��گمنت واحد تنها 
10 هزار دستگاه باش��د، اما نیاز بازار آن 
محص��ول به بی��ش از 20 هزار دس��تگاه 
برسد، از این رو شرکت های عرضه کننده 
ب��ا ش��ناخت ب��ازار و نیاز س��نجی ب��ازه 
قیمتی، محصوالتی مش��ابه ی��ا با همان 
ب��ازه قیمتی عرض��ه می کنن��د و همین 
امر به ج��ای ایجاد رقابت، س��بد عرضه 
 محصوالت خودروساز را تکمیل می کند.
 ب��ه گفت��ه بابای��ی، با ای��ن اق��دام بازار 
خودروس��ازان به واس��طه ذائقه مشتری 
به س��مت تنوع بیشتر محصوالت حرکت 

می کند. 
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ 
به اینکه آیا ای��ن مدل عرضه محصوالت 
در می��ان خودروس��ازان خارج��ی نی��ز 
دی��ده می ش��ود، اظه��ار می کن��د: قطعاً 
خودروسازان خارجی نیز پیشتاز این امر 
بوده اند. به گونه ای که در یک س��گمنت 
قیمتی چندین مدل خودرو و بر اس��اس 

نیاز و ذائقه مشتری ارائه کرده اند. 

او تأکی��دی می کن��د: گاه پی��ش آمده 
اس��ت که ش��رکت های خودروساز، یک 
خ��ودرو را در کش��وری با نام��ی دیگر و 
همان خودرو را با نامی دیگر در کشوری 
دیگ��ر عرض��ه می کنن��د که همی��ن امر 
موج��ب رقابت و ایجاد ب��ازار جدید برای 

مدل خودرویی محسوب شود. 
بابایی ادامه می دهد: البته نوع عرضه و 
نام محصول بر اساس نیاز و تقاضای بازار 
کشورها بررسی می شود و هیچ خللی در 
عرضه یا خراب کردن بازار خودروی دیگر 

با همان بازه قیمتی ایجد نخواهد کرد. 
به نظر می رس��د دو خودروساز داخلی 
نیز ب��ا افزای��ش تنوع س��بد محصوالت 
خود چ��ه در بخش خودروه��ای داخلی 
و چ��ه در بخش خودروهای مش��ترک و 
وارداتی نیز رویه ش��رکت های خارجی را 
پیش گرفته اند و بر اساس نیاز و تقاضای 
ب��ازار ایران، در حال ارتقای بازار و عرضه 
محص��والت متع��دد هس��تند ک��ه طی 
سال های اخیر ش��اهد عرضه خودروهای 
متع��دد از هر دو ش��رکت در ی��ک بازه 
قیمتی بوده ایم که این امر تکمیل س��بد 

خرید خودروسازان را تداعی می کند. 

مونتاژ و واردات خودرو چند مدل خودرو به نفع خودروسازان است؟ 

در گفت و گو با دبیر انجمن واردکنندگان خودرو بررسی شد

سیاه و سپید طرح ساماندهی بازار خودرو
اخبار

خودروسازان فقط به مونتاژ بسنده 
نکنند

یک کارش��ناس صنعت خودرو گفت خروج آمریکا 
از برجام نش��ان داد که خودروسازان نباید خود را به 
مونتاژ صرف خودروهای خارجی محدود کنند، بلکه 
تمرکز آنها باید بر طراحی و تولید محصوالت داخلی 
باشد.  به گزارش پدال نیوز، ابوالفضل خلخالی اظهار 
کرد: در صنعت خودرو از لحاظ دانش فنی مش��کل 
جدی برای طراحی و تولید محصوالت داخلی نداریم 
و می توانیم خودروهایی با کیفیت مناس��ب طراحی 
و تولی��د کنیم. او با بیان اینکه ب��ا این حال صنعت 
خ��ودروی ما از آغاز ش��کل گیری در نیم قرن پیش، 
بیش��تر یک صنعت مونتاژکار بوده است، خاطرنشان 
کرد: درواقع خودروس��ازان ترجی��ح داده اند به جای 
سرمایه گذاری روی طراحی و تولید خودروی داخلی، 
محصوالت خارجی را وارد کرده و مونتاژ کنند.  عضو 
هیأت علمی دانش��گاه علم و صنعت ادامه داد: البته 
مونت��اژ خودروی خارجی به خودی خود بد نیس��ت 
و اثرات مثبت��ی همچون انتقال دان��ش روز صنعت 
خ��ودروی جهان به داخل دارد اما در این راه نباید از 

تقویت و توسعه توان داخلی غافل شد. 
او اف��زود: پ��س از اجرای��ی ش��دن برج��ام نی��ز 
همکاری ه��ای مناس��بی ب��ا خودروس��ازان مط��رح 
بین المللی آغاز ش��د اما این همکاری ه��ا نباید ما را 
از راه اصلی که همان خودروس��از ش��دن و توس��عه 
محصوالت داخلی اس��ت غافل کند.  خلخالی با بیان 
اینکه خودروسازان در چند سال اخیر چند خودروی 
جدید را با اس��تفاده از توان داخلی طراحی و عرضه 
کرده ان��د، تصریح کرد: در مجم��وع این خودروها از 
کیفیت قابل قبول��ی برخوردارن��د، بنابراین اتفاقات 
جدی��دی همچون خروج آمری��کا از برجام را باید به 
ف��ال نیک گرفت و از آن ب��رای تقویت توان طراحی 
و تولی��د صنع��ت خ��ودروی داخل��ی بهره ب��رد.  او 
خاطرنش��ان کرد: اگرچه بررس��ی ش��رایط و مواضع 
اخیر کشورهای اروپایی نشان می دهد خروج آمریکا 
از برجام تأثی��ری بر همکاری های بین المللی صنعت 
خودرو نخواهد داشت اما این اتفاق بهانه خوبی برای 
تمرکز بیشتر بر توان ملی با هدف تولید خودروهای 

با کیفیت داخلی است. 

اجرای پرداخت کرایه تاکسی با موبایل 
در تهران تا نیمه نخست امسال

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
ش��هر تهران از اجرای سراسری پرداخت الکترونیکی 
کرایه تاکس��ی از طریق تلفن همراه از نیمه نخست 
امس��ال خبر داد.  به گزارش ایس��نا، علیرضا قنادان 
با اش��اره ب��ه اینکه در ح��ال حاضر ط��رح پرداخت 
الکترونیکی کرایه تاکس��ی با اپلیکیشن تلفن همراه 
»فون پی« در خطوط پایانه ونک در حال اجراس��ت، 
گف��ت: با توج��ه به اینک��ه این م��دل پرداخت نو و 
مبتکرانه اس��ت، بای��د مالحظات اجرای��ی برای آن 
مدنظر قرار گیرد تا تصویر نس��بتا خوبی ارائه ش��ود. 

بر این اساس طرح به صورت مداوم پایش می شود. 
وی ب��ا بیان اینکه چارچوب اس��تاندارد سیس��تم 
و آیین نام��ه این طرح در حال نهایی ش��دن اس��ت، 
خاطرنش��ان ک��رد: طب��ق برنامه ریزی ها مقرر ش��د 
آیین نامه ها به زودی آماده ش��ود تا مصوبات الزم را 
اخذ کند.  مدیرعامل س��ازمان مدیریت و نظارت بر 
تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به زیرساخت های الزم 
برای اجرای طرح پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی، 
عن��وان کرد: در انتظار ایجاد زیرس��اخت ها از طریق 
سازمان فناوری اطالعات ش��هرداری تهران هستیم 
تا این طرح حداکثر تا پایان خردادماه امس��ال نهایی 
و اجرا ش��ود.  بر اس��اس گزارش پایگاه اطالع رسانی 
شهرنوش��ت، قنادان با بیان اینکه تالش می کنیم تا 
پلتف��رم ب��ازی را راه اندازی کنی��م، تصریح کرد: این 
کار ب��ه این خاطر اس��ت تا به جای اینکه ما س��راغ 
سیس��تم های جدید برویم، این سیستم ها به صورت 
خ��ودکار با ما هم��کاری کرده و ب��ا یکدیگر ارتباط 
زیرساختی داشته باشند. بنابراین به شرکت هایی که 
بتوانند براس��اس پروتکل فعالیت کرده و امکان فنی 

داشته باشند، مجوز داده می شود. 

فراخوان تولیدکنندگان 
موتورسیکلت برقی

س��ازمان برنام��ه و بودج��ه در فراخوانی خواس��تار 
ثبت نام تولیدکنندگان واجد ش��رایط موتورس��یکلت 
جهت جایگزینی موتورسیکلت های بنزینی فرسوده با 
برقی ش��د.  به گزارش مهر، سازمان برنامه و بودجه در 
فراخوان به تولیدکنندگان موتورسیکلت برقی، خواستار 
معرفی تولیدکنندگان واجد شرایط موتورسیکلت جهت 
جایگزینی موتورس��یکلت های بنزینی فرسوده بنزینی 
با برقی ش��د.  در این فراخوان آمده اس��ت: در راستای 
اجرایی ک��ردن برنامه جایگزینی موتورس��یکلت های 
بنزینی فرس��وده با موتورس��یکلت های برقی )موضوع 
تبصره 18 قانون بودجه سال 1397(، به منظور کاهش 
آلودگی هوا و بهینه س��ازی مصرف س��وخت، سازمان 
برنامه و بودجه کشور درصدد شناسایی تولیدکنندگان 
واج��د ش��رایط اس��ت. تولیدکنن��دگان عالقه مند به 
مشارکت در این برنامه می توانند مشخصات خود را در 

سامانه http: //EMP. mporg. ir ثبت کنند. 

اخبار

ارتقای تکنولوژی قطعه سازان در جریان 
همکاری با پژو و رنو یکسان نبود

عض��و انجمن قطعه س��ازان ای��ران گف��ت معتقدم 
قراردادهای خودروس��ازان با شرکای خارجی در حوزه 
تکنولوژی با ش��رایط و امتیازات بیش��تری می توانست 

منعقد شود. 
رض��ا رضایی، عض��و انجمن قطعه س��ازان ایران، در 
گفت وگو با پرش��ین خودرو، با بیان این مطلب اظهار 
داشت: طی سال های اخیر عمده قطعه سازان توانمند 
به هم��راه بخش دیگ��ری از قطعه س��ازان داخلی در 
راس��تای ج��ذب و دس��تیابی ب��ه تکنول��وژی جدید 
 و ب��ه روز هم��کاری خوبی را ب��ا پژو و رنو داش��ته اند. 
وی اف��زود: البته نحوه ارتقای تکنولوژی قطعه س��ازان 
در جریان همکاری با پژو و رنو یکسان نبود، به طوری 
که ش��رکت پژو ب��ا ایج��اد جوینت ونچ��ر فضایی را 
فراه��م کرد تا تعداد قابل مالحظه ای از قطعه س��ازان 
کش��ور در جریان قراردادهای خودرویی پس��ابرجامی 
نس��بت به ارتق��ای مهارت نی��روی مدیری��ت، دانش 
 فنی و رش��د تکنولوژی گام های خوبی را برداش��تند. 
  رضای��ی ادام��ه داد: در جری��ان ارتق��ای تکنولوژی 
قطعه سازان، شرکت رنو بیشتر از طریق آموزش هایی 
ک��ه برای ارتقای قطعه س��ازان نیاز بود و در راس��تای 
جوین��ت ونچر با قطعه س��ازان، زمینه توس��عه دانش 
 فنی و رش��د تکنول��وژی قطعه س��ازان را فراهم کرد. 
ای��ن عضو انجمن قطعه س��ازان ایران اف��زود: هر چند 
در جری��ان همکاری های��ی که برای رش��د تکنولوژی 
ص��ورت گرف��ت، برخی جوین��ت ونچرها ب��ه صورت 
مش��ترک با پژو و رنو ایجاد ش��د، البته بخشی از این 
روند هم��کاری منحصرا توس��ط رنو ص��ورت گرفته 
اس��ت، به طوری در همین راس��تا رنو اع��الم آمادگی 
ک��رده که می تواند مهندس��ان و قطعه س��ازان داخلی 
را ب��ه منظ��ور ارتقای فناوری و افزایش س��طح دانش 
 فن��ی و تکنول��وژی ب��ه تکنو س��نتر رنو اع��زام کند. 
به گفت��ه وی، در ح��ال حاضر از می��ان بیش از یک 
ه��زار واح��د قطعه س��ازی در کش��ور، ح��دود 500 
قطعه س��ازی به روز داریم که از مدیریت هوش��مند و 
 نی��روی متخصص و مه��ارت باال برخوردار هس��تند. 
رضایی با اشاره به احتمال ایجاد برخی موانع در مسیر 
توسعه صنعت خودرو و قطعه س��ازی با خروج آمریکا 
از برجام اظهار داش��ت: اطمین��ان دارم که بنگاه های 
کس��ب و کار در ح��وزه قطعه س��ازی و خودروس��ازی 
ب��ا اراده و تکیه ب��ر توانمندی ها می توانند در مس��یر 
 توس��عه راس��خ تر و با توان بیش��تری حرک��ت کنند. 
وی تأکی��د کرد: امروز باید با اس��تفاده بهینه از دانش 
موجود در صنعت خودرو و قطعه سازی به نحوی حرکت 
کنیم که از برنامه ریزی ها و اهداف از پیش تعیین شده 
جلوتر افتاده و در مس��یر روبه رو با شتاب بیشتری به 
پیش رویم. به عنوان مثال می توان در برخی قرارداد ها 
مانند تولید پژو 301 با س��رعت و پش��تکار بیشتری 
 عم��ل کرد و زمان عرض��ه آن به ب��ازار را کاهش داد. 
عضو انجمن قطعه س��ازان ایران با اشاره به اینکه امروز 
سهم باالیی از مواد اولیه صنایع از داخل تأمین می شود، 
خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی از مسئوالن انتظار 
می رود با استفاده بهینه از ظرفیت بنگاه های کسب وکار 
و با وجود منابع در اختیار و ابداع قوانین و رفع مسائل 
بانکی و تمرکز بر عدالت محوری به نحوی عمل کنند 
که نسبت به گذشته، بنگاه های کسب وکار تولیدی از 

خدمات بهتری بهره مند شوند. 

کاهش تعرفه خودروهای وارداتی 
موجب آسیب تولید داخلی خواهد شد

عضو کمیس��یون اصل نود مجلس شورای اسالمی 
در خص��وص کاهش تعرفه خودروهای وارداتی گفت 
کاه��ش تعرف��ه خودروهای وارداتی موجب آس��یب 
تولید داخلی خواهد شد و از آنجا که تالش ما حفظ 
و تقویت تولید داخل اس��ت، در نتیجه تعرفه ها باید 
معقول و مطلوب باش��ند، به طوری که به تولید داخل 

ضربه نزنند.  
به گزارش خبر خودرو، عضو کمیس��یون اصل نود 
مجلس ش��ورای اس��المی در خصوص کاهش تعرفه 
خودروه��ای واردات��ی اظهار داش��ت: کاهش تعرفه 
خودروه��ای واردات��ی موجب آس��یب تولید داخلی 
خواه��د ش��د و از آنجا که تالش ما س��عی بر حفظ 
و تقوی��ت تولید داخل اس��ت در نتیجه تعرفه ها باید 
معقول و مطلوب باش��ند به طوری که به تولید داخل 
ضرب��ه نزنند، همچنی��ن در این زمین��ه می توان از 
تجارب دیگر کش��ورها نیز به صورت معقول استفاده 

کرد. 
عل��ی محمد مرادی در گفت وگو ب��ا خبرخودرو با 
توجه به افزایش نرخ ارز و نابس��امانی موجود در بازار 
ارز و تأثیر آن بر قیمت خودروهای داخلی گفت: در 
ش��رایط حاکم بس��یاری از اقالم کاال افزایش قیمت 
نداش��ته اند و چنانچ��ه فقط قیمت خ��ودرو افزایش 
یابد معقوالنه نیست، لذا خودروسازان باید در جهت 
کاهش وابستگی به ارز و افزایش میزان داخلی سازی 
تالش نمایند تا در چنین ش��رایطی با افزایش قیمت 

مواجه نشوند. 
نماینده مردم ق��روه و دهگالن در مجلس تصریح 
کرد: در برخی موارد ش��رایط سخت و دشوار موجب 
تقویت و پیش��رفت می ش��ود، خودروس��ازان باید با 
افزایش داخلی س��ازی و کاهش وابستگی به قطعات 
خارجی از ش��رایط حاکم در جهت رش��د و توس��عه 

بهره گیرند. 
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معاون توس��عه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت از 200 هزار طرح س��رمایه گذاری ارائه ش��ده از س��وی کارآفرینان، 

30هزار طرح در کمیته های فنی و بانک های عامل نهایی شد. 
عیسی منصوری در گفت وگو با ایرنا، افزود: 
بانک ها 12 هزار میلیارد ریال اعتبار برای این 
طرح ه��ای کارآفرینی تصویب کرده اند که در 

فرآیند پرداخت قرار دارد. 
وی همچنین ش��کل گیری سبک و سیاق 
هم��کاری بین دس��تگاهی در س��طح ملی و 
بخش دولت��ی و بخش خصوصی برای اجرای 
برنامه های توس��عه اش��تغال و کارآفرینی را 
مهم ترین اتفاق س��ال 96 بی��ان کرد و افزود: 
پارسال برنامه اشتغال فراگیر در سال اول اجرا 

به طور نسبی پیش رفت. 
اسحاق جهانگیری، رئیس ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی تیرماه پارسال در ابالغیه ای به 

همه دستگاه های اجرایی، تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با 
عنوان »برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396« را با هدف افزایش جمعیت 

شاغل کشور به میزان 970 هزار نفر ابالغ کرد. 

برنام��ه اش��تغال فراگیر به تأیی��د کارگروه منتخب س��تاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی متش��کل از رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر 
امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس س��ازمان 
اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک 
مرکزی، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه 
ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول 

رئیس جمهوری رسیده است. 
در برنامه اشتغال فراگیر، بخش نخست به 
کلیات، بخش دوم به معرفی برنامه اشتغال 
فراگیر در سال 1396، بخش سوم به فرآیند 
اجرایی )تقس��یم کار دس��تگاهی( و بخش 
چهارم به ارزیابی، پایش و ارزشیابی و الزامات 

اجرای برنامه اختصاص یافته است. 
ب��ه گفته منصوری، به دلیل کمبود منابع 
اختصاص یافته در این حوزه برنامه ها به طور 

نسبی پیش رفت. 
وی بیشترین استقبال در طرح های سرمایه گذاری در حوزه اشتغال 
روس��تایی را مربوط به ح��وزه دام، صنایع تبدیل��ی و گیاهان دارویی 

عنوان کرد. 

تنس��نت، باارزش ترین شرکت آسیا، گزارش مالی زمستان 2018 را منتشر 
کرده که به موجب آن، ش��اهد رش��د 61درصدی س��ود خالص خود به لطف 
بازی های موبایل بوده است.  به گزارش زومیت،  همانطور که می دانید ارزش 

بازار تنسنت سال گذش��ته از مرز 500 میلیارد 
دالر عبور کرد و از این رو این شرکت چینی لقب 
باارزش ترین شرکت قاره کهن را یدک می کشد. 
تنسنت موفق شد در زمستان 2018 عملکردی 
فراتر از پیش بینی کارشناسان وال استریت داشته 
باشد.  براساس گزارش مالی تنسنت، سود خالص 
این ش��رکت از مرز 3.7 میلیارد دالر عبور کرده 
است. ش��رکت چینی موفق شده درآمدی 11.5 
میلی��ارد دالری به ثبت برس��اند. س��ود خالص 
تنس��نت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
شاهد افزایشی 61درصدی بوده، حال آنکه درآمد 
شرکت چینی افزایشی 48درصدی به خود دیده 
است.  تنسنت که تا پیش از این بخش بزرگی از 

درآمد خود را با فروش بازی  پی سی کسب می کرد، اکنون در دنیای بازی های 
موبایل عملکرد بسیار درخشانی دارد و بخش بزرگی از رشد درآمد و سوددهی 
خود را وامدار عملکرد خوب در حوزه بازی های موبایل اس��ت. تا س��ال 2017 

تنس��نت بخش اعظمی از درآمد خود را از طریق فروش بازی  پی س��ی کسب 
می کرد؛ حال آنکه این شرکت موفق شده است درآمد خود را از بازی  موبایل 
افزایش دهد. در حال حاضر شاهد افزایش فاصله درآمد بازی های موبایل این 
ش��رکت با بازی های پی سی هستیم.  در حال 
حاضر تنسنت دو بازی بزرگ موبایل در اختیار 
دارد و در بازار جهانی منتشر کرده است. این دو 
Player Unnknown Battl -  اازی مهم،
grounds و Fortnite هس��تند. از جمل��ه 
 Honour بازی های پرطرفدار تنسنت باید به
of Kings اشاره کرد که عالوه بر کشور چین، 
در سراسر جهان نیز طرفداران بی شماری دارد 
و این موضوع برگرفته از سیاست های تنسنت 
برای جذب هرچه بیشتر کاربران به سمت این 
بازی اس��ت. آمار تنسنت نشان از این دارد که 
بازی های موبایل نزدیک به 3.4 میلیارد دالر در 
طول زمستان 2018 عاید تنسنت کرده اند که 

68درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. 
در مقابل، فروش بازی های پی س��ی با درآمد 2.2 میلیارد دالری، رش��دی 

نداشته و در طول 12 ماه اخیر ثابت بوده  است. 

معاون وزیر کار: 

افزایش 61درصدی سود خالص تنسنت به لطف بازی های موبایل 30 هزار طرح سرمایه گذاری کارآفرینی نهایی شد

ش��خصیت ش��ما میانگین پنج فردی است که بیش��تر وقت خود را با آنها 
می گذرانید. می خواهید چه ویژگی هایی داشته باشید؟ ابتدا باید این ویژگی ها 
را در اطرافیان خود بیابید.  اطرافیان می توانند در مس��یر رس��یدن ش��ما به 
قله موفقیت تأثیر محسوس��ی ایجاد کنند، پس ش��ناخت کاملی نس��بت به 
همراهان خود داش��ته باش��ید. در برخی موارد ممکن است این افراد به ظاهر 
دوست از شما سوءاستفاده کنند. بهتر است اطرافیان خود را زودتر بشناسید. 
سپس اگر گزینه نامناسبی بین آنها پیدا کردید، دور او را خط بکشید. در مقاله 
امروز می خواهیم در تشخیص اطرافیان و همکاران مفید به شما کمک کنیم، 
در ادامه با ما همراه باشید.  افرادی که وقت خود را با آنها می گذرانید، می توانند 
بر زندگی شما تأثیر بگذارند. وقت تان را با چه افرادی می گذرانید. آیا چشم انداز 
اهداف خود را در همراهی با این افراد مش��اهده می کنید؟ افرادی که اطراف 
شما هستند قدرت این را دارند که نظرتان را به راحتی تغییر دهند.  دوستان 
و خیرخواهان ش��ما افرادی هستند که می خواهند شما پیشرفت کنید. آنها 
همیشه سعی می کنند شما را برای بهتر شدن به جلو ُهل دهند. خیرخواهان 
افرادی هستند که به شما الهام می بخشند و باعث افزایش انگیزه و اعتماد به 
 نفس تان برای پیش��رفت کردن می ش��وند. زمانی که با چنین افرادی هستید، 
روحیه بهتری نس��بت به قبل خواهید داشت.  اما ممکن است نوع دیگری از 
افراد هم در اطراف شما باشند، آنها از همه چیز و همه کس شکایت می کنند. 
این افراد دائماً در حال بهانه جویی برای انجام ندادن کارها هس��تند. به صورت 
کلی آنها دنیا را از دید منفی می بینند. حتی اگر ش��ما هم  نظر منفی درباره 
موارد کوچک نداشته باشید؛ آنها نظرتان را عوض خواهند کرد. به طور خالصه، 
آنها همراهانی بسیار بد هستند و فقط درباره نیمه خالی لیوان نظر می دهند.  
در ادامه اخالقیات 12 نوع از افرادی را که باید از آنها دوری کنید، شرح داده ایم. 

1 - انگل
این افراد به ظاهر ش��ما را تحسین می کنند. انگل ها در فرصت های مشترک 
س��عی می کنند تا به جای این که کار خود را انجام دهند، منفعت ش��ما را هم 
بدزدند. افراد انگل صفت به سمت شبکه انسانی شما شیرجه می زنند تا به اهداف 
خود برس��ند. آنها کاری می کنند که ش��ما درنهایت احساس پوچی و شکست 

کنید. این افراد در مسیر راه می توانند آسیب های زیادی را به شما برسانند. 
2 - خودخواه

این افراد فقط زمانی برای ش��ما وقت می گذارد که برای ش��ان مقدور باشد. 
آنها زمانی با ش��ما حرف می زنند که به فردی برای گوش دادن نیاز داش��ته 
باشند. یک فرد خودخواه تنها مواقعی که نیازی دارد، در دسترس شما خواهد 
بود. رابطه هرگز نباید یک طرفه باشد و شما نیز نباید وقت خود را با این نوع 

فرصت طلب های خودخواه هدر دهید. 
3 - کینه توز

این فرد قادر به بخشیدن و فراموش کردن نیست. فرد کینه توز به ناراحتی 
خ��ود ادامه می دهد و نمی تواند روی خود یا هدف مش��ترک با ش��ما تمرکز 
کند. وقتی با آنها هستید نباید هیچ اشتباهی کنید، چون این اشتباه اولین و 
آخرین اشتباه تان خواهد بود. پیشنهاد می کنیم از همنشینی با افراد کینه توز 

پرهیز کنید. 
4 - بدقول

آنها دائماً در حال وعده دادن هستند و سپس به آن وعده عمل نمی کنند. 
آنها چیزی را می گویند که شما می خواهید و سپس کاری را انجام می دهند 
که خودشان می خواهند. تقریباً غیرممکن است رابطه مناسبی با چنین فردی 

بسازید که به حرفه ای او هیچ اعتمادی ندارید. 
۵ - فرد قضاوتی

چنین ف��ردی درباره همه افراد نظر می دهد و قضاوت می کند. آنها خود را 

ی��ک فرد بی نقص می دانند و دائماً در حال عیب جوی��ی از دیگران و قضاوت 
کردن درباره آنها هس��تند. اگر به صحبت های یک فرد قضاوتی گوش دهید، 
درواقع او به  جای تفسیر دیگران، خود را تفسیر می کند. وقتی که با شما مخالف 

شدند، همین قضاوت ها را پیش دیگران درباره شما می کنند. 
6 - دروغگو

فردی که دائماً در حال دروغ گفتن به ش��ما اس��ت. او با نگفتن حقیقت به 
رابطه با ش��ما بی احترامی کرده است. دروغ گفتن باعث بی اعتمادی می شود. 
اگر آنها از روی عادت یا برای منفعت خود به شما دروغ بگویند، نباید به آنها 

اعتماد کنید حتی اگر حرف شان کمی به واقعیت نزدیک باشد. 
7 - منفی نگر

هم��ه ما گاه و بی گاه از چیزی ش��کایت می کنیم ول��ی در این  بین افرادی 
هستند که دائماً در حال شکایت کردن، عیب جویی و سرزنش کردن هستند. 
ب��ا این  هم��ه منفی نگری به راحتی می توانند ش��ما را فرس��وده کنند و تمام 
انگیزه هایتان را بسوزانند. تا به حال هیچ فردی با منفی نگری به جایی نرسیده 

است. بهتر است فاصله خود را از این افراد حفظ کنید. 
8 - حسود

این فرد دائماً در حال حسادت ورزیدن به اطرافیان خود است. برای او فرقی 
ندارد که به کار یا ش��خصیت شما حسادت کند. او کاری می کند که شما به 
خاط��ر تجربه مثبت خود احس��اس نارضایتی کنید. درحالی که تجربه مثبت 
یک موفقیت باید باعث ش��ادی ش��ما شود. حس��ادت یکی از بدترین اشکال 

رفتار سمی است. 
9 - سوءاستفاده گر

یک فرد سودجو توانایی دارد تا شما را مجبور به انجام دادن کاری کند که 
خودش می خواهد. او فقط زمان هایی با شما مهربان است که می خواهد کاری 
برایش انجام دهید. اگر شما کار باب میل افراد سودجو انجام ندهید، آنها کاری 
می کنند که احساس گناه کنید. اگر دائماً در حال انجام دادن کاری هستید که 

نمی خواهید، احتماالً یک نفر در حال سو ءاستفاده از شما است. 
10 - کسی که گذشته را به شما یادآوری می کند

افرادی که در زندگی ش��ما هس��تند، باید به شما فرصت رهایی از گذشته 
را بدهند و درک درس��تی از اشتباهات شما داشته باشند. آنها نباید یک قدم 
نادرس��ت را پشت سر هم به شما یادآور کنند. هیچ کس نیاز ندارد اشتباهات 

گذشته اش را دائماً جلوی چشمانش ببیند. 
11 - نفوذ بد

این فرد باعث می ش��ود شما دس��ت به انتخاب هایی بزنید که بابت شرایط 
نامناس��ب آنها دائماً احساس نگرانی دارید. این افراد را با افرادی که تمایل به 
پیشرفت شما دارند، اشتباه نگیرید. وقتی که دائماً احساس اضطراب و بی قراری 

دارید، بدانید یک جای کار اشتباه است. 
12 - غیرحمایتگر

افرادی که در زندگی ش��ما هس��تند باید ش��ما را حمایت کنند. آنها باید 
به اهداف ش��ما اهمیت دهند و زمان موفقیت هایتان خوش��حال شوند. افراد 
غیرحمایتگر ظاهراً به دستاوردهای شما اهمیتی نمی دهند و مواقعی که به آنها 
نیاز دارید، کنارتان نیستند. با افرادی همراه باشید که شما را تشویق می کنند 
تا به اهداف تان برسید.  به یاد داشته باشید که شما قرار است تبدیل به افراد 
شجاع اطراف تان شوید. پس شهامت آن را داشته باشید که افراد ضعیف را از 
زندگی خود بیرون کنید. راهی ساده و علمی برای افزایش بهره وری در محیط 
کار شناسایی اطرافیان و جدا کردن دوستان خوب از دوستان بد است که در 

این مقاله به نحوه شناسایی آنها پرداختیم. 
inc/zoomit :منبع

همراهان و همکارانی که باعث شکست شما می شوند

یادداشت

رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد اس��ت اقتصاد ایران در اختیار بخش دولتی 
است و مستقیما از سیاست ها، تصمیم ها و مسائل اجرایی دولت اثر می گیرد.  به 
گزارش خبرآنالین، مسعود خوانساری با اشاره به تأثیر مسائل سیاسی روی فضای 
کس��ب و کار، اظهار داشت: فضای کس��ب و کار به طور معمول تا حدی از فضای 
سیاسی تأثیر می پذیرد. وی افزود: در واقع عوامل روانی نشأت گرفته از تغییرات و 
تحوالت سیاسی، در انتظار فعاالن اقتصادی، جامعه و مردم اثرگذار است. بر این 
اساس، انتظاری که شکل می گیرد، روی فضای کسب و کار تأثیر خواهد داشت.  
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: این تأثیر در کشور بیشتر 
خواهد بود، چراکه اقتصاد ما در اختیار نهاد دولت است و مستقیما از تصمیم ها، 

سیاست ها و مسائل اجرایی دولت اثر می گیرد. 

خوانساری: رانت جلوی کسب و کار 
بخش خصوصی را گرفته است

شنبه
29 اردیبهشت 1397
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مدیرکل فنی و حرفه ای اس��تان کرمانش��اه گفت: مهارت آموزی به ویژه 
در بین نس��ل جوان باید به یک فرهنگ تبدیل شود و برای نهادینه کردن 
آن تالش کنیم.  به گزارش ایرنا، یاور محمدی روز پنجش��نبه در نشس��ت 

ش��ورای مهارت شهرس��تان روانس��ر افزود: تا 
فرهن��گ مهارت آموزی فراگیر نش��ود نیروی 
انس��انی کارآم��دی نخواهیم نداش��ت و همه 
ادارات و نهادها باید در این حوزه تالش کنند.  
وی اظهار داش��ت: تبلیغات محیطی و اجرای 
برنامه های آموزشی در راستای تشویق جوانان 
به مهارت آموزی بس��یار تأثیرگذار است و باید 
برای تحقق این هدف از ظرفیت های مختلف 
اس��تفاده کنیم.  محمدی اضافه کرد: نوگرایی 
و ایجاد رشته های جدید، استفاده از تجهیزات 
به روز و آموزش تخصص مربیان فنی و حرفه ای 
از مهم ترین نیازهای این س��ازمان برای تربیت 
نیروی ماهر و توانمند اس��ت.  مدیرکل فنی و 

حرفه ای کرمانش��اه با بیان اینکه به دنبال آمارس��ازی نیستیم، اضافه کرد: 
ت��الش داری��م مهارت ها را به نیازه��ای جامعه گره بزنیم و ض��رورت دارد 
آموزش ها را به س��مت نیازه��ای بازار کار هدایت کنی��م.  معاون فرماندار 

روانسر نیز گفت: یکی از مهم ترین عناصر اشتغال زایی، مهارت است و فنی و 
حرفه ای بهترین بستر برای مهارت آموزی است.  بساطعلی نوری، آموزش را 
اساس کار و عاملی تأثیرگذار در توسعه و پیشرفت یک کشور دانست و افزود: 
مراک��ز آموزش فنی و حرفه ای تکمیل کننده 
چرخه دان��ش و مهارت در کن��ار آموزه های 
دانشگاهی هس��تند.  وی فعالیت های مرکز 
فنی و حرفه ای در روانسر را مثبت و اثرگذار 
توصیف کرد و اظهار داشت: گسترش هرچه 
بیشتر آموزش های فنی و حرفه ای در سطح 
شهرستان باید در اولویت و دستور کار باشد.  
ش��هردار روانس��ر گفت: ش��هرداری ها نقش 
مهم��ی در اش��تغال زایی دارند و ش��هرداری 
روانسر نیز برای اداره بهتر شهر از کارآفرینان 
حمای��ت خواهد کرد.  جم��ال ابراهیمی روز 
پنجشنبه در همایش اش��تغال و کارآفرینی 
که از سوی شهرداری و شورای اسالمی شهر 
روانسر در تاالر وحدت این شهر برگزار شد، افزود: شهرداری ها با ساماندهی 
مشاغل، ایجاد زیرساخت ها و بسترهای مناسب برای رونق کسب و کارها، 

می تواند به کارآفرینی و ایجاد اشتغال کمک شایانی کند. 

شهردار منطقه 21 از افتتاح 
اولین »کلینیک کسب و کار« 
ورودی غربی پایتخت به همت 
واحد کارآفرینی مرکز خدمات 
اجتماع��ی و رفاه��ی معاونت 
ام��ور اجتماعی و فرهنگی این 
منطق��ه در آین��ده ای نزدیک 

خبر داد. 
ش��هر  تیت��ر  گ��زارش  ب��ه 
رحمانی، ش��هردار این منطقه 
ضمن اعالم خب��ر فوق گفت: 
و  کلینیک کسب  »نخس��تین 
کار« ورودی غرب��ی پایتخ��ت 
با محوریت آموزش و مش��اوره 
ب��ه کارآفرین��ان فعال س��طح 
منطقه21 در آینده ای نزدیک 

به بهره برداری خواهد رسید. 
وی در همی��ن خص��وص 

یادآور ش��د: خدمات مش��اوره ای، حقوقی و اجرای��ی، بازاریابی و 

فروش، خدمات کسب وکار، 
کاریاب��ی، تدوین طرح های 
اشتغال زایی و کارآفرینی و 
ارتباط  هرگونه خدمات در 
با ح��وزه »کس��ب و کار و 
کارآفرین��ی« در این مرکز 
ارائ��ه می ش��ود.  رحمانی 
در پایان خاطرنش��ان کرد: 
کلینی��ک  »نخس��تین  در 
کسب و کار« ورودی غربی 
س��رفصل های  پایتخ��ت، 
آموزش��ی جه��ت برپای��ی 
تخصص��ی- »کارگاه ه��ای 

آموزش��ی ویژه کارآفرینان 
محالت  س��طح  در  فع��ال 
منطق��ه21«  س��یزده گانه 
ب��ا ه��دف افزایش س��طح 
»اطالع��ات علمی، عملی و 

تخصصی« آنان تعریف شده است. 

بهره برداری از »نخستین کلینیک کسب و کار« در ورودی غربی پایتختمهارت آموزی باید به یک فرهنگ تبدیل شود

دو برادر ایرلندی با یک برنامه هفت خطی توانستند تحول قابل توجهی 
در تراکنش های مالی اینترنت به وجود آورند. 

آمریکایی ها به صورت روزانه یک میلیارد دالر را به صورت آنالین خرج 
می کنند. به گفته وزارت بازرگانی این کشور، این رقم در پنج سال گذشته 
تقریباً دوبرابر ش��ده اس��ت و در پنج س��ال آینده احتماال دوباره دو برابر 
خواهد شد؛ زیرا خرده فروشی سنتی همچنان در اینترنت پابرجا است. با 
این وجود، شاید عجیب باشد که زیرساخت های مالی فضای وب همچنان 
کند و قدیمی هس��تند. چندین سال است که رشد انفجاری تجارت های 
الکترونیک از تکنولوژی سبقت گرفته است. شرکت هایی که می خواهند 
فروش��گاه آنالین، پردازش��گر پرداخت یا دروازه پرداخ��ت بانکی خود را 
راه ان��دازی کنند، مجبور به مراجعه به بانک هس��تند؛ فرآیندی که وقت 
عده زیادی را هفته ها درگیر می کند و هزینه هایی برای آنها به همراه دارد. 
در این میان، بیش��تر نرم افزارهای مربوط به تراکنش های مالی مربوط به 
دهه های گذشته هستند و تعداد معدودی که جدیدتر محسوب می شوند 
توسط بانک ها، شرکت های کارت های اعتباری و واسطه های مالی نوشته 

شده اند که هیچ کدام آنها کدنویسی قابل قبولی از خود ارائه نداده اند. 
در س��ال 2010، پاتریک و جان کالیسون که دو برادر ساکن روستایی 
ایرلندی بودند، برای رفع این مش��کل دس��ت به کار ش��دند. شرکت  آنها 
اس��ترایپ )Stripe Inc(  نام دارد و کار آنها ارتباط دادن وب سایت ها و 
اپلیکیشن ها به کارت های اعتباری و سیستم های بانکی بود. خدماتی که 
 ،Lyft توانس��ت در سیلیکون ولی غوغا به پا کند. بنگاه هایی مانند لیفت
فیس ب��وک، دردش DoorDash و هزاران نمونه دیگر از خدمات مالی 

این شرکت برای اپراتورهای خود استفاده کردند. 
در حال حاضر ش��رکت اس��ترایپ س��االنه ده ها میلیارد دالر تراکنش 
مال��ی اینترنتی را اداره کرده و درآمد خ��ود را از طریق کارمزد اندک این 
تراکنش ها تأمین می کند. می توان گف��ت نیمی از آمریکایی هایی که در 
سال گذشته خرید آنالین داشته اند، ناخودآگاه از خدمات استرایپ استفاده 
کرده اند. این ش��رکت ارزش��ی معادل 9.2 میلیارد دالر دارد که این مقدار 
چندین برابر بیشتر از شرکت های رقیب برآورد شده است. ضمن این که 
پاتریک 28 ساله و برادر 26 ساله اش جان به عنوان جوان ترین میلیاردهای 

دنیا معرفی شده اند. 
ه��ر چند دنی��ای عملیات مال��ی، یک می��دان جنگ بی رحم اس��ت. 
استارتاپ های بی شمار، بانک های بزرگ و شرکت های مطرحی مانند گوگل 
و اپل در تالش هس��تند تا هزینه این کارمزدها را به س��مت سیستم های 
خود سرازیر کنند. در این رقابت، تحلیلگران کاردان عالوه بر حاشیه سود 

این صنعت به ارزیابی عملکرد شرکت استرایپ پرداخته اند. 
برندن میلر، تحلیلگر مؤسس��ه تحقیقاتی فارستر می گوید: استرایپ با 
وجود هزاران کارمند و مش��تریان زیادش در س��ر تا سر جهان، نسبت به 

سایر رقیبانش ارزش بیشتری را از آن خود کرده است. 
از طرف��ی، در طول چند هفته گذش��ته، اس��ترایپ بخ��ش بزرگی از 
تراکنش های مالی آمازون را هم بر عهده گرفته است. وجود لوگوی آمازون 
در وب سایت این شرکت این همکاری را علنی کرده است. استرایپ فراتر 
از ارائه خدمات پرداختی وارد میدان شد. این شرکت برنامه ای نوشت که 
به شرکت ها کمک کند تا در برنامه های مالی خود حقوق کارمندان خود 
را بپردازند و موارد تقلبی را تشخیص دهند؛ برنامه ای که می تواند بخشی 
از یک چش��م انداز بلندپروازانه برای فعالیت های 20 س��ال آینده تجارت 
الکترونیک باشد و ایده های زیادی را به خود جذب کند.  پاتریک می گوید: 
فکر می کنیم تالش دو نفره ما در یک گاراژ توانس��ت همان تأثیر فعالیت 

100.000 نفر در یک شرکت بزرگ را داشته باشد. 

پاتریک در س��ن 16 س��الگی توانس��ت در تیت��ر روزنامه ها ب��ا عنوان 
»باهوش ترین موقرمز ایرلندی« ش��ناخته ش��ود و برنده جایزه دانشمند 
جوان در زمینه برنامه نویس��ی و هوش مصنوعی ش��ود. در سال 2006، 
پاتریک وارد دانش��گاه MIT ش��د و جان هم پ��س از او در هاروارد ادامه 
تحصیل داد. دو برادر در اوقات فراغت خود به توس��عه برنامه های آیفون 
مش��غول بودند. اولین اقدام پرهیاهوی آنها ایجاد نسخه آفالین ویکی پدیا 

بود که به قیمت 8 دالر عرضه می شد. 
برادران کالیس��ون در اواخر سال 2009 دانشگاه های خود را رها کردند 
و قدم در راه ایده ای گذاشتند که نتیجه اش استرایپ شد. آنها دفتری در 

پالو آلتو تأسیس کردند که روبه روی شرکت معروف پی پال قرار داشت. 
در س��ال 2011 ش��رکت آنها راه اندازی ش��د و جان به عنوان مدیر و 
پاتریک به عنوان مدیر اجرایی ش��روع به کار کرد. آنها به مدت دو س��ال 
درگیر بررس��ی و محک زدن خدمات خود بودند و سعی داشتند که بین 
بانک ها، ش��رکت های کارت های اعتباری و مشتریان ارتباط غیرحضوری 
برقرار کنند؛ به این ترتیب، استارتاپ نوپا توانست با استفاده از یک برنامه 
هفت خطی در سایت خود، مدیریت پرداخت ها را بر عهده بگیرد. استرایپ 
تنها به مدیریت سیستم های پرداختی اکتفا نکرد، بلکه برای تأیید اهمیت 
پروژه خود دس��ت به دامن توس��عه دهندگان شد. به این ترتیب استرایپ 
در مدت ش��ش ماه توانست برای رانندگان شرکت تاکسی رانی لیفت یک 
پلتفرم حسابرس��ی راه اندازی کند که در آن پرداخت های مالی میلیون ها 

مشتری را مدیریت کند. 
اگرچه اس��تارتاپ های زیادی اس��ترایپ را تحسین می کردند، اما هنوز 
استرایپ نتوانس��ته بود نظر س��رمایه گذاران بالقوه را به خود جلب کند. 
برای آنها قابل قبول نبود که چطور دو مهندس جوان توانسته اند ساختار 
مالی دنیای اینترنت را تغییر دهند؟ مگر تا به حال اسم پی پال را نشنیده 
بودند؟ آنها متوجه شدند که فناوری آن قدر هم که تصور می کردند، سریع 

پیشرفت نکرده است. 
ام��روز، اس��ترایپ موتور مالی بی��ش از 100.000 تجارت اس��ت. این 
اس��تارتاپ، اطالعات کلیدی مالی مانند ش��ماره کارت اعتباری را ذخیره 
کرده و معامالت جعلی را کنترل می کند. ضمن این که از خدمات جدید 
پرداخت های مالی مانند اپل پی Apple Pay پشتیبانی می کند. کارمزد 
خدمات اس��ترایپ مع��ادل 2.9 درصد به ازای هر خری��د انجام گرفته در 
کارت های اعتباری اس��ت که با افزایش حجم خرید این رقم کاهش پیدا 
می کند. استرایپ، رقم تراکنش های مالی خود را افشا نکرده است؛ با این 
حال، تحلیل گران این مقدار را 50 میلیارد دالر در سال تخمین زده اند که 
درآمدی 1.5 میلیارد دالری به همراه دارد. سود این شرکت حاصل از باقی 
مانده هزینه خدمات بانکی اس��ت که از مشتریان دریافت می شود. به طور 
کلی بانک ها می توانند تا 2.5 درصد حق ارائه خدمات از مش��تریان خود 
بگیرند، اما پاتریک بدون هیچ توضیح ش��فافی می گوید که حاشیه سود 
استرایپ خیلی بیش��تر از رقمی است که مردم حدس می زنند. استرایپ 

همچنان در نظر دارد استارتاپ ها را به سمت خود جذب کند. 
AT&T در  مجاورت ورزش��گاه  ب��ه  اس��ترایپ   ،2016 س��ال  در 
سانفرانسیس��کو نقل مکان کرد. مستاجر س��ابق این ساختمان، شرکت 
دراپ باکس بود که خدمات اش��تراک گذاری فایل را ارائه می داد. سه سال 
پیش، استرایپ فقط 80 کارمند داشت. در حال حاضر این رقم به 750 نفر 
کارمند رسیده است. استرایپ از هوش مصنوعی برای تحلیل پرداخت های 
مالی در شبکه خود استفاده کرده و به دنبال آن فعالیت های مشکوک را 

شناسایی می کند. 
BLOOMBERG/zoomit منبع

جک دورسـی، بنیانگذار و مدیرعامل توییتر و اسـکویر، طی 
کنفرانـس بالک چیـن در نیویورک گفـت اینترنـت روزی پول 

مخصوص به خود خواهد داشت. 
به گزارش زومیت، جک دورسی، بنیانگذار و مدیرعامل توییتر 
و اسـکویر، روز چهارشـنبه در شـهر نیویورک و طی کنفرانس 
Blockchain Consensus )اجمـاع بالک چیـن(، درخصوص 
اشـتیاقش به بیت کوین و فعالیت های اخیـر Square به منظور 

افزایش استفاده از این ارز دیجیتال توضیح داد. 
دورسـی در این کنفرانس گفت: »اینترنت در مسیر دستیابی 
به ارز بومی خود پیش خواهد رفت، پس بیایید منتظر این اتفاق 
نمانیم و به وقوع سـریع تر آن کمک کنیم. نمی دانم این پول چه 

نوع ارزی خواهد بود؛ اما امیدوارم که بیت کوین باشد.«
اسکویر در سال 2014 به کاربران اجازه داد از بیت کوین جهت 
پرداخت کاال استفاده کنند، اما به دلیل اینکه تنها عده معدودی 
از کاربران از این ارز دیجیتال اسـتفاده کردند، برنامه اسـتفاده 
از بیت کویـن را رها کرد، اما باز هم با تغییـر رویه در ماه ژانویه 
)خرداد-تیر(، ویژگی خرید و فروش با اسـتفاده از بیت کوین را 

در نرم افزار Cash راه اندازی کرد. 
با توجه به اینکه استفاده از ارز رمزنگاری شده به طور گسترده 
پذیرفته نشده است و بسیاری از مردم ترجیح می دهند به جای 
مصرف بیت کوین و سـایر ارزهای دیجیتال ارزشمند، آن را نگه 
دارند، این تغییر )ویژگی خرید و فروش با استفاده از بیت کوین( 
بسیاری از موانع موجود بر سر راه تبدیل شدن بیت کوین به یک 
گزینه پرداخت رایج را نمایان کرد، اما پشـتیبانی ممتد دورسی 
از پول رمزنگاری شده به جامعه کمک می کند تا پول دیجیتال را 
به عنوان عامل تقویت کننده شناخته شـده ای که ممکن است در 

آینده طرفداران بیشتری داشته باشد، بپذیرند. 
اسـکویر در ماه مـه  )اردیبهشـت-خرداد( اعالم کـرد که در 
سـه ماهه اول سـال 2018، حدود 34.1 میلیـون دالر بیت کوین 
فروخته و 33.9 میلیـون دالر برای خرید ارز دیجیتال پرداخت 
کرده اسـت که از سـود ناچیز 200 هزار دالری این شرکت خبر 

می دهد. 
 

چگونه دو برادر ایرلندی با یک برنامه  7 خطی میلیاردر شدند جک دورسی:

روزی اینترنت ارز دیجیتال 
 مخصوص به خود

خواهد داشت

دریچـــه

نخس��تین رویداد رس��انه های دانش بنیان به همت معاون��ت علمی وفناوری 
ریاست جمهوری برگزار می شود.  دبیر نخستین رویداد رسانه های دانش بنیان 
در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: این رویداد در حوزه س��اخت کلیپ و تیزر 
برای محصوالت دانش بنیان برگزار می شود که عالقه مندان می توانند آثار خود 
 www. rrdb. ir را تا تاریخ 30 خرداد 97 به دبیرخانه جش��نواره به آدرس
ارسال کنند.  وی افزود: جلب توجه اصحاب هنر و رسانه به حوزه دانش بنیانی، 
نمایش رش��د این محصوالت و نحوه شکل گیری کس��ب و کارهای نو در این 

عرصه برای اهالی هنر از جمله اهداف مرحله اول این رویداد است. 

به همت معاونت علمی  ریاست جمهوری

نخستین رویداد رسانه های دانش بنیان 
برگزار می شود
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آزمون، تنها راهی  اس��ت که از طریق آن 
می توانید متوجه موثر بودن تبلیغات خود 
ش��وید و اطمینان یابی��د بهترین واکنش 
ممک��ن را دریافت خواهید ک��رد. درمورد 
چگونگ��ی تاثیر این ام��ر در خلق تبلیغات 

موثر، بیشتر بدانید. 
احتمال اینکه فرمول تبلیغاتی ایده آلی را 
کش��ف کنید که از ابتدا طبق انتظار شما 
عمل کند، بسیار کم اس��ت. بدون آزمون، 
نمی توان با اطمینان گفت روی چه روشی 
باید تمرکز کرد یا کدام شیوه، بهترین روش 

استفاده از منابع است. 
اوگیل��وی دیوی��د  تبلیغ��ات،   افس��انه 
)David Ogilvy(، هم��واره ب��ر اهمیت 
سخت کار کردن به منظور کسب اطالعات 
مورد نیاز جهت خلق یک تبلیغ عالی تاکید 
می کن��د؛ تبلیغات��ی ک��ه در ترغیب مردم 
برای خرید، امتحان خ��ود را پس داده اند. 
اوگیلوی، فهرستی از 18 ویژگی که نام آن 
را »جادوی تحقیق« گذاش��ته است، ارائه 

می دهد. 
1. تحقیق، شهرت شما را تایید می کند. 
تحقیق، با س��نجیدن شهرت شرکت شما 
درمیان جوامع متع��دد- مصرف کنندگان، 
روزنامه ن��گاران، دانش��گاهیان، دول��ت و... 
می تواند جایگاه آن را برای تان مشخص کند. 
می توانید از طریق سرش��ماری و مصاحبه 
پی ببرید مردم دقیقا چه دیدگاهی نسبت 
به ش��ما دارند. اگر متوجه شوید شهرت بد 
در پیش��رفت ش��رکت تان مزاحمت ایجاد 
می کند، می توانید به دنبال مشکل و راه حل 
آن بگردید تا از این مخمصه رهایی یابید. 

2. تحقی��ق ش��ما را وادار ب��ه انجام امور 
محاسباتی می کند. با به کارگیری مدل های 
ریاضی ب��رای آزمایش محصول جدیدتان، 
می توانی��د ف��روش آن را پیش بینی کنید. 
این کار می تواند به شما کمک کند نسبت 
به س��ودهای مورد  انتظ��ار، درمورد هزینه 
تبلیغ محصول، تصمیم گی��ری کنید. اگر 
هزین��ه تبلیغ با س��ودهای بالقوه تضمین 
نش��ود، می توانید برنامه های خود را مورد 

بازبینی قرار دهید. 
3. تحقیق می تواند قبل از توزیع محصول، 
خ��وب یا ب��د ب��ودن آن را مش��خص کند. 
تحقی��ق می تواند واکن��ش  مصرف کنندگان 
ب��ه محصوالت جدی��د را -  هنگامی که هنوز 
در مرحله نظری هستند- بسنجد. آیا مردم 
محصولی که می خواهید تولید کنید را دوست 
خواهند داش��ت؟ بهتر اس��ت به این مهم در 
اوایل فرآیند تولید پی ببرید. این کار می تواند 
منجی شما باشد، چراکه مانع از صرف مخارج 
باال برای تولید و تبلیغ محصولی می شود که 

کسی قصد خرید آن را ندارد. 
4. تحقیق به شما کمک می کند خودتان 
را با رقبای تان مقایسه کنید. با آزمودن یک 
محصول جدید و مش��ترک میان ش��ما و 
رقبای تان، می توانید متوجه شوید آیا نسخه 
شما می تواند محبوبیت محصول رقیب تان 
را داشته باشد یا خیر. همچنین پی خواهید 
برد چه اقدامی به جذابیت محصول ش��ما 

می افزاید. 
5. تحقیق، حدس��یات را از بین می برد. 
می توانید فرمول ها، طعم ها و بوهای متفاوت 
را از قبل آزمایش کنید تا مش��خص شود 

کدام نس��خه  از محصول تان برای مشتری 
هدف  جذاب تر خواهد بود. این کار شما را از 

همان ابتدا، آماده موفقیت می سازد. 
6. تحقیق، شما را به سمت بهترین طرح 
هدای��ت می کند. طراحی ی��ک مجموعه، 
نق��ش مهمی در موفقی��ت محصوالت ایفا 
می کن��د. برای مثال، رنگ ی��ا فونت به کار 
رفت��ه در نام محصول می توان��د در میزان 
جذابی��ت آن برای خری��داران بالقوه، موثر 
باشد. تحقیق می تواند در تعیین اینکه کدام 
طرح توجه بیش��تری را جلب و مردم را به 

خرید تشویق می کند، کمک کننده باشد. 
7. تحقیق، جایگاه شما را تعیین می کند. 
می توانید از تحقیق برای تعیین وضعیت و 
جایگاه محصول خود استفاده کنید. ممکن 
است محصول شما، یک میان وعده جدید 
باش��د. آیا تبلیغ طعم خوب آن بیش��تر به 
فروش ش��ما کمک خواهد کرد یا سالمت 
محصول؟ تحقیق به ش��ما کمک می کند 
پی ببرید کدام روش، مخاطبان بیشتری را 

جذب می کند. 
8. تحقیق، مخاطب هدف شما را تعیین 
می کند. آیا می دانید چه کسانی واقعا تمایل 
دارند محصوالت ش��ما را خریداری کنند؟ 
قب��ل از برگزاری یک کمپی��ن بزرگ، باید 
مخاطب خ��ود را تعیین کنید. برای مثال، 
ممکن است فکر کنید محصول تان به 20 
دلیل جالب به نظر می آید و براس��اس این 
آمار، تبلیغات خود را آغاز کنید؛ درحالی که 
درواقع باید 40 م��ورد را هدف قرار دهید. 
تحقی��ق می توان��د مانع از بروز اش��تباهی 

پرهزینه از جانب شما شود. 
می کن��د  مش��خص  تحقی��ق   .9
مصرف کنن��دگان می خواهن��د چه چیزی 
از جان��ب ش��ما معرف��ی ش��ود. زمانی که 
خریداران به محصول ش��ما فکر می کنند، 
ب��ر چه متغیرهای��ی تمرکز دارن��د؟ از چه 
زبانی برای توصیف آن اس��تفاده می کنند؟ 
برای مثال، آی��ا آنها یک صابون را به خاطر 
خواص پاک کنندگی اش انتخاب می کنند یا 
خصوصیات ظاهری اش؟ جواب این سوال 
مش��خص می کند ش��ما باید در تبلیغات 
بر چه ویژگی هایی تاکید داش��ته باش��ید؟ 
تحقیق، متغیرهای مهم را مشخص می کند. 
10. تحقی��ق، برند چتری )ن��ام تجاری 
مبدأ( ش��ما را ایج��اد می کن��د. زمانی که 
یک محصول موفق با نام��ی معتبر دارید، 
می توانید از آن نام برای فروش محصوالت 
مرتبط استفاده کنید. برای مثال، زمانی که 

براداران لور )Lever Brothers(، س��عی 
کردند موفقیت برند داو )Dove(  را توسعه 
دهن��د، نمی دانس��تند چه ن��وع محصولی 
بهترین گزینه است، بنابراین تحقیقی انجام 
دادند که مش��خص کرد با گذاشتن نام داو 
بر مایع ظرفشویی، محصولی موفق خواهند 

داشت. 
11. تحقیق باع��ث حرکت رو  به  جلوی 
شما می شود. ممکن است محصولی موفق 
داش��ته باش��ید، اما باید بررس��ی کنید آیا 
مشتریان همچنان محصول شما را مطلوب 
می دانند ی��ا خیر و این کار نیازمند تحقیق 
اس��ت. اگر محصول شما رو به رکود است، 
باید درباره آن بیشتر بدانید. اوگیلوی اظهار 
م��ی دارد این مس��ئله اغلب زمان��ی اتفاق 
می افت��د که مش��تریان متوجه می ش��وند 
ش��ما از م��واد ارزان تر اس��تفاده می کنید. 
بنابراین قبل از اینکه تغییرات اساس��ی در 
فرمول خود به وجود آورید، مطمئن شوید 
آی��ا این تغییرات قابل توجه هس��تند و آیا 

مشتریان تان به آنها معترض اند یا خیر. 
12. تحقی��ق، س��بب پیروزی ش��ما در 
رقابت می شود. اوگیلوی استفاده از تحقیق 
را برای بررسی فعالیت  شرکت های رقیب، 
پیشنهاد می کند. حاشیه سود آنها و حاشیه 
سود ش��ما به چه میزان است؟ هرکدام از 
شما چقدر برای مواد خام هزینه می کنند؟ 
تهیه کننده آنها کیست؟ اوگیلوی می گوید 
اطالعات همی��ن اطراف اس��ت، البته اگر 

بدانید چگونه دنبال آن بگردید. 
13. تحقیق، بهترین س��ودهای ش��ما را 
مش��خص می کند. هر تبلی��غ بزرگی، یک 
تعهد دارد. اما آیا ام��روزه مردم، این درس 
مه��م را رعایت می کنند؟ خی��ر! اوگیولی 

می گوید: 
»تبلیغ��ی ک��ه هی��چ س��ودی را برای 
فروش  نمی ش��ود،  متعهد  مصرف کنن��ده 
نخواه��د داش��ت، اکثر تبلیغ��ات نیز هیچ 

تعهدی ندارند.«
اوگیلوی براس��اس تحقیقی نش��ان  داد، 
عناوی��ن تبلیغات��ی که س��ودی را متعهد 
می ش��وند، چهارمرتب��ه بیش��تر از دیگ��ر 
تبلیغات خوانده می شوند. به گفته اوگیلوی، 
تعیی��ن بهترین تعه��د برای ی��ک تبلیغ، 
ارزشمندترین تاثیر را در فرآیند خلق تبلیغ 
می گ��ذارد. تعهدی که هم جالب باش��د و 
هم منحصر به فرد، قوی تری��ن خواهد بود، 
اما سعی نکنید براساس حدسیات تخمین 
بزنید. برای اثبات تاثیر تعهد خود، به داده ها 

و اطالعاتی نیاز دارید که از ش��ما حمایت 
کنند. 

14. تحقی��ق، بهتری��ن انگیزه ش��ما را 
مش��خص می کند. ی��ک بخ��ش مهم در 
بس��یاری از تبلیغات، »پاداش« پیشنهادی 
اس��ت؛ نوعی هدیه رایگان یا جایزه. برخی 
هدایای رایگان جذاب تر هس��تند و برخی 
هی��چ جذابیتی ب��رای مخاطب��ان  ندارند. 
تحقیق به شما نشان می دهد کدام هدیه، 
بیش��ترین پاس��خ و واکن��ش را برای ت��ان 

به همراه خواهد داشت. 
15. تحقی��ق به ش��ما اطمینان می دهد 
که به درستی فهمیده می شوید. خیلی مهم 
است که بدانید مخاطب موردنظرتان تبلیغ 
شما را چگونه تفسیر می کند. ممکن است 
تصور کنید به مفهوم تبلیغ تان آگاهید، اما 
این امکان وجود دارد که مشتری احتمالی، 
آن را مانند ش��ما نبیند. ممکن است فکر 
کنی��د بامزه و جالب هس��تید، ام��ا امکان 
دارد مش��تری، شما را گستاخ و آزاردهنده 
بدان��د. تنها ب��ا آزمودن متوجه می ش��وید 
تبلیغات تان، پیام درست را منتقل می کنند 

یا خیر. 
16. تحقی��ق به ش��ما می گوی��د که آیا 
خری��داران رقیب را جذب کرده اید یا خیر. 
اوگیلوی می گوید بررس��ی تکرار تبلیغات 
تلویزیونی، هی��چ ارتباطی به موفقیت آنها 
در متقاع��د کردن مصرف کنن��دگان برای 
خری��د محصول ن��دارد. مس��ئله مهم تری 
که باید آزموده ش��ود، تغییر در مزیت های 
محصول اس��ت. آیا مخاط��ب هدف تان از 
رقی��ب روی برگردانده و به محصول ش��ما 
روی آورده اس��ت؟ او همچنی��ن می افزاید 
»فرس��ودگی« تبلیغات را نیز موردبررسی 
قرار دهید. در آخر باید درنظر داشت، حتی 
بهترین تبلیغات نیز قدرت خود را از دست 
می دهند، زیرا اولویت ه��ای مردم درطول 
زمان تغییر می کند. حتی اگر تبلیغات شما 
موثر باشد، آزمودن را ادامه دهید تا ببینید 
آیا نتیجه آن ثابت می ماند یا خیر. به محض 
اینکه اعداد و ارقام حاصله شروع به کاهش 

کنند، آماده ایده های بزرگ بعدی باشید. 
17. تحقیق به شما می گوید که آیا آنها 
هنوز ش��ما را می بینند و به یاد می آورند یا 
خیر. به  رغم این واقعیت که به یادآوردن به 
معنای خرید محصول نیست، اما اگر افراد 
اصال تبلیغات را نخوانن��د و به یاد نیاورند، 
می توان نتیجه گرفت تبلیغات شما توجه 
آنها را جلب نکرده اس��ت. تحقیق می تواند 
به شما نشان دهد آیا مردم تبلیغات شما را 

می بینند و به یاد می آورند یا خیر. 
 18. تحقیق می تواند بحث ها را حل و فصل 
کند. با در نظر گرفتن جوانب مختلف یک 
تبلیغ، ممکن است اختالف نظرهای زیادی 
درم��ورد آن وجود داش��ته باش��د. تحقیق 
کافی می تواند به ش��ما کمک کند بهترین 

و علمی ترین تصمیمات ممکن را بگیرید. 
موفق بودن در بازاریابی از تصمیم گیری 
بر اس��اس نظ��رات و احساس��ات حاص��ل 
نمی ش��ود. ب��رای متقاعد ک��ردن مردم به 
خرید محصول تان بای��د بدانید آنها دقیقا 
به چه فکر می کنند، عالیق شان چیست و 
چگونه می توانید توجه آنها را جلب کنید، بر 
بدبینی های شان غلبه کنید و دل های شان 
را به دس��ت آورید. تنها راه رسیدن به این 

آگاهی نیز انجام تحقیقات است. 

18 شیوه تبلیغاتی موثر  معرفی انواع برند: 21 نوع مختلف 
برند را بهتر بشناسیم )3(

در ش��ماره قبل برند محصول، برند خدمات و برند 
شخصی را توضیح دادیم و در این شماره به چند نوع 

برند دیگر خواهیم پرداخت. 
)Place Brand( برند مکان

همچنی��ن به عن��وان برند مقصد و برند ش��هری 
هم ش��ناخته می ش��ود. این نام تجاری را بومیان یا 
شهرس��ازان و متولیان شهر ایجاد می کنند، تا از این 
طریق قادر باش��ند محل خ��ود را به ایده و مقصدی 
خ��اص مرتبط کنند و به این ص��ورت از امکانات آن 
سخن بگویند. از این نوع برندسازی اغلب برای جذب 
توریست، سرمایه گذار، کس��ب وکار و سکنه استفاده 
می ش��ود. می دانید که تمام افراد برای انتخاب محل 
زندگ��ی، مقصد س��فر، مح��ل س��رمایه گذاری و… 
معیار مش��خصی را مدنظر دارند ک��ه کدام محل را 
انتخ��اب کنن��د. فاکت��ور حیاتی موفقیت آن اس��ت 
که ش��هروندان و متولیان ش��هر، در قبال تجربه ای 
که ب��رای بازدیدکنندگان در ش��هر ایجاد می کنند، 
مس��ئولیت پذیرانه عمل کنند. ش��ما اگ��ر بخواهید 
برای کسب وکارتان شهر یا محله ای را انتخاب کنید، 
چگونه این کار را انجام می دهید؟ بر اس��اس سلیقه؟ 
بر اس��اس نیاز بازار؟ ی��ا با توجه به اس��تراتژی های 
بازاریابی و برندینگ خود دست به انتخاب می زنید؟ 

)Global( برند جهانی
برن��د جهانی به نام های تج��اری بزرگ و بین المللی 
تعلق می گی��رد. این برندها به راحتی قابل شناس��ایی 
هستند و به طور گسترده در تمام دنیا پراکنده شده اند. 
برندهای جهانی به »نام های محلی و داخلی خود« جلوه 
و وجهه خارجی می بخشند. طرح کسب وکار آنها بر پایه 
آشنایی، دسترسی و ثبات است، اگرچه یکپارچگی که 
در پیش��نهاد آنها دیده می شد و مدل عملیاتی که آنها 
را هدایت می کند س��بب می شود به طور افزایشی و در 
زمانی ک��ه می خواهند تغییراتی ایجاد کنند در معرض 
تهدید قرار بگیرند، از این رو هنگام ورود به کش��ورها و 
قومیت های مختلف انتظارات و سلیقه های مردم جوامع 
مختلف را بررسی و با زیرکی از این اطالعات برای ورود 
به بازارهای جدید استفاده می کنند. شاید مثالی در این 

مورد که با آن آشنایی کامل دارید یونیلور باشد. 

)Generic( برند جامع
اگر تمایزی وجود نداشته باشد نام تجاری به برند 
جام��ع تبدیل می ش��ود. این نوع نام تجاری به س��ه 
بخش تقس��یم می ش��ود. اولی مخصوص محصوالت 
بهداشتی و مربوط به آن برندهایی می شود که از فاز 
حفاظ��ت از پتنت خارج ش��ده اند و حاال با رقابتی از 
جانب دسته ای از عوامل و عناصر مشابه مقلد که به 
عنوان نام های تجاری عام ش��ناخته می شوند، رو به 
رو شده اند. نوع دوم برندهای جامع آنهایی اند که در 
همه جا حضور دارند و پس از مدتی حتی وارد زبان 
رایج افراد جامعه می ش��وند مانند عبارت »مای بیبی 
ش��و عوض کنم یا کلنکس الزم دارم«. نوع سوم این 
نام های تجاری محصوالت فاقد برند و نشان هستند 
که توضیح کارکردی دارند ولی به هیچ عنوان ارزش 
برن��دی ندارند. این ن��وع آخر نهایتا ب��رای کاالهای 
مصرفی مورد اس��تفاده قرار می گیرد. نکته اصلی در 
خصوص برندهای جامع یا جنریک آن است که این 
برندها تمایز رقابتی خاصی نس��بت ب��ه رقبا ندارند، 
محصوالت موجود در بازار و حتی قیمت آنها در یک 
سطح تعریف ش��ده ای است و هرازچندگاهی با وارد 
ک��ردن ایده ای نو در طراحی محصول، بس��ته بندی، 
قیمت گذاری و … ممکن اس��ت برندی از رقبایش 
پیش��ی بگیرد، اما سایرین هم به سرعت راهکارهای 
اجرای��ی را دنب��ال می کند و دوباره ش��رایط بازار به 

حالت سکون بازمی گردد. 
)Investor Brand( برند سرمایه گذار

معم��وال ب��رای برنده��ای س��هامدار یا فع��ال در 
حوزه های مرتبط به خدمات س��رمایه گذاری و مالی 
مورد استفاده قرار می گیرد. ماهیت و موجودیت این 
برندها به عنوان یک نهاد س��رمایه گذاری و سهامدار 
ممتاز موقعیت گذاری می شود، با ترکیب عوامل مالی 
و اس��تراتژی با جنبه هایی مانند ارزش پیش��نهادی، 
هدف و ش��هرتی که به واس��طه مسئولیت اجتماعی 
ش��رکت )CSR(، روز به روز در حال افزایش است. 
یک برند س��رمایه گذار قوی باید قیمت سهام خود را 
منعطف کرده و درک آگاهانه ای از ارزش سهام خود 

در میان مخاطبان، ایجاد کند. 
ادامه دارد. . . 
belovedmarketing :منبع

تبلیغاتخالق

مدرسهتبلیغات

واقعیت تبلیغات )27(
ابزار تبلیغات- بخش اول

چینی ه��ا 3 هزار س��ال پیش یک��ی از قدیمی ترین 
کلیش��ه ها را خلق کردند:  »یک تصوی��ر به اندازه هزار 
کلم��ه ارزش دارد.« اکن��ون آن را بر اس��اس واقعیت 

تبلیغات خواهیم نوشت: 
 »یک تصویر اشتباه، هزار کلمه را نابود خواهد کرد.«
این اصل، پدیده ویدئو خون آش��ام را ممکن ساخته 
است. لحظه پرتاب موشکی عظیم را به تصویر بکشید. 
آتش زبانه می کشد و موش��ک به آهستگی و در میان 
ابری سفید، شروع به حرکت می کند. موزیکی حماسی 
پخش می ش��ود و گوینده ویژگی های خمیر اصالح را 
توضیح می دهد! اکنون می توانیم درصد نفوذ را حدس 
بزنیم. احتماال س��هم موشک 75درصد و خمیر اصالح 

25درصد خواهد بود. 
یا جوانان اسکی باز را به تصویر بکشید و صابون حمام 

تبلیغ کنید! 
این تصاویر به ویدئوهای خون آش��ام تبدیل خواهند 
شد، چون هیچ ارتباطی با سخنان گوینده ندارند. ذهن 
مخاطب دائما میان موش��ک و خمیر اصالح و جوانان 

اسکی باز و صابون حمام در حال گردش است. 
نوعی دوگانگی خلق می ش��ود و تصویر همواره برنده 

خواهد بود. 
ویدئ��وی خون آش��ام، مث��ل »فریبکار ب��زرگ«، با 
پوشش های مختلفی ظاهر می شود و شناسایی آن کار 
دش��واری اس��ت. در واقع برای شناسایی آن به مهارت 
باالیی نیاز خواهیم داشت و این مهارت تنها با تماشای 
هزاران تبلیغ در آزمایش��گاه و ارزیابی نتایج به دس��ت 
خواهد آمد. س��پس الگوها شکل می گیرند و به اصول 

اولیه تبدیل می شوند. 
اکنون به س��ه اصل ساده، یا به اصطالح خاکی، ولی 
جذاب می پردازیم: 1( صدا و تصویر را هماهنگ کنید. 
اجازه دهید مش��تری آنچه با گوش می شنود، با چشم 
نیز ببیند. 2( صدای گوین��ده را زیر تصویر قرار دهید. 
3( ب��ه دنبال یک تفس��یر ویدئویی خاص از یو اس پی 
باشید. پس از انجام این اصول ساده، اکثر حواشی نابود 

خواهند شد. 

مثال، امش��ب هنگام تماشای تبلیغات تلویزیونی، به 
دنبال تصاویری باش��ید که با جمالت گوینده ارتباطی 

ندارند. مطمئنا شگفت زده خواهید شد! 
حاال سعی کنید تصویر و صدا را هماهنگ کنید. اگر 
صدا می گوید: »این قرص ب��ه 10 هزار حباب کوچک 
تجزیه می ش��ود.« در تصویر نیز نشان دهید که چگونه 
ی��ک قرص به 10هزار حباب کوچک تجزیه می ش��ود. 
زمانی ک��ه چنین تبلیغ��ی طراحی می کنی��د، تصاویر 
و مفاهیم حاش��یه ای به س��رعت ناپدید می ش��وند؛ یا 
برعکس، چنانچه س��عی در حفظ این تصاویر بی فایده 
داشته باشید، شروع به نوشتن کلمات و جمالت مهمل 

خواهید کرد. 
به دومین اصل توجه کنی��د: »صدا را در زیر تصویر 
قرار دهید.« زمانی که تصاویر واقعی را در کنار صدا قرار 
می دهید، به ناچار مجبور به انجام این کار خواهید شد. 
به زبان س��اده، گوینده ای که محصول را در دس��تانش 
نگه داش��ته و صحبت می کند را از تبلیغ حذف کنید. 
این تکنیک رادیو اس��ت و ما در ح��ال کار با تلویزیون 
هس��تیم. این حضور فیزیکی چه ویژگی به کار اضافه 
خواهد کرد؟ آیا این تبلیغ یک ویدئو خون آشام نیست؟ 
البته که هس��ت! پس کلمات زیب��ای گوینده را ضبط 
کنید و س��پس آنها را همراه با تصاویر جذاب و مرتبط 

پخش کنید. 
ولی اصل س��وم از اهمیت بس��یار باالتری برخوردار 
اس��ت: »به دنبال یک تفسیر ویدئویی خاص از یو اس 

پی باشید.«
پیش تر اعالم کردیم که یو اس پی همیش��ه تعدادی 
کلمه خش��ک یا یک ساختار زبانی خاص نیست. شاید 
یو اس پ��ی نتیجه نهایی باش��د، یک کلیت که توس��ط 
مجموعه ای از عناصر ارائه می شود. با این حال، غالبا با 
استفاده از کلمات و در یک ادعای قدرتمند، استثنایی و 

جذاب، خالصه سازی خواهد شد. 
اکن��ون به ابزاری برای دمی��دن زندگی در این پیکر 
بی جان نی��از داریم. ما باید برای یواس پی یک ویدئوی 
قدرتمند و واضح پیدا کنیم، یک تصویر جذاب، که مثل 
خورشید بر مفاهیم اصلی و اساسی بتابد و آنها را برای 
مخاطب روشن سازد. تصاویر ثانویه نیز در تبلیغ حضور 
خواهند داشت و ادعاهای ثانویه را توضیح خواهند داد. 
ادعاهای ثانویه به تبلیغ ما رنگ و عمق و یا به قول آقای 
مارتینیو احساس و زندگی، می بخشند. ولی این ادعاها 
گاهی ویدئو یو اس پی را تحت تأثیر قرار خواهند داد. 

ویدئو یواس پی، پس از طراحی و ساخت، به امر الزم 
کمپین واقعیت ش��ما تبدیل خواهد شد. شما نباید به 
سادگی از کنار این ویدئو بگذرید و همچنین نباید آن 

را دائما تغییر دهید. 
ادامه دارد. . . 
reality in advertising منبع: کتاب

BRANDکارگاهبرندینگ

به قلم راسر ریوز مترجم: مژگان گوران

شنبه
29 اردیبهشت 1397

شماره 1068



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

نقش ویدئو در بازاریابی محتوا روزبه روز 
پررنگ تر می ش��ود و بهتر اس��ت برندها 
از همی��ن حاال ب��ا روش ه��ای بازاریابی 
ویدئویی یا ویدئو مارکتینگ آشنا شوند. 
اس��تفاده از محت��وای ویدئوی��ی یکی 
از بهتری��ن راه های رس��یدن ب��ه اهداف 
کوتاه م��دت و بلندم��دت در کس��ب وکار 
اس��ت. آموزش نحوه استفاده از محصول، 
افزای��ش بازدیدکنن��دگان س��ایت و ب��ه 
اش��تراک گذاشتن نظر س��ایر مشتری ها 
از جمله اهداف س��اختن ویدئو هس��تند. 
ویدئوها جنبه دیگری از ارتباطات چهره 
ب��ه چهره ب��وده و یک��ی از جذاب ترین و 
با مش��تری  ارتباط  س��ریع ترین راه های 
به حس��اب می آیند. مزایای اس��تفاده از 
محت��وای ویدئویی بر هیچ کس پوش��یده 
نیس��ت و روزبه روز به تعداد برندهایی که 
از بازاریاب��ی ویدئویی یا ویدئو مارکتینگ 
اس��تفاده می کنن��د افزوده می ش��ود. در 
ادامه این مقاله به بررس��ی هشت نوع از 
محبوب تری��ن راه های ویدئومارکتینگ یا 

بازاریابی ویدئویی می پردازیم. 
1- ویدئو در مورد محصوالت

ویدئوه��ای محصول محور روی معرفی 
محص��ول جدی��د و نوآوران��ه ای تمرک��ز 
می کنند که به تازگی وارد بازار ش��ده یا 
در آین��ده نزدیک معرفی خواهد ش��د. از 
این مدل ویدئو معموال برای توضیح یک 
محصول پیچیده با زبان س��اده و معرفی 
مزایا و روش کار اس��تفاده می ش��ود. این 
م��دل از ویدئوها باید با زبان س��اده بیان 
ش��وند تا هر بیننده ای هدف محصول یا 
خدم��ات را درک کن��د و ب��رای امتحان 
کردن آن تش��ویق ش��ود، بنابراین بهتر 
اس��ت در ط��ول ویدئو عالوه ب��ر معرفی 
محصول به نقش آن در زندگی مش��تری 
و تاثیری که روی بهبود آن می گذارد نیز 

اشاره شود. 
2- ویدئو در مورد شرکت

معرف��ی ش��رکت و خدم��ات آن ب��ه 
راه ه��ای  بهتری��ن  از  یک��ی  مخاطب��ان 
ارتباط ب��ا آنها اس��ت. از کارمندان خود 
بخواهی��د در ی��ک ویدئوی کوت��اه، کار 
ش��رکت را توضیح دهن��د و بگویند چرا 
از س��ایر برنده��ا متمایز هس��تند. اگر از 
همکاران تان کس��ی ص��دای خوبی دارد 

بخواهی��د روی ویدئو صداگ��ذاری کند. 
سپس این ویدئو را در صفحه اول سایت 
قرار دهید ت��ا بازدیدکنندگان به محض 
ورود، آشنایی نس��بی با برند پیدا کنند. 
از ای��ن ویدئو همچنی��ن می توانید برای 
استخدام اس��تعدادها از طریق لینکدین 
یا س��ایر ش��بکه های اجتماعی اس��تفاده 
کنید. بسیاری از برندها از ویدئوی کوتاه 
معرفی ش��رکت در جلسه با سرمایه گذار 
استفاده می کنند تا او را بیشتر با شرکت 

و خدماتی که ارائه می دهد آشنا کنند. 
فرام��وش نکنید که در این مدل ویدئو 
کارمندان نقش پررنگ��ی دارند. به عنوان 
مث��ال مدیرعامل ش��رکت می تواند نقش 
اصل��ی را بازی کن��د و با معرفی س��ایر 
کارمن��دان هدف ش��رکت را به مخاطب 

توضیح دهد. 
3- تبلیغات تلویزیونی

تلویزی��ون هن��وز هم نق��ش کلیدی در 
اطالع رسانی به مردم در حجم وسیع بازی 
می کن��د. هنوز هم در ی��ک ویدئوی کوتاه 
30 ثانی��ه ای می توان برند را با معرفی یک 
مش��کل و ارائه راه حل برای رفع آن تبلیغ 
کرد. اگر قصد جذب مشتری های محلی را 
دارید تبلیغ خود را در شبکه های محلی و 
اگر قصد دارید در س��طح بین المللی دیده 
ش��وید و بودجه کافی داری��د، آگهی خود 
را در ش��بکه های بین المللی پخش کنید. 
آگهی ه��ای تلویزیونی نق��ش پررنگی در 
دیده شدن برند دارند و بسیاری از برندهای 
بزرگ مانند اپل هنوز هم تبلیغات خود را 
در ش��بکه های تلویزیونی پخش می کنند. 
این م��دل تبلیغات نیاز ب��ه بودجه زیادی 
دارن��د و از طرفی مخاطب��ان زیادی را نیز 

جذب می کنند. 
4- ویدئو برای اپلیکیشن

اپلیکیش��ن های زیادی برای گوشی های 
دارای سیستم عامل اندروید و اپل ارائه شده 
و تعداد آنها رو به افزایش اس��ت. درنتیجه 
رقابت بسیار سخت شده است و برندهایی 
که تبلیغات متمایزی دارند بیش��تر دانلود 
خواهند شد. اگر می خواهید اپلیکیشن خود 
را به بازار ارائه دهید، یک ویدئوی تبلیغاتی 
از معرفی ویژگی ها و نحوه کارکرد آن تهیه 
کنید و قبل از انتش��ار اپلیکیشن آن را در 
وب سایت و شبکه های اجتماعی قرار دهید. 

شخصی که برای نخستین بار با اپلیکیشن 
جدید برخورد می کند هیچ ایده ای از نحوه 
کارک��رد و ویژگی های آن ندارد پس وجود 
یک ویدئوی کوت��اه با توضیحات مختصر، 
بس��یار خوب اس��ت. هرقدر برای معرفی 
مولفه ه��ای کلیدی محص��ول از خالقیت 
بیش��تری استفاده ش��ود تعداد دانلودهای 
اپلیکیشن نیز بیشتر خواهد شد. برای تهیه 
این مدل اپلیکیش��ن نیازی به صداگذاری 
یا حضور ش��خص نیس��ت. نح��وه کارکرد 
اپلیکیشن گویای همه چیز است و اطالعات 
کاف��ی از طراحی و نح��وه کارکرد خود در 

اختیار کاربر قرار می دهد. 
۵- ویدئوهای انیمیشنی برای 

توضیحات بیشتر
گاه��ی اوقات درک محصول و خدمات 
برن��د ب��رای مخاطبان س��اده نیس��ت یا 
تکنول��وژی جدید آن نی��از به توضیحات 
بیش��تر دارد. در چنین شرایطی بهترین 
راه حل اس��تفاده از ویدئوی انیمیش��نی 
اس��ت. یک انیمیش��ن امکان ب��ه تصویر 
کشیدن مکان ها و شخصیت هایی را دارد 
که در دنیای واقعی ساخت آن غیر ممکن 
اس��ت. ترکیب صدا و تصاوی��ر گرافیکی 
کمک می کند چند موضوع بسیار پیچیده 
با زبانی ساده برای مخاطب توضیح داده 
شود. درصورتی که س��اخت یک ویدئوی 
واقعی احتماال بسیار پیچیده تر بوده و به 
هزینه بیش��تری نیاز داشته باشد. امروزه 
شرکت هایی مانند گوگل مفاهیم پیچیده 
خ��ود را با اس��تفاده از همین روش برای 

مخاطبان توضیح می دهند. 
6- ویدئو برای وب سایت

ه��ر کس��ب وکاری ک��ه محص��ول ی��ا 
خدمات جدی��دی را ارائ��ه می دهد باید 
در مورد آن توضی��ح بدهد. گاهی اوقات 
تکنولوژی استفاده ش��ده در محصول به 
اندازه ای پیچیده است که محتوای متنی 
نمی توان��د تمام ابع��اد آن را توضیح دهد 
ی��ا مخاط��ب نمی تواند متوج��ه منظور 
آن ش��ود. همان طور ک��ه پیش تر گفتیم 
اس��تفاده از ویدئو بهترین راه حل اس��ت. 
به عن��وان مث��ال کس��ب وکارهایی که با 
تج��ارت الکترونیک در ارتباط هس��تند 
می توانند با یک ویدئوی س��رگرم کننده 
ارتباط بیش��تری با مشتری برقرار کنند. 

گاهی اوق��ات مخاط��ب در ویدئ��و نکاتی 
را متوجه می ش��ود که ش��اید ب��ا دیدن 
محص��ول در بازار و در ن��گاه اول متوجه 
آن نش��ود. ویدئوه��ا مدت حض��ور کاربر 
افزای��ش می دهن��د و  را  در وب س��ایت 
همان ط��ور ک��ه می دانید هرق��در کاربر 
بیشتر در وب س��ایت حضور داشته باشد 
رتبه بهتری در موتور جس��ت وجو کسب 
می کن��د. فراموش نکنید ه��دف از تولید 
این مدل ویدئو ارائه یک توضیح سریع از 
محصول به مخاطب اس��ت بنابراین نباید 

طوالنی باشد. 
7- ویدئوی نحوه انجام کار

ویدئوهای��ی ک��ه نحوه انج��ام کاری را 
توضیح می دهند، ن��ام برند را در صنعت 
مربوطه ماندگار می کنند. ویدئوهایی که 
با زبان طنز نحوه انجام کار با اس��تفاده از 
محصوالت برند را توضیح می دهند توسط 
افراد عالقه مند به صنعت دنبال می شوند. 
هرقدر ویدئوه��ا جالب ت��ر و کاربردی تر 
باشند بیش��تر در شبکه های اجتماعی به 
اشتراک گذاشته شده و افراد بیشتری با 
برند آش��نا می شوند. ویدئوها باید با زبان 
ساده بیان ش��وند و نحوه انجام کار را به 
خوبی توضیح دهند. اف��راد عالقه مند به 
دیدن ویدئوهای یک صنعت خاص از این 
طریق با برند شما آشنا می شوند و ممکن 

است به مشتری تبدیل شوند. 
8- ویدئوی مشتری های راضی

گاه��ی اوق��ات بهترین راه قان��ع کردن 
مخاطبان برای خرید یک محصول نش��ان 
دادن نظر مثبت س��ایر مش��تری ها به آنها 
است. معموال مخاطبانی که نسبت به خرید 
یک محصول شک دارند با دیدن نظر مثبت 
سایر مصرف کنندگان قانع می شوند. مردم 
اعتماد بیش��تری به همنوعان خود دارند و 
دیدن تجربه مثبت دیگران آنها را به خرید 
محصول تش��ویق می کند. در این ویدئوها 
مش��تری که محصول را امتحان کرده باید 
حضور داش��ته باشد و با صدای خودش در 
مورد مش��کلی که داش��ته و نحوه حل آن 
صحبت کن��د. ویدئومارکتینگ یا بازاریابی 
ویدئ��و با این روش بس��یار مفید اس��ت و 
برنده��ای بزرگی مانند آم��ازون نیز از این 

روش استفاده می کنند. 
ENTREPRENEUR/ZOOMIT :منبع

استفاده از شبکه  های اجتماعی برای بهترین و مفیدترین راه های استفاده از بازاریابی ویدئویی
افزایش فروش فروشگاه اینترنتی 

بس��یاری از کسب وکارها وقتی به بازاریابی آنالین فکر 
می کنند، شبکه های اجتماعی اولین چیزی است که در 
ذهن آنها نقش می بندد. ش��بکه های اجتماعی امروزه به 
دلیل تأثیرگذاری روی تصمیم به خرید مش��تریان و به 
خصوص مشتریان نسل هزاره، به عنوان یک شیوه اثبات 
شده برای دسترسی به مشتریان در نظر گرفته می شود.  
فروش��گاه های اینترنت��ی نیز از جمله کس��ب وکارهایی 
هستند که دائما در کش��اکش هدایت کردن ترافیک به 
سایت خود هس��تند. سایت برای فروشگاه های اینترنتی 
همان جایی اس��ت که بازدیدکننده به مش��تری تبدیل 
می ش��ود.  ام��ا روش هایی وجود دارد که فروش��گاه های 
اینترنتی می توانند از ش��بکه های اجتماعی برای افزایش 
فروش خود اس��تفاده کنند. در ادامه نکات الزم برای این 

کار ذکر شده است. 
اما قب��ل از اینکه ی��ک کمپین بازاریابی ش��بکه های 
اجتماع��ی را کلید بزنید، باید با یک آنالیز دقیق بفهمید 
مشتریان در حال انجام چه کاری هستند. ابزارهایی برای 
زیر نظر داش��تن مش��تریانی که به سایت می آیند وجود 
دارد ک��ه از جمله بهترین آنها گوگل آنالیتیکس اس��ت. 
در گوگل آنالیتیکس یا س��رویس های مش��ابه می توانید 
دقیقا ببینید که مش��تریان از چه جاهایی به سایت شما 
می آیند و بعد از ورود به س��ایت از کدام بخش ها بازدید 
می کنند. از این اطالعات می توانید برای تعیین پلتفرمی 
که بیشترین ترافیک را به سایت شما می فرستد استفاده 
کنی��د. همچنین می توانی��د ببینید که آیا ش��بکه های 
اجتماعی مشتریانی که تمایل به خرید دارند را به سوی 
شما می فرستند یا خیر. وقتی که این داده ها را به دست 
آوردید، می توانید برای کس��ب نتایج بهتر، بر اساس این 

داده ها تغییراتی را در استراتژی خود ایجاد کنید. 
هدف گذاری مجدد

هدف گذاری مجدد در س��ال های اخیر بین بازاریابان 
تج��ارت الکترونیک محبوبیت خاصی پیدا کرده اس��ت. 
اگر با این نوع از بازاریابی آش��نا نیستید، باید بگوییم که 
بازاریابی مجدد به زبان س��اده یعنی نشان دادن تبلیغات 
به مش��تری بر مبنای اطالعاتی که خ��ود او پیش تر در 
اختیار شما قرار داده است. این نوع از تبلیغات در تمامی 
پلتفرم ه��ا، از جمله فیس بوک و اینس��تاگرام، قابل اجرا 

است. 
بس��یاری از مش��تریانی که ب��ه یک س��ایت مراجعه 
می کنند، بعید اس��ت که در همان بازدی��د اول اقدام به 
خرید کنند. هدف گذاری مجدد این ش��انس را به ش��ما 
می دهد که به این مشتریان یادآوری کنید که آنها پیش تر 
به محصوالتی خاص نگاه کرده اند. ازآنجایی که محتواهای 
هدف گذاری مجدد در فید شبکه های اجتماعی مشتری 
ظاهر می شود، آنها تمایل دارند تا محصول مورد نظر را در 
سایت شما ببینند. با یک زمان بندی بهتر، می توانید حتی 

این مشتریان را راضی به خرید کنید. 
آفرهای ویژه

یکی از بهتری��ن روش ها برای افزای��ش نرخ تبدیل از 
طریق ش��بکه های اجتماعی، ارائه آفرهای ویژه ای است 
که مش��تریان نتوانند رد کنند. فیس بوک به شما اجازه 
می دهد تا از طریق شبکه تبلیغاتی این شبکه اجتماعی، 
اقدام به ایجاد آفرهای ویژه کنید. این مهم اس��ت که هر 
آفر ش��ما در ش��بکه های اجتماعی به گونه ای اختصاصی 
باشد.  در دو صورت است که مشتریان ممکن است راضی 

به خرید شوند: 
- باور کنند که این آفر برای کوتاه مدت مناسب است.

- ببینن��د که آنها فقط به دلیل دنبال کردن ش��ما در 
شبکه های اجتماعی می توانند این آفر را دریافت کنند.

مش��تریان اگر فکر کنند که شما همچنان به ارائه آفر 
ادامه می دهید، مدت زمان بیشتری را در سایت یا صفحه 

شما در شبکه های اجتماعی صرف خواهند کرد. 
لینک های خرید

برای خرده فروش��ی ها، لینک های »خرید«ی که قابل 
کلیک کردن باشند از اهمیت فوق العاده باالیی برخوردار 
هس��تند. در پلتفرم های بصری محور مانند اینستاگرام، 
استفاده از لینک در کپشن ممنوع است و همین امر کار را 
برای ترویج محصول سخت می کند، اما در عوض کاربران 
می توانن��د لینک های خود را در بیو قرار دهند. البته این 
کار دردس��رهای خودش را نیز دارد و مش��تریان مجبور 
هستند که با زحمت بیشتر، به بیو شما نیز مراجعه کنند. 
برای تشویق به تبلیغات، بسیاری از این پلتفرم ها دکمه 
»خرید« را به پس��ت های تبلیغاتی اضافه کرده اند. البته 
این تاکتیک چندان هم کارس��از و مؤثر واقع نشده است. 
کس��ب وکارها می توانند از س��ایت هایی مانند فیس بوک 
و توییتر که انتش��ار لینک در پست های آنها مجاز است 
اس��تفاده کنند. اما از طرف دیگر نباید فراموش کرد که 
نسل جدید مش��تریان بیشتر در ش��بکه های اجتماعی 
مانند اینستاگرام و اسنپ چت حضور دارند، بنابراین اگر 
گذاشتن لینک در پست مجاز نباشد، کلیک گرفتن از این 

مشتریان سخت تر می شود. 
ش��بکه های های اجتماعی روش��ی عالی ب��رای ترویج 
محصوالت فروش��گاه اینترنتی ش��ما هس��تند، اما این 
ش��بکه ها نمی توانند فورا افراد را به خریدار ش��ما تبدیل 
کنن��د. فروش��گاه های اینترنت��ی بای��د ی��اد بگیرند که 
ش��بکه های اجتماعی روشی برای افزایش آگاهی از برند 
و کسب آگاهی بیشتر در مورد مشتریان است. با استفاده 
بلندمدت و مؤثر از ش��بکه های اجتماعی، فروشگاه های 
اینترنت��ی می توانند ببینند که در نتیجه بازاریابی که در 
شبکه های اجتماعی انجام داده اند، فروش کسب وکار در 

حال افزایش است. 
daartagency :منبع

تشخیص بهترین زمان برای ورود به 
بازارهای جدید

یکی از اس��تراتژی های مؤثر توس��عه کس��ب وکار، ورود به 
بازارهای جدید اس��ت، اما موفقیت این اس��تراتژی به برنامه 
زمانی دقیق نیاز دارد.  یکی از بهترین راه های رشد کسب وکار، 
 توسعه محدوده عملیاتی است و این هدف به دو طریق محقق 
می شود: عرضه محصوالت فعلی در مناطق جغرافیایی جدید، 
یا گس��ترش دامنه محصوالت با عرضه محصوالت و خدمات 
جدید به مش��تریان فعلی.  بسیاری از اوقات، توسعه محدوده 
عملیاتی ناش��ی از افزایش تقاضای مشتریان است، اما گاهی 
نیز یک کس��ب وکار در پی یافت��ن جریان های جدید درآمد، 
آگاهی بخشی برند یا اجتناب از رقابت، تصمیم می گیرد وارد 

مرزهای جدیدی شود. 
گرچه توس��عه کسب وکار مس��تلزم یک پروس��ه به دقت 
برنامه ریزی ش��ده اس��ت، اما زمان بندی مناس��ب هم یکی از 
مهم ترین فاکتورهایی اس��ت که موفقیت یا شکست توسعه 
را رقم می زند. به همین دلیل مالکان کس��ب وکار باید بدانند 
ک��ه بهترین وقت ب��رای ورود به بازاره��ای جدید چه زمانی 
اس��ت.  درواقع نمی توان به این س��ؤال یک پاسخ قطعی داد، 
اما استراتژی هایی که در ادامه مطلب به اشتراک می گذاریم، 

آسیب های این روند را به حداقل ممکن می رساند. 
سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه )R & D(  یکی از مهم ترین برنامه هایی 
اس��ت که هر کسب وکار، پیش از ورود به بازارهای جدید باید 
روی آن سرمایه گذاری کند. اگر این مرحله را نادیده بگیرید، 
ممکن است در بدو ورود خود به بازار جدید، به سختی شکست 

بخورید. 
تحقیق و توس��عه شامل کلیه استراتژی هایی است که یک 
کس��ب وکار، برای ارزیابی احتماالت رش��د در ب��ازار جدید و 
الزامات موفقیت در این بازار؛ به کار می گیرد. حتما می دانید 
که ش��رکت های بزرگ، به منظور افزایش سلطه و نفوذ خود 

در بازار، تا چه حد روی این بخش سرمایه گذاری می کنند. 
یکی از چالش های کسب وکارهای کوچک و متوسط، این 
اس��ت که چگونه باید روی این مرحله بودجه بندی کنند، اما 
صرف نظر از بودجه بندی؛ اگر مسئولیت تحقیق و توسعه را به 
یک تیم ویژه و مس��تقل درون ش��رکت بسپارید، در آینده از 

مزایای زیادی بهره مند خواهید شد. 
تحقیقات بازار

تحقیقات ب��ازار یکی دیگر از پیش نیازه��ای مهم ورود به 
بازارهای جدید است. این مرحله پروسه هایی نظیر جمع آوری 
و تجزیه وتحلیل اطالعات مصرف کنندگان و رقبا و همچنین 
اثربخشی برنامه های بازاریابی را شامل می شود. به این ترتیب 
متوجه می شوید که احتمال موفقیت کسب وکار جدید شما 
چقدر اس��ت و مخاطب��ان جدید چگونه از محصوالت ش��ما 
اس��تقبال می کند. تحقیقات بازار در س��طح کالن، نظارت بر 

صنعت و روندهای اقتصادی را هم پوشش می دهد. 
این مرحله به ش��ما کم��ک می کند رقابت��ی را که در آن 
حضور خواهید داش��ت، بهتر بشناس��ید. درنتیجه می توانید 
اس��تراتژی های بهتری برای ارتقای کسب وکار خود طراحی 
کنید که ش��ما را در بازار رقابت��ی متمایز کنند. تکنیک های 

متداول تحقیقات بازار عبارت اند از: 
 - نظرس��نجی از مشتریان با اس��تفاده از ابزارهای آنالین، 

مصاحبه با مشتریان، تماس تلفنی با مخاطبان. 
 - بازخ��ورد گرفتن از کاربران در رس��انه های اجتماعی و 

وب سایت شرکت. 
 - تست نمونه محصول و مطالعات کاربردی در بازار جدید. 
به این ترتیب پیش از اینکه به عنوان یک بازیگر جدید وارد 

بازار شوید، اطالعات الزم را در مورد آن به دست می آورید. 
نقاط ضعف و قوت رقبا را ارزیابی کنید

پیش از ورود به یک بازار جدید، باید خودتان را برای رقابتی 
جدید آماده کنید. در غیر این صورت رقبا و شرکت هایی که 
از قبل در این بازار حضورداش��ته اند، مانع از رشد و پیشروی 

شما خواهند شد. 
بنابراین پیش از تصمیم گی��ری قطعی در این مورد، نقاط 
ضع��ف و قوت رقبای جدید را بررس��ی کنید. در این صورت 
می توانی��د بخش های درس��تی از بازار را ه��دف قرار دهید و 
مناطقی را که در آن امکان پیش��رفت وجود دارد، شناسایی 

کنید. 
برای ارزیابی رقبای خود در بازار جدید می توانید از ابزارهای 
تحقیق مبتنی بر وب استفاده کنید. این ابزارها به شما کمک 
می کنند روند صنعت و بازارهای هدف رقیبان را موردمطالعه 

قرار دهید و به جزییات موردنیاز دست پیدا کنید. 
سهم بالقوه خود را از بازار تخمین بزنید

طبق تعریف اینوستوپدیا، سهم بازار نشانگر درصدی از یک 
صنعت یا بازار اس��ت که در یک دوره زمانی مشخص، توسط 
یک شرکت تصاحب می شود. با این روند شما تا حدی متوجه 

می شوید که در بازار جدید، چه جایگاهی خواهید داشت. 
ای��ن مفهوم را ب��ا یک مث��ال توضیح می دهی��م: اگر کل 
مصرف کنن��دگان درمجم��وع 100 قالب صاب��ون خریداری 
کنند و از این 100 واحد، 40 قالب صابون توس��ط یک برند 
تولیدش��ده باش��د، آن شرکت 40 درصد از س��هم بازار را در 
دست دارد.  ش��ما به عنوان کسب وکاری که می خواهید وارد 
یک بازار جدید ش��وید، باید حدود س��هم بازار خود را برآورد 
کنید. اگر سهم بازار شرکت باال باشد، به این معنی است که 
مصرف کنندگان محصوالت شما را نسبت به سایرین ترجیح 

می دهند. 
درواقع س��هم بازار بیشتر به این معنی است که کسب وکار 
شما فروش بیشتری خواهد داشت و هزینه کمتری هم برای 
بازاریابی و تبلیغات متحمل می ش��ود. به عالوه ممکن اس��ت 
رهبری بازار را در دس��ت بگیرید. به منظور تعیین سهمی که 
از بازار جدید به دس��ت می آورید، کل میزان فروش یا درآمد 
پیش بینی ش��ده خود را به فروش کل صنع��ت )در یک دوره 
زمانی( تقسیم کنید.  این محاسبات، گامی ضروری است که 

هرگز نباید آن را نادیده بگیرید. 
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عبور از دره مرگ در مسیر فعالیت 
شتاب دهنده ها می بایست هموار شود

دلیری بابیان اینکه هر اس��تارتاپ و کسب وکار نوپایی در 
اولین مرحله از چرخه عمر بای��د از »دره مرگ« عبور کند، 
گفت: »دره مرگ« بعد از مس��یر فعالیتی مراکز شتاب دهی 
ق��رار دارد، چراکه به دلیل عدم دسترس��ی به ش��بکه ای از 
مربیان و مش��اوران در تدوین مدل کس��ب وکارهای خود با 

مشکالت متعددی مواجه می شوند. 
به گزارش مرک��ز روابط عمومی و اطالع رس��انی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری، علیرضا دلیری معاون 
توس��عه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی در نشست 
هم فکری با مراکز ش��تاب دهی بابیان اینکه هر اس��تارتاپ 
و کس��ب وکار نوپای��ی در ابتدای چرخه عم��ر فعالیت خود 
نیازمند مش��اوره و راهنمایی اس��ت، اظهار ک��رد: 90درصد 
کس��ب وکارها در ابتدای مسیر فعالیتی خود به دلیل نبودن 
مشاوره و راهنمایی در همان ابتدا نابود می شوند و متأسفانه 
بستر مناسب به منظور رشد و توسعه این استارتاپ ها وجود 
ندارد، لذا به منظور عبور سریع تر از این دره و کاهش شکست 
استارتاپ ها نیازمند آنیم تا خألهای موجود بعد از شتاب دهی 

را پرکنیم. 
دلیری در این جلسه با اشاره به اینکه فعالیت شتاب دهنده ها 
در دولت یازدهم آغاز به کارکرد گفت: فعالیت در این بخش 
توسط همکاران در پارک پردیس فناوری با حمایت معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری کلید خورد. 
معاون توس��عه مدیریت و جذب س��رمایه معاونت علمی 
گف��ت: معاونت علمی، با توجه به شناس��ایی نیاز جامعه در 
راس��تای رس��یدن به خروجی بهتر از محل تحصیل، به این 
حقیقت دس��ت یافت که در دانش��گاه هامیان پژوهشگران و 
دانش��جویان جرقه ای الزم اس��ت تا منجر ب��ه ایده پردازی و 
تولید ش��ود. ازاین رو از طریق استارتاپ ها و شتاب دهنده ها، 
مدل هایی پیاده ش��د که درنتیجه این اقدام بس��تر فعالیت 

دانشگاهی با نگاه حرکت تولیدی شکل گرفت. 
وی با اشاره به اینکه فعالیت شتاب دهنده ها درگذشته در 
غال��ب تولید بود، گفت: با توجه به مراک��ز نوآوری راه اندازی 
ش��ده در بستر دانشگاه اس��تارت خوبی در راستای فعالیت 
شتاب دهنده ها در میان پژوهشگران و دانشجویان، در محیط 
دانشگاه زده شد و جنب وجوش استادی و فعالیت دانشگاهی 
ش��کل گرفت، چنانچه اکنون از خروجی این فعالیت، شاهد 
رشد شرکت هایی هستیم که توانسته اند به سرعت وارد بازار 

کار شوند. 
دلیری با اش��اره به اینکه در مسیر راه اندازی شده نیازمند 
تفکرات جدیدی هستیم اظهار کرد: ازآنجا که استارت آپ ها 
از دل شتاب دهنده ها بیرون می آیند، به منظور استمرار حلقه 
ایجاد ش��ده، نیازمند آنی��م تا با ایجاد نهادهای مش��اوره ای  
خاله��ای موجود بع��د از مس��یر ش��تاب دهندهی را برای 
ش��رکت های دانش بنیان رفع کنیم و هدررفت این مسیر را 

کاهش دهیم. 
وی با بیان تغییر نگاه معاونت در مس��یر س��رمایه گذاری 
و ارائه تسهیالت به ش��رکت های دانش بنیان گفت: معاونت 
علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمه��وری، اکنون ب��ر تزریق 
سرمایه گذار به جای تزریق تسهیالت بر فعالیت شرکت های 

دانش بنیان تأکید دارد. 
معاون توس��عه مدیریت و جذب س��رمایه معاونت علمی 
ب��ا تأکید بر اینکه هیچ گونه کمبودی به عن��وان منابع وام و 
تس��هیالت امروزه در حوزه علمی و فناوری معنا ندارد، بیان 
کرد: با توجه به گزارش های بانک مرکزی که در سایت خود 
اعالم کرده اس��ت، مبلغ حدود ماهان��ه 500 میلیارد تومان 
پرداختی بانک ها به شرکت های دانش بنیان است، درحالی که 
در چندس��اله گذش��ته بانک ه��ا حاضر به هم��کاری و ارائه 
تسهیالت به شرکت های دانش بنیان به دلیل نبود اطمینان 
نبودند، درحالی که امروز بانک مرکزی بانک های پیشتاز خود 
را در جهت ارائه تس��هیالت معرفی می کند، لذا نیاز موجود 
تنها در زمره ایجاد نهادهای مشاوره ای  برای شرکت ها است 
که در این بخش ش��تاب دهنده ها می توانند نقش بس��زایی 

داشته باشند. 
وی ادام��ه داد: در ح��وزه فعالی��ت اس��تارتاپ های نوپا، 
بزرگ ترین معضل نبود مش��اوره اس��ت، که شتاب دهنده ها 
توانسته اند در این مسیر نقش خوبی را ایفا کنند و خروجی 

به وجود آمده کارساز بوده است. 
دلیری با اش��اره به نقش معاونت در مس��یر ایجادشده در 
جهت رفع مشکالت ش��رکت ها و استارت آپ های نوپا بیان 
کرد: معاون��ت علمی در نظر دارد با پررنگ تر کردن بس��تر 
سرمایه گذاری در راستای مشکالت شرکت های دانش بنیان، 
هدر رفت بعد از مرحله ش��تاب دهنده را به صفر برساند، به 
این منظور با نهادهای بزرگ وارد تعامالت جدید شده است. 
وی ادامه داد: نخس��تین قدم ش��کل گرفته شده از سوی 
معاونت، ایجاد صندوق های جس��ورانه در بازار سرمایه است 
که در این راس��تا فعالیت های زیاد ش��اهد بودیم، اما به طور 
حتم کافی نیست و با منابع محدود نمی تواند پاسخگو باشد. 
 دلی��ری ب��ا اش��اره به دیگ��ر اق��دام ص��ورت گرفته در 
راس��تای ح��ل مش��کالت ش��رکت های دانش بنی��ان بیان 
ک��رد: ایجاد صندوق های پژوهش و فن��اوری و به دنبال آن 
سرمایه گذاری های خطرپذیر از دیگر اقدامات صورت گرفته 
است. همچنین هلدینگ های بزرگ اقتصادی که به عبارتی 
منابع مالی کش��ور در دست آنها است با کنار گذاشتن نگاه 
سنتی خود می توانند کمک های خوبی را به شرکت ها داشته 
باش��ند.  وی در پایان افزود: در این راستا در معاونت علمی 
و فناوری همواره تالش ها در راس��تای ایجاد این زیست بوم 
کارآفرینی و نوآوری بوده اس��ت، ل��ذا مردم باید همدل وارد 
این صحنه ش��وند تا این نهال به ثمر نش��یند. در دولت نیز 
همه در زمینه اقتصاد دانش بنیان با هم همدل هس��تند، اما 
باید قبول کنیم که فعالیت در این زمینه س��ختی هایی دارد 
و برای تغییر و رس��یدن به شرایط مطلوب نیازمند گذراندن 

شرایط سخت هستیم. 

به تازگ��ی ابرقهرمانان مارول 
توانس��ته اند با حض��ور خود در 
پرده نقره ای، تمامی رکورد های 
فروش س��ینما را در زمینه  های 
مختل��ف بش��کنند و طرفداران 
فیلم های کمیک بوکی 10 سال 
است که ماجراهای هیجان انگیز 
آنه��ا را دنب��ال می کنن��د. ب��ه 
تازگی گل سرس��بد این فیلم ها 
 Avengers: Infinity یعنی 
Wars اک��ران ش��ده و همگی 
س��عی دارند ب��ا مش��اهده این 
فیل��م از ش��کوه و عظمت یک 
دنیای خیالی لذت ببرند، اما در 
میان ای��ن کاراکترهای خیالی، 
درس هایی واقع��ی وجود دارند 
که اگر ش��خصی زیرک با نکته 
س��نج باش��د، می توان��د از آنها 

استفاده کند. 
هنر هفتم بر پایه الهام بخشی، 
ایج��اد انگی��زه و برخ��ی مواقع 
نمای��ش دنیا از زاوی��ه دیگر بنا 
ش��ده اس��ت. پس اگر براساس 
همین تعریف جل��و رویم، قادر 
خواهیم بود این کاراکتر ها را از 
زاویه دیگ��ری ببینیم و با الهام 
گرفتن از آنها زندگی کاری خود 
را با انگیزه بیشتری ادامه دهیم. 
ابرقهرمانان مارول در  ش��مار 
این فیلم به 76 نفر می رسد که 
هر کدام از آنه��ا خصوصیت ها، 
قابلیت ها و نقاط ضعف منحصر 
ب��ه ف��ردی در خود دارن��د، اما 
کاراکتر ه��ا  همی��ن  از  برخ��ی 
در نقط��ه ای از زندگ��ی خ��ود 
انج��ام  جالب��ی  انتخاب ه��ای 
می دهند که هر کدام درس های 
مختلف��ی برای ذه��ن کنجکاو 

مخاطبان در خود دارند. 
در میان این 76 قهرمان، پنج 
کاراکتر وجود دارند که می توان 
آنه��ا را به گون��ه متفاوتی نظاره 
ک��رد و درس های زیادی از آنها 

گرفت. 
1. کاپیتان آمریکا: براساس 

توانایی ها و قابلیت های 
تیم تان پیشروی کرده و آنها 

را در نظر بگیرید
کاپیتان آمری��کا از ابتدا یکی 
از قهرمان��ان نمادی��ن مارول به 
ش��مار می رود. او با مسائلی که 
برایش پیش آمد بارها تفکراتش 
دس��تخوش تغییر ق��رار گرفت. 
گاهی قهرمان ب��ود و همه با او 
بودند، گاهی براساس اخالقیات 
خود مجبور می ش��د دوستی ها 
و حمای��ت از نف��رات خود را به 

قهرمان ب��ودن ترجیح بدهد اما 
فارق از این مس��ئله همواره تیم 
خود را حمایت می کرد و پشت 
آنها بود. شخصیت او به گونه ای 
اس��ت که همیشه سعی می کند 
براس��اس قدرت های ه��ر کدام 
از اعضای گ��روه، تیم را رهبری 
ک��رده و به موق��ع از بقیه دفاع 
کند. اتفاقی نیس��ت که بیش��تر 
مواقع یک س��پر سالح اصلی او 

به شمار می رفت. 
درس مدیریت��ی: هن��گام کار 
ممکن اس��ت اولویت های کاری 
ذهن ش��ما را درگی��ر کنند، اما 
بای��د حواس ت��ان باش��د که هر 
ش��رکتی از نفرات��ش تش��کیل 
می ش��ود. باید به آنها توجه کرد 
و ب��ا حمایت از آنه��ا تیم را در 
راس��تای  رس��یدن به هر هدفی 

پشتیبانی کرد. 
2. آیرون من: خوش بگذرانید 

و همه چیز را جدی نگیرید
آیرون م��ن در چه��ار صفت 
نابغ��ه،  می ش��ود؛  خالص��ه 
و  بشردوس��ت  میلی��اردر، 
خوش��گذران. تون��ی اس��تارک 
صاح��ب بزرگ تری��ن ش��رکت 

تکنولوژی دنیاس��ت و برخالف 
ش��هرت و مس��ئولیت هایی که 
بر گردن اوس��ت، همواره سعی 
می کند در تمامی مواقع خوش 
بگذراند. حتی در بدترین مواقع 
که تهدی��د بزرگی برای زمین و 
انس��انیت وجود دارد، او س��عی 
می کند ش��وخی کند، بخندد و 

همه چیز را ساده بگیرد. 
درس مدیریت��ی: هی��چ کس 
دوست ندارد برای مدیری بسیار 
جدی یا ی��ک کمپانی که همه 
چیز را جدی می گیرد کار کند. 
منطقی اس��ت ک��ه زمانی برای 
خوش��حالی حی��ن کار در نظر 
گرفته ش��ود چرا که استرس و 
انرژی منف��ی می تواند به قدری 
ضرر داش��ته باش��د که تمامی 
فعالیت ها و پیش��رفت های یک 
فرد را به ش��دت تحت تاثیر قرار 

داده و  آنها را از بین ببرد. 
3. بلک پنتر: جسور باشید و 

از تغییر رویه نترسید
او پادش��اه یکی از بزرگ ترین 
کش��ور های  پیش��رفته ترین  و 
دنیاست که پادشاهان قبلی اش 
هم��واره آن را از دی��د جهانیان 

مخف��ی کرده اند. او بعد از اینکه 
توس��ط دش��من خود شکست 
قاطع��ی خ��ورد. دی��د جدیدی 
پیدا کرد و جس��ارت را چاشنی 
کار خود نمود تا با دش��منانش 
مقابله کند. او پس از شکس��ت 
دادن دش��منانش، این کشور را 
به دنیا معرفی کرد تا استراتژی 
و ایده ه��ای جدی��دی یافت��ه و 

رستگاری بشر را دنبال کند. 
درس مدیریتـی: به عن��وان 
ی��ک مدیر ممکن اس��ت ش��ما 
هم��واره درس��ت نگویی��د. باید 
ای��ن را پذیرفته و ب��ه منتقدان 
خود گ��وش دهید. برخی مواقع 
ش��وید  متوجه  اس��ت  ممک��ن 
که اش��تباه می کردی��د. در این 
موافق نترس��ید، جسور باشید و 
اش��تباه تان را بپذیرید. تنها در 
این ص��ورت ق��ادر خواهید بود 
که راه درس��ت را برای خودتان 

بیابید. 
4. تور: با تغییرات سازگار 
باشید و هیچوقت به یک 

توانایی اتکا نکنید
خ��دای تن��در و گردب��اد در 
ب��ا  ماجراجوی��ی اش  آخری��ن 

یک مش��کل اساس��ی برخورد. 
خواه��رش که از قدرت��ی ماورا 
الطبیع��ه بهره می ب��رد، ناگهان 
پدیدار ش��د و چک��ش وی که 
مرکز ق��درش بود را از بین برد. 
تور پ��س از این بدترین اتفاقات 
را تجرب��ه کرد تا متوجه ش��ود 
چکش��ش  در  وی  توانمن��دی 
مخفی نبوده و این خود اوس��ت 
ک��ه منش��ا قدرتش به ش��مار 
می رود. پس بهتر اس��ت خود را 
باور کرده و دیگر برای از دست 

دادن چکشش غصه نخورد. 
درس مدیریتـی: وقت��ی با 
شکس��ت مواج��ه می ش��وید یا 
یک��ی از بهترین اب��زار و نیروی 
خ��ود را از دس��ت می دهی��د، 
بهتر اس��ت باور کنی��د که دنیا 
به آخر نرس��یده اس��ت. دنبال 
راه دیگر رفت��ه و یک فرد، ابزار 
یا اس��تراتژی جدی��د در پیش 
بگیری��د. انعطاف پذیری بهترین 
راه جلوگیری از رخ دادن چنین 

اتفاقی است. 
۵. استارلُرد: تیمی متنوع 
از اعضایی با ویژگی های 

منحصر به فرد تشکیل دهید
اس��تارلُرد ی��ک ف��رد تنها بود 
ک��ه عالق��ه ای ب��ه هم��کاری با 
کسی نداش��ت، اما رفته رفته در 
ش��رایطی قرار گرفت که مجبور 
ش��د با دیگ��ر اش��خاص ارتباط 
برقرار کرده یا حتی رهبری شان 
کند. جالب اینجا بود که این تیم 
ش��امل افرادی می ش��د که هیچ 
ربطی به هم نداش��تند. یک راکن 
قهار،  آدم کشی  به دست،  موشک 
جنگجوی��ی دیوانه و یک درخت، 
تیم او را تشکیل می دادند که هر 
کدام توانای  های مخصوص خود را 
داشتند. اعضای این تیم در ابتدا 
قادر نبودن��د با یکدیگر همکاری 
کنند، اما رفته رفته متوجه شدند 
ک��ه برای رس��یدن ب��ه موفقیت 

چاره ای جز همکاری ندارند. 
درس مدیریتـی: تحقیقات 
نشان می دهد یک تیم متفاوت 
ک��ه از اف��رادی ب��ا قابلیت های 
گوناگون تش��کیل ش��ده  است، 
می توان��د کارایی، س��وددهی و 
خالقیت بیش��تری را به ارمغان 
می توانند  باهوش  رهبران  آورد. 
ب��ا به کارگیری اف��راد متفاوت، 
گستره باالیی از تجربه را فراهم 
آورند که تمامی نقاط ضعف تیم 

را پوشش دهند. 
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تا چه اندازه برای انتقادها در 
کسب وکار اهمیت قائل شویم

آیا تا به حال در کسب وکار به افرادی برخورده اید که جز 
نیش و کنایه زدن و س��رزنش اقدامات شما، کار دیگری 

ندارند و حرف مفید دیگری نمی زنند؟ 
همیشه همکارانی در شرکت ها وجود دارند که جز نیش 
و کنایه زدن، اقدام دیگری در محیط کار انجام نمی دهند. 
برخی به این اش��خاص، متنفر و حس��ود می گویند. اکثر 
م��ردم، آنها را منتقد می نامند. تفاوتی نمی کند که انتقاد 
این گونه اش��خاص، ش��ما را ناراحت کند یا برنجاند؛ نظر 
آنها ارتباطی به ش��ما پیدا نمی کند چون آنها خریداران 
محصوالت ش��ما نیس��تند. آنها حتی مس��ئول پرداخت 
صورتحساب های شما نیز نیستند! آنها تنها افراد مزاحمی 
هستند که در مورد هر موضوعی اظهار عقیده می کنند. 

چالش زمان رودررویی با این دسته اشخاص این است 
که تصور می کنیم نظرات آنها دارای ارزش اس��ت. انسان 
موجودی اجتماعی است و از زمان کودکی، تمایل به تأیید 
دیگران دارد. خواس��ته اکثر مردم این است که دیگران را 
شاد کنند یا دست کم آنها را از خود نرانند. تصور می کنید 
زمانی که رویا، بینش، هدف و ماموریت ساخته و پرداخته 
خود را در ش��رکت شخصی تان پیاده می کنید و نظریات 
فوق العاده تان را به عرصه فروش می رس��انید، چه اتفاقی 

رخ می دهد؟ 
حس��ودان همچنان به ابراز تنفرش��ان ادامه می دهند. 
انتقادها به سمت مدل ماشین، شیوه های معمول ارسال 
محموالت در ش��رکت، میزان درآمد مالی شخص شما و 
تک به تک تصمیمات فردی تان در قبال شرکت متمایل 
می ش��ود. دلیل این است که حس��ودان کار بهتری برای 
انجام دادن ندارند. احتماال آنها ش��جاعت کافی برای فکر 
کردن به جای ش��ما، نوش��تن کتاب های ش��ما، ساختن 
ش��رکتتان و گذراندن زندگی به شیوه شما را ندارند. این 
اشخاص مانند بسیاری دیگر از مردم دنیا دارای عقیده ای 
هس��تند و مایل به اشتراک گذاری آن هستند. بهتر است 
ای��ن نیاز خود را به ج��ای ابراز انتقادهای بیه��وده، برای 
ساختن یک داستان طنز و پست کردن آن در یک شبکه 

مجازی صرف کنند. 
باید این دسته افراد را به سرعت هر چه تمام تر از مسیر 
خود حذف کنید. به محض اهمیت قائل شدن برای نگرش 
حسودان، هر شخصی که با آن برخورد می کنید و در کل 
کس��انی که جزو خریداران شرکت تان نیستند؛ مدیریت 
کس��ب وکار خود را ب��ه ارضای انتظ��ارات غیرواقع بینانه 
افرادی اختصاص می دهید که در روند فروش شما سهمی 
نداشته یا هیچ زمانی به نظرات آنها نیازی پیدا نمی کنید. 
تصمیمات ش��رکت را بر پایه ارزش ه��ای کلیدی خود و 
شرکت اتخاذ کنید. به خاطر داشته باشید افرادی که در 
مقام قضاوت شما باشند، به تصمیم شما معترض نخواهند 
بود؛ آنها مشغول به انجام وظایف مختص به خود هستند. 
در حقیقت، انتقاد از ش��ما از دسته کارهای معمول این 

اشخاص محسوب نمی شود. 
به هر صورت، داش��تن حداقل چند منتقد و حسود در 
مسیر کاری یک اتفاق غیرقابل اجتناب است. پس از این 
فرصت به نفع خود استفاده کنید! نیاز نیست به سخن آنها 
اهمیت بدهید؛ آنها هیچ زمانی راضی و خوشحال نخواهند 

شد. کار فرد متنفر، تنفر ورزیدن است. 
چطور می توان از این اشخاص به دور ماند؟ در ادامه به 
چهار روش برای تمرکز روی پیش��برد کسب و کار به جای 

اهمیت دادن به نظر منتقدان می پردازیم. 
- شرکت خود را بر اهداف شخصی خود پایه ریزی کنید. 
کسب وکار باید در راستای رویا، بینش، هدف و ماموریت 
شخص ش��ما باش��د. اگر ارزش های فعلی ش��رکت تان، 

ارزش های شخصی شما نیستند آنها را تغییر دهید. 
- منتق��د درونی ت��ان را س��اکت کنید. خ��ود را بابت 
اقدامات تان س��رزنش نکنید. خود ش��ما دس��ت به این 
اقدام��ات زده اید؛ مس��ئولیت آنها را بپذیرید. آس��یب را 
برطرف کنید. راه هایی ایجاد کنید ت��ا از بروز دوباره این 
اشتباهات بپرهیزید؛ سپس، به سرکار معمول تان برگردید. 
به هیچ وجه نبای��د به صدای درونی خود مجال دهید تا 
شک و تردید به جان تان بیندازد؛ انتقادهای درونی خود 
را تنها در صورتی که به پیشرفت ختم می شوند، بپذیرید. 
- نتای��ج را بپذیری��د. در بدتری��ن حالت، چ��ه اتفاقی 
ممکن اس��ت رخ دهد؟ امکان دارد که در کسب وکارتان 
شکست بخورید یا حتی ورشکست شوید. از این موضوع 
در زمان راه اندازی کار نیز مطلع بوده اید! اما این حقیقت 
باعث نش��د که از شروع کردن آن منصرف شوید؛ درست 
اس��ت؟ در ازای نتایج بسیار شگفت انگیزی که می توانید 
به دست آورید، تنها چند نتیجه ناامیدکننده در انتظارتان 
خواهد بود؛ در غیر این صورت هرگز به کارآفرین ش��دن 

فکر نمی کردید. 
- ب��ه نظ��رات اف��رادی اهمیت دهید که در پیش��برد 
کس��ب وکار مؤثر هستند. انتقادات مشتریان و بازار هدف 
در دسته پراهمیت قرار می گیرند. اینها اشخاصی هستند 
که باعث پرداخت شدن صورتحساب های شما می شوند و 
به این کار ادامه می دهند. آنها به ش��رکت شما عالقه مند 
هس��تند، بنابراین منطقی است که به سخنان آنها گوش 

سپرده و انتقادهای ایشان را بشنوید. 
هرگونه اقدامی که درخور توجه باشد، مورد انتقاد قرار 
می گیرد؛ این موقعیت ها، خوراک منتقدان حسود است. 
وقتی به انتقادات غیرقابل توجیه گوش می سپارید، خود 
را در خطر منحرف ش��دن از مس��یر دستیابی به اهداف 
و ماموریت های ش��رکت قرار می دهید. ش��ما در موضع 
عمل به این انتقادات نیس��تید و نیز نمی توانید از آنها در 
امان باش��ید؛ پس این انرژی منفی را در جهت ایجاد یک 
شرکت پربازده متمرکز کنید. همواره به یاد داشته باشید 
که بیش��تر این انتقادات، بی جا و بدون فایده هس��تند و 
تنها شما را از مسیر دستیابی به اهداف منحرف می کنند. 

کلیـــد
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بحران های اقتصادی بخش جدانش��دنی هر 
سیستم با هر ابعاد و حجمی در دنیای تجارت 
هستند. آمادگی برای این پدیده ها، از وظایف 

مهم کارآفرینان است. 
رش��د اقتصادی س��ریع، افزایش ارزش کلی 
ب��ازار، افزایش ی��ا کاهش ش��دید قیمت ها و 
مواردی از این دس��ت، عالئمی از بحران های 
اقتصادی پیش رو در دنیای تجارت هس��تند. 
اگرچه مش��اهده این موارد به معن��ای نیاز به 
اقدام فوری نیس��ت، ام��ا کارآفرینان به عنوان 
بازیگران مه��م این صحنه، بای��د برنامه ای از 

پیش آماده برای این پدیده ها داشته باشند. 
عالوه بر کارآفرینان، کارمندان استارتاپ ها 
و س��رمایه گذاران نیز تح��ت تأثیر بحران های 
اقتص��ادی قرار می گیرند و ه��ر کدام، وظیفه 
دارن��د.  خ��ود  ب��ه  مخص��وص  برنام��ه ای  و 
س��رمایه گذاران انتخاب هایی کاماًل مش��خص 
دارن��د: ف��روش س��هام و پیش��گیری از زیان 
بیشتر، حفظ س��هام به امید بازگشت بازار به 
روزهای اوج یا خرید بیش��تر سهام در صورتی 
که تحلیل ها خبر از رش��د آتی ب��ازار بدهند. 
در ه��ر یک از ای��ن انتخا ب ها، س��ود و زیان 
س��رمایه گذاران تنها مادی خواهد بود و صرف  
نظر از دشواری انتخاب، گزینه ها کامال روشن 

هستند. 
اما مس��یر برای کارآفرینان و کارمندان آنها 
به این سادگی نیس��ت. تصور کنید که نه تنها 
پول بلکه تمام ان��رژی، اعتقاد و زمان خود را 
روی یک پروژه هزینه کرده باشید. وقتی شما 
سال های ارزش��مندی از زندگی خود را روی 
یک کسب وکار هزینه کنید، تغییرات در ابعاد 
بزرگ مالی و اقتصادی، مس��یری دشوار پیش 
روی ت��ان قرار خواهد داد. در این حالت نه تنها 
نتای��ج مال��ی و اقتصادی، بلکه ش��رایط خود، 
خان��واده و اطرافیان را نیز بای��د مد نظر قرار 

دهید. 
برای بحران آماده باشید

پیت��ر ونه��ام، نویس��نده مجله کس��ب وکار 
ه��اروارد، معتقد اس��ت بحران مال��ی بعدی، 
کارآفرینان اس��تارتاپ ها و کارمندان شان را با 
سه س��وال اصلی روبه رو می کند؛ سواالتی که 
پاسخ آنها، ماندن یا ترک استارتاپ را بررسی 

می کند: 
1 - در مرحله اول این سوال مطرح می شود 
ک��ه حاضرید چه مق��دار ت��الش اضافه روی 
کارتان خ��رج کنید؟ باید بدانی��د که با پیش 
آم��دن بح��ران اقتصادی، تمام��ی تالش های 
قبل��ی ش��ما به نوعی بی معنا می ش��وند و باید 
تالش های مضاعفی برای بازگش��تن به مسیر 

اصلی داشته باشید. 
2 - پول نقد یا به تعریفی بهتر پس انداز خود 
را چگونه هزینه خواهید کرد؟ قطعا باید برای 
این زمان پس اندازی داش��ته باشید و در وقوع 
بحران، تصمیم ش��ما به چگونگی هزینه کردن 
یا سرمایه گذاری جدید با این پول، بسیار مهم 
خواهد بود. چراک��ه از طرفی با بحران مالی و 
نیاز به پول مواجه خواهید بود و از طرف دیگر 
س��رمایه گذاری های آت��ی، آینده روش��نی در 

پیش نخواهند داشت. 
3 - در مرحله آخر باید به مدل کس��ب وکار 
خود دقت کنید. سوال اصلی این است که آیا 
استارتاپ شما پیش از بحران، سوددهی داشته 
است؟ اگر پاسخ مثبت است، می توان در طول 
وقوع بحران و پس از آن نیز به سوددهی امید 
داش��ت، اما اگر تاکنون درآمد و سود مناسبی 
از کس��ب وکار نوپای ت��ان نداش��ته اید، بحران 
اقتصادی و س��ال های پس از آن، قطعا شرایط 

را برای شما دشوارتر خواهد کرد. 
در نظر گرفتن این س��وال ها، به کارآفرینان 
و کارمندان ش��ان کمک می کند که س��ریع تر 
و بهت��ر ب��ه جمع بن��دی برس��ند. آمادگ��ی 
داش��تن پاسخ به این س��وال ها، بسیار بهتر از 

شوکه شدن با بحران اقتصادی است. 
تجربیات دیگران

ونه��ام کتاب��ی ب��ا عن��وان »قب��ل از اینکه 
مدیرعامل باش��م« دارد که برای تألیف آن، با 
بسیاری از مدیران و کارآفرینان مصاحبه کرده 
اس��ت. او تمرکز مصاحبه خود را روی بحران 
سال های 2000 و 2001 استارتاپ ها معروف 
به »بحران دات کام« گذاش��ته است. همانطور 
ک��ه از عنوان کت��اب برمی آید، اف��رادی که با 
ونه��ام مصاحبه کرده اند در س��ال های بعد به 
مدیرعامل ش��رکت های موفق تبدیل شده اند: 
یک��ی از آنها مدی��ر اجرای Infosys اس��ت، 
 The Weather Company دیگ��ری در
مدیرعامل است و مدیر سوم، استارتاپ موفق 

Plumbee را اداره می کند. 
نکته مش��ترک میان این افراد این است که 
در زم��ان بحران دات کام، آینده ش��رکت های 
آنها و همچنین چش��م انداز خودشان از آینده 

کامال مبهم بوده است. 

بح��ران دات کام، بحران��ی جهان��ی بود که 
ش��رکت های متنوع از سرتاسر جهان را تحت 
تأثیر قرار داد. به عنوان مثال موس��س شرکت 
هندی اینفوس��یس، از افت ارزش سهامش به 
مقدار 90درصد در خالل س��ال های 2000 تا 
2001 می گوید. دیوید کنی، مدیرعامل وقت 
شرکت Digitas )شرکت تبلیغات اینترنتی( 
می گوی��د در آن س��ال از ی��ک میلیونر )روی 
کاغ��ذ( ب��ه فردی تبدیل ش��د که به س��ختی 
ش��رکتش را س��ر پا نگه داش��ت. مدیرعامل 
CyGaNet نیز می گوید با رسیدن بحران به 
آمریکا، روند مقیاس پذیری استارتاپش به کلی 

متوقف شده است. 
 همه ای��ن مدیران تصمی��م گرفتند که در 
برابر بحران ایجادش��ده مقاومت کنند و با آن 
روبه رو ش��وند. وقتی به سواالت گفته شده در 
باال دقت کنی��م، دلیل مقاومت ای��ن افراد را 

متوجه می شویم. 
تالش اضافه

 ،CyGaNet رف کیوسترمانس، مدیرعامل
نمون��ه ای از ف��ردی اس��ت که س��وال اول را 
به خوبی متوجه شده و پاسخی برای آن داشته 
اس��ت. ش��رکت او در آن زمان در ابتدای راه 
بود و عالوه بر مسیر طوالنی پیش رو، شانس 
شکست و از بین بردن سرمایه سرمایه گذاران 
را نیز داش��ت. او احس��اس کرد که ماندن در 
شرکت و هزینه وقت و زندگی برای آن ارزش 

دارد. 
اس��تارتاپش،  در  رف  مان��دن  اول  دلی��ل 
محدودب��ودن گزینه ه��ای خ��روج ب��ود. او از 
دانش��گاه انصراف داده بود و تجربیات ش��غلی 
قبلی اش نیز مفی��د نبودند. عالوه بر آن او در 
ابت��دای دهه 20 س��الگی بود و هن��وز انرژی 
زیادی برای صرف کردن در اس��تارتاپ داشت. 
در واق��ع او زمانی را که دیگ��ران به تحصیل 
و تفریح می پرداختند، در کس��ب وکار سپری 
می کرد و هنوز در ابتدای مسیر بود. در نهایت 
رف تصمیم گرفت در شرکتش بماند و بهترین 

نتیجه ها را از آن طلب کند. 
اج��رای تصمی��م رف ب��رای او و ش��ریکش 
بسیار دش��وار بود. آنها در شرایط بسیار بدی 
فعالی��ت می کردند، اما کار زی��اد، خالقیت و 
کمی ش��انس، آنها را به نوع��ی از بحران خارج 
کرد. البته در نهایت رف ش��رکتش را فروخت 
تا س��رمایه س��هامداران را با کمترین زیان به 
آنه��ا بازگردان��د، ام��ا او معتقد اس��ت تالش 
آنها از شکس��ت های بیش��تر جلوگیری کرده 
و در نهایت، درس��ی مه��م آموخته اند که در 

موفقیت های بعدی مفید واقع شده است. 
البته همه کارآفرینان و کارمندان استارتاپ 
تصمیمات مش��ابه نخواهند داشت. برای اکثر 
م��ردم هزینه کردن وقت و خانواده برای نجات 
شرکت دش��وار اس��ت. باید واقع بین باشید و 
بدانی��د ک��ه هزینه کردن پول، آس��یبی کمتر 
از هزینه ک��ردن زم��ان و جوان��ی دارد. وقتی 
هزینه ه��ای معن��وی در کاری خرج ش��وند و 
بازخورد نداشته باشند، شکست کامال سخت تر 
خواهد ش��د. به هرحال در زمان تصمیم گیری 
ب��رای ماندن یا ترک یک اس��تارتاپ در زمان 
بحران، هزینه های معنوی مورد نیاز را نیز در 

نظر داشته باشید. 

قابلیت تأمین سرمایه جدید
نکته دوم بررس��ی پس انداز در دس��ترس یا 
سرمایه های قابل تأمین در زمان بحران است. 
در ق��دم اول به این س��وال پاس��خ دهید که 
امنیت مالی ش��ما در زندگی شخصی و خانه 
چگون��ه خواهد بود. اگر به پس انداز مناس��بی 
دسترسی داشته باشید، حاضرید چه مقدار از 
آن را در کاری ک��ه آینده ای کامال مبهم دارد 

هزینه کنید؟ 
برای ای��ن موضوع، داس��تان دیوید کنی و 
اس��تارتاپ Digitas، مناسب است. او که در 
زمان بحران در میانه 30 س��الگی و دارای دو 
فرزند بود، پش��تیبانی مالی مناسبی در خانه 
داش��ت. همس��ر کنی هزینه های خان��ه را با 
پس اندازش برعهده گرفت. در مورد س��رمایه 
اس��تارتاپ نیز آنه��ا به تازگ��ی عرضه عمومی 
س��هام داشتند و پول مناسبی به شرکت واریز 
شده بود. پس کنی زمانی تصمیم به ماندن در 
کسب وکارش گرفت که امنیت مالی مناسبی 

داشت. 
البته ساختار مناسب هزینه کردن در شرکت 
کنی نی��ز در این مورد بی تأثی��ر نبود. برخی 
اوقات ش��رکت های س��رمایه مناسبی دریافت 
می کنن��د، ام��ا این پ��ول را نادرس��ت هزینه 
می کنند یا در زمان بحران تمام آن را از دست 
می دهند. در این ش��رایط جذب پول بیشتر با 
دریافت وام یا هزینه کردن از پس انداز شخصی 
پیشنهاد نمی ش��ود و بهتر است کسب وکار را 

ترک کنید. 
نکته مهم دیگر در داس��تان کنی این است 
که او به آینده ش��رکتش امید زیادی داش��ت. 
او معتقد بود اگر ش��رکت از این بحران س��الم 
بیرون بیاید، به یکی از بازیگران اصلی صنعت 
بازاریابی دیجیتال تبدیل خواهد شد. از طرفی 
رش��د قبلی آنها نیز بیانگر پتانس��یل باال برای 

خروج از بحران بود. 
در نهایت باید دشواری ها و زمان های دشوار 
کنی در حفظ ش��رکت را نیز در نظر داش��ت. 
او برخ��ی کارمن��دان را خ��الف میلش اخراج 
کرد و با افزایش وظای��ف خود، از هر فرصتی 
برای کس��ب در آمد شرکت استفاده کرد. کنی 
از زمان زندگی ش��خصی خود نیز هزینه کرد 
ت��ا اینکه باالخره ش��رکتش را از بحران نجات 
داد. در نهایت او ش��رکتش را در سال 2006 
به مبل��غ 1.3 میلی��ارد دالر فروخت و درآمد 

مناسبی از این فروش کسب کرد. 
مدل کسب و کار

سوال پایانی این مورد را در نظر می گیرد که 
آیا مدل کسب و کار شما تاکنون خود را ثابت 
کرده اس��ت. اگر تا پیش از بحران، نشانه هایی 
از موفقیت مدل مشاهده نکرده اید، بهتر است 
کسب وکار خود را شکس��ت خورده بدانید. در 
مقابل اگر مدلی یکپارچه، کامل و پایدار دارید 
که نشانه های اولیه از تضمین موفقیت را دارد، 
با خی��ال راحت به تالش و از خودگذش��تگی 

بیشتر برای آن ادامه دهید. 
مدیرعام��ل  گاپاالکریش��نان،  کری��س 
اینفوسیس، مثالی مناسب در این زمینه است. 
خطر بحران برای کسب وکار او، خارج شدن از 
میدان رقابت نبود؛ بلک��ه کریس باید از آنچه 
در طول س��الیان س��اخته بود دفاع می کرد و 

چال��ش اصلی، حفظ هویت ش��خصی اش بود 
که در طول س��ال ها فعالیت ساخته شده بود. 
به هرحال ش��رکت او س��ابقه ای 20 س��اله در 
زمینه برون س��پاری آی تی در هند داشت، اما 
بحران ایجادش��ده، کاهش ارزش 90درصدی 
س��هام را به  دنبال داشت و خسارتی جدی به 

اینفوسیس زد. 
کری��س و همکارانش گزینه های مناس��بی 
آنه��ا می توانس��تند در  داش��تند.  رو  پی��ش 

س��مت های مدیریتی بمانند و با فروش سهام 
در آن زم��ان، حتی درآمد مناس��بی کس��ب 
کنن��د، اما آنها ایمان داش��تند که ش��رکت با 
سابقه ش��ان، ساختاری محکم و قابل اطمینان 
دارد. ب��ه همی��ن خاطر به ج��ای از بین بردن 
هم��کاری و اعتبار اجتماعی، ب��ه تالش برای 

حفظ آن ادامه دادند. 
دلی��ل اصلی ماندن کریس و ش��رکایش در 
اینفوس��یس، تالش های سال های ابتدایی آنها 

بود. آنها برای رسیدن به درآمد و ارزش سهام 
کنونی، چندین س��ال تالش ک��رده بودند و با 
تحمل سختی های بسیار، پایه های اینفوسیس 
را محکم کرده بودند. با عرضه عمومی س��هام، 
سرمایه مناسبی وارد ش��رکت شد و این افت 
بحرانی، قاب��ل پیش بینی بود. به هر حال آنها 
تصمی��م گرفتند بحران را تحم��ل کنند و به 

شراکت و همکاری ادامه دهند. 
در نهایت تالش های تیم اینفوسیس نتیجه 
داد و ای��ن ش��رکت پ��س از بح��ران دات کام 
رشدی بیشتر از دوران پیش از آن داشت. آنها 
85درصد از زیان واردشده در خالل حباب را 
جبران کردند. در س��ال های بعدی هر یک از 
ش��رکای اینفوسیس به مدیر بزرگی در دنیای 
فناوری تبدیل ش��د و از ای��ن مرحله به عنوان 

درسی آموزنده یاد کرد. 
نکته داس��تان اینفوس��یس این اس��ت که 
اگر ش��رکت روی پایه ه��ای محکمی از مدل 
کسب وکار صحیح بنا شده باشد، افت لحظه ای 
ارزش سهام خسارت چندانی نخواهد داشت و 

می  توان به سالمت از بحران عبور کرد. 
نکت��ه قابل توجه این ک��ه هیچ یک از نکات 
گفته ش��ده در میان��ه توفان ه��ای اقتصادی، 
موسس��ان  ی��ا  کارمن��دان  ب��رای  آرامش��ی 
اس��تارتاپ ها نخواهد داش��ت. به ع��الوه هیچ 
تضمینی برای موفقیت این استراتژ ی ها وجود 
ن��دارد، ام��ا به هر ح��ال در نظ��ر گرفتن این 
موارد پیش از بحران و رس��یدن به این نتیجه 
طالیی که ماندن چه هزینه هایی برای ش��ما و 
اطرافیان خواهد داشت، ش��ما را برای بحران 

آماده تر خواهد کرد. 
در نهای��ت پی��ش از وقوع بح��ران مالی به 
ای��ن نکته فکر کنید که چرا باید کس��ب وکار 
خود را در زمان وقوع بحران ادامه دهید و آیا 
متوقف کردن تالش از لحاظ ش��خصی و مالی 
بهتر نخواهد بود؟ فراموش نکنید که گذش��ته 
قابل تغییر نیس��ت اما همیش��ه می توان برای 

آینده برنامه ریزی کرد. 
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چیز های اندکی همانند اس��تعفای افراد خوب هزینه بر 
و مشکل س��از هستند. این کامال ش��گفت انگیز است که 
چگونه از اغلب مدیران می شنویم که نسبت به استعفای 
کارمند خوب ش��ان ابراز ناراحتی می کنند و این مس��ئله 
واقعا هم جای ناراحتی دارد، زیرا چیز های اندکی همانند 
اس��تعفای افراد خوب هزینه بر و مشکل ساز هستند، اما 
دلیل اس��تعفای کارکنان خوب چه می تواند باشد؟ برای 
آشنایی با دالیل اس��تعفای کارکنان خوب از کارشان با 

ما همراه باشید. 
مدیران تمایل دارند، تمامی مش��کالت خود را گردن 
دیگ��ران بیندازن��د، درحالی که اصل موض��وع را نادیده 
می گیرن��د، به همین دلیل کارکنان ش��غل خود را ترک 

نمی کنند، بلکه از دست مدیران خود فرار می کنند. 
نکته غم انگیز ماجرا این اس��ت ک��ه به راحتی می توان 
از اس��تعفای کارکنان اجتناب ک��رد. تنها الزمه این کار 
چش��م اندازی جدید و تالش��ی مضاعف از طرف مدیران 

است. 
س��ازمان ها می دانن��د انگی��زه داش��تن و درگیر بودن 
کارکنان اهمیت بس��یاری دارد، اما اکثر آنها نمی توانند 

مدیران را نسبت به این موضوع پاسخگو نگه دارند. 
هنگامی مدیران نسبت به کارکنان خود مسئولیت پذیر 

نباشند، زیردستان آنها سختی می کشند. 
تحقیقات��ی از دانش��گاه کالیفرنیا نش��ان می دهد که 
کارکنان با انگیزه 31درصد بهره وری بیش��تر، 37درصد 
فروش بیش��تر و س��ه برابر خالق تر از کارکنان بی انگیزه 
هستند و همچنین طبق یک تحقیق از شورای مدیریت 
س��ازمانی بر روی 50هزار نفر، احتمال استعفا دادن آنها 

نیز به اندازه 87درصد کاهش می یابد. 
تحقیقات گالوپ نش��ان می دهد ک��ه 70درصد انگیزه 
کارکن��ان تحت تأثیر اعمال مدیران آنها اس��ت. بنابراین، 
بیایی��د نگاهی به بدتری��ن کارهایی که مدی��ران انجام 
می دهن��د و باعث اس��تعفای کارکنان ش��ان می ش��وند، 

بیندازیم. 
1. آنها از کارکنان خود بیش  از اندازه کار می کشند

هیچ چی��زی همانند بی��ش از اندازه کار کش��یدن از 
کارکنان خ��وب آنها را از کار زده نمی کند. س��خت کار 
کش��یدن از کارکنان خوب بس��یار وسوس��ه کننده است 
و مدی��ران اغلب ب��ه دام این تله گرفتار می ش��وند. کار 
کش��یدن بیش  از حد از کارکنان خوب، آنها را سردرگم 
می کند؛ این کار باعث می شود آنها فکر کنند که به دلیل 
عملکرد خوب شان در حال مجازات شدن هستند. بیش 
از ح��د کار گرفت��ن از کارکنان، به��ره وری آنها را نیز به 
اندازه زیادی کاهش می دهد. تحقیقات جدید از دانشگاه 
استنفورد نشان می دهد که بهره وری بر ساعت، هنگامی 
که س��اعت کاری در هفته از 50 س��اعت بیشتر شود به 
س��رعت کاه��ش می یابد و بهره وری پس از 55 س��اعت 
کار در هفته به مقداری بس��یار زیادت��ری کاهش یافته 
ک��ه کار کردن پس 55 س��اعت در هفت��ه دقیقا همانند 

کار نکردن است. 
اگر شما می خواهید که مقدار کار، کارکنان با استعداد 
خود را افزایش دهید، بهتر اس��ت موقعیت آنها را نیز باال 
ببرید. کارکنان با اس��تعداد، حجم کاری بیشتر را قبول 
می کنند، اما خود را زیر فش��ار کار له نمی کنند و ش��غل 
خ��ود را رها می کنند. افزای��ش حقوق، ترفیع و تغییرات 
کوچک تمامی اینه��ا راه هایی برای افزایش حجم کاری 
کارکنان اس��ت. اگر شما حجم کاری کارکنان را تنها به 
دلیل با اس��تعداد بودن ش��ان زیاد کرده و تغییری ایجاد 

نکنی��د، آنها ب��ه دنبال کاری خواهند گش��ت که به آنها 
بهای بیشتری دهد. 

2. آنها همکاری را تشخیص نداده و به کار خوبی 
پاداش نمی دهند

دس��ت کم گرفتن قدرت تحسین به ویژه برای افرادی 
با عملکرد باال که به طور ذاتی با انگیزه هس��تند، بس��یار 
آسان است. همه به ویژه افرادی که سخت کار می کنند 
و تمام��ی ان��رژی خ��ود را روی کار می گذارن��د، پاداش 
گرفت��ن را دوس��ت دارند. مدیران باید ب��ا کارکنان خود 
ارتب��اط برقرار کنند تا بدانند چه چیزی باعث می ش��ود 
تا آنها حس بهتری داش��ته باش��ند و س��پس با چیزی 
که باعث می ش��ود حس بهتری داش��ته باشند، برای کار 
خوب ش��ان به آنه��ا، پاداش دهند. اگر ش��ما کار خود را 
به درس��تی انجام دهید این اتفاق اغل��ب برای کارکنان 

بهره ور، خواهد افتاد. 
3. آنها در توسعه استعدادهای افراد ناتوان هستند

هنگامی که از مدیران درباره عدم توجه آنها نسبت به 
کارکنان شان پرسیده می شود، سعی می کنند با استفاده 
از کلماتی مانند اعتماد، اس��تقالل و توانمندسازی خود 
را تبرئ��ه  کنند. اما این بهانه ها کامال بی معنی هس��تند. 

مدیران خوب بدون توجه به مقدار استعداد کارکنان شان 
ب��ه بهترین ش��کل ممکن مدیری��ت می کنن��د. آنها به 
کارکنان خ��ود اهمیت داده و به طور مداوم به س��خنان 

آنها گوش می دهند و به آنها بازخورد می دهند. 
مدیریت ممکن اس��ت که ش��روعی داش��ته باشد، اما 
مطمئن��ا هی��چ پایان��ی ن��دارد. هنگامی ک��ه کارمندی 
با اس��تعداد برای ش��ما کار می کند این به ش��ما بستگی 
دارد ت��ا زمینه های��ی را که او می توان��د در آنها مجموعه 
بهب��ود ببخش��د پی��دا کنی��د.  را  مهارت ه��ای خ��ود 
با اس��تعدادترین کارکن��ان بازخورد می خواهند )بیش��تر 
از افراد کم اس��تعدادتر( و این وظیفه ش��ما است که به 
آنها بازخورد دهید. اگر از طرف شما بازخوردی دریافت 
نکنند، بهترین افراد شما بی حوصله و مغرور خواهند شد. 

4. کارکنان شان برای آنها اهمیت ندارند
بی��ش از نیم��ی از کارکنان ب��ه دلیل رواب��ط خود با 
مدیرش��ان از شغل ش��ان اس��تعفا می دهند. شرکت های 
هوش��مند اطمینان حاص��ل می کنند که مدیران ش��ان 
تع��ادل بین حرفه ای بودن و انس��ان ب��ودن را می  دانند. 
این گونه رؤس��ا کس��انی هس��تند که موفقیت کارکنان 
خود را جش��ن گرفته، با کس��انی که دوران س��ختی را 

می گذرانن��د همدردی ک��رده و اف��راد را حتی هنگامی 
ک��ه آنها را در تنگنا قرار می دهد، به چالش می کش��ند. 
رؤس��ایی که به کارکنان خ��ود اهمیت نداده و با آنها در 
ارتباط نیس��تند، همیشه آمار اس��تعفای باالیی خواهند 
داش��ت. هشت س��اعت در روز کار کردن برای کسی که 
خود شخصا درگیر کار نیست و به چیزی جز بازده تولید 

اهمیت نمی دهد، غیرممکن است. 
۵. آنها به تعهدات خود پایبند نیستند

ق��ول دادن به افراد ش��ما را در وضعیتی قرار می دهد 
که یا ش��خصی را بس��یار خوشحال و یا بس��یار ناراحت 
می کنید. هنگامی که ش��ما نسبت به انجام کاری متعهد 
می شوید، در نگاه کارکنان تان ارزشمندتر می شوید زیرا 
ش��ما خود را قابل اعتماد و محت��رم جلوه می دهید )دو 
ش��اخصه مهم ریاس��ت(. اما هنگامی ک��ه تعهد خود را 
نادیده می گیرید، شما را به عنوان فردی منفور، بی اعتنا 
و بی احت��رام می  پندارن��د. هر چه باش��د، اگر یک رئیس 
تعهدات خود را به جا نیاورد، چرا دیگران باید نس��بت به 

کار خود متعهد باشند؟ 
6. آنها افراد اشتباهی را استخدام کرده و به افراد 

اشتباهی ترفیع می دهند

کارکن��ان خوب و س��ختکوش می خواهند ب��ا افرادی 
حرف��ه ای که ذهنیت��ی همانند آنه��ا دارن��د کار کنند. 
هنگامی ک��ه مدیران برای اس��تخدام افراد خوب تالش 
نمی کنند، ای��ن یک کاهش دهنده انگیزه بس��یار جدی 
برای کسانی اس��ت که در کنار آنها کار می کنند. ترفیع 
دادن ب��ه افراد اش��تباه حتی از این کار نیز بدتر اس��ت. 
هنگامی که ش��ما با تمام انرژی خود برای ترفیع گرفتن 
س��خت کار می کنید اما این ترفیع مقام به ش��خصی که 
خود را با داش��تن رفتاری صمیمانه باال کش��یده است، 
می رس��د، یک توهین بزرگ برای شما به حساب می آید 
و به این دلیل اس��تعفای کارکن��ان خوب به هیچ عنوان 

تعجب برانگیز نیست. 
7. آنها اجازه نمی دهند که کارکنان اشتیاقات خود 

را دنبال کنند
کارکنان با اس��تعداد، پر شور و اشتیاق هستند. فراهم 
ک��ردن فرصت هایی برای آنها برای تحقق بخش��یدن به 
اشتیاقاتش��ان، بهره وری و رضایت ش��غلی آنها را بهبود 
می بخشد. اما بسیاری از مدیران می خواهند کارکنانشان 
درون ی��ک جعبه کوچ��ک کار کنن��د. این گونه مدیران 
می ترسند که اگر به کارکنان خود اجازه دهند تا تمرکز 
خود را بری دنبال کردن اشتیاقاتش��ان گسترش دهند، 
بهره وری ش��ان کاه��ش می یاب��د. اما این ترس، ترس��ی 
بی پایه و اساس اس��ت. تحقیقات نشان می دهد؛ افرادی 
که در تجربه کاری خود قادر به دنبال کردن اش��تیاقات 
و تمای��الت خود هس��تند به حالتی از هیجان و ش��ادی 
ذهنی دس��ت پیدا می کنند که به��ره وری  آنها را تا پنج 

برابر حالت عادی افزایش می دهد. 
8. آنها نمی  توانند خالقیت کارکنان خود را درگیر 

کنند
با اس��تعدادترین کارکنان تالش می کنند تا هر چیزی 
را که لمس می کنند بهبود ببخشند. اگر شما این توانایی 
تغییر و بهبود را به دلیل اینکه ش��ما از وضعیت موجود 
راضی هس��تید از آنها بگیرید، باعث می ش��ود که آنها از 
ش��غل خود متنفر شوند. زندانی کردن این میل ذاتی در 
آنها نه تنها کارکنان تان را محدود کرده بلکه ش��ما را نیز 

محدود می کند. 
9. آنها کارکنان شان را از نظر فکری به چالش 

نمی کشند
کارفرمای��ان بزرگ کارکنان خ��ود را با انجام کارهایی 
ک��ه در ن��گاه اول غیرقابل تص��ور به نظر می رس��ند به 
چالش می کش��ند. آنها به جای تنظیم اهدافی معمولی و 
صعودی، اهدافی سخت و بلندمدت را به وجود می آورند 
که افراد را از منطقه امن خود خارج می کند. پس از آن، 
مدی��ران خوب هر کاری را که در توانش��ان اس��ت برای 
کمک به کارکنان ش��ان برای رس��یدن به موفقیت انجام 
می دهن��د. هنگامی که افراد باهوش و با اس��تعداد، خود 
را در حال انجام کاری آس��ان و یا خسته کننده می یابند، 
به دنبال شغل دیگری می گردند تا بتوانند از نظر ذهنی 

آنها را به چالش بکشند. 
جمع بندی کلی

اگ��ر می خواهی��د بهترین اف��راد خ��ود را پیش خود 
نگهداری��د باید مراقب باش��ید که چگونه ب��ا آنها رفتار 
می کنی��د. درحالی که کارکنان خوب بس��یار سرس��خت 
هس��تند، استعدادش��ان به آنها این اجازه را می دهد که 
گزینه های فراوانی داشته باشند. شما باید کاری کنید تا 

آنها بخواهند برای شما کار کنند. 
ClassBanhos/ucan :منبع 
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اخبار

 تبریز - اسـد فـالح: نماینده ولی فقیه در اس��تان آذربایجان 
شرقی در سفر به منطقه آزاد ارس و بازدید از پاسگاه ها و نوار مرزی 
شهرستان جلفا، گفت: سامانه پیشرفته جلوگیری از قاچاق و سیستم 
به روز مانیتورینگ در منطقه آزاد ارس فعال است. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، حجت االس��الم و المسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم 
در بازدید از پاس��گاه ها و نوار م��رزی ارس، گفت: منطقه آزاد ارس 
از جمله مجهزترین و به  روزترین س��امانه  کنترل قاچاق در کش��ور 
را مهیا کرده اس��ت و راه اندازی این س��امانه توسط سازمان منطقه 
آزاد ارس شایسته تقدیر است. امام جمعه تبریز افزود: لزوم حمایت 
از کاالی ایرانی از تاکیدات مقام معظم رهبری اس��ت و باید جلوی 
واردات کاالهایی که مشابه ایرانی دارند، گرفته شود. حجت االسالم 
آل هاشم تصریح کرد: جلوگیری از قاچاق نیز یکی از الزامات موفقیت 
در اقتصاد مقاومتی اس��ت و خوش��بختانه منطقه آزاد ارس در این 
زمینه اقدامات ارزش��مندی انجام داده اس��ت. وی در بخش دیگری 
از سخنان خود، خاطرنشان کرد: رونق اقتصادی ارس قطعا به برکت 
امنیتی هس��ت که مرزبانان غیور و رزمندگان اسالم در این منطقه 
ایجاد کرده اند و نیروهای حافظ مرزهای کشور باعث برقراری امنیت 

شده است. نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی تاکید کرد: 
توفیق حضور در منطقه آزاد ارس و پاسگاه های مرزی مستقر در این 
منطقه مایه مباهات و خوشحالی است، چراکه امنیت این بخش از 
مرزهای کشور با حضور مرزبانانی میسر می شود که مشغول حراست 
از مرزها هس��تند. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد ارس نیز ضمن دعوت از نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان 
شرقی برای بازدید از طرح های صنعتی و اقتصادی منطقه آزاد ارس، 
گفت: در وضعیت کنونی کشور، مناطق آزاد می توانند به عنوان موتور 

پیش برنده اقتصاد کشور، فعالیت کنند. محسن نریمان تصریح کرد: 
منطقه آزاد ارس می تواند کمک کند که توان اقتصادی استان زرخیز 
آذربایجان ش��رقی ظهور بیش��تری پیدا کرده و منطقه آزاد ارس به 
عنوان مکملی برای ارتقای جایگاه اقتصادی استان است. نماینده ولی 
فقیه در آذربایجان ش��رقی با حضور در منطقه آزاد ارس از پاس��گاه 
های هنگ مرزی شهرس��تان جلفا بازدید کرده و در جریان فعالیت 
های مرزی انجام گرفته در این منطقه قرار گرفت. محسن نریمان، 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس نیز در این 
بازدید، حجت االسالم والمسلمین آل هاشم را همراهی کرد. فرمانده 
مرزبانی آذربایجان شرقی، رییس عقیدتی سیاسی مرزبانی آذربایجان 
ش��رقی، امام جمعه منطقه آزاد ارس، سرپرست فرمانداری، فرمانده 
هنگ مرزی و برخی مسئولین شهرس��تان جلفا نیز در این بازدید 
حضور داشتند. نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی در این 
س��فر از پاسگاه مرزی مارازاد، ریاحی و پل چوبی بازدید کرد. بازدید 
از دفتر امام جمعه منطقه آزاد ارس، مزار شهدای 1320، مسجد در 
دست احداث جلفا، مزار شهدای گمنام شهرستان و اتاق مانیتورینگ 

ارس از دیگر بخش های این سفر بود.

بندرعبـاس- خبرنـگار فرصـت امـروز- آبف��اي 
هرمزگان در سومین جشنواره و نمایشگاه توانمندی های 
بهره برداری و نگهداری در صنعت آب و فاضالب کش��ور، 
موف��ق به دریافت رتبه اول در بخ��ش اجراي برنامه هاي 
مدیریت مصرف انرژي ش��د. معاون نظارت بر بهره برداري 
آبفاي اس��تان با اع��الم این خبر گفت: براس��اس ارزیابي 
ح��وزه معاونت راهبري و نظارت بر بهره برداري ش��رکت 

مهندس��ي آب و فاضالب کشور در س��ال 95، امور انرژي 
آبفاي هرمزگان در بین شرکت هاي آب و فاضالب شهري 
سراس��ر کش��ور، موفق به احراز رتبه اول شد. عال امیریان 
نژاد افزود: در این رابطه، معاون راهبردي و نظارت بر بهره 
برداري آبفاي کش��ور با اهداء لوح تقدی��ر از تالش آبفاي 
هرمزگان در راستاي بهبود راندمان انرژي تاسیسات آب و 

فاضالب تحت پوشش تشکر و قدرداني کرد. 

اهواز- شـبنم قجاونـد- روابط عمومی س��ازمان آب و برق 
خوزس��تان رتبه نخست ش��رکت های آب منطقه ای را در بخش 
خبر کس��ب کرد. در همایش سراس��ری مدی��ران روابط عمومی 
صنعت آب و برق کش��ور که 22 اردیبهشت در تبریز برگزار شد، 
مدیر روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان لوح تقدیر "رتبه 
نخس��ت خبر" را از مدیرکل روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
نیرو دریافت کرد. در این مراسم از "حمید ثریانی" سردبیر شبکه 
خبری س��ازمان آب و برق خوزستان به عنوان "خبرنگار برتر" در 
بخش آب کشور تقدیر و لوح تقدیر مدیرکل روابط عمومی وزارت 

نیرو به وی اعطا شد. "رضا علیجانی" مدیر روابط عمومی سازمان 
آب و ب��رق خوزس��تان در ادامه با تقدی��ر از زحمات همکاران این 
بخ��ش، "حمیدرضا علیپور"، "محمدرض��ا نجیب" و "غالمرضا 
فرتاش��ی" افزود: در سال 1396 تعداد 838 خبر در سازمان آب و 
برق خوزستان و شرکت های طرف قرارداد تولید شده که نسبت به 
سال قبل از آن از 106 درصد رشد برخوردار بوده است. بخش خبر 
سازمان آب و برق خوزستان در ارزیابی سال گذشته روابط عمومی 
وزارت نیرو نیز، از بین شرکت های صنعت آب و برق کشور موفق 

به کسب رتبه برتر شده بود.

مشهد - صابر ابراهیم بای - نماینده مردم فریمان و سرخس، احمدآباد و 
رضویه در مجلس شورای اسالمی گفت: نزدیک به یک سوم کلنگ زنی پروژه 
های گازرسانی در سفر هفته گذشته رئیس جمهور به استان متعلق به شهرستان 
فریمان اس��ت. نماینده مردم فریمان و سرخس، احمدآباد و رضویه در مجلس 
شورای اسالمی گفت: نزدیک به یک سوم کلنگ زنی پروژه های گازرسانی در 
سفر هفته گذشته رئیس جمهور به استان متعلق به شهرستان فریمان است. 
س��ید احسان قاضی زاده هاشمی ظهر روز گذشته در مراسم افتتاح طرح های 
گازرسانی به 24 روستا و کلنگ زنی پروژه های گازرسانی به 51 روستای دیگر 
شهرستان فریمان، با اشاره به رشد بی نظیر خدمات زیربنایی در دولت تدبیر و 
امید اظهار کرد: این موضوع در بحث توسعه شبکه های گاز به خوبی ملموس و 
قابل مشاهده است. وی با قدردانی از تالش های مجموعه شرکت ملی گاز ایران 
و مدیرعامل گاز استان در توجه به موضوع گازرسانی در فریمان افزود: نزدیک به 
یک سوم کلنگ زنی پروژه های گازرسانی در سفر هفته گذشته رئیس جمهور به 

استان متعلق به فریمان است. همچنین در دی ماه سال گذشته نیز 24 روستای 
بخش رضویه با حضور معاون اول رئیس جمهور به بهره بردرای رسید که این 
دو موضوع مهر تائیدی بر تالش مسئوالن برای محرومیت زدایی از مناطق کمتر 
برخوردار است. وی ادامه داد: تا چند سال گذشته تنها دو سوم روستاهای فریمان 

از نعمت الهی گاز برخوردار بودند اما به لطف اقدامات انجام ش��ده تا س��ال 98 
شاهد نفوذ 95 درصدی این نعمت الهی در سطح روستاهای شهرستان فریمان 
خواهیم بود. قاضی زاده هاشمی گفت: با عنایت مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران 
و مدیرگازرسانی این شرکت و پیگیری های مجدانه مدیرعامل شرکت گاز استان 
برای اجرای طرح های توسعه شبکه گاز روستایی گفت: اعتبار بسیار خوبی برای 
گازرسانی به روستاهای فریمان اختصاص یافته که از این بابت از دولت محترم 
قدردانی و تش��کر می کنیم. وی تعامل و همکاری مدیران شرکت گاز خراسان 
رضوی در اجرای طرح های های پیش رو را بی نظیر عنوان کرد و گفت: با توجه 
به محدودیت های ایجاد شده از سوی مستکبران و ظالمان برای جلوگیری از 
رش��د کشور، انجام امور زیربنایی و سرعت بخشیدن به توزیع متوازن و عادالنه 
نعمت های این سرزمین بطور یکسان در اقصی نقاط کشور نیازمند یک روحیه 
جهادی و ایثارگری اس��ت. اعتراف میکنم این روحیه کار تیمی بخوبی در رگ 

های مدیران و کارکنان شرکت گاز استان جریان دارد. 

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- معاون وزیر راه و شهرس��ازی و 
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با اهدای لوح تقدیر از 
مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین برای کسب رتبه سوم کشور در 
تحقق طرح بازآفرینی شهری محدوده ها و محله های هدف قدردانی 
کرد. مهندس مسعود حق لطفی در این باره گفت: با توجه به ارزیابی 
صورت گرفته در سال 96 اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین موفق 
به کسب س��طح )الف( در بین ادارت کل راه و شهرسازی استان های 
سراسر کشور شد. مدیرکل راه و شهرس��ازی استان در ادامه افزود: به 
موجب این ارزیابی راه و شهرسازی استان قزوین توانست رتبه ی سوم 
را در بین ادارات کل کشور در حوزه ی بازآفرینی پایدار شهری کسب 

نماید. دبیر س��تاد بازآفرینی استان با اشاره به اینکه موضوع بازآفرینی 
شهری از مهمترین اولویت های دولت و وزارت راه و شهرسازی است، 

اضافه کرد: تالش، پیگیری و همراهی های صورت گرفته در این اداره 
کل و در س��طح استان برای برنامه ریزی و اجرای سیاست های حوزه 
بازآفرینی از مهمترین دالیل کسب این موفقیت بوده است.  وی با تاکید 
بر اینکه موضوع بازآفرینی، مبحثی فرابخش��ی بوده و تحقق اهداف و 
برنامه های آن نیازمند هماهنگی و همدلی همه ی دستگاههای اجرایی 
استان است، عنوان کرد: خوشبختانه در این حوزه همکاری و هماهنگی 
موثری در بیشتر بخش ها و دستگاههای مرتبط در استان وجود دارد.  
وی گفت: برگزاری جلسات ستاد بازآفرینی استانی و شهرستانی، راه 
ان��دازی جریان بازآفرینی در محالت، مش��خص کردن محالت هدف 

بازآفرینی بخشی از برنامه های استان در سالهای اخیر بوده است. 

مدیرعامل منطقه آزاد ارس: مناطق آزاد می توانند به عنوان موتور پیش برنده اقتصاد کشور فعالیت کنند

 نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی: 
جلوگیری از قاچاق یکی از الزامات موفقیت در اقتصاد مقاومتی است

در سومین نمایشگاه توانمندی های بهره برداری صنعت آب و فاضالب کشور؛

 آبفاي هرمزگان رتبه اول مدیریت مصرف انرژي را کسب کرد

از بین شرکت های بخش آب کشور؛

بخش خبر سازمان آب و برق خوزستان در کشور اول شد

یک سوم کلنگ زنی های گازرسانی در سفر رئیس جمهور به استان متعلق به فریمان است

قدردانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران از مدیرکل راه و شهرسازی قزوین

تبریز – مهناز پاشـائی: سمیه فرضی، عکاس جوان تبریزی در 
دومین مراسم اهدای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران توانست رتبه 
اول بخش تک عکس مس��تند را از آن خود کند. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، در مراسم اهدای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران که 
به همت انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران برای دومین بار در 
خانه هنرمندان تهران برگزار شد، سمیه فرضی، عکاس جوان تبریزی 
توانس��ت رتبه اول بخش "تک عکس مس��تند" را از آن خود کند. 
فرضی درحالی این جایزه مهم را در تهران دریافت کرد که صبح آن 
نیز در هشتمین جشنواره ملی و بین المللی عکس فیروزه تبریز رتبه 
دوم بخش عکس موبایلی را کس��ب کرده بود. س��میه فرضی متولد 
سال 64 و کارمند شهرداری منطقه 10 تبریز است. او فارغ التحصیل 
مهندس��ی عمران در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه تبریز است 
و به تازگی عکاس��ی را شروع کرده است. فرضی می گوید: "آموزش 
عکاسی را به طور جدی نزد علی حامد حقدوست، عکاس بنام مستند 
کش��ور که پارس��ال همین جایزه را در همین جشنواره کسب کرده 

بود فراگرفته ام." او توضیح می دهد: "به هنر همیشه عالقه داشته ام 
اما مش��غله درس��ی اجازه نمی داد که در حوزه مورد عالقه ام فعالیت 
کنم اما در سال های اخیر سعی کرده ام برای عکاسی وقت بگذارم." 
فرضی مدت زمان آموزش مفیدش از علی حامد حقدوست را 8 ماه 
عنوان می کند و درباره اس��تادش می گوید: "ایشان با دلسوزی تمام 
کنار من بودند و به من کمک کردند که در عکاس��ی موفق ش��وم و 
حاال جایزه ام را مدیون ایش��ان می دانم." او داشتن عالقه و جدیت را 

در کنار داشتن استادی خوب رمز موفقیت می داند و می گوید: "شاید 
رشته و کارم با عکاسی ظاهرا مرتبط نباشند اما واقعیت این است که 
من در محل کارم با افراد زیادی س��ر و کار دارم و همین ارتباط زیاد 
با آدم ها باعث می ش��ود که در عکاسی مستند موفق تر عمل کنم." 
این عکاس جوان معتقد است که عکاس مستند باید یک شخصیت 
مردمی داش��ته باش��د و عالقه خاصی به آدم ها بورزد؛ به بیانی دیگر 
عکاس مستند می بایست درد جامعه و مردم را درک و لمس کند و به 
همین خاطراست که عکاسی مستند جایگاه ویژه ای در بین شاخه های 
مختلف عکاسی دارد. سمیه فرضی در نظر دارد در آینده حرفه ای اش 
از سوژه ها و موضوعاتی که در نظر دارد مجموعه عکس مستند تهیه 
کند و تالشش در زندگی نیز افزایش دادن معلوماتش در حوزه های 
مختلف خواهد بود. محمد بقال اصغری، دیگر عکاس جوان تبریزی نیز 
در همان مراسم اهدای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران که چند روز 
قبل برگزار شد، به عنوان نامزد نهایی بخش مجموعه عکس مستند 

انتخاب شده بود.

موفقیت عکاسان تبریزی برای دومین سال متوالی؛

سمیه فرضی رتبه اول "تک عکس مستند" ایران را کسب کرد

پیام استاندار قم به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومي
قم- خبرنگار فرصت امروز- ارتباط و تعامل اساسي ترین عنصر مورد نیاز بشر و روابط عمومي 
تسهیل گر و تأمین کننده این نیاز در دنیاي پیشرفته امروزي است. روابط عمومي به مفهوم نوین آن 
یکي از ارکان مهم توسعه سازماني و اصلي ترین حلقه اتصال و پیوند دو سویه سازمان ها با مخاطبین 
بشمار مي رود. یک روابط عمومي به روز و کارآمد تالش مي کند که در کنار صیانت از منافع سازماني، 
مدافع خوبي نیز براي حقوق مردم و مخاطبین باشد. مجموعه اي که فراتر از جایگاه سازماني و اداري 
قرار داشته و در کنار اصحاب رسانه و به عنوان آئینه تمام نماي انتظارات و پل ارتباطي میان مردم 
و حاکمیت، نقش مهم و بي بدیلي را در زمینه آگاه س��ازي افکار عمومي نس��بت به خدمات نظام و 
تالشهاي دلسوزانه خدمتگزاران مردم در دستگاه هاي اجرایي، اعتمادافزایي و دمیدن روح امید و نشاط و اخالق مداري در جامعه 
بر عهده دارد. در عصري که اطالعات به سرعت و به لحظه و آني در حال تغییر و نو شدن است، ایستایی و سکون جایي در روابط 
عمومي نداشته و مي طلبد که روابط عمومي ها با درک درست از نیازها و ضرورت هاي زمانه، از عملکرد و ساختار سنتي و ناکارآمد 
فعلي خود فاصله بگیرند و با مجهز شدن به دانش و تکنولوژي هاي روز ارتباطي و شناخت صحیح نسبت به نیازهاي اصلي سازمان 
و مخاطبین، در صدد همگون شدن با دنیاي پیچیده اطالعات و ایفاي مؤثر وظایف و رسالت هاي کاري باشند. در سالي که از سوي 
رهبر معظم انقالب بنام سال حمایت از کاالي ایراني نام گذاري شده است، بدون شک گفتمان سازي شعار سال و اهتمام علمي و 
عملي به مقوله و راهبرد حمایت از تولید ملي و تشویق و ترغیب مردم به استفاده از محصوالت ساخت داخل، مهم ترین مطالبه اي 
است که انتظار مي رود مجموعه هاي روابط عمومي و دیگر رسانه ها و نهادهاي فرهنگي گفتمان ساز با ورود خردمندانه و مؤثر به این 
بخش، پاسخگوي مطالبات و انتظارات باشند. نام گذاري 27 اردیبهشت به نام روز ارتباطات و روابط عمومي فرصت ارزنده اي براي 
قدرداني از زحمات فعاالن و زحمت کشان این عرصه و هم افزایي و تالش مجدانه در راه رشد و بالندگي و پویایي بیش از پیش این 
نهاد مدني است. فرصت را مغتنم شمرده، ضمن تبریک این روز به همه تالش گران عرصه روابط عمومي و ارتباطات، به ویژه مدیران 
و کارشناسان محترم روابط عمومی دستگاه های اجرایی و اساتید و دانشجویان علوم ارتباطات در استان قم، توفیقات روزافزون همه 

این عزیزان را در انجام وظایف و مأموریت هاي کاري از درگاه ایزد منان مسألت دارم.
سید مهدي صادقي - استاندار قم

از سوی استاندار مازندران،
 دکتر یخکشی به عنوان مدیرمعین اقتصاد مقاومتی شهرستان های 

جویبار و سیمرغ انتخاب شد
سـاری – دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 
آقای مهندس محمد اسالمی استاندار مازندران و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان 
طی ابالغی، آقای دکتر محمد ابراهیم یخکشی را بعنوان مدیر معین اقتصاد مقاومتی شهرستان های 
جویبار و سیمرغ منصوب نمود.   در این حکم ضمن اشاره به محورها و اقدامات اولویت دار استان از 
جمله معیشت اقتصادی مردم شهرستان، ایجاد اشتغال، توجه به تولید و توسعه بازار، حفظ محیط 
زیست، ساماندهی پسماند، تامین و توسعه منابع آب، توجه به زیرساخت های حمل و نقل، ارتباطات، 
آموزش و بهداشت و درمان، توسعه امنیت و کنترل آسیب های اجتماعی و اهتمام به فرهنگ و هنر، نظارت و پیگیری جهت انجام 
هرگونه اصالحات الزم ارجاعی از سوی ستاد فرماندهی، نظارت بر اجرای دقیق مصوبات، حمایت، هدایت و پشتیبانی از برنامه های 
محوری شهرستان، هماهنگی، نظارت بر انتخاب پروژه های مردمی کردن اقتصاد، همکاری در بررسی و تصویب برنامه عملیاتی تدوین 
شده، احصا و دسته بندی آن دسته از مشکالت و مسائل بازدارنده پروژه های اقتصاد مقاومتی و القاء نگرش تحول گرا بین مدیران 
شهرس��تانی را از عمده ترین وظایف محوله برش��مرد و اظهار امیدواری کرد: تا در چارچوب نظام یکپارچه، پیشبرد و پایش اقتصاد 

مقاومتی ملی و استانی و مصوبات، سلسله مراتب ارکان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور و استان اقدامات جهادی بعمل آید.

مدیرعامل شرکت آبفار گلستان:
ماه رمضان بهترین فرصت برای تبلیغ صرفه جویی در مصرف آب است  

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس شکیبافر مدیرعامل شرکت آبفار گلستان در همایش طالیه دارن تبلیغ ماه  مبارک 
رمضان که با حضور رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور ، نماینده ولی فقیه استان گلستان ،نماینده مجلس خبرگان 
رهبری و اس��تاندار گلس��تان  برگزار شد اظهار داشت :  ماه رمضان بهترین فرصت  در راستای فرهنگ  سازی مصرف بهینه انرژی 
خصوصا آب توسط علما و روحانیون می باشد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان گلستان  مهندس 
شکیبافر مدیرعامل این  شرکت در همایش طالیه داران تبلیغ که با عنوان تبیین سبک زندگی اسالمی با حمایت از کاالی ایرانی 
برگزار شد  افزود :در حال حاضر در بزرگترین خشکسالی 50 سال اخیر هستیم و باید موضوع صرفه جویی در مصرف آب مورد توجه 
قرار گیرد.وی ادامه داد : حکایت استان ما در زمینه مصرف آب همانند کسی است که در 30 سال گذشته از ثروت زیادی برخوردار 
بوده و طی این 30 سال ثروت را از دست داده اما همچنان همانند دوران پولدار بودن خود خرج می کند.شکیبافر در راستای سازگاری 
با کم آبی تصریح کرد : الگوی مصرف آب و انرژی باید تغییر کند چراکه مصرف آب در کشور ما دو برابر آمارهای جهانی است.وی 
گفت: 40 درصد اقلیم گلستان کوهستان سرسبز و مزارع کشاورزی است و 60 درصد اقلیم آن مشابه فالت مرکزی است.وی در پایان 
افزود:  سطح بهره مندی روستاهای استان گلستان براساس آمار سال 1395 از آب شرب 70.16 است که در مقایسه با سطح بهرمندی 

که در کشور 76.2 درصد است، پایین تر هستیم.

مدیر عامل شرکت توزیع برق گلستان : 
تعداد مشترکان این شرکت از مرز 700 هزار گذشته است.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- نصیري با اشاره به شاخص هاي عمومي این شرکت اظهار داشت: در سال گذشته بیش از 22 
هزار مشترک به تعداد مشترکان شرکت توزیع نیروي برق گلستان افزوده شده است.  وي گفت: تعداد مشترکان این شرکت در پایان 
سال 95 به 678 هزار مشترک رسیده بود که با افزوده شدن 22 هزار مشترک به این تعداد، آمار مشترکان برق در استان گلستان در 
حال حاضر به بیش از 700 هزار مشترک بالغ گردیده است.مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان گلستان ادامه داد: در سال 96 
مجموعاً 3 میلیارد و 798 میلیون کیلووات ساعت انرژي به شبکه توزیع تزریق شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 12 
درصد افزایش  نشان مي دهد. نصیري با اشاره به اینکه از ابتداي سال جاري تا کنون میزان فروش انرژي به مشترکان برق در استان 
گلستان مجموعاً به 3 میلیارد و 392 میلیون کیلووات ساعت رسیده است خاطرنشان ساخت این شاخص نسبت به مدت مشابه در 

سال قبل بیش از 17 درصد افزایش داشته است.

حمایت شهرداری اصفهان از تولیدکنندگان و نفرات برتر حوزه پژوهش گل و گیاه
اصفهان - قاسم اسد- هفتمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه از بیست و چهارم تا بیست و نهم اردیبهشت در محل نمایشگاه 
های بین المللي استان اصفهان در حال برگزاري است.   مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان با 
اشاره به حمایت شهرداری اصفهان از تولیدکنندگان داخلی گفت: این سازمان با راه اندازی بازارهای گل وگیاه و ماهی های زینتی و 
بازار گیاهان دارویی و برگزاری جشنواره ها و همایش های متعدد سعی کرده در راستاي حمایت از تولیدات و تولیدکنندگان داخلی و 
همچنین افزایش کیفیت محصوالت و تولیدات داخلی گام بردارد.  اصغر کشاورز راد ادامه داد: برگزاری این نمایشگاه ها و جشنواره ها 
استفاده از گل و گیاه را در شهر اصفهان تا بیش از چهار برابر افزایش داده و از طریق این افزایش تقاضا، تولیدکننده به افزایش تولید و 
ارتقای کیفیت تولیدات خود دلگرم می شود و همچنین اشتغال زایی این بخش افزایش می یابد.   وي تصریح کرد: از بخش های ویژه 
این نمایشگاه انتخاب نفرات برتر در حوزه پژوهش های انجام شده، توسط 6 عضو هیأت علمی از سه دانشگاه به همراه دو کارشناس 

ارشد گل و گیاه زینتی از بازار گل و گیاه است که در مراسم اختتامیه انتخاب و معرفی خواهند شد.

کار آفرینی و خوداشتغالی یکی از راه های ایجاد شغل برای فرزندان شاهد و ایثارگران
ایالم- هدی منصوری- س��لیمان رس��تمیان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران اس��تان ایالم در جلسه کارگروه اشتغال و 
کارآفرینی  بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت: یکی از اساسی ترین چالش های پیش روی بنیاد استان بحث اشتغال فرزندان 
شاهد و ایثارگر است که یکی از راه های گره گشا برای ایجاد شغل برای متقاضیان شغل شاهد و ایثارگر، کارآفرینی و خوداشتغالی است 
که همت مسئوالن اجرایی استان را بیش ازپیش در این زمینه می طلبد. رستمیان اظهار داشت: بعد از دفاع مقدس بحث معیشت 
ایثارگران درزمینه های مختلف در حال انجام و در برخی موضوعات به اتمام رس��یده اس��ت اما آنچه امروز در بنیاد به عنوان چالش 
مطرح است بحث اشتغال فرزندان شاهد و ایثارگر می باشد که برای این مهم همه متولیان کشور در نظام مقدس جمهوری اسالمی 
موظف به اقدام و حل  این چالش می باشند. وی افزود: طبق ماده 21 قانون جامع خدمات ایثارگران مقرر است 25 درصد از سهمیه 
استخدامی های دستگاه ها به ایثارگران اختصاص داده شود که از طرفی با حجیم شدن دولت، رویکرد دولت به کوچک و چابک سازی  
بدنه دولت است که با این تفاسیر نباید منتظر جذب متقاضیان شاهد و ایثارگر در بدنه دولت بود. مدیرکل بنیاد گفت: تسهیل صدور 
مجوزها از سوی دستگاه های متولی و فعال سازی مشاغل خانگی بااعتبار کافی، فعال سازی مراکز مشاوره شغلی و ارائه راه کار صحیح 
شغلی با توجه به ظرفیت فرد متقاضی استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی در بحث صنعت و کشاورزی در شهرستان ها بااطالع 
رسانی صحیح و توجیه متقاضیان شاهد و ایثارگر از دیگر راه های ممکن برای ایجاد اشتغال در حوزه شاهد و ایثارگر است. مدیرکل 
بنیاد ش��هید اضافه کرد: ترغیب و تش��ویق متقاضیان شاهد و ایثارگر برای شرکت در کالس های فنی و حرفه ای در شهرستان ها با 
نیازهای ش��غلی  روز جامعه و اس��تفاده از تس��هیالت ادارات فنی و حرفه ای در شهرستان ها از دیگر راه های اشتغال زایی با توجه به 

توانمندی فردی و تحصیلی  در حوزه شاهد و ایثارگر است.



 Personal این روزها مسئله برند سازی شخصی یا
Branding به مسئله قابل بحثی تبدیل شده است. 
افراد با پروفایل ه��ای اجتماعی قوی، اعتماد به نفس 
ب��اال و ایده های ناب می توانند با یک ارائه مناس��ب به 
تأثیرگذارانی قهار تبدیل شوند و تغییراتی در زندگی 
دیگران ایجاد کنند. اگر می خواهید همکاران، ش��رکا، 
کارمندان یا خریداران خود را تحت تأثیر قرار دهید، 
می توانید روی برندس��ازی ش��خصی س��رمایه گذاری 

کنید. 
راه اصلی برندس��ازی ش��خصی، داس��تان گویی و 
روایتگری مناس��ب است. اگر بتوانید اتفاقات پیرامون 
خ��ود را با جزیی��ات و اهدافی مناس��ب برای دیگران 
مطرح کنید، خواهید توانس��ت در برندسازی شخصی 
موفق باش��ید. البته اصول اولیه ای ه��م در مورد این 
مسئله وجود دارد که می توان با تکیه کردن به آن راه 

درست روایت را در پیش گرفت: 
داستان های واقعی، بهترین قصه ها هستند

ش��اید روزانه اتفاقات خارق العاده ای به ذهن ش��ما 
بیای��د که از نظرتان بس��یار جذاب باش��د اما بهترین 
قصه ها، داس��تان های واقعی هس��تند. احساس��ات و 
اخالقیات تجربه ش��ده توسط خود افراد چنان زیبا و 
کامل اس��ت که نیازی به هیچگونه جذابیت اضافه ای 

ندارند و به راحتی قادرند مخاطب را جذب کنند. 

داستان های خارق العاده به ضرر برندسازی 
شخصیت تان تمام می شوند

درس��ت اس��ت که به نمایش گذاش��تن شخصیتی 
بس��یار دس��ت نیافتنی و خارق العاده  در ابتدا می تواند 
توجه بس��یاری از کاربران را به خ��ود جلب کند، اما 
در م��دت طوالن��ی جذابیت خود را از دس��ت خواهد 
داد. شاید بتوانید طی مدتی کوتاه، شخصیت دروغین 
جالب��ی برای مخاطب بیافرینید، اما کم کم لو خواهد 
رفت که من واقعی ش��ما چه کس��ی است! پس بهتر 
اس��ت همان ابتدا س��راغ محتوای عجی��ب و غریب و 

خیالی نروید. 
از گفتن نیمی از وقایع بپرهیزید

بسیاری این مسئله را جدی نمی گیرند. از نظر آنها 
ایرادی ندارد که شما بتوانید با نگفتن نیمی از حقایق 
ه��م دروغ نگویی��د و هم ش��خصیت جالب��ی از خود 
بیافرینید. مس��ئله این است که انس��ان ها ناخودآگاه 
از این صداقت دروغین باخبر می ش��وند و نمی توانند 
با ش��ما ارتباط مس��تقیم ایجاد ک��رده و صمیمیتی 
میان تان برقرار نمی ش��ود. اگر می خواهید میان شما 
و مخاطبان ت��ان ارتباط مس��تقیم و دوطرفه ای برقرار 
ش��ود، باید از وقوع هرگونه سوءتفاهم، ایجاد ابهامات 

یا عدم شفافیت با آنها پرهیز کنید. 
برندتان را با نگرشی مثبت پیش ببرید

اصوال برندس��ازی شخصی با اهداف و نگرش منفی 
موفق نمی شود. حتی اگر با بهترین برنامه ریزی پیش 
برود. اگر می خواهید خودتان را به بهترین شکل ارائه 
دهید پس بهتر اس��ت تفک��رات خیرخواهانه خود را 
تقویت کرده و وقت تان را در این هدف سرمایه گذاری 

کنید. 
 با تکیه بر قابلیت های خود برندسازی شخصی 

کنید
یک فهرست از توانایی ها و بحث هایی که در آنها حرفی 
برای گفت��ن دارید تهیه و مخاطب تان را با اتکا به نقاط 
قوت تان سرگرم کنید. موسیقی، روان شناسی، هنر های 
تجسمی، اخبار، ارائه راهکار در زمینه های مختلف و. . . 
می تواند به ایجاد یک رابطه دوطرفه مناسب میان شما و 

دنبال کنندگان تان کمک کند. 
اگ��ر از تمام��ی روش های ذکر ش��ده به درس��تی 
اس��تفاده کنید خواهید توانس��ت یک رابطه مناسب 
می��ان خود و مخاطبان ایجاد کرده و آن را کم کم به 
یک ارتباط احساسی قابل اتکا تبدیل کنید. البته باید 
به یاد داش��ته باشید که برند س��ازی شخصی مطلبی 
است که به صبر، پشتکار، صداقت و کمی شانس نیاز 
دارد ت��ا به مرحله کمال رس��یده و بر زندگی ش��ما و 

دیگران تأثیر بگذارد. 
inc/digiato :منبع

۵ اصل اولیه برندسازی شخصی

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 970 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشـناس: مشتری به عنوان سفارش دهنده 
کاال حق دارد س��واالت زیادی را از فروش��نده بپرسد و 
فروش��نده نیز باید کامل ترین و دقیق ترین پاس��خ ها را 
در ای��ن رابطه به مش��تری بدهد. در این رابطه کس��ب 
وکارها باید یک لیس��ت از س��واالت تک��راری را که از 
جانب مشتریان پرسیده می ش��ود تهیه کنند. این کار 
به فروش��نده کم��ک خواهد کرد که کمتر در ش��رایط 
غیرمنتظره قرار بگیرد و س��ریع تر به مش��تری پاس��خ 

ده��د. عالوه بر این مورد، نکته ه��ای دیگری نیز وجود 
دارد که می تواند به کس��ب وکارها در این زمینه کمک 
کند. نکته هایی مانند: یک- اگر مشتری با بخش فروش 
کس��ب وکار تماس می گیرد باید در سومین زنگ پاسخ 
مناسب به او داده شود. دو- فروشنده باید آگاهی کامل 
از محص��ول و خدمتی که ارائه می کند داش��ته باش��د. 
سه- زمانی که مشتری س��والی را مطرح می کند، باید 
فروش��نده منتظر توضیحات حاشیه ای مشتری  باشد. 
چهار- در هنگامی که مشتری سوال می پرسد، فروشنده 
باید نکات کلیدی آن را یادداشت برداری کند، این شیوه 
باعث خواهد شد که فروشنده بدون ایجاد وقفه اطالعات 

الزم را از مش��تری دریافت کند. پنج- فروش��نده باید 
سوال مش��تری را مجددا تکرار کند تا او مطمئن شود 
که فروش��نده درخواست را درس��ت متوجه شده  است. 
شش- هیچ گاه فروشنده نباید در پاسخ مشتری بگویید، 
که برآورده کردن خواسته اش غیرممکن است. هفت- اگر 
فروشنده تردیدی در پاسخ دادن به مشتری دارد، بهتر 
است با همکار باتجربه ای مشورت کند. هشت- فروشنده 
فق��ط در مورد چیزی که توانایی ارائه  آن را دارد باید به 
مش��تری قول بدهد، در غیر این صورت باعث نارضایتی 
او خواهد ش��د. کسب وکارها اگر چنین نکاتی را رعایت 
کنند، بهتر می توانند سواالت مشتریان را مدیریت کنند. 

مدیریت پرسش های مشتریان

پرسش: دارای کسب وکاری هستم که با توجه به زمینه کاریم با مشتریان زیادی سروکار دارم، بر این اساس روزانه 
با سواالت زیادی از طرف مشتریان روبه رو هستم، راهنمایی کنید چگونه سواالت مشتریان را مدیریت کنم؟  کلینیک کسب و کار

تصمیم گیری اولیه، پیشگیری از قرار 
گرفتن در موقعیت های بحرانی

تصمیم��ات اولیه به افراد کمک می کنند پیش از وقوع 
اتف��اق، آمادگ��ی الزم را برای آن داش��ته و مس��یر خود 
را از پی��ش مش��خص کنند.  بدون ش��ک کمال اخالقی 
شخصیتی و راست کرداری باارزش ترین دارایی هر فردی 
است. ارزش های اخالقی ش��ما هر روز مورد محک واقع 
می ش��ود و هر روز و با هر تصمیمی که می گیرید فرصت 
اثبات یا رد آنها را دارید. اگر به ارزش های اخالقی پایبند 
باشید، تیم شما دیگر از روی اجبار شما را دنبال نخواهد 
کرد، بلکه مطابق وضعیت از ش��ما پی��روی می کند. اگر 
افراد از پیروی از ش��ما دس��ت کش��یدند، بدون توجه به 
عنوان ت��ان دیگ��ر رهب��ری را برعهده نخواهید داش��ت.  
انجام کار درس��ت همیش��ه راحت ترین کار نیس��ت، اما 
هم��واره بهترین کار اس��ت. انجام کار درس��ت با اختیار 
خود )هرچند که گاهی اوقات دردناک و س��خت اس��ت( 
مش��خصا به حفظ دارایی باارزش ش��ما در زندگی و کار 
کم��ک می کند؛ دارایی  که در ابتدای مقاله به آن اش��اره 

کردیم: راست کرداری. 
تصمیمات اولیه

ق��درت انتخ��اب از بهتری��ن هدیه های بش��ر اس��ت. 
درحقیقت قدرت انتخاب به اندازه ای مهم است که زندان 
رفتن مجرمان برای تنبیه ش��دن به همین دلیل صورت 
می گیرد. اگرچه ما در هر س��اعت از زندگی  خود درحال 
تصمیم گیری هستیم، ولی به ندرت تصمیمات بی طرفانه 
و خنثی می گیریم. هر تصمیمی دارای شماری از عواقب 
مثبت و منفی در سطوح مختلف است. تصمیمات اولیه، 
پی��ش از وقوع حوادث و موقعیت های اورژانس��ی گرفته 
می ش��وند. این نوع از تصمیمات مانند انتخاب رش��ته و 
دانش��گاه هس��تند که با فرصتی مناسب و پیش از وقوع 
نهای��ی اتفاق اتخ��اذ می ش��وند.  یک معلم دبیرس��تان 
آمریکایی اخیرا جلس��ه ای ترتیب داد تا به دانش آموزان 
برای آماده ش��دن برای درخواس��ت ورودی دانش��گاه و 
مهم ت��ر از آن، آماده ش��دن برای زندگ��ی کمک کند. او 
دانش آموزان را تشویق  کرد تا در تصمیمات خود عالوه بر 
دانشگاه مورد نظر، آینده زندگی خود و زمینه های دیگر 
را نیز مدنظر داشته باشند. این زمینه های تصمیم گیری 
عبارتند از چش��م انداز آنها نس��بت به آینده، موارد مورد 
نی��از برای درک ای��ن چش��م انداز و از همه مهم تر، حل 

کردن چالش های دشوار در رسیدن به چشم انداز. 
از آنجایی که لزوم گرفتن تصمیمات مشابه برای همه 
ما وجود دارد، تصمیمات اولیه می تواند تصمیم گیری در 

آینده را به روش های زیر تسهیل کند: 
 - استرس تصمیم گیری در لحظه را از بین می برد. 

 - حصول اطمینان از اینکه تصمیمات شما با ارزش ها 
و بینش شما نسبت  به زندگی همسو باشد. 

 - تفک��ر درمورد عواقب تصمیمات )خوب یا بد( بدین 
معنا که پیامدهای تصمیم برای پنج س��اعت، پنج روز و 

پنج سال آینده درنظر گرفته شود. 
تصمیم گیری اولیه نش��ان می دهد که شما چشم انداز 
خود نسبت به یک تیم، پروژه، وظیفه، شغل، خانواده، و... 
را به خوبی درک کرده اید. به عنوان مثال یک فرد می تواند 
پیش از قرار گرفتن در شرایط کسب یک عادت ناپسند، 
ب��ا تصمیم گرفتن اولیه خود را مجاب به انجام ندادن آن 
کند. بدین ترتیب پیش از به وجود آمدن شرایط، می داند 

که هیچ گاه آن عمل را انجام نخواهد داد. 
تصمیم گیری اولی��ه درمورد اولویت ها می تواند مزایای 
ش��خصیتی ش��ما را دوچن��دان کن��د. به عن��وان مثال، 
ممکن اس��ت اولویت ش��ما برای وقت گذراندن به ترتیب 
خانواده، کار، دوستان و جامعه باشد. تصمیم گیری اولیه 
درخصوص اولویت ها بله گفتن ب��ه اولویت های اصلی را 
آس��ان تر و همچنین نه گفتن به اولویت های کم اهمیت 
را تس��هیل می کن��د. چنین جریانی ب��رای هزینه کردن 
پول هم صادق اس��ت. ف��رض کنی��د اولویت های اصلی 
خرج کردن فردی م��وارد بلندمدتی مثل پس انداز برای 
بازنشس��تگی و خانواده باشد. مشخصا احتمال اینکه این 
ف��رد به مبلم��ان جدید در صورت لغو ک��ردن تعطیالت 

خانوادگی نه بگوید باال می رود. 
فک��ر نکنید که تنها باید به دیگران نه بگویید. افراد قابل 
اتکا، به  خودشان هم نه می گویند و امروز خودشان را )با نه 
گفتن به موردی جذاب و وسوسه کننده( برای موفقیت فردا 
)با گفتن بله به هدف نهایی خود( قربانی می کنند. نه گفتن، 
موردی است که هر روز می تواند اتفاق بیفتد و نباید حتما 

شرایط یا زمان خاصی برای گفتن آن وجود داشته باشد. 
به عنوان مثال، اگر شما دو ساعت وقت را صرف جلسه ای 
کنید که به تیم در رس��یدن  ب��ه اهدافش کمک نمی کند، 
درواقع هزینه فرصت را برای مس��ائلی که به ش��ما کمکی 
نمی کند پرداخت می کنید. اگر به خودتان بگویید که چنین 
کاری وقت تلف کردن اس��ت، چنی��ن کاری ارزش ندارد یا 
اینکه چرا در جلس��ه شرکت کردم؟ نشان می دهد که باید 
روی تقویت قدرت نه گفتن خود بیشتر کار کنید. افراد قابل 
اتکا به طور مداوم از خودش��ان می پرسند: آیا چنین کاری 
بهترین س��رمایه گذاری تیم من در این لحظه اس��ت؟ اگر 
این چنین باشد آنها درگیر کار می شوند و اگر نباشد تمرکز 

خود را صرف کارهای دیگری می کنند. 
در چه زمینه های��ی از زندگی تان می توانید تصمیمات 
اولی��ه اتخ��اذ کنی��د؟ در ارزش ه��ا، رواب��ط، وف��اداری، 
تحصیالت، س��المتی، ش��غل، رهب��ری یا س��ایر موارد؟ 
هیچ گاه ب��رای گرفتن تصمیمات اولیه دیر نیس��ت. آنها 
به ش��ما کمک می کنند تا راه را برای آینده مطلوب خود 
هموار کنید و فرقی نمی کند که ش��ما در کجای مس��یر 
زندگی باش��ید؛ کالس سوم دبیرس��تان باشید، دانشجو 

باشید یا در میانه راه شغلی. 
درم��ورد آینده خودتان و تیم  خود فکر کنید. از همین 
ام��روز برای نحوه مدیریت دلخ��واه خود تصمیم بگیرید. 
چنین کاری راه پیش روی ش��ما و مسیر تبدیل شدن  به 
مدیری و شخصی موفق با توجه  به نیازهای تیم  خودتان 

را هموار و آسان می کند. 
inc/zoomit :منبع
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iZettle بزرگ ترین عرضه سهام شرکت های 
فین تک  اروپایی را برگزار می کند

ش��رکت فین تک س��وئدی iZettle ک��ه جدی ترین 
 IPO رقیب اسکوئر آمریکایی محسوب می شود، به زودی

خود را در بازار بورس استکهلم برگزار می کند. 
هفته گذش��ته فین تک س��وئدی iZettle اعالم کرد 
که نخس��تین عرضه س��هام خود را در بازار بورس نزدک 
اس��تکهلم برگزار خواهد کرد. پیش بینی می شود درآمد 
جاری این شرکت تا پایان سال جاری 40درصد افزایش 

یابد و تا سال 2020 رکوردی تازه را رقم بزند. 
ش��رکت iZettle ک��ه از همکاری مش��ترک جی پی 
م��ورگان و کارنگی به عنوان تعدیل کنندگان جهانی بهره 
می ب��رد، با برگزاری ای��ن IPO ارزش خ��ود را تا پایان 
ژوئن به 10میلیارد کرون )مع��ادل با 1.1 میلیارد دالر( 
خواهد رس��اند. جیکوب دو گیر، بنیان گذار و مدیرعامل 
این ش��رکت در مصاحبه ای به فایننشال تایمز گفت: در 
حال حاضر اروپا ش��اهد اوج گیری فناوری فین تک است. 
اغل��ب خدمات فعلی تحت رهنموده��ای اروپا راه اندازی 
ش��ده اند. واقعیت این اس��ت که چه کس��ب وکارها و چه 
مصرف کنندگان اروپایی در این زمینه حرکتی س��ریع تر 
از س��ایر مناطق جهان داشته اند. ما تازه در آغاز راه خود 

هستیم. 
گرچه درآمد خالص iZettle در سال 2017 به 776 
میلیون کرون رس��ید، ولی ش��تاب فروش این ش��رکت 
37درصد کاهش داش��ت. دو گیر علت ای��ن امر را عدم 
خدمات رس��انی کافی به کس��ب وکارهای خرد ذکر کرد، 
هرچند به زعم او استارتاپ های فین تک، دموکراسی را به 

سرویس های مالی افزوده اند.
 او گف��ت: حاال ما می توانیم فق��ط به کمک یک یا دو 
کارمند، همان خدماتی را به کسب وکارهای کوچک ارائه 
کنیم ک��ه ابزارهای تحلیلی مک دونال��د و H&M ارائه 
می کنند.  درحالی که برخی دیگر از شرکت های قدرتمند 
فین تک نظی��ر Adyen هلند و Funding Circle از 
انگلی��س نیز به دنب��ال راه اندازی IPO خود هس��تند، 
iZettle نخس��تین فین تک اروپای��ی خواهد بود که به 

لیست بازار سهام راه پیدا می کند. 
تاکنون ش��رکت ها و مؤسس��ات مس��ترکارت، امریکن 
اکسپرس، سانتادر، ایندکس ونچرز و داون کپیتال روی 
iZettle سرمایه گذاری کرده اند. این شرکت بزرگ ترین 
رقیب اس��کوئر محس��وب می ش��ود که در لیست نزدک 

نیویورک قرار دارد. 
ش��رکت فین تک iZettle که در س��ال 2010 توسط 
جیک��وب دو گی��ر و مگن��وس نیلس��ون تأسیس ش��ده، 
خدم��ات و محصوالت خود را با هدف تس��هیل پرداخت 
با اپلیکیش��ن به کسب وکارهای کوچک ارائه می دهد. در 
حال حاضر این خدمات در کشورهای انگلستان، فرانسه، 
آلمان، اس��پانیا، ایتالی��ا، فنالند، دانمارک، ن��روژ، هلند، 

مکزیک، برزیل و البته خود سوئد در دسترس است. 
iZettle نخس��تین ش��رکتی بود که در سال 2011، 
یعنی زمانی که فناوری کارت های هوش��مند پیش��رفت 
قابل توجهی داش��ت، کارت خوان تراشه ای خود را توسعه 
داد و به دنبال آن یک اپلیکیشن تجارت همراه را مبتنی 

بر گوشی های هوشمند عرضه کرد. 
iZettle در س��ال 2013 با مشارکت و سرمایه گذاری 
6میلیون دالری بانکو سانتاندر، بازار خود را به کشورهای 
اس��پانیایی زبان گس��ترش داد. پ��س  از آن ب��ود که این 
استارتاپ قراردادی با ویزا امضا کرد و موفق شد سیستم 

پذیرش تلفن همراه را راه اندازی کند. 
درواق��ع الیت ریدر ام��روزی، ارتقای همین تکنولوژی 
بود که به فروشندگان و تجار اجازه می داد، به طور رایگان 
از خدم��ات تبادالت مالی اس��تفاده کنن��د. به این ترتیب 
iZettle به اولین ش��رکت پرداخت موبایلی بدون تماس 

)بی سیم( در انگلستان تبدیل شد. 
نرم اف��زار iZettle نیز به فروش��ندگان اجازه می دهد 
تراکنش های کارت های اعتباری را تجزیه  و تحلیل کنند. 
iZettle ک��ه در س��ال 2011 پس از پن��ج دوره جذب 
سرمایه در سری A، سرمایه خود را به 9.8 میلیون دالر 
افزایش داده بود، در پایان سری D سرمایه گذاری حدود 

500میلیون دالر ارزش گذاری شده بود. 
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