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گزارش رویترز از فهرست شرکت های خارجی در خطر تحریم آمریکا

برجام زیر تیغ
در پی خروج رس��می آمریکا از برجام، روز به روز بر تعداد ش��رکت های خارجی س��رمایه گذار که از ایران خارج 
می شوند افزوده می شود. این شرکت ها به دلیل نگرانی از تحریم های آمریکا و مواجه شدن با جریمه های سنگین 
احتمالی، تصمیم به توقف یا کاهش فعالیت هایش��ان در ایران می گیرند. برخی از این ش��رکت ها تصمیم دارند یا 
فعالیت خود را در ایران تعلیق کنند یا کاهش دهند. اما هنوز ش��رکت هایی هم هستند که تصمیمی برای خروج 
یا توقف فعالیت در ایران نگرفته اند، اما این ش��رکت ها ممکن اس��ت به دلیل تحریم های آمریکا متضرر ش��وند. به 

گزارش اتاق ایران، در متن پیش رو، شرکت های مهمی که عمدتا پس از برجام برای همکاری با ایران توافق...

معاون اول رئیس جمهور: 

 دیپلماسی اقتصادی مهم ترین ابزار
برای مقابله با تحریم هاست
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بانک ها مکلف به پرداخت وام نوسازی بافت فرسوده شدند

اراده دولت برای اجرای »بازآفرینی شهری«

مدیریت را از قهرمانان مارول بیاموزید
اعتمادسازی در دنیای سرشار از اخبار دروغین

اهداف و نتایج برنامه وفاداری مشتریان
خطرناک ترین کلمه

با بیلبوردهای Mini میانبر بزنید
یک برند در واقع چقدر ارزش دارد؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

رئیس هیأت مدیره  گروه ال جی
در سن 73 سالگی درگذشت

2

از  اسـتارتاپ ها به عنوان »میان بُر« توسعه یاد می کنند، چرا 
که بر اثر گسترش این نوع فعالیت ها می توان توسعه خطی را 

کنار گذاشت و به توسعه مابعد صنعتی رسید. بیش 
از یک دهه است که ساختار اقتصاد کشورهای...

چرا  کسب وکارهای اینترنتی در ایران پا نمی گیرند؟ 

میان بُر توسعه

یادداشت
2 راه حل برای قطع نشدن برق 
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میزان مصرف ب��رق و انرژی 
در ایران خارج از استانداردهای 
جهانی اس��ت. مص��رف برق در 
ای��ران به طور معم��ول بیش از 
دو براب��ر مص��رف م��ردم دیگر 
کشورهاست و ریشه این مسئله 
در ارزان ب��ودن ان��رژی اس��ت. 
هرچ��ه تولی��د ب��رق در ایران 
افزای��ش پی��دا می کند، مصرف 
هم بیشتر می ش��ود. مهم ترین 
پیام��د ای��ن مس��ئله نگرانی از 
کمبود برق در زمان هایی است 
که بنا ب��ه دالیل مختلف تولید 
ب��ه ان��دازه کافی انجام نش��ده 
اس��ت. در س��ال آبی کنونی به 
دلیل کاهش میزان بارندگی در 
زمس��تان از ناحیه نیروگاه های 
آب��ی ب��ا نزدیک ب��ه 30درصد 
کاه��ش تولی��د ب��رق روب��ه رو 
خواهیم ب��ود و اگر مصرف برق 
با روندی ک��ه در فروردین ماه 
آغاز ش��ده، ادامه پیدا کند باید 
نگران خاموش��ی ها در تابستان 
س��ال جاری بود. از سوی دیگر 
اگر از نظر آب و هوایی، خنکی 
هوا که در اردیبهشت ماه شاهد 
آن هستیم در خرداد هم ادامه 

وضعیت  کن��د،  پی��دا 
2کمی امیدوارکننده تر...

حمیدرضا 
صالحی

عضو هیأت نمایندگان 
اتاق تهران

در پ��ی خروج رس��می آمریکا از برج��ام، روز به روز بر 
تعداد شرکت های خارجی سرمایه گذار که از ایران خارج 
می شوند افزوده می شود. این شرکت ها به دلیل نگرانی از 
تحریم های آمریکا و مواجه ش��دن با جریمه های سنگین 
احتمالی، تصمیم به توقف یا کاهش فعالیت هایش��ان در 
ایران می گیرند. برخی از این ش��رکت ها تصمیم دارند یا 
فعالیت خود را در ایران تعلیق کنند یا کاهش دهند. اما 
هنوز ش��رکت هایی هم هستند که تصمیمی برای خروج 
یا توق��ف فعالیت در ایران نگرفته اند، اما این ش��رکت ها 
ممکن است به دلیل تحریم های آمریکا متضرر شوند. به 
گزارش اتاق ایران، در متن پیش رو، ش��رکت های مهمی 
که عمدتا پ��س از برجام برای همکاری ب��ا ایران توافق 
کرده اند در چند بخش ش��امل نفت و گاز، حمل و نقل، 
هواپیمایی، بانکی، انرژی های تجدیدپذیر، خودرو، ریلی، 

معدن بررسی شده است. 
بخش نفت و گاز

* توتال: این غول نفتی فرانسوی 26 اردیبهشت اعالم 
کرد در صورتی که مشمول معافیت دولت آمریکا ضمن 
حمایت دولت های اروپایی و فرانسوی نشود، تا 4 نوامبر 
از پروژه پارس جنوبی خارج خواهد شد. وزیر نفت ایران 
اعالم کرد که در صورت خروج توتال، شرکت نفت و گاز 
CNPC چین، جایگزین این ش��رکت فرانسوی خواهد 

شد. 
* شل: این شرکت در دسامبر 2016 یک قرار مشروط 
ب��رای توس��عه در می��دان نف��ت و گاز آزادگان جنوبی، 
یادآوران و کیش امضا کرد. گزارش س��االنه این شرکت 
در س��ال 2017 نشان داد که این ش��رکت از زمان رفع 
تحریم ها فقط سه محموله نفتی ایران را خریداری کرده 

است. 
* دوو کره جنوبی: این ش��رکت در س��ال 2015 یک 
یادداشت تفاهم برای ساخت یک پاالیشگاه نفت در بندر 

جاسک امضا کرد. 
آکر سولوش��نز نروژ: این ش��رکت در م��ه  2016 یک 
یادداشت تفاهم برای به روزرسانی صنعت نفت ایران امضا 

کرد. 
* اوام وی اتری��ش: ای��ن ش��رکت در م��ه  2016 یک 
یادداش��ت تفاهم ب��رای پروژه های��ی در نواح��ی زاگرس 
و می��دان فارس امض��ا کرد. در ژوئ��ن 2017، اوام وی و 
گازپروم نفت روس��یه از یادداش��ت تفاهمی برای کار در 

بخش نفت ایران خبر دادند. 
* س��ایپم ایتالی��ا: این ش��رکت در س��ال 2016 یک 
یادداش��ت تفاهم برای همکاری در ح��وزه خطوط لوله، 
بروزرس��انی پاالیشگاه ها، توس��عه میدان گازی توس در 

شمال شرقی استان خراسان رضوی امضا کرد. 
 :)BASF’s Wintershall( وینترش��ال  باس��ف   *
این ش��رکت اکتش��اف نفت و گاز، در آوریل 2016 یک 

یادداش��ت تفاهم با شرکت ملی نفت ایران امضا کرد. این 
شرکت در فوریه 2017 اعالم کرد درباره سرمایه گذاری 
احتمال��ی در ایران در حال گفت وگو اس��ت، اما به دلیل 
ابهام در خصوص تحریم ه��ای اقتصادی هنوز تصمیمی 

نگرفته است. 
* انی ایتالیا: این ش��رکت در ژوئن 2017 توافقی را با 

ایران برای توسعه میدان نفت و گاز امضا کرد. 
* ش��رکت نفت و گاز طبیعی هند: این ش��رکت اواخر 
فوری��ه یک تواف��ق مقدماتی غیرالزام آور با یک ش��رکت 

ایران��ی برای توس��عه می��دان نفتی 
سوسنگرد امضا کرد. 

* زاروبژنفت روسیه: شرکت ملی 
نفت ایران در ماه مارس قراردادی را 
با این شرکت روسی برای توسعه دو 
میدان نفتی امضا کرد. شانا این خبر 

را اعالم کرد. 
* پرتامینا اندونزی: این ش��رکت 
قرار بود طی بازه زمانی 20 ساله، 6 
میلی��ارد دالر در حوزه میدان نفتی 
سرمایه گذاری کند. درحالی که اوایل 
م��اه ج��اری، اخب��اری در خصوص 
احتمال توقف فعالیت این ش��رکت 
در ای��ران در پ��ی خ��روج آمریکا از 
برجام مطرح ش��د، یک مقام وزارت 

ان��رژی و مناب��ع معدن��ی اندون��زی 30 اردیبهش��ت ماه 
گف��ت که توافق این ش��رکت دولتی اندون��زی با ایران، 
به رغ��م خروج آمریکا از برجام ادام��ه پیدا می کند. »اگو 
سیاحریال«، مدیرکل نفت و گاز وزارت انرژی اندونزی با 
اعالم این مطلب گفت: ما هنوز باید درباره ادامه یا توقف 
پ��روژه در ای��ن مقطع تصمیم گیری کنی��م. تا االن، این 

]پروژه[ هنوز ادامه دارد. 
* اینپک��س ژاپ��ن: ای��ن ش��رکت ان��رژی ژاپ��ن 20 
اردیبهش��ت اعالم کرد که در پی بازگش��ت تحریم های 
آمریکا، این ش��رکت احتماال فعالی��ت مجدد خود برای 
توس��عه میدان نفت��ی آزادگان جنوب��ی را منتفی کند. 
اینپکس در سال 2010 از سهم 10 درصدی در آزادگان 

به دلیل تحریم های آمریکا صرف نظر کرده بود. 
 بخش حمل و نقل

* ای پی مولر مائرسک: این شرکت بزرگ ترین شرکت 
حمل و نق��ل کانتینر اس��ت که در پی اع��الم تحریم های 
آمریکا، در 27 اردیبهش��ت اعالم کرد فعالیت های خود 

در ایران را کاهش می دهد. 
 بخش هواپیمایی

* بوئینگ: ش��رکت هواپیماس��ازی بوئینگ آمریکا در 
دس��امبر 2016 تواف��ق کرد که 80 هواپیما ش��امل 15 
بوئین��گ 300ER-777 ب��ه ایران ای��ر بفروش��د. این 

شرکت ماه گذش��ته اعالم کرد مشتری جدیدی را برای 
هواپیماهای��ی که قرار بود امس��ال به ایران تحویل دهد، 
پیدا کرده است. این ش��رکت اعالم کرد که برنامه برای 
تحویل هواپیما به ایران طی س��ال ج��اری ندارد. طبق 

برجام، بوئینگ قرار بود به ایران هواپیما بفروشد. 
شرکت هواپیمایی آس��مان نیز در آوریل 2017 برای 

خرید 30 بوئینگ 737 ماکس توافق کرده بود. 
* ایرباس: ش��رکت هواپیماس��ازی ایرباس فرانسه در 
دس��امبر 2016 اعالم کرد توافق��ی را برای فروش 100 

هواپیما به ایران ایر منعقد کرده اس��ت. تاکنون فقط سه 
فروند تحویل داده شده اند. 

ش��رکت هواپیمای��ی زاگ��رس نی��ز در ژوئ��ن 2017 
یادداشت تفاهمی را برای خرید 20 فروند ایرباس آ320 

و هشت فروند آ330 جدید امضا کرد. 
ایران ایرتور هم در ژوئن 2017 برای خرید 45 ایرباس 

آ320 جدید یادداشت تفاهم امضا کرد. 
* ای ت��ی آر: ای��ران در آوریل 2017 توافق��ی را برای 
خری��د 20 هواپیما از این ش��رکت اروپایی تکمیل کرد. 
ای تی آر ش��رکتی است که نیمی از مالکیت آن متعلق به 

ایرباس و نیم دیگر به لئوناردو تعلق دارد. 
* لوفتانزا: این ش��رکت آلمانی در آوریل 2017 اعالم 
کرد که در حال مذاکرات با ایران ایر برای تأمین خدمات 

مربوطه، پشتیبانی و آموزش خلبان است. 
 بخش ریلی

* زیمن��س: ای��ن ش��رکت آلمان��ی در اکتب��ر 2016 
قراردادی را برای ارتقای ش��بکه ریل��ی ایران امضا کرد. 
این قرارداد همچنین ش��امل تأمین 50 لکوموتیو برقی-

دیزلی به ایران بود. 
* ش��رکت ملی واردات و صادرات ماشین آالت چین: 
این ش��رکت در مه  2017 با شرکت مپنا یک توافق 2.2 
میلیارد یورویی برای برقی سازی خط ریلی سریع السیر 

تهران-مشهد امضا کرد. 
* فرووی دلو اس��تاتو: این شرکت ایتالیایی در جوالی 
2017 با ش��رکت خ��ط آهن دولتی ای��ران قراردادی به 
ارزش 1.2 میلی��ارد ی��ورو برای س��اخت یک خط ریلی 

سریع السیر بین قم و اراک امضا کرد. 
* آلستوم: این شرکت فرانسوی سازنده قطار قراردادی 
را در جوالی 2017 برای یک س��رمایه گذاری مش��ترک 
جهت ساخت مترو و واگن های راه آهن حومه ای در ایران 

امضا کرد. 
 بخش خودروسازی

* پژو-س��یتروئن )PSA(: ای��ن 
ش��رکت فرانس��وی ت��ا م��ه  2017 
ق��راردادی را به ارزش 700 میلیون 
یورو برای س��اخت خودرو در ایران 
امضا ک��رده بود. ش��رکت مزبور در 
ژانوی��ه اعالم ک��رد ک��ه 444 هزار 
و 600 خ��ودرو در ایران طی س��ال 

گذشته فروخته است. 
* فولک��س واگ��ن: این ش��رکت 
آلمانی در جوالی 2017 اعالم کرد 
که پس از 17 س��ال با بازگشت به 
بازار ایران، صادرات خودرو به ایران 
را آغاز خواهد کرد. اما این ش��رکت 
در اکتبر 2017 اعالم کرد »سیت«، 
بازوی اسپانیایی این ش��رکت، دیگر امکان ورود به بازار 

ایران را بررسی نمی کند. 
* رنو: شرکت فرانسوی رنو در آگوست 2017 از امضای 
قراردادی برای سرمایه گذاری مشترک در ایران خبر داد 

که این قرارداد در پی یک توافق مقدماتی 
یک سال قبل از آن بوده است. این قرارداد 
شامل یک مرکز مهندسی و فروش برای 
حمایت از توسعه تأمین کنندگان داخلی، 
به عالوه ی��ک کارخانه برای ظرفیت اولیه 
تولید 150 هزار خودرو در س��ال بود که 
ق��رار بود به ظرفیت موج��ود تولید 200 

خودرو رنو در کشور اضافه شود. 
* کامیون ه��ای مرس��دس بن��ز: ای��ن 
ش��رکت در س��پتامبر 2017 ق��راردادی 
را با ای��ران خودرو برای ایج��اد زمینه از 
س��رگیری توزی��ع کامیون ه��ای خود در 

ایران امضا کرد. 
* اتونئوم: این شرکت سوئیسی سازنده 
عای��ق صدا و گرم��ا ب��رای خودروها، در 
دسامبر 2017 از توافقی با شرکت ایرانی 
عایق خ��ودرو توس ب��رای تولید عایق ها 
برای ایران خودرو، پژو-س��یتروئن از سال 

2019 خبر داد. 
 بخش انرژی های تجدیدپذیر

* س��اگا انرژی: این ش��رکت ن��روژی در اکتبر 2017 
توافق��ی ب��ه ارزش 2.5 میلی��ارد ی��ورو برای س��اخت 

نیروگاه های انرژی خورشیدی در ایران امضا کرد. 
 بخش بانکی و مالی

* دی زد بان��ک: این بان��ک آلمانی در مه  2018 اعالم 
کرد در ماه جوالی تراکنش های مالی با ایران را به دلیل 
افزایش ریس��ک  تجارت با ای��ران در پی خروج آمریکا از 

برجام، تعلیق می کند. 
* اوبربان��ک: این بانک در س��پتامبر 2017 توافقی را 
برای فاینانس س��رمایه گذاری های جدید در ایران امضا 
ک��رد. این بانک تقریباً اولین بانک اروپایی بود که بعد از 

رفع تحریم ها بود، این کار را می کرد. 
* آلیانت��س )Allianz(: تمرک��ز اصلی این ش��رکت 
آلمان��ی ب��ر ارائه خدمات بیمه اس��ت. در س��ال 2010 
ش��رکت آلیانتس، دوازدهمین ش��رکت ب��زرگ خدمات 
مالی در جهان ب��ود. با اعالم خروج آمریکا از برجام یک 
س��خنگوی این ش��رکت اعالم کرد که آلیانتس تصمیم 
گرفت��ه فعالیت خود در ای��ران را کاهش دهد. وی گفت 
فعالی��ت آلیانتس »حداقلی« بوده و این ش��رکت منتظر 
»راهنمایی« اتحادیه اروپ��ا و دولت آلمانی بوده و آن را 

بررسی خواهد کرد. 
 بخش معدن

* اوتوتک: مدیر بخش فاینانس این ش��رکت فنالندی 
در 27 اردیبهشت سال جاری اعالم کرد به دلیل اعمال 
تحریم ه��ای آمریکا، دریافت س��فارش از ایران را کاهش 

خواهد داد. 

گزارش رویترز از فهرست شرکت های خارجی در خطر تحریم آمریکا

برجام زیر تیغ
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می��زان مص��رف ب��رق و ان��رژی در ایران خ��ارج از 
استانداردهای جهانی است. مصرف برق در ایران به طور 
معمول بیش از دو برابر مصرف مردم دیگر کشورهاست 
و ریشه این مس��ئله در ارزان بودن انرژی است. هرچه 
تولی��د برق در ایران افزای��ش پیدا می کند، مصرف هم 
بیشتر می ش��ود. مهم ترین پیامد این مسئله نگرانی از 
کمبود برق در زمان هایی است که بنا به دالیل مختلف 
تولید به اندازه کافی انجام نش��ده اس��ت. در سال آبی 
کنونی به دلیل کاهش میزان بارندگی در زمس��تان از 
ناحیه نیروگاه های آبی ب��ا نزدیک به 30درصد کاهش 
تولی��د برق روب��ه رو خواهیم بود و اگر مص��رف برق با 
رون��دی که در فروردین ماه آغاز ش��ده، ادامه پیدا کند 
باید نگران خاموش��ی ها در تابستان سال جاری بود. از 
س��وی دیگر اگر از نظر آب و هوایی، خنکی هوا که در 
اردیبهش��ت ماه شاهد آن هس��تیم در خرداد هم ادامه 

پیدا کند، وضعیت کمی امیدوارکننده تر است. 
نکته مهم این اس��ت که مصرف برق ایران هیچ گاه در 
ایران کاهش نیافته اس��ت. ظرفیت تولی��د برق در ایران 
77 ه��زار م��گاوات اس��ت و در دوره پیک مصرف یعنی 
در تابس��تان میزان مصرف به 85 هزار مگاوات می رسد. 
مصرف معمول برق در کشورمان 37 هزار مگاوات است و 
شاید این طور به نظر برسد که نسبت میزان تولید نسبت 
به میزان مصرف حتی در دوره پیک مصرف جای نگرانی 
باقی نمی گذارد، اما باید در نظر گرفت که همیش��ه تمام 
ظرفیت تولید به مدار برق آورده نمی ش��ود و بسیاری از 
نیروگاه ها با مش��کالتی از جمله کمبود سوخت دست و 
پنجه نرم می کنند و ام��کان تولید با تمام ظرفیت برای 
نیروگاه ها وجود ندارد.  دو راه حل برای کاهش نگرانی ها 
درباره پیک مصرف برق در تابس��تان وجود دارد؛ راه حل 
اول تقویت ش��بکه ارتباطی با کش��ورهای شمالی مثل 
روس��یه و آذربایجان و دریافت ب��رق ارزان قیمت از آنها 
در تابستان اس��ت. پیک مصرف برق در این کشورها در 
زمس��تان و در ایران در تابستان است. ایران می تواند در 
دوره پیک مصرف برق این کش��ورها ب��ه آنها برق صادر 
ک��رده و در تابس��تان برق وارد کند. این اق��دام عالوه بر 
پیک زدایی و کاهش نگرانی ه��ا راهی برای ارزش آفرینی 
برای برق تولیدی کشورمان است. این راه حل در دستور 
کار مقام��ات وزارت نیرو قرار گرفته و قرار اس��ت از این 
ظرفیت استفاده شود.  راه حل دوم اصالح اقتصاد انرژی 
و افزایش قیمت برق اس��ت. تجربه دیگر کش��ورها ثابت 
کرده که با افزایش قیمت برق، هزینه تأمین برق در سبد 
خانوار افزایش پیدا نمی کند، بلکه این میزان مصرف است 
که کمتر می شود. دولت می تواند از تجربه دیگر کشورها 
در این زمینه استفاده کرده و قیمت برق را باال ببرد. این 
راه حل به دلیل سیاست های خاص دولت در زمینه توزیع 
انرژی کمتر دیده می ش��ود و حتی در دوره پیک مصرف 
خاموشی های کنترل شده بیشتر در بخش صنعت اعمال 
می شود درحالی که برق صنعتی در دیگر کشورها به دلیل 
ایجاد ارزش افزوده ارزان تر در اختیار صنایع قرار می گیرد. 
ب��رق خانگی در ایران ارزان تر از برق صنعتی اس��ت و در 
کن��ار دیگر حامل های انرژی مث��ل بنزین و گازوییل که 
قیمت آن در ایران یک چهارم هاب خلیج فارس اس��ت، با 
قیمت بسیار پایین تر از دیگر کشورها در اختیار مردم قرار 
می گیرد. اگر قیمت برق 20 درصد واقعی ش��ود، مصرف 

مردم به همین میزان کمتر خواهد شد. 

استارت توزیع لوازم کاهنده مصرف 
آب زده شد

مدیر دفتر مدیریت مص��رف و نظارت بر کاهش آب 
بدون درآمد شرکت آب و فاضالب گفت در حال حاضر 
طرح توزیع لوازم کاهنده مصرف به صورت قس��طی در 
استان اصفهان آغاز شده و استقبال خوبی نیز از سوی 

مشترکان برای دریافت این لوازم صورت گرفته است. 
علی سیدزاده در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه این طرح از 
روز شنبه به صورت جدی در اصفهان آغاز شده است، اظهار 
کرد: بروشورهایی با اطالعات دقیق از انواع لوازم کاهنده در 
اختیار مش��ترکان پرمصرف قرار گرفته و هر مش��ترکی که 
تقاضای دریافت این تجهیزات را داشته باشد، شرکت آبفا در 
اختیار آنها می گذارد.  وی ادامه داد: در روز اول حدود 400 
مش��ترک تقاضای دریافت لوازم کاهنده مصرف را داشته اند 
که پس از ارزیابی در شرکت آب و فاضالب استان این لوازم 
در اختیار مش��ترکان قرار می گی��رد و هزینه آن در قبوض 
مشترکان درج می شود.  او با بیان اینکه مشترکان می توانند 
هزین��ه را به ص��ورت نقدی یا به صورت اقس��اط تا 24 ماه 
پرداخت کنند، گفت: خریداری این تجهیزات توسط شرکت 
آبفا به وسیله تأمین اعتبار طرح های عمرانی که به مدیریت 
مصرف اختصاص یافته، صورت گرفته اس��ت. به دنبال این 
هستیم تا در سال 1397 از سازمان برنامه و بودجه نیز برای 
انج��ام کارهای مدیریت مصرف تأمین اعتبار کنیم تا از این 
طریق بتوان میزان خرید لوازم کاهنده مصرف را گس��ترش 
داد.  وی در پاسخ به اینکه آیا این طرح در استان های دیگر 
نیز اجرایی شده است، گفت: در استان های تهران، سمنان، 
مشهد، مرکزی، استان های جنوبی مانند هرمزگان این طرح 
در دست اقدام است و به محض خرید لوازم کاهنده مصرف 

اقدامات بعدی آغاز خواهد شد. 

از  اس��تارتاپ ها ب��ه عن��وان 
»میان بُر« توس��عه یاد می کنند، 
چ��را که ب��ر اثر گس��ترش این 
توس��عه  فعالیت ها می توان  نوع 
خط��ی را کن��ار گذاش��ت و به 
توس��عه مابعد صنعتی رس��ید. 
بی��ش از ی��ک دهه اس��ت که 
کش��ورهای  اقتص��اد  س��اختار 
صنعت��ی از اقتص��اد کارخانه ای 
تغییر  دانش بنی��ان  اقتص��اد  به 
کرده اس��ت؛ تغییری که سبب 
ش��ده تا بخش قاب��ل توجهی از 
تولید ناخالص داخلی کش��ورها 
کس��ب وکارهای  طری��ق   از 
اینترنتی تأمین ش��ود. در واقع، 
خاستگاه  کس��ب وکارهای تازه 
بر پای��ه ایجاد س��وله و کارگاه 
و خری��د ماش��ین آالت یا حتی 
روبات های��ی ب��ا تکنولوژی های 
پیچیده نیست. متکی بر دانش 
برنامه نویس��ی اس��ت و در یک 
اپ در گوش��ی های تلفن همراه 
کار راه می افتد. دنیا سریع تر از 
م��ا حرکت کرده اس��ت. اگر در 
ایران یکی دو س��الی اس��ت که 
مفهوم  استارتاپ با تاکسی های 
اینترنت��ی ج��ا افت��اده، در دنیا 
ش��بکه های اجتماعی سالهاست 
ک��ه بخش��ی از رش��د اقتص��اد 
جهان��ی را در اختی��ار گرفته و 
می رون��د ت��ا  کس��ب وکارهای 
اینترنت��ی جذاب ترین مش��اغل 

حال و آینده تبدیل شوند. 
خبرآنالی��ن،   گ��زارش  ب��ه 
اینترنت��ی  کس��ب وکارهای 
ب��ا  ماهیت��ا  اس��تارتاپ ها  ی��ا  
اقتص��اد  کس��ب وکارهای 
هس��تند،  متفاوت  کارخان��ه ای 

چرا ک��ه این نوع ازکس��ب وکار 
کمت��ری  فیزیک��ی  س��رمایه 
اما س��هم س��رمایه  می خواهد، 
فکری و طراح��ی و ایده در آن 

بیشتر است. 
در ای��ن میان، اقتص��اد ایران 
چ��ه راه��ی رفت��ه اس��ت؟ چرا  
در  اینترنت��ی  کس��ب وکارهای 
کشوری مثل هند اینقدر سریع 
اتفاق می افتد، اما در ایران نه؟ 

کارشناس  حق شناس،  هادی 
اقتصادی در این رابطه می گوید: 
»اگر بخواهم به این سوال پاسخ 
بدهم که چرا  استارتاپ ها مثل 
سایر نقاط جهان در ایران رشد 
نکرده اند، ش��اید باید این سوال 
را متقابال مط��رح کنیم که چرا 
در ای��ران ش��رکت ها خصوصی 
ب��زرگ پ��ا نگرفته اند؟ ی��ا چرا 
بخش  خصوصی در اقتصاد ایران 
بزرگ نیست؟ حتی در صنعتی 
مثل خودرو، سیمان یا فوالد هم 
ش��رکت های بزرگ خصوصی با 
ظرفیت های اقتصاد ایران وجود 
ن��دارد. حاال مقایس��ه کنید که  
اینترنتی هم درست  کسب وکار 
به این دلیل ایجاد نشده است.«

از  »پ��س  ک��رد:  اضاف��ه  او 
پیروزی انقالب اسالمی بسیاری 
در  خصوص��ی  ش��رکت های  از 
ای��ران مصادره ش��د و به دلیل 
دول��ت  دول��ت،  عالقه من��دی 
به تدری��ج بزرگ و حجیم ش��د. 
ب��ه همین دلی��ل ه��م اقتصاد 
ای��ران دولتی ش��د. حت��ی این 
مس��ئله در قوانین هم جاافتاده 
اس��ت ک��ه ما بخش��ی ب��ه نام 
بخ��ش  خصوصی نداری��م. مثاًل 

وقت��ی از بخش خصوص��ی ن��ام 
ب��رده می ش��ود، عن��وان بخش 
غیردولت��ی مطرح می ش��ود که 
البته ب��ه معنای بخش خصوصی 
و تعاون��ی اس��ت. همین تعریف 
در قوانین ما نش��ان می دهد که 
مهمی  جای��گاه  بخش خصوصی 
در اقتصاد ایران ندارد. به همین 
دلی��ل پای��گاه  اس��تارتاپ که 
اولین  با  اس��ت  بخش خصوصی 
مانع که قوانین و مقررات دولتی 

است، متوقف می شود.«
 حق ش��ناس می گوی��د: وقتی 
فعالی��ت بخش خصوص��ی را در 
لوازم  بای��د  اقتص��اد پذیرفتیم، 
آن را ه��م ایج��اد کنیم. مبنای 
فعالیت و توسعه بخش خصوصی 
در تم��ام دنی��ا بر اص��ل رقابت 
ای��ن  و  اس��ت  ش��ده  اس��توار 
ی��ک اص��ل بین المللی اس��ت. 
وقت��ی رقاب��ت ش��کل نگی��رد، 
بخش خصوصی ه��م در اقتصاد 

ایران بزرگ نمی شود. 
مانعی به نام فرهنگ

کارشناس��ان  ک��ه  آن ط��ور 
اینترنتی  اگر کارهای  می گویند 
به درس��تی س��ازماندهی شوند 
این اتفاق می تواند روند توس��عه 
کش��ورها را دگرگون کند، البته 
به ش��رطی که زیرس��اخت های 
الزم آن مث��ل زیرس��اخت های 
حقوقی اع��م از حمایت قانونی، 
از ایده و ثبت م��ورد توجه قرار 
گی��رد. ایج��اد زیرس��اخت های 
اقتصادی، مث��ل قرار گرفتن در 
منطقه اقتص��ادی با ایجاد تمام 
زیرس���اخت های  و  ملزوم��ات 
گس��ترش  مانن��د  اجتماع��ی 

سرمایه اجتماعی در میان آنها و 
ایجاد زیرس��اخت های سازمانی، 
اجتماعی  ایجاد تح��ول  موجب 
خواهد ش�د. در حقیقت عوامل 
اقتص��ادی و اجتماعی هردو بر 
توسعه  استارتاپ ها تأثیرگذارند؛ 
ب��ه این معنا که گس��ترش آنها 
را می ت��وان تح��ول اجتماع��ی 
دانس��ت.  هادی حق شناس در 
این رابط��ه می گوی��د: »به جز 
قوانین و مقررات دست و پاگیر 
که مانع توسعه  استارتاپ ها در 
ایران هس��تند، موان��ع فرهنگی 

هم در ایران مانع راه است.«
فعالی��ت  ب��ه  اش��اره  ب��ا  او 
تاکس��ی های اینترنتی می گوید: 
»باوج��ودی ک��ه فعالی��ت آنها 
موفق ب��وده، اما حرف و حدیث 
و ش��ایعات درباره وابسته بودن 
آنه��ا به برخ��ی نهاده��ا مطرح 
اس��ت؛ بنابرای��ن برای توس��عه  
کس��ب وکارهای اینترنتی به جز 
قوانین الزم است فرهنگ سازی 

هم صورت بگیرد.«
اقتص��ادی  کارش��ناس  ای��ن 
تأکید می کن��د: »وقتی فعالیت 
بخش خصوص��ی را در اقتص��اد 
پذیرفتیم، بای��د لوازم آن را هم 
ایج��اد کنیم. مبن��ای فعالیت و 
تمام  در  بخش خصوصی  توسعه 
دنیا بر اصل رقابت اس��توار شده 
است و این یک اصل بین المللی 
است. وقتی رقابت شکل نگیرد، 
بخش خصوصی ه��م در اقتصاد 

ایران بزرگ نمی شود.«
قوانین  در  ثبات  حق ش��ناس 
و مق��ررات را اولی��ن اصل ذکر 
می کند و معتقد اس��ت مادامی 

ک��ه اقتص��اد ای��ران ب��ا همین 
قوانی��ن و مق��ررات فعالی��ت را 
بر بخش خصوصی بس��ته است،  
کس��ب وکارهای  و   اس��تارتاپ 
بزرگ  نه تنه��ا  ایران  اینترنت��ی 
بلک��ه جهان��ی هم  نمی ش��ود، 

نخواهد شد.
استارتاپ ها؛ میان بُر توسعه

عن��وان  ب��ه  اس��تارتاپ ها  از 
»میان بُر« توس��عه یاد می کنند، 
به این معنی که بر اثر گسترش 
ای��ن ن��وع فعالیت ه��ا می توان 
توسعه خطی را کنار گذاشت و 
به توس��عه مابعد صنعتی رسید. 
حت��ی اگر در موقعیت توس��عه 
ماقبل صنعتی واقع شده باشیم؛ 
این ماهیت توسعه دانش بنیان 
به س��رعت می تواند اقتصادی را 
در جرگه بازارهای نوظهور قرار 
دهد و اقتصادی مث��ل ایران را 
ک��ه تاکنون بر مناس��بات نیمه 
صنعتی و کشاورزی حاکم بوده 
ناگهان به سوی توسعه فناوری 

پیشرفته سوق دهد. 
 کسب وکارهای اینترنتی این 
روزها بخش بزرگی از معامالت 
بورس ه��ای جهانی را تس��خیر 
کرده اند، اما در ایران همان چند 
شرکت محدودی که فعالند راه 

به بورس نیافته اند. 
کارشناس��ان می گویند، شرط 
ورود  کس��ب وکارهای اینترنتی 
مال��ی  ش��فافیت  ب��ورس  ب��ه 
بانک های  حت��ی  وقتی  اس��ت. 
ندارند،   ای��ران دفات��ر ش��فافی 
کس��ب وکارهای اینترنتی هرگز 
خود را در معرض داوری دولت 

قرار نمی دهند. 

چرا  کسب وکارهای اینترنتی در ایران پا نمی گیرند؟ 

میان بُر توسعه

هم��راه  دول��ت  راه ان��دازی 
ب��ه عن��وان یک��ی از مهم ترین 
الکترونیک  دول��ت  پروژه ه��ای 
اپلیکیش��ن  از  و  ش��د  اع��الم 
دولت هم��راه رونمایی ش��د تا 
ارتباط مردم با دولت به صورت 
اختصاصی شود و ضمن ارتباط 
با دس��تگاه ها، همه اطالعات را 

تجمیع شده داشته باشیم. 
به گزارش ایس��نا، بر اس��اس 
آماری که از س��وی مس��ئوالن 
فن��اوری  و  ارتباط��ات  وزارت 
اطالعات اعالم شده، طی هفت 
ارتباطات  ماه گذش��ته ظرفیت 
بین المل��ل کش��ور دو براب��ر و 
ظرفی��ت ارتباطات داخلی س��ه 
براب��ر ش��ده و ب��ا تغیی��ر مدل 
تعرفه ها در مجموع شاهد رشد 
16 درصد تولید محتوا در داخل 

کشور بودیم. 
وزارت ارتباط��ات و فن��اوری 
اطالعات در ط��ول مدت هفت 
ماه گذش��ته موفق شده پوشش 
نسل سوم و چهارم تلفن همراه 
را دو براب��ر کن��د، به طوری ک��ه 
دوازده��م دول��ت  ابت��دای   در 

50 درصد ش��هرهای ما پوشش 
نسل س��وم و چهارم داشتند اما 
اکنون همه ش��هرها این پوشش 

را دارند. 
ش��اخص  حوزه  در  همچنین 
قالب  در  روس��تایی  ارتباط��ات 
اینترن��ت، تلف��ن ثاب��ت و تلفن 
دول��ت  ابت��دای  در  هم��راه، 
دوازده��م مع��ادل 35 درص��د 
کل روس��تاها دارای ارتباط��ات 
کام��ل بودند ک��ه در این مدت 
به رش��د 57 درصدی در توسعه 

ارتباطات روستاها رسیده ایم. 
از بی��ش  راس��تا  ای��ن   در 

53 هزار کیلومت��ر از جاده های 
کش��ور تحت پوش��ش خدمات 
نسل س��ه و چهار برده شده که 
به گفت��ه مس��ئوالن، در نوروز 
امس��ال برای م��ردم قابل لمس 
ب��ود؛ همچنی��ن در برخ��ی از 
الکترونیک،  دولت  شاخص های 
رشد چهار برابری داشتیم مثل 
می��زان ش��اخص مش��ارکت در 
توسعه دولت الکترونیک که در 
ابتدا 4 درصد بود و امروز به 16 
درصد رس��یده که البته باید به 

باالی 60 درصد برسیم. 
هم��راه  دول��ت  راه ان��دازی 
ب��ه عن��وان یک��ی از مهم ترین 
الکترونیک  دول��ت  پروژه ه��ای 
اع��الم و چهارش��نبه گذش��ته 
هم��راه  دول��ت  اپلیکیش��ن  از 
رونمایی ش��د که از طریق کافه 
ب��ازار و اپ اس��تورهای داخلی 
قابل دسترس��ی است که بر این 
اس��اس ارتباط مردم با دولت به 
ص��ورت اختصاصی می ش��ود تا 
ضمن ارتباط با دستگاه ها، همه 
اطالعات را تجمیع شده داشته 
باش��یم. البت��ه در ای��ن بخش 
مس��ئوالن حوزه ICT کشور بر 
تکمیل س��رویس های ارائه شده 
در دولت همراه به لزوم پیوستن 

همه دستگاه ها تأکید دارند. 
ب��ه عن��وان مث��ال در حوزه 
وارد  وقت��ی  ارتباط��ات  وزارت 
مشخصات  می شوید،  اپلیکیشن 
تمام سیم کارت ها، خطوط ثابت 
و اشتراک های خود را می توانید 
ببینی��د و قبوض آن را پرداخت 
کنید یا تغییر نشانی ها را انجام 

دهید. 

از س��وی دیگ��ر ب��ا اج��رای 
هفت��ه  در  ک��ه  پروژه های��ی 
افتتاح ش��د، ظرفیت  ارتباطات 
ارتباط��ات بین الملل کش��ور دو 
برابر و ظرفیت ارتباطات داخلی 
از هم��ان چیزی ک��ه از ابتدا تا 
االن ایجاد ش��ده بود، سه برابر 
ش��ده اس��ت. به عبارتی از 6.4 
ترابیت ظرفیت قابل استفاده از 
ش��بکه داخلی به ظرفیت 18.2 

ترابیت رسیدیم. 
اینترنت  در ح��وزه  همچنین 
نیز 1.2 ترابی��ت ظرفیت نصب 
ش��ده بود ک��ه ب��ه 2.4 ترابیت 
ارتقا پی��دا کرده و در این مدت 
براس��اس م��دل ش��بکه مل��ی 
اطالع��ات و تعریف جدید مدل 
تعرفه ها، باعث شد با رشد چهار 
براب��ری تولید محتوا به خصوص 
در ح��وزه محت��وای صوت��ی و 
که  ش��ویم  روب��ه رو  تصوی��ری 
مجموعا محتوای داخلی نسبت 
به قبل رش��د 40درصدی و در 

مجموع 16درصدی را داشت. 
ش��کل گرفتن چارچوب هایی 
کسب وکارهای  از  حمایت  برای 

نوپایی که در فضای مجازی فعال 
هس��تند، موضوع دیگری است 
که ب��ا دس��تور رئیس جمهوری 
کمیته ای تشکیل شد و طرحی 
با نام طرح نوآفرین شامل کلیه 
مشکالت کسب وکارهای نوپا در 
حوزه ه��ای تأمی��ن منابع مالی، 
جذب مال��ی، بیم��ه، مالیات و 
تدوین شد  اینچنینی  مشکالت 
که قرار اس��ت چهارشنبه آینده 

مصوب شود. 
مرک��ز   22 راه ان��دازی   
توانمندس��ازی کس��ب و کارهای 
نوپا در مراکز استان های کشور 
ه��م از جمل��ه دیگ��ر اقدامات 
ارتباطات  وزارت  توسط  انجامی 
است، همچنین یکی از کارهای 
خ��وب مب��ارزه با قاچ��اق تلفن 
همراه بود که این پروژه نش��ان 
داد اگ��ر عزم داش��ته باش��یم، 
می توانی��م ب��ا قاچ��اق مقابل��ه 
کنی��م ک��ه فازهای ای��ن پروژه 
کامل ش��ده بع��د از تثبی��ت به 
است  رس��یده  نگهداری  مرحله 
که به گفته مس��ئوالن مربوطه 
کار سخت و طاقت فرسایی بود. 
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اقتصادجهان

اقدام تالفی جویانه اتحادیه اروپا
وضع تعرفه سنگین برای کاالهای 

آمریکایی
اتحادیه اروپا در اقدامی تالفی جویانه علیه آمریکا، 
18صفحه فهرس��ت کاالهای آمریکای��ی را که تعرفه 
آنه��ا در ای��ن اتحادی��ه افزایش می یابد به س��ازمان 
تجارت جهانی ارائه کرد.  به گزارش انتخاب، پیش��تر 
اعالم ش��ده بود اتحادیه اروپا آماده اس��ت در صورت 
وض��ع تعرفه های جدید فوالد و آلومینیوم از س��وی 
ایاالت متح��ده در مراودات تج��اری، مقابله به مثل 
کند.  سسیلیا مالمستروم، کمیسر تجارت و بازرگانی 
اروپ��ا با اعالم این خبر گف��ت: »اروپا به تصمیم های 
دونال��د ترام��پ در این زمینه معترض اس��ت. از روز 
سه ش��نبه اول ماه م��ه، افزای��ش تعرفه های گمرکی 
آمری��کا بر فوالد و آلومینیوم وارداتی از اتحادیه اروپا 
اجرایی می ش��ود.« سس��یلیا مالمس��تروم همچنین 
افزود: »اولویت اصلی اتحادیه اروپا مذاکرات س��طح 

باال با ایاالت متحده است.«
کمیسربازرگانی و تجارت اروپا می گوید: »چنانچه 
آمریکا، اتحادیه اروپا را به صورت دائمی و بدون قید 
و ش��رط از تعرفه های گمرکی ب��ر فوالد و آلومینیوم 
مع��اف نکند، اتحادیه اروپا در مق��ام تالفی برخواهد 
آمد.« مالمس��تروم در ادامه تأکید کرد:  »ما در حال 
تنظیم واکنش��ی س��ه  جانبه هس��تیم که با مقررات 

سازمان تجارت جهانی نیز سازگار خواهند بود.«

بلومبرگ گزارش داد
اروپا چگونه جریان انتقال پول به 

ایران را حفظ می کند؟ 
س��وئیفت متعلق به اعضای آن اس��ت و نقش ستون 
 فق��رات را در بانک��داری م��درن ایفا می کن��د. روزانه
30 میلیون پیام مرتبط با نقل و انتقال پول توسط 11 
هزار بانک در س��وئیفت ارسال می شود و از آنجایی که 
پایه این ش��بکه در بروکسل گذاشته شده، سوئیفت در 
قانون اتحادیه اروپاس��ت ک��ه موضوعیت پیدا می کند. 
در س��ال 2012، اتحادیه اروپ��ا تحریم هایی را به ایران 
تحمیل کرد و براین اساس س��وئیفت 30 عضو ایرانی 
از جمله بانک مرکزی را تحریم کرد اما در سال 2016 
ارتباط بانک های ایرانی با شبکه سوئیفت دوباره برقرار 
شد. با خروج از س��وئیفت در سال 2012، ایران امکان 
دریاف��ت مبالغ صادراتی و پرداخت ب��رای واردات را از 
دست داد. در داخل کشور شرکت های ایرانی مجبور به 
استفاده از روش گران، قدیمی و ُکند حواله بانکی شدند 

که نارضایتی بازرگانان را در پی داشت. 
هرچند رئیس جمهور آمریکا اخیراً اعالم کرد که از 
برجام خارج می شود اما اتحادیه اروپا، آلمان، فرانسه 
و انگلی��س، چین و و روس��یه در ای��ن معاهده باقی 
مانده اند. این یعنی س��وئیفت نی��ازی به قطع دوباره 
دسترسی ایران به این شبکه ندارد. هرچند سوئیفت 
اعالم کرده که با تنظیم کننده هایش در اروپا و آمریکا 
در این باره مشورت خواهد کرد اما بسیار بعید است 

برخالف نظر اتحادیه اروپا عمل کند. 
تحریم ه��ای آمری��کا به طور حتم س��رمایه گذاری 
ش��رکت های این کشور در ایران را مختل می کند اما 
ای��ران اگر ص��ادرات نفت را حفظ کند، تحت فش��ار 
ش��دید قرار نخواهد گرفت. در س��ال 2012 تنها راه 
دریافت پول نفت ایران حواله بانکی بود اما بانک های 
زیادی حاضر به همکاری در این قالب با ایران نبودند. 
این باعث شد درآمدهای نفتی ایران از 92.5 میلیارد 
دالر در س��ال 2011 ب��ه 52 میلیارد دالر در س��ال 
2012 برسد و این اُفت درآمد تا سال تصویب برجام 
ادامه یافت. بدون خروج ایران از سوئیفت، بعید است 
که از س��رگیری تحریم های آمریکا علیه ایران چنین 
خس��ارتی را به ب��ار آورد. این یعنی اروپا که اتفاقا در 
زمینه افزایش تعرفه فوالد و آلومینیوم با آمریکا دچار 
مسئله شده، مش��ابه ترامپ در این زمین بازی کند. 
اگر اروپا دسترس��ی ایران به س��وئیفت را قطع کند، 
آمری��کا می تواند این ش��بکه را هم تحری��م کند اما 
این تحریم برای منافع آمریکا زیان آور اس��ت چراکه 

پیامدهای خوبی برای سیستم مالی جهان ندارد. 
اگر اعتبار سوئیفت کم شود، تقاضا برای استفاده از 
روش های جایگزین از جمله استارتاپ های بالکچین 
و راه های��ی که بعضی دولت های مقت��در در این باره 
ط��ی کرده اند، افزایش پیدا می کند. روس��یه و ایران 
پیش از این برای استفاده نکردن از دالر در معامالت 
سیس��تم پرداخت بالکچین را برقرار کردند. روس��یه 
همچنین ب��رای اس��تفاده داخل��ی جایگزینی برای 
س��وئیفت ایجاد کرده و شرکت ها را ملزم به استفاده 
از آن کرده است، سیستمی که ارسال پیام در آن به 

مراتب از سوئیفت ارزان تر است. 
از س��ال 2015 چین هم تالش کرده راه حل داخلی 
برای پرداخت هایش پیدا کند. این سیستم هنوز مورد 
استفاده گسترده قرار نگرفته اما می تواند برای دور زدن 
تحریم ها مفید واقع شود. مشکالت هرچه بیشتر برای 

سوئیفت یعنی جذابیت هرچه بیشتر این جایگزین ها. 
بازگشت به دنیای پیش از سوئیفت غیرقابل تصور 
نیس��ت. زمانی که اتحادها بش��کند و قانون ها دوباره 
نوشته شود، سازمان های جهانی هم از تغییر و حتی 
تح��والت بزرگ در ام��ان نخواهند بود. س��وئیفت با 
کم��ک اروپا، می تواند بی طرفی اش را حفظ کند و به 
توافق با ایران کمک کند ت��ا زمانی که آمریکا دوباره 

برای مذاکره آماده شود. 

یادداشت
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فرصت امروز: با اینکه بیش از سه ماه 
از ش��روع رسمی اجرای طرح »بازآفرینی 
ش��هری« می گذرد، به نظر می رس��د که 
این طرح همچنان به صورت جدی کلید 
نخورده و همچنان درگیر کارهای اداری، 
دریافت مجوزها و اختصاص منابع است. 
با این همه، طرح »بازآفرینی شهری« در 
جلسه روز یکشنبه هیأت دولت با حضور 
رئیس جمهور بررس��ی ش��د و در نهایت، 
پرداخت وام 50 میلیون تومانی نوسازی 
مسکن از س��وی بانک ها با سود 9درصد 
در هیأت دولت به تصویب رسید، اما این 
تنها خروجی جلس��ه هیأت دولت درباره 

طرح »بازآفرینی شهری« نبود. 
این ط��رح هم اکنون یکی از پروژه های 
مه��م دول��ت دوازدهم اس��ت و حس��ن 
روحانی امیدوار اس��ت با اجرای این طرح 
بتواند اش��تغال باالی��ی را ایجاد کند. در 
حال حاضر یک هزار محله در 465ش��هر 
در س��طحی به وس��عت 55 هزار و 104 
هکتار ج��زو بافت های ناکارآمد ش��هری 
اس��ت و طبق ط��رح بازآفرینی ش��هری 
دولت امیدوار است س��االنه 10درصد از 
بافت های فرس��وده و ناکارآمد شهری را 
بازسازی کند. کاهش فقر شهری، ارتقای 
تاب آوری شهری، ارتقای هویت و منزلت 
مکان��ی و افزای��ش حکمران��ی محلی از 
اه��داف کالن محلی اس��ت، اما به اعتقاد 
کارشناس��ان، اجرای چنین طرح بزرگی 
نیازمن��د تخصی��ص بودج��ه و اعتبارات 
کالن یا ج��ذب س��رمایه گذاری های باال 

خواهد بود. 
همچنی��ن ح��ذف ان��واع مجوزه��ای 
دس��ت و پا گیر برای س��اخت و ساز در 
بافت های فرسوده نکته دیگری است که 
کارشناسان بر آن تأکید دارند و معتقدند 
که باعث کندی بس��یار زیاد اجرای طرح 
دولت خواهد شد. طبق وعده های دولت 
قرار اس��ت ت��ا پایان برنامه شش��م نیمی 
از کل محله ه��ای هدف ط��رح بازآفرینی 
شهری مشتمل بر 1334 محله با پوشش 
جمعیت��ی 9 میلی��ون نفر ب��ا اختصاص 
س��االنه 25هزار میلیارد تومان بازسازی 
ش��ود. البته باید این موض��وع هم مورد 
توجه قرار بگی��رد که کل بودجه عمرانی 
کشور برای سال جاری 60 هزار میلیارد 
تومان اس��ت که پیش بینی می شود همه 
آن ه��م اختصاص پیدا نکن��د و حاال در 
چنین ش��رایطی بای��د در نظر گرفت که 
عدد 25 هزار میلی��ارد تومان برای طرح 
بازآفرینی ش��هری به نظر بعید می رسد. 
البته دول��ت پیش بینی کرده اس��ت که 
بخ��ش مهم��ی از بودج��ه این ط��رح را 
از تغیی��ر مش��ارکت های مردمی، جدب 
س��رمایه گذاران و وام ه��ای بانکی تأمین 
کند و زمی��ن را نیز دولت در اختیار قرار 

دهد. 
حسن روحانی، رئیس جمهور، در جلسه 
س��تاد ملی بازآفرینی ش��هری، دس��تور 
ساخت 100 هزار مس��کن را صادر کرد؛ 
خانه های��ی که قرار اس��ت در گام اول در 
بافت های فرسوده و به کمک توسعه گران 
در اراضی دولتی ساخته شوند، اما باوجود 
همه این حمایت ها و تش��ویق ها هنوز به 
نظر می رس��د که طرح بازآفرینی شهری 
با گذش��ت حدود س��ه ماه از آغاز رسمی 
به صورت عملیاتی کلید نخورده اس��ت. 
البته دول��ت در این بین ب��ه اجرای این 
طرح امید بس��یار دارد ت��ا جایی که روز 
یکش��نبه هم در جلس��ه هیأت دولت به 
ای��ن موضوع به صورت وی��ژه پرداخت و 

مش��وق هایی برای اجرایی شدن این طرح 
پیش بینی کرد. 

هیات دولت در جلسه عصر روز یکشنبه 
ب��ا حض��ور رئیس جمه��ور، راهکاره��ای 
اجرای��ی برنام��ه ملی بازآفرینی ش��هری 
پایدار را با هدف احیا، بهسازی و نوسازی 
بافت ه��ای فرس��وده و ناکارآمد ش��هری 
مورد بررسی قرار داد و کلیه وزارتخانه ها 
و موسسات و ش��رکت     های دولتی مکلف 
شدند نس��بت به واگذاری رایگان اراضی 
در اختیار خ��ود در محدوده    ها و محالت 
دارای بافت فرس��وده و ناکارآمد ش��هری 
ب��ه وزارت راه و شهرس��ازی اقدام کنند. 
همچنین دولت جهت ایجاد مش��وق    های 
الزم برای تس��هیل در فرآیند بازآفرینی 
ش��هری پایدار، کلیه دس��تگاه     های عضو 
س��تاد مل��ی بازآفرین��ی ش��هری پایدار 
را موظ��ف ک��رد حداق��ل 30درص��د از 
اعتبارات بودجه    های س��نواتی مربوط به 
فعالیت    های خود در ش��هرها را به برنامه 
اجرایی بازآفرین��ی محدوده  ها و محالت 

هدف، اختصاص دهند. 
عالوه بر اینها، میزان س��قف تسهیالت 
مش��ارکت مدنی دوره س��اخت و ودیعه 
اس��کان موق��ت در اراضی مش��مول این 
ط��رح ه��م در کالنش��هرها ب��ه ازای هر 
واحد مسکونی تولیدشده به ترتیب 500 
میلیون و 200 میلیون ریال و در س��ایر 
شهرها نیز سقف تسهیالت یادشده را به 
ترتیب 400 میلیون و 150میلیون ریال 
تعیین کرد. در کن��ار همه اینها تیر آخر 
دولت برای جلب نظ��ر مردم هم کاهش 
س��ود تسهیالت خرید مس��کن )صندوق 
یک��م( در بافت های فرس��وده و ناکارآمد 
ش��هری از 8درصد ب��ه 6درصد و کاهش 
مدت س��پرده  گذاری از شش  ماه به پنج 
م��اه و نیز افزایش دوره بازپرداخت از 12 

سال به 15 سال است. 
پرداخت وام۵0میلیونی نوسازی 

مسکن اجباری شد
در همی��ن زمینه، عض��و هیأت مدیره 
شرکت بازآفرینی شهری ایران از مصوبه 
هی��أت دول��ت مبن��ی بر تکلیفی ش��دن 
اعطای وام 50 میلیون تومانی نوس��ازی 
مسکن از س��وی بانک ها با سود 9درصد 

خبر داد. 
مجی��د روس��تا در گفت وگ��و ب��ا مهر، 
درب��اره مصوبه هیأت دولت گفت: در این 
بازآفرینی  پیش��نهادات ش��رکت  مصوبه 
شهری ایران درخصوص اختصاص اراضی 
دولتی واقع در بافت های فرس��وده به این 
شرکت برای اجرای برنامه ملی بازآفرینی 
شهری، تخصیص یارانه به سود تسهیالت 
50 میلیون تومانی نوسازی بافت فرسوده 
و همچنین کاهش نرخ س��ود تسهیالت 
خرید مس��کن در بافت فرسوده از محل 
صندوق پس انداز مس��کن یک��م از 8 به 

6درصد به تصویب رسید. 
پرداخ��ت  تکلیفی ش��دن  درب��اره  وی 
وام 50 میلی��ون تومانی بازس��ازی بافت 
فرسوده گفت: پیشتر نیز اعطای این وام 
به تصویب رس��یده بود، اما شورای پول و 
اعتب��ار و بانک مرکزی در ابالغیه خود به 
بانک ها، پرداخت این وام از سوی بانک ها 
را »مش��روط به وجود منابع و مصارف« 
کرده بودند، اما در مصوبه جدید، بانک ها 
»مکل��ف« ب��ه پرداخت این تس��هیالت 

شده اند. 
عض��و هیأت مدی��ره ش��رکت بازآفرینی 
ش��هری ایران ادامه داد: براس��اس مصوبه 
هیأت دولت قرار شده با تصویب شورای پول 

و اعتبار، نرخ سود تسهیالت نوسازی بافت 
فرسوده به میزان نصف سود تعیین شده از 
سوی این شورا پرداخت شود، بنابراین اگر 
رقم تعیین شده برای سود تسهیالت بانکی 
از سوی شورای پول و اعتبار در حال حاضر 
18درصد است، برای وام نوسازی 9درصد 
آن را دول��ت به عنوان یارانه تس��هیالت به 
بانک ها پرداخت می کن��د و 9درصد آن را 

دریافت کننده وام پرداخت خواهد کرد. 
20 میلیون وام قرض الحسنه اسکان 

موقت
وی ای��ن مصوبه را پیش��نهاد ش��رکت 
عمران و بهس��ازی ش��هری ایران عنوان 
ای��ن  در  همچنی��ن  ک��رد:  تصری��ح  و 
مصوبه قرار اس��ت به متقاضیان نوسازی 
مس��کن در تهران، ع��الوه بر 50 میلیون 
تومان وام نوس��ازی مس��کن ب��ه صورت 
مش��ارکت مدنی، 20 میلیون تومان وام 
قرض الحس��نه ب��رای اس��کان موقت هم 
اعطا ش��ود ک��ه این تس��هیالت در طول 
نوس��ازی در  و  دوره مش��ارکت مدن��ی 
اختی��ار متقاضیان ق��رار می گیرد و پس 

از تکمیل ساخت و س��از و انتقال خانوار 
به واحد مسکونی نوسازی شده، این مبلغ 
به ص��ورت یکجا مجددا ب��ه بانک عامل 

برگردانده می شود. 
بودجه یک میلیارد دالری در راه است

بازآفرینی  همچنین مدیرعامل شرکت 
ش��هری ایران از موافق��ت بانک مرکزی 
جه��ت اختصاص ی��ک میلی��ارد دالر از 
صندوق توس��عه ملی به برنامه بازآفرینی 

شهری خبر داد. 
هوش��نگ عش��ایری، معاون وزیر راه و 
شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی 
شهری ایران در چهل و دومین جلسه از 
ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار گفت: 
در حال حاضر این مطلب پس از موافقت 
بانک مرکزی به کمیسیون عمران مجلس 
شورای اسالمی ارجاع داده شده است که 
بنا به تقاضای وزارت راه و شهرس��ازی از 
نمایندگان محترم کمیسیون قرار است با 
اعمال ماده 49 به این مس��أله، اختصاص 
ای��ن مبلغ در دس��تور کار اصلی مجلس 

قرار و تا دو هفته آینده تصویب شود. 

بانک ها مکلف به پرداخت وام نوسازی بافت فرسوده شدند

اراده دولت برای اجرای »بازآفرینی شهری«
دریچه

معاون اول رئیس جمهور: 
دیپلماسی اقتصادی مهم ترین ابزار 

برای مقابله با تحریم هاست
جلس��ه س��تاد فرمانده��ی اقتص��اد مقاومتی روز 
دوشنبه به ریاس��ت معاون اول رئیس جمهور برگزار 
ش��د. اس��حاق جهانگیری در این جلس��ه با اشاره به 
گزارش دبیرخانه ستاد از برنامه های تدوین شده برای 
کاهش فقر گفت: در جامعه اس��المی ایران، مشاهده 
چهره خش��ن فقر و اینکه افرادی سر گرسنه بر بالین 
بگذارند غیرقابل تحمل است و مهم ترین خدمتی که 
ما باید در این زمینه انجام دهیم تمرکز همه تالش ها 
برای زدودن چهره خشن فقر از جامعه است.  معاون 
اول رئیس جمهور افزود: س��ال گذشته تصمیم گرفتیم 
ک��ه برای مقابله با فقر افرادی که درآمد آنها پایین تر از 
سقف تعیین شده باشد بتوانند مابه التفاوت درآمد خود را 
از دولت دریافت کنند و برای این منظور 7000 میلیارد 
تومان در نظر گرفته ش��د.  وی از وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی خواس��ت دقت کافی را برای شناسایی 
این گونه افراد انجام دهند و پس از شناس��ایی نسبت 
به توانمند س��ازی آنان و پرداخت مابه التفاوت درآمد 
اقدام کنند.  جهانگیری همچنین با تاکید بر ضرورت 
تأمین مسکن و ایجاد اشتغال برای مددجویان و اقشار 
کم درآمد جامع��ه، تصریح کرد: در موضوع آموزش این 
اف��راد باید به این نکته توجه ش��ود که در رش��ته هایی 
تحصی��ل کنند که بتوانند پ��س از فارغ التحصیلی و یا 
گذراندن دوره های آموزش فنی و حرفه ای وارد بازار کار 

شده و خودشان به افرادی کارآفرین تبدیل شوند. 
وی ادامه داد: دولت در تالش است برای افزایش رفاه 
عمومی جامعه، اقتصاد کشور را بزرگ کند و این یکی 
از سیاس��ت های اصلی دولت اس��ت که با بزرگ کردن 
اقتصاد، درآمد سرانه و رفاه عمومی جامعه را ارتقا دهد. 
جهانگیری با اشاره به بدعهدی آمریکا و خروج این 
کش��ور از برجام گفت: با این اتفاق ش��رایط جدیدی 
پیش روی کش��ور ق��رار دارد که الزم اس��ت در این 
ش��رایط از دستگاه دیپلماس��ی به طور کامل حمایت 
ش��ود تا دیپلمات های کش��ورمان بتوانن��د از مواضع 
جمهوری اس��المی ایران دفاع کنن��د. وزارت خارجه 
مذاکرات خ��ود را با اتحادیه اروپ��ا دنبال می کند تا 
راهکارهای ادامه برجام در صورت تحقق تضمین های 

مورد نظر جمهوری اسالمی ایران بررسی شود. 
او ادامه داد: آمریکا در تالش است تا با به کارگیری 
روش ه��ای مختلف به اقتصاد ایران آس��یب بزند، اما 
دولت عزم ج��دی دارد که با تمام ظرفیت پای اداره 
کش��ور بایستد و از شرایط به وجود آمده برای رشد و 

توسعه اقتصادی کشور استفاده کند. 

پوشاک

حجم باالی واردات پوشاک غیررسمی
99درصد پوشاک چینی و اماراتی 

قاچاقی به ایران می آید
عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با 
توجه به آمار به ثبت رسیده در سازمان ملل و قیاس 
آن با آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد 
که حدود 99درصد از پوش��اک واردشده به ایران از 

چین و امارات، قاچاق است. 
مجید نامی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به میزان 
واردات پوشاک به ایران براساس آمار سازمان ملل، 
بیان کرد: در مورد میزان واردات پوش��اک به ایران 
دو آمار متفاوت وجود دارد؛ آمارهایی که مربوط به 
س��ازمان ملل و نیز گمرک ایران است که این دو با 

یکدیگر اختالف فاحشی دارند. 
وی ادام��ه داد: از دی ماه س��ال 1394 تا دی ماه 
س��ال 1395 ح��دود ی��ک میلی��ارد دالر صادرات 
پوشاک از سوی سایر کشورها به ایران انجام گرفته 
اس��ت که براس��اس آمار س��ازمان ملل سهم چینی 
398 میلیون دالر، ترکیه 338 میلیون دالر، امارات 
متحده عربی 209 میلیون دالر، هند 22.5 میلیون 
دالر، ایتالی��ا 16 میلیون دالر، آلم��ان 3.4 میلیون 
دالر، سوییس 3میلیون دالر، اسپانیا 3میلیون دالر، 
فرانس��ه 2.3میلیون دالر و بلژی��ک 716 هزار دالر 

بوده است. 
عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی 
و پوش��اک ایران ادامه داد: این آمار، آمار بین المللی 
اس��ت که در سال 2016 به ثبت رس��یده و میزان 
صادرات پوش��اک براس��اس کدهای تعرفه ای 61 و 
62 توس��ط صادرکنندگان به گمرکات کش��ور مبدا 

به مقصد ایران ثبت شده است. 
نامی همچنین به آمار صادرات پوشاک از دی ماه 
س��ال 1395 تا دی ماه س��ال 1396 اش��اره کرد و 
گفت: هنوز میزان صادرات پوش��اک از سوی کشور 
چی��ن و امارات متحده عربی به ایران اعالم نش��ده 
و س��ازمان ملل در این رابطه آماری منتش��ر نکرده 
اس��ت، اما میزان صادرات پوش��اک از کش��ورهای 
ترکی��ه، ایتالیا، هند، اس��پانیا، آلمان، س��وییس و 
فرانس��ه به ایران در مدت زمان��ی مذکور به ترتیب 
معادل 100، 17، 13.5، 3.9، 3.5، 3 و 2.3 میلیون 

دالر بوده است. 
به گفته وی، میزان پوشاکی که از امارات به ایران 
وارد می شود نیز عمدتا چینی است چراکه اماراتی ها 
در بخش تولید پوشاک فعالیت قابل اشاره ای ندارند. 
عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی 
و پوش��اک ایران با اش��اره به اینکه کیفیت پوشاک 
کش��ورهای اروپای��ی از س��ایر کش��ورها مطلوب تر 
اس��ت، خاطرنش��ان کرد: عمدتا پوش��اک واردشده 
از کش��ورهای چین و امارات دارای کیفیت بس��یار 
پایینی هستند و کاالی درجه دو به شمار می آیند. 
نامی با بیان اینکه براساس خوداظهاری چینی ها 
و اماراتی ها به ترتی��ب 398 و 338 میلیون دالر از 
دی ماه س��ال 1394 تا دی ماه سال 1395 صادرات 
پوشاک به ایران صورت گرفته است، اظهار کرد: این 
آماری اس��ت که توسط س��ازمان ملل منتشر شده، 
اما براس��اس آمار گمرک جمهوری اس��المی ایران 
در مدت زمانی اعالم ش��ده میزان واردات چینی ها و 
اماراتی ه��ا به ایران به ترتیب 5و 4میلیون دالر بوده 
است. این در حالی است که طبق آمار سازمان ملل 
ترکیه ای ها 100 میلیون دالر پوشاک به ایران صادر 
کردند ک��ه از این رقم تنها 38 میلیون دالر واردات 

رسمی در گمرک ایران به ثبت رسیده است. 
وی با اعالم اینکه س��االنه حدود یک میلیارد دالر 
صادرات پوش��اک از سایر کش��ورها به ایران مدنظر 
قرار می گیرد، ادام��ه داد: نکته جالب در این رابطه 
این اس��ت که کل واردات رسمی پوشاک به کشور 
در س��ال 1395 و 1396 ب��ه ترتی��ب معادل 61 و 
51میلیون دالر بوده است و سایر پوشاک واردشده 
به کشور که حدود یک میلیارد دالر بوده به صورت 

قاچاق است. 
عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی 
و پوش��اک ایران افزود: حدود 99درصد از پوش��اک 
واردش��ده به ایران از چین و ام��ارات متحده عربی 
قاچاق اس��ت که این آمار، آم��اری قابل تأمل بوده و 

باید نسبت به آن راهکاری اساسی اتخاذ کرد. 
نامی با اش��اره ب��ه اینک��ه ش��رکت های اروپایی 
و ب��ه ویژه کش��ور ترکی��ه در ح��ال قانونمندکردن 
فعالیت های خود در حوزه پوشاک در ایران هستند، 
بی��ان کرد: به تدری��ج ترکیه ای ه��ا در حال اجرای 
دس��تورالعمل س��اماندهی پوشاک هس��تند و جزو 
اولین ش��رکت هایی به شمار می روند که تولید خود 
در ای��ران را آغاز کردند، اما این در حالی اس��ت که 
چینی ها عمدتا کااله��ای تقلبی، قاچاق و باکیفیت 
پایین به ایران وارد می کنند و مش��کل اساسی این 
اس��ت که آنها نه برندی ب��رای خود تعریف کرده اند 
و نه در مس��یر قانونمندکردن واردات به ایران عمل 

می کنند. 
گفتنی اس��ت درحالی که براس��اس آمار سازمان 
ملل ساالنه حدود یک میلیون دالر پوشاک از سوی 
کش��ورهای مختلف دنی��ا به ایران صادر می ش��ود، 
اما کل واردات رس��می و به ثبت رس��یده در گمرک 
جمهوری اس��المی ای��ران در س��ال 1395 معادل 
61میلیون دالر و در سال 1396 معادل 59 میلیون 
دالر بوده اس��ت که این آم��ار حاکی از حجم باالی 
واردات پوشاک به صورت غیررسمی به ایران است. 

سه شنبه
اول خرداد 1397

شماره 1071



بع��د از مدت ها انتظ��ار برای 
س��پرده گذاران کالن موسسات 
اعتب��اری غیرمج��از ظاهرا قرار 
ای��ن  ب��رای  ب��ه زودی  اس��ت 
بخش از س��پرده گذاران که در 
مجم��وع ارقام س��نگینی را در 
موسسات س��رمایه گذاری کرده 
بودن��د، تصمیم گی��ری ش��ده و 

تعیین تکلیف شوند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، ب��ا پایان 
اعتب��اری  موسس��ات  فعالی��ت 
غیرمجاز در ب��ازار پولی، تعیین 
از  آنها  س��پرده گذاران  وضعیت 
جمله مهم ترین مسائلی بود که 
بعد از انحالل موسس��ات وجود 
داش��ت و در کنار بانک مرکزی 
هر س��ه ق��وه مجری��ه، مقننه و 
قضاییه را درگی��ر خود کرد. به 
هر حال سپرده گذاری کالنی که 
در چند موسسه بزرگ از جمله 
افضل  ثامن الحجج،  فرش��تگان، 
توس، الب��رز ایرانیان و یا آرمان 
انجام ش��ده بود، با درخواس��ت 
صاحب��ان ب��رای دریافت مواجه 
ش��د، آن ه��م در ش��رایطی که 
نداش��ت  وجود  کافی  نقدینگی 
و ام��الک و دارایی ه��ای ای��ن 
موسس��ات به دلیل رکودی که 
در بازار حکمفرما بود، از قابلیت 
نقدش��وندگی س��ریع برخوردار 
نب��ود. از ای��ن رو تعیین تکلیف 
موسس��ات  س��پرده گذاران 

به ط��ور مرحله ای و ب��ا توجه به 
شناسایی دارایی ها و اموال آنها 
و البت��ه با اولوی��ت پرداخت به 
س��پرده گذاران خرد در دستور 

کار قرار گرفت. 
بر این اساس س��پرده گذاران 
کالن و آنهای��ی ک��ه ب��ا ارق��ام 
میلیاردی در موسسات غیرمجاز 
س��پرده گذاری کرده ان��د، برای 
تعیین تکلیف  انتظار  در  مدت ها 
ماندند و حتی در مواردی مطرح 
می شد که اگر دارایی ها و اموال 
موسس��ات پاس��خگوی مناب��ع 
مورد نی��از این س��پرده گذاران 
نباش��د، بعید نیست که سرمایه  
آنه��ا به ط��ور کام��ل برنگ��ردد 
چراکه به هر ص��ورت پرداخت 
وج��وه س��پرده گذاران منوط به 
شناس��ایی دارایی ه��ا و ام��وال 
موسس��ات و اختص��اص خ��ط 
اعتب��اری بانک مرکزی در قبال 

آن بود. 
در اواخر س��ال گذش��ته بود 
که فرش��اد حی��دری -معاون 
نظ��ارت بانک مرک��زی- اعالم 
کرد که این امی��د وجود دارد 
تا ب��ا تغییراتی ک��ه در هیأت 
غیرمجاز  موسس��ات  تصفی��ه 
انجام ش��ده و س��ایر اقدامات 
بتوان تا پایان نیمه اول امسال 
با تس��ریع شناس��ایی دارایی و 
اموال موسسات، سپرده گذاران 

کالن را تعیین تکلیف کرد. این 
در حالی اس��ت که ب��ه تازگی 
پزش��کیان، نایب رئیس مجلس 
کمیت��ه  اعض��ای  از  یک��ی  و 
س��ه نفره رس��یدگی ب��ه امور 
)ش��امل  غیرمجاز  موسس��ات 
نمایندگان��ی از دولت، مجلس 
و ق��وه قضایی��ه( اع��الم کرده 
ک��ه در نشس��ت اخیر س��ران 
س��ه قوه در رابطه با چگونگی 
پرداخت وجوه س��پرده گذاران 
تا س��قف یک میلی��ارد تومان 
بح��ث و بررس��ی هایی انج��ام 
ش��ده اس��ت. ب��ه گفت��ه وی 
ک��ه  مصوب��ه ای  پیش نوی��س 
درب��اره این موض��وع بوده، در 
حال آماده  ش��دن است و اعضا 
به دنبال این هستند تا بتوانند 
برنامه ریزی الزم برای چگونگی 
پرداخ��ت اصل س��پرده های تا 
را  تومان  س��قف یک میلی��ارد 

انجام دهند. 
وعده  این  نایب رئیس مجلس 
را داده که تا چهارش��نبه هفته 
نهایی  ای��ن تصمیم��ات  جاری 
ش��ود و بتوان در مورد پرداخت 
س��پرده های کالن اق��دام کرد. 
بناب��ر اعالم وی تیم شناس��ایی 
ام��وال رون��د شناس��ایی را ب��ا 
س��رعت پیش می برن��د و مقرر 
ش��ده تا ارتباط با سپرده گذاران 
افزایش پیدا کن��د تا اموالی که 

دست به دست گشته و به چند 
واسطه فروخته شده، شناسایی 
ش��ود تا طبق آن بت��وان برای 
سپرده های بیش از یک میلیارد 

تومان نیز تصمیم گیری کرد. 
در حال��ی پزش��کیان تأکی��د 
کرده که پرداخت س��پرده های 
تا س��قف ی��ک میلی��ارد تومان 
ش��امل موسس��اتی می شود که 
دچ��ار مش��کل ش��ده اند که در 
بین این موسس��ات فرش��تگان، 
ثامن الحج��ج، الب��رز ایرانی��ان، 
وحدت، افضل توس مورد توجه 
خواهند بود. چراک��ه در حدود 
دو سال گذشته این موسسات با 
مشکالت بس��یاری همراه بودند 
و پرداخت وجوه س��پرده گذاران 
به ط��ور مرحل��ه ای و تا س��قف 

معینی انجام شده است. 
م��روری بر آخری��ن وضعیت 
موسس��ات  در  پرداخت ه��ا 
غیرمج��از نش��ان می ده��د که 
برای فرش��تگان به عنوان یکی 
از زیرمجموعه موسسه کاسپین 
به طور مرحله ای تا س��قف 200 
میلی��ون توم��ان پرداخت ش��د 
و س��پرده گذاران باالت��ر از این 
رقم فق��ط می توانس��تند 200 
میلی��ون توم��ان دریافت کنند. 
همچنین در مورد افضل توس، 
البرز ایرانی��ان و وحدت که هر 
کدام تعهدات ش��ان ب��ه ترتیب 

ب��ه بانک های آین��ده، تجارت و 
موسس��ه ملل واگذار شده بود، 
در فرآیندی مرحله ای تا س��قف 
100 میلی��ون توم��ان دریافت 
کرده و سپرده گذاران کالن نیز 
تا همین مبل��غ تعیین وضعیت 
ش��ده بودند. همچنین در مورد 
ثامن الحج��ج بای��د یادآور ش��د 
که س��پرده های تا س��قف 200 
به طور  توم��ان  و 300میلی��ون 
مرحل��ه ای در دس��تور کار قرار 

دارد. 
گرچ��ه بانک مرک��زی نیز به 
عنوان یک��ی از اعض��ای اصلی 
رابط��ه  در  تصمیم گیرن��ده 
س��پرده گذاران  وضعی��ت  ب��ا 
تاکن��ون  اعتب��اری  موسس��ات 
اع��الم موضع��ی در رابط��ه ب��ا 
خبر مرب��وط ب��ه تعیین تکلیف 
س��پرده گذاران ی��ک میلیاردی 
موسس��ات غیرمجاز نداشته، اما 
ب��ه هر حال می توان��د این امید 
س��پرده گذاران  قبیل  این  برای 
وج��ود داش��ته باش��د ک��ه در 
آنها  وضعیت  نزدی��ک  آینده ای 
نیز مشخص شود. بانک مرکزی 
تاکنون در ازای شناسایی اموال 
و دارای��ی موسس��ات غیرمجاز 
میلی��ارد  ه��زار   20 از  بی��ش 
تومان خط اعتب��اری به منظور 
س��پرده گذاران  تعیین تکلی��ف 

اختصاص داده است. 

امید برای تعیین تکلیف سپرده گذاران کالن موسسات غیرمجاز

میلیاردرها به پول می رسند بانک مرکزی پاسخ داد
چرا حساب بانکی ایرانیان در 

گرجستان بسته شد؟ 
ب��ه تازگی حس��اب بانک��ی ایرانیان ن��زد بانک های 
گرجستان مسدود شده است. دلیل این موضوع عمدتا 
به ورود حجم متفاوت ارز به این حس��اب ها برمی گردد. 
طبق اع��الم برخی مقامات ات��اق بازرگانی و همچنین 
ایرانیان مقیم گرجس��تان ظاهرا حس��اب های ایرانیان 
در برخی از بانک های این کش��ور مس��دود شده است. 
گرچه این ش��ائبه ایجاد ش��د که ممکن است به دلیل 
خروج ترامپ از برجام و احتمال برگشت تحریم ها که از 
مهم ترین آن تحریم های بانکی است، گرجستان دست 
به بستن حساب های بانکی ایران زده باشد، اما پیگیری 
موضوع از بانک مرکزی با این توضیح همراه شد که اصال 
این بانک حسابی نزد بانک های گرجستانی ندارد که به 
برجام ربط داده شود، این جریان مربوط به ایرانیان مقیم 
گرجس��تان و یا افرادی اس��ت که از ایران به بانک های 
این کشور پول حواله کرده اند.  بنا بر این توضیحات، به 
هر حال تمامی بانک های دنیا اس��تانداردهای پولشویی 
را مدنظر داشته و به دنبال شناسایی منبع و منشأ پول 
و ارز ورودی هس��تند. ای��ن در حالی اس��ت که به نظر 
می رس��د در ماه های اخیر گرجس��تان یک��ی از مقاصد 
ارزی ب��وده و مردم ارز زیادتری را نس��بت به دوره های 
قبل به حساب های بانکی در این کشور وارد کرده اند. از 
این رو به طور کامال طبیعی کشور گرجستان با توجه به 
احس��اس این تفاوت و براساس استانداردهای پولشویی 
می تواند دس��ت به بستن حساب ها و مسدودکردن آنها 
زده باش��د.  در این رابطه مردم باید توجه داشته باشند 
که برای خروج پول و ارز و ورود آن به حساب بانکی در 
س��ایر کشورها، ریسک های مربوط به آن را نیز بپذیرند 
چراکه ممکن اس��ت مانند این جریان بانک های کشور 
مقابل، در راستای رعایت استانداردهای الزم حساب های 
آنها را مس��دود کند.  گفتنی اس��ت در راستای اجرای 
قوانی��ن مربوط به پولش��ویی ایران نی��ز در حال حاضر 
نگهداری بیش از 10 ه��زار یورو را نزد افراد جرم اعالم 
کرده و در صورت شناس��ایی با آن برخورد می شود، در 
عین حال که طبق بخشنامه اخیر بانک مرکزی خروج 
اسکناس از ایران بیش از 5000 یورو ممنوع بوده و باالتر 

از آن باید اظهار شده و مورد بررسی قرار گیرد. 
همچنین رئیس اتاق بازرگانی ایران و گرجس��تان با 
تأیید انسداد حساب تعدادی از ایرانیان در گرجستان 
گفت: با س��فارت ایران در گرجستان صحبت کردیم و 
قرار ش��د که پیگیری بیشتری داش��ته باشند و اعالم 
نتیجه کنن��د.  به گزارش پژوهش��کده پولی و بانکی، 
س��یده فاطمه مقیمی درباره بلوکه شدن حساب تجار 
ایرانی در گرجستان اظهار داشت: این مسئله را پیگیری 
کرده ایم اما به ص��ورت مبهم جواب دادند که تعدادی 
از حس��اب های ایرانیان مسدود شده و همچنین اجازه 

افتتاح حساب جدید را فعال به دالیلی نمی دهند. 
وی افزود: بس��یاری از موارد به دلیل بحث اقامتی و 
مهاجرتی بوده که در حال بررس��ی هستند، همچنین 
مقداری هم به شرایط تحریمی که آمریکا دوباره علیه 
ای��ران اعمال کرده بازمی گ��ردد.  رئیس اتاق بازرگانی 
ایران و گرجستان تأکید کرد: با توجه به اینکه اتحادیه 
اروپا تحریم ها را تأیید نکرده انتظار می رود این مسئله 
حل ش��ود که به عنوان اعتراض ای��ن موضوع را اعالم 
کردیم. همچنین با سفارت ایران در گرجستان صحبت 
کردیم و قرار شد که پیگیری بیشتری داشته باشند و 
اعالم نتیجه کنند.  این در حالی اس��ت که بانک »تی 
بی  سی« گرجس��تان، به تازگی با صدور بخشنامه ای، 
انجام هرگونه تراکنش بانکی برای ایرانیان بدون کارت 
اقامت را ممنوع کرده است. بر این اساس در حال حاضر 
حساب کسانی که قبال در این بانک حساب داشتند و 

کارت اقامت آنها آماده نیست، بلوکه شده است. 

نشست گروه سرمایه گذاران 
نیک اندیش کارایا با حمایت بانک 

انصار برگزار شد
با حمایت بانک  انصار بیس��ت و یکمین نشست گروه 
س��رمایه گذاری نیک اندیش��ان کارایا و همکاری مرکز 
فین تک این بانک  در مرک��ز همایش های بانک مذکور 
برگزار ش��د.  به گزارش  روابط عموم��ی  بانک انصار، در 
ابتدای همایش مهندس شکرریز، رئیس هیأت موسس 
کارایا از بانک انصار به خاطر آنچه که وی آن را حمایت 
اثربخش بانک انصار از کارآفرینان کشور نامید، قدردانی 
کرد.  در ادامه جلسه، آقای فروتن، قائم مقام بانک انصار 
طی سخنانی با اش��اره به تاریخچه بانک، دستاوردهای 
آن را در عرصه مالی و پولی کش��ور ب��ه ویژه بانکداری 
الکترونیک تش��ریح کرد و گفت: بانک انصار از س��وی 
نهادهای معتبر در کشور به عنوان یک بنگاه مالی و پولی 
موفق و حرفه ای ارزیابی می ش��ود و در زمینه بانکداری 
الکترونیک پیشتاز بوده و از اولین دارندگان کوربنکینگ 
در کش��ور بوده اس��ت.  براس��اس این گزارش، پس از 
س��خنان قائم مقام بانک  انصار تنی چن��د از کارآفرینان 
به ارائه گزارش های خود درخصوص دستاوردهای فنی 
ش��رکت متبوعه پرداخته و س��پس آقای دکتر فاطمی 
عضو هیأت مدیره هلدینگ توسن طی سخنانی به ارائه 
تصویری از آینده اقتصاد دیجیتال و نقش فناوری زنجیره 
بل��وک پرداخ��ت و فرصت های س��رمایه گذاری در این 
حوزه، به ویژه دیجیتالیزه کردن دارایی ها توس��ط دولت 
و بخش خصوصی را با تأکید بر تسریع خصوصی سازی و 

کاهش تصدیگری دولت تشریح کرد. 
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بانکنامه

40 روز پس از یکسان سازی نرخ ارز
دالر 4200 تومانی تکان خورد

توقف قیمت دالر در نرخ 4200 تومان پایدار 
نبود و بعد از حدود 40 روز از جریان تک نرخی 
ش��دن نرخ ارز، بانک مرکزی از روز دوشنبه این 

ارز را تا 5تومان گران کرد. 
به گزارش ایس��نا، به دنبال نوس��انات بازار ارز 
و رش��د قیمت دالر ت��ا بی��ش از 6000 تومان 
در نهای��ت دولت راهکار خود را اعالم سیاس��ت 
یکسان س��ازی نرخ ارز دانست و در شامگاه 20 
فروردین ماه خبر داد که تصمیم گرفته تا شرایط 
جدیدی در بازار ارز اعمال کند. بر این اس��اس 
عنوان ش��د تمامی قیمت ه��ای دالر و نرخ هایی 
ک��ه تا آن روز مورد معامل��ه قرار می گرفت کنار 
گذاش��ته ش��ده و از آن پس دالر فق��ط با نرخ 

4200 تومان خرید و فروش می شود. 
به دنب��ال اجرایی ش��دن این سیاس��ت دیگر 
قیمت دالر و س��ایر ارزه��ای مبادله ای حذف و 
نرخ بازار آزاد به رس��میت شناخته نشد و برای 
39 ارزی ک��ه بان��ک مرکزی روزان��ه قیمت آن 
را اع��الم می کند، سیاس��ت تک نرخی در پیش 
گرفت. ب��رای دالر قیم��ت 4200تومان تعیین 
و در دس��تور کار ق��رار گرف��ت، به ط��وری که 
واردکنن��دگان و صادرکنن��دگان در مدت اخیر 
ارزه��ای خود را ب��ا این نرخ دریاف��ت و عرضه 
کردند و همچنین سایر متقاضیانی که ارز برای 
آنها تعریف ش��ده نیز نیاز خود را با نرخ 4200 

تومان دریافت می کردند. 
ام��ا در رابطه با اینکه نرخ 4200 تومان تا چه 
اندازه می تواند ثابت بماند و غیرقابل تغییر باشد، 
گرچه در ابتدای سیاس��ت تک نرخی ش��دن ارز 
برخ��ی اعالم کردند که دالر تا ش��ش ماه بدون 
تغیی��ر ب��وده و در 4200 توم��ان باقی می ماند، 
اما در س��وی دیگر این تأکید وجود داشت نرخ 
موجود همیش��گی نیس��ت و براس��اس عرضه و 
تقاضا تغییراتی نیز خواهد داش��ت. در شرایطی 
انتقادات نسبت به نگه داشتن قیمت دالر در یک 
نرخ ثابت تا حدی از سوی کارشناسان مطرح و 
آن را یک آس��یب می دانستند که در مدت اخیر 
رئی��س کل بانک مرکزی اعالم کرده بود قیمت 
دالر ثابت باقی نمی ماند و تا پایان سال می تواند 

تا 6درصد دچار تغییر شود. 
ب��ه ه��ر ص��ورت روز دوش��نبه همزم��ان با 
31اردیبهش��ت ماه یعنی ح��دود 40 روز پس از 
اجرای سیاس��ت جدی��د ارزی قیمت دالری که 
بانک مرک��زی به عنوان ن��رخ مرجع اعالم کرد 
تکان خورده و از 4200 به 4205 تومان افزایش 
داشته است. با توجه به اینکه خرید و فروش ارز 
در صرافی ها ممنوع ش��ده، این بانک ها هستند 
ک��ه مس��ئولیت معام��الت ارزی را ب��ه صورت 
محوری ت��ری برعه��ده دارن��د. در معامله ای که 
بانک ها برای ارز انجام می دهند نرخ مرجع بانک 
مرکزی را با قیمت��ی پایین تر خریداری کرده و 
ب��ا اضافه  کردن کارمزد به فروش می رس��انند. تا 
پی��ش از تغییر قیمت دالر ن��رخ 4200 تومانی 
آن در بانک ه��ا 4179 توم��ان از عرضه کنن��ده 
خریداری و 4221 تومان به فروش می رفت، اما 
با تغیی��ر قیمت به 4205 توم��ان قیمت خرید 
نیز به 4184 توم��ان افزایش یافته و متقاضیان 
باید آن را ب��ا 4226 تومان از بانک ها خریداری 
کنن��د، در اصل نرخ دالر برای متقاضیان 4205 
تومان نیس��ت و کارمزد بانک��ی را نیز باید بابت 

آن بپردازند. 
ب��ا این ح��ال در مدت گذش��ته از سیاس��ت 
تک نرخی ش��دن ارز فقط دالر بود که ثابت ماند 
و س��ایر ارزها روزان��ه تغییر می کردن��د. بر این 
اس��اس روز دوش��نبه نرخ مرجع پوند 5646 و 

یورو 4941 تومان اعالم شده است. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.200دالر آمریکا

7.415یورو اروپا

8.480پوند انگلیس

1.710درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

802.000مثقال طال

185.150هر گرم طالی 18 عیار

1.890.000سکه بهار آزادی

1.971.000سکه طرح جدید

971.000نیم سکه

558.000ربع سکه

350.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه

عضو هی��أت علمی دانش��گاه تهران با 
بیان اینکه در ش��رایط کاهش نرخ س��ود 
سپرده توس��ط بانک ها سرمایه ها ممکن 
اس��ت از یک حوزه به ح��وزه دیگری اما 
تح��ت اختیار بانک ها حرکت کند، گفت: 
تا زمانی  که ما نتوانیم نرخ ارز را در کشور 
کنت��رل کنیم، باید ه��ر آن انتظار تغییر 
رفتار مش��تریان و بازیگران بازار سرمایه 
را داش��ته باش��یم. به این صورت که این 
سرمایه ها ممکن است به بازار مسکن و یا 

حتی بازار خودرو برود. 
آلب��رت بغزی��ان، عض��و هی��أت علمی 
دانش��گاه تهران در گفت وگو با ایس��نا، با 
بیان اینک��ه کاهش نرخ س��ود بانکی در 
نیمه دوم س��ال 1396 لزوم��ا نمی تواند 
باعث خروج س��رمایه ها از بانک ها ش��ود، 
گفت: سپرده ها و منابع بلندمدت بانک ها 
در این شرایط ممکن است کم شود، ولی 
در عوض این س��رمایه به قس��مت جاری 
آنها اضافه می ش��ود. در واقع پول از بین 
نمی رود و کس��ی هم که سرمایه خود را 
ب��رای خرید س��که و ارز از بانک ها خارج 
می کند ی��ک حس��ابی در بانک ها ایجاد 

می کند. 
وی با بیان اینکه دولت باید این را بداند 
که وقتی نرخ س��ود بانکی را به 15درصد 
کاه��ش می دهد همزمان بای��د جذابیت 
بازاره��ای دیگر را کم کن��د، اظهار کرد: 

زمانی که افراد عادی به این مس��ئله فکر 
می کنند که وقتی سود سپرده های بانکی 
کاهش پیدا کند سرمایه ش��ان را مثال به 
بازار ارز منتقل کنند، بسیار عجیب است 
که بانک مرکزی این پیش بینی را نکرده 

باشد. 
بغزی��ان با انتق��اد از پیش بینی نکردن 
سرمایه گذاری ها،  بازار  در  عکس العمل ها 
گفت: اس��تداللی که برای کاهش س��ود 
نرخ س��پرده آورده می شد این بود که ما 
می خواهیم نرخ س��ود تسهیالت را پایین 
بیاوری��م درحالی که به  رغ��م افتادن این 
اتفاق ام��ا بانک ها به راحت��ی وام ندادند، 
ضمن اینکه نرخ س��ود تسهیالت هم باال 

ماند. 
وی ب��ا بیان اینکه مش��خص بود که با 
کاهش س��ود س��پرده های بانکی برخی 
س��رمایه های کوچک به سمت بازارهای 
دیگ��ر می روند، ادام��ه داد: در هیچ جای 
دنیا نرخ س��ود بانکی را ب��ه بهانه جذب 
مناب��ع ب��اال نمی برند. زمانی ک��ه بانک ها 
بخواهن��د س��ود پس ان��داز را ب��اال ببرند 
طبیعی است که در بانک به سپردن پول 
به بانک ها تشویق می شوند، اما از طرفی 
این بانک ها باید به این هم فکر کنند که 
در بازار مس��کن رهن و اجاره باال می رود 
و به اقشار متوسط و ضعیف جامعه فشار 

وارد می شود. 

این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با 
اش��اره به سیاست انقباضی بانک مرکزی 
برای کاهش نرخ س��ود سپرده ها در این 
مورد توضی��ح داد: طبیعی ب��ود که این 
اتف��اق باع��ث حرکت کردن س��رمایه به 
س��مت بازار ارز و سکه ش��ود. هرچند به 
خ��ودی خود این اتف��اق الزامی نبود، اما 
بازارگردان های حوزه های ارز و مسکن از 
این فرصت استفاده کرده و هیجان ایجاد 

کردند. 
بغزیان در توضیح نسبت دو مقوله نرخ 
ارز و ن��رخ تورم با تفکی��ک اقتصاد ایران 
از س��ایر اقتصادهای دیگ��ر، اظهار کرد: 
یکی از متغیرهای درون زای سیس��تم در 
ایران نرخ تورم است. دولت می تواند نرخ 
تورم را هدف گ��ذاری کند به این صورت 
که با عملکرد خ��وب خود به این اهداف 
برسد و نه به صورت دستوری. تورم نه در 
یک بازار بلکه در هم��ه بازارهای اقتصاد 

می تواند اتفاق بیفتد. 
وی اضاف��ه ک��رد: درب��اره برخ��ی از 
محصوالت��ی ک��ه واردات��ی هس��تند ی��ا 
اصطالحا ارزبری دارن��د افزایش نرخ ارز 
می تواند باع��ث افزایش تورم باش��د. در 
کن��ار این برخ��ی دیگ��ر از تولیدات که 
اساس��ا ربطی به نرخ ارز ندارند از افزایش 
ن��رخ ارز به عنوان یک بهانه برای افزایش 
قیمت محصول خود اس��تفاده می کنند و 

به همین ترتیب همه حوزه ها تحت تأثیر 
قرار می گیرند. 

این عضو هیأت علمی دانش��گاه تهران 
ب��ا اش��اره به س��ایر ان��واع تورم هایی که 
مبتن��ی بر ن��رخ ارز نیس��تند، ادامه داد: 
بعض��ی مواق��ع افزایش نرخ دس��تمزدها 
نیز می تواند منجر به افزایش تورم ش��ود. 
زمانی که نرخ ارز باال می رود قیمت ها نیز 
متناس��ب با آن افزایش پیدا می کند، اما 
زمانی  که این نرخ پایین می آید قیمت ها 
متناسب با آن پایین نمی آید و اصطالحا 

قیمت ها در اینجا چسبندگی دارد. 
بغزیان با بی��ان اینکه دکترین افزایش 
تورم در نرخ ارز مدت ها است که منسوخ 
ش��ده، گفت: تورم خود ناش��ی از نرخ ارز 
اس��ت زمانی که ن��رخ ارز تغییر کند تورم 
اتف��اق می افت��د و زمانی که ت��ورم اتفاق 
می افتد نرخ ارز ب��اال می رود که این یک 
دور باط��ل اس��ت، درحالی ک��ه دولت ها 
باید ن��رخ ارز را مدیریت کنن��د همانند 
آنچه که در س��ایر کش��ورهایی همچون 
عربستان، امارات و آمریکا اتفاق می افتد. 
این کش��ورها نرخ ارز ش��ناور را مدیریت 
می کنن��د و ب��ا آن ب��ازی نمی کنن��د و 
نمی آیند به خاطر مسائل سیاسی نرخ ارز 
را دستکاری کنند، به همین خاطر است 
که نرخ ارز کش��ورها نسبت به دالر ثابت 

مانده است. 

یک اقتصاددان مطرح کرد

واکنش بازارهای مالی نسبت به شرایط موجود اقتصادی

سه شنبه
اول خرداد 1397

شماره 1071
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فرصـت امروز: ش��اخص ب��ورس در 
اردیبهشت ماه امس��ال، روند پرنوسانی را 
سپری کرد. چنانچه در اوایل این ماه، به 
دلیل نگران��ی از تصمیم رئیس جمهوری 
آمری��کا درب��اره توافق هس��ته ای برجام، 
فش��ار فروش در بورس باال رفت و به تبع 
آن، شاخص نیز افت زیادی داشت. اما در 
آستانه انتشار خبر خروج آمریکا از برجام 
در 18 اردیبهشت ماه، شرایط تغییر کرد 
و برخ��الف انتظار، ش��اخص بورس روند 

صعودی در پیش گرفت. 
ام��ا ب��ورس ته��ران در آخری��ن روز 
اردیبهش��ت ماه امس��ال، اف��ت قیمت ها 
در گ��روه خ��ودرو و فرآورده های نفتی را 
تجربه کرد، اما قیمت سهم های قندی با 
رش��د همراه بودند. این موضوع در حالی 
رخ داد ک��ه ش��اخص ه��م وزن در جهت 

خالف شاخص کل حرکت کرد. 
به گزارش ایسنا، روز دوشنبه در حالی 
ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی شاهد 
رشد بود که شاخص کل هم وزن با افت 
مواج��ه ش��د. می دانیم که در محاس��به 
ش��اخص ه��م وزن، بزرگ��ی و کوچک��ی 
ش��رکت ها دخالت داده نمی شوند و همه 
ش��رکت ها به یک میزان در ش��اخص اثر 

می گذارند. 
کاهش ش��اخص ه��م وزن درحالی که 
شاخص کل رشد داشته می تواند نمایانگر 
این باش��د که در قیمت بیش��تر سهم ها 
بدون در نظر گرفت��ن بزرگی یا کوچکی 
ش��رکت ها افت داش��ته  اند یعنی در واقع 

بیشتر سهم ها با افت قیمت مواجه بودند 
هر چند که چند شرکت بزرگ به افزایش 

شاخص کمک کرده اند. 
در روزه��ای گذش��ته ب��ورس ته��ران 
بیشتر ش��اهد رش��د قیمت ها بود و این 
رش��د قیمت بیش��تر به این دلیل بود که 
در ماه های گذش��ته بورس تهران شاهد 
افت پی درپی بود و این موضوع سبب شد 
قیمت ها پتانس��یل افزایش داشته باشند. 
ای��ن موضوع چن��دان ربطی به مس��ائل 
بنی��ادی و صورت ه��ای مالی ش��رکت ها 
نداش��ت بلکه بیش��تر از یک ج��و روانی 

تبعیت می کرد. 
در آخرین روز اردیبهشت ماه امسال، 
ش��اخص کل ب��ازده نق��دی و قیمتی 
ب��ورس اوراق بهادار ته��ران 91 واحد 
رش��د کرد و به رقم 95 ه��زار و 227 
واحدی رسید، اما شاخص کل هم وزن 
با افت 2.68 واحد مواجه ش��د و تا رقم 
17 هزار و 296 پایین رفت. ش��اخص 
آزاد ش��ناور نی��ز رش��د 42 واحدی را 
تجرب��ه کرد و تا رقم 101 هزار و 737 
باال رفت. درعین حال شاخص بازار اول 
و بازار دوم هر یک به ترتیب 61 و 211 

واحد رشد کردند. 
در ای��ن روز، ف��والد مبارک��ه اصفهان، 
فوالد خراسان، پتروشیمی مبین و صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس هر یک به ترتیب 
45، 42، 29 و 21 واح��د تأثیر مثبت در 
داشته اند  بازار  ش��اخص های  نوسان های 
و در ط��رف مقابل ایران خ��ودرو، پاالیش 

نف��ت تبریز، پارس خودرو و پاالیش نفت 
اصفهان هر یک ب��ه ترتیب 23، 22، 20 
و 18 تأثیر کاهنده را روی ش��اخص های 

بازار سرمایه اعمال کردند. 
در گروه فلزات اساس��ی ش��اهد نوسان 
کمت��ر از ی��ک درصد در قیمت بیش��تر 
س��هم ها بودیم. در این گروه 61 میلیون 
س��هم به ارزش 18میلی��ارد تومان مورد 

داد و ستد قرار گرفت. 
ام��ا در گروه خودرو و س��اخت قطعات 
تقریباً تمام نماده��ا با افت قیمت مواجه 
شدند. در این گروه 173 میلیون سهم به 
ارزش 21 میلیارد و 200 میلیون تومان 

مورد داد و ستد قرار گرفت. 
در گ��روه فرآورده ه��ای نفت��ی، کک و 
سوخت هس��ته ای نیز روند قیمت بیشتر 
سهم ها کاهشی بود. این گروه شاهد داد 
و س��تد 18 میلیون س��هم به ارزش 10 
میلی��ون توم��ان بود. اما در گ��روه قند و 
ش��کر بیش��تر نمادها روند رشد را تجربه 
کردند و تع��داد زیادی تا حدود 2 درصد 

رشد قیمت داشتند. 

اما در گروه س��یمان، آهک و گچ روند 
قیمت ه��ا نزولی بود. در گ��روه بانک ها و 
موسس��ات اعتباری نیز نماد بانک ملت، 
بانک کارآفرین و بانک سینا کمتر از 0.4 
درصد افت قیمت داش��تند و پست بانک 
نیز با افت قیمت 1.37 درصد مواجه شد. 
در گروه اس��تخراج کانه های فلزی بیش 
از نیمی از س��هم ها با افت قیمت مواجه 

شدند. 
ارزش معام��الت بورس ته��ران به رقم 
778 میلی��ارد تومان رس��ید که این رقم 
ناشی از دست به دست شدن یک میلیارد 
و 638 میلی��ون س��هم و اوراق مالی طی 

60 هزار و 207 نوبت داد و ستد بود. 
روز  آخری��ن  در  نی��ز  آیفک��س 
اردیبهشت ماه امسال با افت 2.7 واحدی 
مواجه ش��د و تا رق��م 1107 پایین آمد. 
ارزش معامالت فرابورس ایران رقم 263 
میلی��ارد تومان را تجربه کرد که این رقم 
ناش��ی از دست به دست ش��دن بیش از 
206 میلیون سهم و اوراق مالی طی 30 

هزار و 991 نوبت داد و ستد بود. 

سهم های خودرویی و نفتی کاهشی شدند

رشد 91 پله ای بورس در آخرین روز اردیبهشت ماه
دریچه

بررسی ریسک و بازدهی 39 صنعت بورس تهران
کارنامه دوماهه صنایع بورسی

صنعت استخراج سایر معادن، کاشی و سرامیک و قند 
و شکر از ابتدای سال جاری تا پایان 26 اردیبهشت ماه، 
بیش��ترین بازدهی را در میان 39 صنعت بورس تهران 
ثب��ت کردند و در این میان، صنعت اس��تخراج س��ایر 
معادن با بازدهی 19.3 درصدی بیش��ترین بازدهی را 

برای سرمایه گذاران به ثبت رساند. 
به گزارش س��نا، بررسی جدول ریس��ک و بازدهی 
صنایع نشان می دهد که صنعت استخراج ذغال سنگ 
ب��ا بازدهی 11.5 درصدی، اس��تخراج س��ایر معادن با 
بازدهی 11.3 درصدی، انبوه سازی امالک و مستغالت 
با بازدهی 8.9 درصدی، کاش��ی و سرامیک با بازدهی 
8.5 درصدی و قند و ش��کر ب��ا بازدهی 8.4 در آخرین 

هفته کاری اردیبهشت بیشترین بازدهی را داشتند. 
از 39 صنعت حاضر در بورس تهران در هفته منتهی 
ب��ه 26 اردیبهش��ت ماه، 32 صنعت ب��ا بازدهی مثبت 
همراه شدند و چهار صنعت روند منفی داشتند. در این 
میان سه صنعت نیز بدون تغییر بودند. گروه محصوالت 
چوبی با افت قیمتی 3.4 درصدی بیشترین ریزش را در 

هفت روز گذشته داشت. 
ای��ن گزارش نش��ان می ده��د از ابتدای امس��ال تا 
پایان هفته گذش��ته صنعت اس��تخراج س��ایر معادن 
با بازده��ی 19.3 درصدی بیش��ترین بازدهی را برای 
سرمایه گذاران به ثبت رساند. کاشی و سرامیک نیز با 
بازدهی 16درصدی رتبه دوم بیشترین بازدهی صنعت 
 را ب��ه خود اختصاص داد و رتبه س��وم نی��ز با بازدهی

13.4 درصدی متعلق به گروه قند و شکر است. 
بررسی 30 روزه صنایع

ای��ن گ��زارش حاکی از آن اس��ت ک��ه در 30 روزه 
منتهی به 26 اردیبهش��ت ماه اس��تخراج سایر معادن، 
کاش��ی و سرامیک و قند و ش��کر بیشترین بازدهی را 
داش��تند. این در حالی بود که گروه ساخت دستگاه ها 
و وسایل ارتباطی، حمل و نقل انبارداری و ارتباطات و 
محصوالت شیمیایی در 30 روز منتهی به هفته گذشته 

با بیشترین زیان مواجه بودند. 
کم ریسک ها و پرریسک ها

همچنین بررس��ی می��زان انحراف معیار و ریس��ک 
صنایع نشان می دهد صنعت اس��تخراج سایر معادن، 
استخراج زغال س��نگ و استخراج نفت گاز و خدمات 
جنب��ی جز اکتش��اف در دوره زمانی مورد بررس��ی با 

بیشترین انحراف معیار همراه بودند. 
این در حالی بود که کم ریس��ک ترین صنایع بازار از 
ابتدای سال تا پایان هفته گذشته گروه ماشین آالت و 
تجهیزات، بانک ها و موسسات اعتباری و خدمات فنی و 
مهندسی بودند.  در ادامه این گزارش بررسی روزهای 
مثبت هر صنعت از ابتدای سال تا پایان هفته گذشته 
نش��ان می دهد که صنعت کاشی و سرامیک با 71 روز 

معامالتی مثبت، در صدر این جدول قرار دارد. 
استخراج سایر معادن و استخراج کانه های فلزی نیز 
با 62 روز معامالتی مثبت، رتبه های دوم و س��وم این 

جدول را به خود اختصاص دادند. 

بورس تهران با خروج آمریکا از 
برجام، بلوغ و عقالنیتش را نشان داد

در روزهای اخیر که ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
از برجام خارج ش��د و بازگش��ت تحریم ها را به بازه 
زمان��ی 90 و 180 روزه موک��ول ک��رد، نگاه��ی به 
روند معامالت بورس نش��ان می ده��د فضایی آرام و 
به دور از هیجان و یا فضای منفی برقرار ش��ده است. 
برخ��الف انتظارات، بازار بورس نه تنها واکنش منفی 
نش��ان نداد، بلکه برخی کارشناس��ان از آن استقبال 
و تأکی��د کردند خیال بازار س��رمایه از طرف آمریکا 
راحت ش��د و دیگر اضطراب و نگرانی ناشی از خروج 

آمریکا وجود ندارد. 
در همی��ن زمینه، حس��ن امیری، کارش��ناس بازار 
سرمایه در گفت وگو با ایرنا درباره تأثیر خروج آمریکا از 
برجام بر بورس، گفت: خروج آمریکا از برجام نتوانست 

تنش جدی در بازار سرمایه ایران ایجاد کند. 
وی اضاف��ه کرد: حتی اگر آمری��کا بخواهد فروش 
نف��ت ایران را مح��دود کند، به دلیل س��ازوکارها و 
ابزارهایی که ایران در س��ال های تحریم ایجاد کرده 
است، مش��کل بزرگی برای صادرات نفت کشورمان 

رخ نخواهد داد. 
این کارش��ناس بازار س��رمایه با مقایس��ه شرایط 
امروز بورس با دوره های مش��ابه گذشته، افزود: همه 
ش��رایطی که امروز ب��رای ب��ورس رخ داده، همانند 
دورانی اس��ت که تحریم ها و فشارهای آمریکا علیه 
کشورمان تشدید می ش��د، اما اکنون پیامدهای آن 

تغییر یافته است. 
امیری خاطرنش��ان کرد: در گذشته زمانی که بحث 
تحریم بانکی یا نفتی مطرح شد، بورس با بحران شدید 
مواجه می ش��د و قیمت ها س��قوط می کرد، اما امسال 

چنین بحرانی رخ نداد و اوضاع آرام است. 
وی یادآور ش��د: اگر قرار ب��ود وضعیت بورس مانند 
دوره های گذشته باشد، باید در روز کاری پس از اعالم 
خروج آمریکا از برجام، ناظر سقوط شدید شاخص ها و 

قیمت می بودیم، اما چنین نشد. 
این کارشناس بازار س��رمایه اظهار داشت: نهادهای 
مدیریتی بورس و همچنین شرکت های بزرگ حقوقی 
توانستند با عملکرد مناسب، روند حرکت بازار را کنترل 

کنند و سهامداران نیز با احتیاط برخورد کردند. 
وی ب��ه س��هامداران توصی��ه ک��رد در ش��رایط که 
ریس��ک های متعدد سیاس��ی پیش روی بازار بورس 
وج��ود دارد، به دور از هیجان زدگی و بر مبنای تحلیل 

خرید و فروش کنند. 

نگاه

سه شنبه
اول خرداد 1397

شماره 1071
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واردات بی رویه انواع بذر و گل و گیاه 
مشکالتی است که تولیدکنندگان گل 
و گی��اه مازندران با آن دس��ت و پنجه 
ن��رم می کنند و همین امر باعث ش��ده 
ت��ا حس رقابت در ای��ن حوزه کمرنگ 
ش��ده و اش��تغال زایی به میزان باالیی 

کاهش یابد. 
تولید گل و گی��اه از جمله تولیداتی 
اس��ت که در اس��تان مازندران با توجه 
به آب و هوای مساعد از اقبال مناسبی 
برخوردار اس��ت و تع��داد قابل توجهی 
از تولیدکنندگان بزرگ کش��ور در این 
اس��تان به خصوص در غ��رب مازندران 
مشغول تولید انواع گل و گیاه هستند، 
اما آنچه در ای��ن میان ضروری به نظر 
می رسد توجه به نگرانی ها و دغدغه های 
فکری تولیدکنندگان است تا شرایط را 
برای تولید بیش��تر و صادرات به سایر 

کشورها فراهم کند. 
س��نتی بودن اغلب گلخانه ها یکی از 
تولیدکنندگان  نگرانی ه��ای  مهم ترین 
اس��ت که به عل��ت هزین��ه باالیی که 
گلخانه ه��ای مکانی��زه دارن��د رویکرد 
تولیدکنندگان گل و گیاه را به س��مت 
گلخانه ه��ای س��نتی س��وق می دهد؛ 
در ای��ن می��ان ج��ای خال��ی حمایت 
همه جانب��ه بانک ه��ا از تولی��دات گل 
و گی��اه خودنمای��ی می کن��د و اغلب 
تولیدکنندگان از قوانین دست و پاگیر 
بانک ها به ش��دت ابراز گل��ه و نگرانی 

دارند. 

فقدان ساختارهای علمی مهم ترین 
چالش تولیدکنندگان گل و گیاه 

مازندران
غالمرضا گلزاری دهنو، رئیس هیأت مدیره 
تولیدکنن��دگان گل و گیاه مازن��دران در 
گفت وگ��و با ایس��نا، با اش��اره به وضعیت 
تولی��دات گل و گیاه در اس��تان مازندران 
اظه��ار کرد: اتحادیه گل و گی��اه مازندران 
با عضویت 1200 واحد رسمی بزرگ ترین 
و منس��جم ترین تش��کل در ایران به شمار 
می رود.   وی با اش��اره ب��ه اینکه تولیدات 
منطقه شامل ارکیده، گیاهان آپارتمانی و 
گیاهان فضای باز می شود یادآور شد: همه 
این تولیدات ارزش باالی اقتصادی داشته و 
می توانند به عنوان تولید صادراتی قلمداد 

شوند. 
گلزاری یادآور ش��د: تولید گل و گیاهان 
زینتی در استان مازندران جدا از اینکه یک 
تولید تج��اری در واحدهای بزرگ صنعتی 
ب��وده، یک تولی��د خانگی نیز محس��وب 
می ش��ود و بس��یاری از اف��راد ب��ه صورت 
خانوادگی و در منازل خود به پرورش گل و 

گیاه اقدام می کنند. 
را  علم��ی  س��اختارهای  فق��دان  وی، 
مهم ترین چالش تولیدکنندگان گل و گیاه 
مازندران دانس��ت و خاطرنشان کرد: ایجاد 
یک ساختار علمی درست جهت تولید گل 
و گیاه نیاز به زمان طوالنی دارد که هزینه بر 
بوده و متأس��فانه نقدینگی که باید به این 
بخش تزریق ش��ود، طی سال های گذشته 

نادیده گرفته شده است. 

ضرورت نوسازی واحدهای تولیدی 
گل و گیاه مازندران

گل  تولیدکنندگان  هیأت مدیره  رئیس 
و گیاه مازندران با تأکید بر اینکه نوسازی 
واحده��ای تولی��دی گل و گی��اه ب��رای 
ص��ادرات مطلوب ح��رف اول را می زند، 
یادآور ش��د: ورود ارق��ام و پایه های نوین 
به مازندران باید شدت بیشتری پیدا کند 
و در کن��ار آن زمینه ه��ای ص��ادرات نیز 
فراهم شود تا بتوان با این شرایط مطلوب 

بازارهای جهانی را مصادره کرد. 
گلزاری دهن��و با اش��اره به ای��ن نکته 
ک��ه طی یک ده��ه گذش��ته بحران های 
باع��ث  سیاس��ی  تح��والت  اقتص��ادی، 
کاه��ش ص��ادرات گل و گی��اه در جهان 
ش��ده اس��ت، افزود: به دلی��ل اینکه این 
صنع��ت هر روزه خود را با ش��رایط نوین 
تعریف و منطبق ب��ا آن حرکت می کند، 
مطمئنا اگر س��اختارهای تولید در داخل 
قوی باش��د می توان با هر تنش��ی که در 
بازارهای اطراف پیش می آید مقابله کرده 
و بازارهای ملی و بین المللی را از آن خود 

کند. 
معضل وجود تشکل های موازی در 

بخش دولتی تولیدات گل و گیاه
گل  تولیدکنندگان  هیأت مدیره  رئیس 
و گیاه مازندران، وجود تشکل های موازی 
در بخ��ش دولت��ی تولی��دات گل و گیاه 
را معض��ل جدی این صنعت در اس��تان 
دانس��ت و تصریح ک��رد: در حال حاضر 
سه تش��کل فعال در حوزه گل و گیاه در 

اس��تان وجود دارد و اتحادیه گل و گیاه 
مازندران در این میان مهجور مانده است. 
به طور حتم ب��ا تولیدات مطلوب می توان 
ای��ن تش��کل را وارد تصمیم گیری ه��ای 
کالن اس��تانی و کش��وری کرد تا صدایی 

برای تولیدکنندگان باشند. 
قوانین دست و پاگیر بانک ها مانع 

بزرگ تولیدکنندگان گل
نوشهر  س��یدمحمد عباس زاده، ساکن 
یک��ی دیگ��ر از تولیدکنن��دگان ب��زرگ 
مازندرانی در گفت وگو با ایس��نا، با بیان 
اینک��ه گل ارکی��ده به عن��وان یک گل 
ش��اخص و لوک��س مطرح اس��ت و همه 
دنیا آن را می پس��ندد، گفت: این گل در 
بخش اقتصادی و تجاری از ارزش باالیی 

برخوردار است. 
وی ب��ا بی��ان اینکه ص��ادرات، نیازمند 
ت��داوم تولید مطلوب و مس��تمر اس��ت، 
اظه��ار کرد: برای رس��یدن ب��ه صادرات 
مناس��ب، بخش دانش بنی��ان تولید گل 
ارکی��ده در این گلخان��ه در پیش گرفته 
ش��د و در آینده نزدی��ک نیز صادر کننده 

گل های شاخه بریده خواهیم بود. 
ای��ن تولیدکنن��ده ب��زرگ گل ارکیده 
مازن��دران با اش��اره به اینکه با اس��تفاده 
از تولیدات دانش بنی��ان واردات بذر گل 
و گیاه متوقف می ش��ود، خاطرنشان کرد: 
با تأمین بذر مناسب برای سایر گلخانه ها 
دیگ��ر نی��از به خری��داری ای��ن بذرها با 
قیمت های گزاف از س��ایر کشورها مانند 

هلند نخواهد بود. 

عضو ات��اق بازرگان��ی صنایع، معادن و کش��اورزی 
تهران از گله من��دی اعضای اتاق درباره تکروی دولت 
مبنی بر اتخاذ تصمیمات مربوط به مس��ائل اقتصادی 

کشور خبر داد. 
 فاطمه دانش��ور، در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
ج��وان، اظه��ار ک��رد: ات��اق بازرگان��ی جه��ت اعالم 
راهکارهای��ی برای عبور از بحران بازار ارز قصد صدور 
بیانیه ای را داش��ت که با ورود دول��ت برای مهار این 

التهابات، آن را به تعویق انداخت. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اعم��ال سیاس��ت های هیجانی 
دولت ب��رای خروج از رکود اقتصادی افزود: بررس��ی 
بحران های اقتصادی نیازمند جراحان اقتصادی است 
تا بتوانند با اس��تفاده از روش های مناس��ب به درمان 

آن بپردازند. 
 دانشور در انتقاد به یک جانبه نگری دولت در اتخاذ 
تصمیمات مهم کشوری گفت: روندی که دولت برای 
مهار بح��ران در پیش گرفته اس��ت تنه��ا به نظرات 
مس��ئوالن کش��وری ختم می ش��ود، بنابراین این امر 
موجب گله مندی ش��دید اعضای اتاق بازرگانی ش��ده 
است.    عضو اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی 
تهران تصریح ک��رد: بخش خصوصی در انتظار تدوین 
سیاس��ت های جدید دولت برای ایج��اد ثبات در بازار 

ارز است. 
  چالش های اساسی اتاق بازرگانی 

 این فعال اقتصادی با اش��اره به چالش های موجود 
در بخش خصوصی گفت: عمده ترین چالش پیش روی 
بخش خصوصی و جامعه، تش��ویش ایجادشده در بازار 

است که شامل فشار روانی بر اذهان عمومی است. 
وی افزود: مش��کل اساس��ی ایجادش��ده برای فعاالن 
اقتصادی به ویژه تولیدکنندگان، واردات مواد اولیه است 

زیرا در این بازه زمان��ی دولت، ارز را با نرخ 4200 تومان 
تنها به واردات کاالهای اساسی اعم از دارو و . . . اختصاص 
می دهد. این امر س��بب ش��ده است سایر تولیدکنندگان 

برای خرید مواد اولیه دچار اختالالت ارزی شوند. 
 بانک ها روابط بهینه ای ندارند

عضو اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
با تأکید بر اینکه روابط بانکی بهینه سازی نشده است، 
اظهار کرد: فق��دان یکپارچگی بانک های دولتی برای 
ایجاد روابط ب��ا بخش خصوصی، صادرکنندگان را هم 
نگران کرده اس��ت زیرا با سیاست های اتخاذی توسط 
دولت هر روز باید نگران مانع تراش��ی ها و کنترل های 

غیرمعقول برای ورود ارز به کشور باشیم. 
 وی اف��زود: نمی توانیم معام��الت ارزی با نرخ بازار 
در صرافی ها را نادی��ده بگیریم بلکه باید تحت عنوان 
مجاز ش��مردن ای��ن معامالت آنها را با سیاس��ت های 
ش��ناور صحیح مدیریت کنیم.  دانش��ور خاطرنش��ان 
ک��رد: توصیه تمام فعاالن اقتصادی به دولت در اولین 
قدم این است که اعتماد را به بخش خصوصی و عموم 
جامع��ه برگرداند تا بدون اتخ��اذ تصمیمات هیجانی 

سایر مراحل مهار بازار را در پیش بگیرد. 
 همه نگاه ها به سمت ارز، قاچاق را به فراموشی 

برده است
این فع��ال اقتصادی در بخش صنع��ت و معدن در 
مورد تمرکز بیش از حد به نوسانات ارزی تصریح کرد: 
نوس��انات موجود در این بازار تمام بخش های تولیدی 
و خدماتی را تحت تأثیر خود قرار داده اس��ت باید در 
نظر داش��ته باش��یم زمانی که تمام حواس ها به سمت 
التهاب��ات بازار ارز می رود م��واردی نظیر قاچاق نیز با 

افزایش چشمگیری روبه رو خواهد شد. 
 وی اف��زود: با اس��تفاده از بخش خصوصی و فعاالن 

باس��ابقه در این امر طرح های موفقی را می توان برای 
جلوگیری از خروج ارز و یا برقراری تعادل میان ورود 
و خ��روج آن طراح��ی کرد، اما به ش��رط آنکه دولت 
از نماین��دگان اتاق بازرگانی به عنوان کارش��ناس در 

جلسات خود استفاده کند. 
تاریخچه نتایج تک نرخی کردن ارز در 

دولت های گذشته
 عض��و ات��اق بازرگانی صنایع، معادن و کش��اورزی 
ته��ران با اش��اره به عق��د پیمان ه��ای دوجانبه ارزی 
توس��ط دولت افزود: معتقدم دول��ت نباید به مصداق 
گذشته به سمت پیمان های ارزی برود، زیرا این طرح 
بارها در دوره های گذش��ته در چرخه اقتصادی کشور 

شکست را تجربه کرده است. 
وی افزود: این سیاست در دولت پنجم نیز به مرحله 
اجرا رس��ید که موفقیت قابل توجهی در بر نداش��ت؛ 
دول��ت دوازده��م به جای تک��رار طرح ه��ای ناموفق 
می تواند از طرح هایی مانند بهینه سازی روابط بانکی، 
مدیریت صحیح سیاس��ت های ش��ناور بانکی در بازه 

زمانی طوالنی مدت استفاده کند. 
دانش��ور در تش��ریح س��ابقه دولت ها در تک نرخی 
کردن ارز گفت: ما در س��ال 80 هم دس��ت به چنین 
کاری زدیم تا بتوانیم نوسانات را برطرف کنیم، اما آن 
دوره هم نوسانات با شکست و رکود بازار همراه شد. 

وی در پای��ان ب��ه بروزرس��انی سیاس��ت های پولی 
و اقتص��ادی کش��ور اش��اره و گفت: ب��ا الگوگیری از 
کش��ور هایی نظیر ترکیه و مالزی می توان عمده ای از 
موانع اقتصادی را برطرف کرد؛ این کشورها با اصالح 
سیاس��ت های پول��ی و اقتصادی خود و ات��کا به توان 
بخش خصوصی فعال، این روز ها به عنوان کش��ور های 

رو به رشد تلقی می شوند. 

گالیه اعضای اتاق بازرگانی از دولت

مقابله با قاچاق در کنار مسائل دیگر فراموش نشود

تولید گل با دست و پای شکسته
صادرات

دولت از تولید و صادرات عسل به 
شکل واقعی حمایت کند

 رئیس انجمن ملی عسل ایران گفت: دولت در 
دس��تگیری از فعاالن صنعت کندو باید از تولید 
و صادرات عسل این محصول شفابخش به شکل 

همه جانبه حمایت کند. 
 به گزارش ایس��نا،  عبدالرضا بیگناه در جلس��ه 
گرامیداش��ت روز جهانی عسل در اتاق بازرگانی 
اردبیل اظهار کرد: صنعت زنبور و زنبورداری در 
کش��ور ما از س��ابقه و دیرینگی برخوردار است، 
به ط��وری که در ق��رآن کریم نیز ب��ه اهمیت و 
پیچیدگی زندگی زنبور و تولید عس��ل به عنوان 
ماده غذایی ش��فابخش و پرانرژی اش��اره ش��ده 

است. 
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کشورمان 
از ویژگ��ی آب و هوایی و تنوع گیاهان برخوردار 
اس��ت، زنبورداران ما در هر چهار فصل با حضور 
در مناطق مختلف اقدام به تولید و تهیه عس��ل 
ن��اب می کنند که در این بین ش��هد س��بالن از 

معروفیت و مشهوریت برخوردار است. 
رئی��س انجمن ملی عس��ل ایران  س��ختی کار 
تولید عسل را به همت و تالش عشایر، روستاییان 
و جامع��ه زحمتک��ش و چادرنش��ین ب��ا تحمل 
س��ختی ها و مرارت های متعدد یادآور شد و بیان 
کرد: صنعت زنبورداری امروز با برخی مش��کالت 
و تنگناها روبه رو اس��ت که گاه تولیدکنندگان را 
از انگیزه کار و تالش بازمی دارد که شایسته است 
برنامه ری��زان و تصمیم گیران همراهی خود را در 
حل مشکالت زحمتکش��ان این عرصه به خوبی 

نشان دهند. 
  بیگن��اه به تعابیر قرآنی در موضوع عس��ل به 
عنوان محصول ش��فابخش و مصفا و تولیدش��ده 
از دامن طبیعت اش��اره و تصریح کرد: 95درصد 
بقای طبیعت با گرده افش��انی زنبور ممکن است 
و اگ��ر در این چرخه نقص��ی رخ دهد قطعا تمام 

حیات بشری به خطر می افتد. 
وی خواسته اصلی فعاالن صنعت کندو را توجه 
ب��ه حمای��ت از تولید باکیفی��ت و صادرات محور 
دانس��ت و افزود: این تولید که مصداقی از تولید 
کاالی ایرانی است، می تواند در ارزآوری و تقویت 

اقتصاد داخلی بسیار مهم و تأثیرگذار باشد. 

فروش دالر صادرات پسته باالتر از 
4200 تومان

محس��ن جالل پور، فع��ال اقتص��ادی و تاجر 
40س��اله پس��ته درخواس��ت کرده که به دلیل 
اوضاع وخیم تولید پس��ته در سال جاری، دولت 
محصول پس��ته را از فهرست کاالهای صادراتی 

مشمول ارز 4200تومانی خارج کند. 
به گزارش تس��نیم، محس��ن جالل پور، فعال 
اقتصادی و تاجر40س��اله پس��ته در یادداشتی 
ب��ا عنوان »ح��ال فعاالن صنعت پس��ته را بدتر 
نکنی��م«، نوش��ت: چن��د روز پیش نوش��تم که 
تولید پسته، امسال کمترین میزان در نیم قرن 

گذشته خواهد بود. 
برآورده��ای جدی��د ه��م حاکی از آن اس��ت 
که امس��ال در اس��تان کرمان کمتر از 20 هزار 
تن پس��ته برداش��ت خواهیم کرد این در حالی 
اس��ت که در سنوات قبل، به طور متوسط حدود 
120 هزار تن پسته ساالنه برداشت شده است. 
براس��اس برآورده��ای صورت گرفت��ه، احتماال 
امسال در کل کشور کمتر از 50 هزار تن پسته 

برداشت خواهیم کرد. 
بررسی ها حاکی از آن است که فعاالن صنعت 
پس��ته در کل کش��ور نیز باید بی��ش از 5 هزار 
میلی��ارد تومان زی��ان را تحمل کنن��د که این 
خس��ارت در استان کرمان حدود 3هزار میلیارد 

تومان خواهد بود. 
به تبع این تحوالت، امسال صادرات پسته نیز 
به میزان قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد؛ 
به گونه ای که پیش بینی می ش��ود از نظر وزنی 
80درص��د و از نظر دالری نیز حداقل 70درصد 

کاهش را شاهد باشیم. 
در سال های گذش��ته متوسط ارزش صادرات 
پس��ته حدود یک میلی��ارد و 200 میلیون دالر 
بوده که برآوردها نشان می دهد این رقم امسال 
به کمتر از 300 میلیون دالر تنزل خواهد یافت. 
از آن سو به دلیل کاهش فاحش عرضه پسته 
در بازارهای داخلی، قیمت آن در دو ماه گذشته 
به ش��دت افزای��ش یافته و نوس��انات ارزی نیز 
خسارت های سنگینی به تجار این بازار تحمیل 
کرده اس��ت. به این ترتیب فعاالن این صنعت از 
دولت خواس��ته اند با توجه ب��ه مجموع تحوالت 
اخیر، حداقل برای امس��ال، محصول پسته را از 
فهرس��ت کاالهای صادراتی مشمول ارز 4200 

تومانی خارج کند. 
صادرکنندگان پسته متعهد به بازگرداندن ارز 
ناش��ی از صادرات به کشور هس��تند، اما تعیین 
سقف 4200 تومان، در شرایط بد امسال نه تنها 
کمکی به باغداران و فعاالن بازار پسته نمی کند 
ک��ه بر ص��ادرات این محص��ول نیز اث��ر منفی 
می گ��ذارد و باعث دلس��ردی و کاه��ش انگیزه 

صادرکنندگان می شود.«

اخبار

سرمازدگی اخیر بهانه ای برای 
قاچاق میوه شد

نایب رئیس اتحادیه باغداران اس��تان تهران گفت: 
س��رمازدگی اخیر برای قاچاقچیان بهانه ای ش��د تا 

اقدام به توزیع میوه های قاچاق در بازار کنند. 
مجتبی شادلو، نایب رئیس اتحادیه باغداران استان 
تهران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره 
آخرین وضعیت خسارت سرمازدگی دیررس بهاره به 
باغات اظهار کرد: تا اواس��ط خ��رداد نمی توان میزان 
خسارت و تولید نهایی میوه های سردرختی را اعالم 

کرد. 
وی با اش��اره به اینکه تنه��ا 25درصد باغات میوه 
تحت پوش��ش صندوق بیمه محصوالت کش��اورزی 
هس��تند، اف��زود: ب��ا توجه ب��ه تأخی��ر پرداخت در 
غرامت ها و عملک��رد ضعیف صندوق بیمه در بخش 
باغبانی و زراعت، کش��اورزان تمایل چندانی به بیمه 
باغات خود ندارند که انتظار می رود اش��کاالت بحث 

آیین نامه صندوق بیمه مرتفع شود. 
به گفت��ه ش��ادلو دولت ب��رای جبران خس��ارات 
باغات و اس��تمرار امر تولی��د باید تمهیدات جدی به 
کار گیرد چراکه بی توجهی به کش��اورزان خس��ارات 
جبران ناپذیری به بخش باغداری کشور وارد خواهد 

کرد. 
نایب رئیس اتحادیه باغداران ادامه داد: اگر کمترین 
بی توجهی در رسیدگی به باغات اتفاق بیفتد، این امر 
در آینده ای نه چندان دور تهدید جدی برای کاهش 
تولی��د، کیفیت محص��ول و حتی رهاس��ازی باغات 

توسط باغداران به شمار می رود. 
ب��ه گفت��ه وی دولت بخش��ی از هزینه های جاری 
باغ��ات را باید در قالب کمک بالعوض بدون در نظر 
گرفتن این امر که آنها تحت پوش��ش صندوق بیمه 
هس��تند یا خی��ر، در اختیار کش��اورزان قرار دهد تا 
همچنان ش��اهد ب��ازار مملو از میوه ه��ای رنگارنگ 

ایرانی باشیم. 
ش��ادلو در پاسخ به این سوال که سرمازدگی اخیر 
بهانه ای برای توزیع میوه های رنگارنگ قاچاق ش��د، 
تصریح ک��رد: اگرچه در طول س��ال های مختلف به 
بهانه های متفاوت ش��اهد توزیع میوه های قاچاق در 
بازار بودیم، اما س��رمازدگی اخیر ب��رای قاچاقچیان 
بهانه ای ش��د تا با سوءاس��تفاده از این موضوع جیب 

خود را از سود هنگفت واردات پر کنند. 
نایب رئی��س اتحادی��ه باغ��داران در پای��ان گفت: 
در ص��ورت کمبود میوه ه��ای س��ردرختی، واردات 
میوه باید از مس��یرهای قانون��ی و تحت نظارت های 
قرنطین��ه ای صورت گی��رد، چراکه قاچ��اق میوه به 
سبب ورود آفات خس��ارات جبران ناپذیری به بخش 

کشاورزی کشور وارد خواهد کرد.

خرید تضمینی گندم از یک میلیون 
و ۵00 هزار تن فراتر رفت

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران گفت: تا 
ب��ه امروز بی��ش از یک میلی��ون و 500 هزار تن 
گن��دم تحویل مراکز خرید ش��د ک��ه تنها مبلغ 
ناچی��زی از مطالبات گندمکاران پرداخت ش��ده 

است. 
علیقل��ی ایمانی، رئی��س بنیاد توانمندس��ازی 
گندم��کاران در گفت وگ��و با باش��گاه خبرنگاران 
جوان، درب��اره آخرین وضعی��ت خرید تضمینی 
گندم، اظهار کرد: تا به امروز بیش از یک میلیون 
و 500 ه��زار تن گندم تحویل مراکز خرید ش��د 
که تنها مبل��غ ناچیزی از مطالب��ات گندمکاران 

پرداخت شده است. 
ب��ه گفته وی، امس��ال میزان خری��د تضمینی 
گندم ب��ا افزایش 10درصدی ب��ه 10.5 میلیون 
تن خواهد رس��ید و به این ترتیب تولید افزایش 

خواهد یافت. 
ایمانی با انتق��اد از تأخیر در پرداخت مطالبات 
گندم��کاران، گفت: ب��ا توجه به آنکه مس��ئوالن 
دولت��ی ب��ه س��بب تس��ریع در پرداخ��ت بهای 
گندمکاران، از افزایش نرخ خرید تضمینی امتناع 
کردن��د، اما با گذش��ت بیش از ی��ک ماه از فصل 

خرید، پرداخت چندانی صورت نگرفته است. 
رئیس بنیاد توانمند س��ازی ادامه داد: با وجود 
کاهش میزان بارندگی اس��تفاده از ماشین آالت، 
بذر، کود مناسب و تالش کشاورزان تأثیر بسزایی 

در استمرار خودکفایی گندم به همراه دارد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه دغدغه ه��ای پی��ش روی 
گندم��کاران بیان کرد: با توجه ب��ه آنکه افزایش 
ن��رخ خری��د تضمین��ی و تس��ریع در پرداخ��ت 
مطالب��ات از دغدغه های پیش روی کش��اورزان 
به ش��مار می رود، بنابراین با وجود پیگیری های 
صورت گرفت��ه انتظار م��ی رود دولت نس��بت به 
اصالح نرخ خرید تضمینی گندم در س��ال زراعی 
97-96 اق��دام کند تا با وجود ش��رایط س��خت 
تولید، کش��اورزان به آینده کشت و کار محصول 

امیدوار شوند. 
رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در پایان 
تصری��ح کرد: هم اکن��ون خری��د تضمینی گندم 
از اس��تان های سیس��تان و بلوچس��تان، بوشهر، 
خوزس��تان و ف��ارس در ح��ال انجام اس��ت که 
به مرور س��ایر اس��تان های معتدل و در شهریور 
مناطق سردسیر وارد پروس��ه برداشت و تحویل 

محصول به مراکز خرید خواهند شد. 

سه شنبه
اول خرداد 1397

شماره 1071
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موضوع احتکار خودرو توسط 
ش��رکت های خودروس��ازی در 
مجلس مورد بررسی قرار گرفت 
ولی نمایندگان با شنیدن دالیل 

خودروسازان قانع نشدند. 
خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
قص��د  خودروس��ازان  ج��وان، 
ب��ا قیم��ت  دارن��د خ��ودرو را 
 دالر روز ب��ه م��ردم بفروش��ند. 
 ح��دود ی��ک هفته پی��ش بود 
که ن��ادر قاضی پور مدعی ش��د 
خودروسازان خودروهایی را که 
در آذرماه س��ال گذشته با دالر 
3 ه��زار و 200 تومان��ی تولید 
کردن��د، پیش ف��روش نکرده یا 
 به ص��ورت نق��دی نفروخته اند. 
و  صنای��ع  کمیس��یون   عض��و 
معادن مجلس شورای اسالمی، 
ب��ا بیان اینکه س��ایپا حدود 60 
ه��زار و ایران خ��ودرو 30 هزار 
خودرو احت��کار کرده اند، افزود: 
خودروه��ای داخل��ی به صورت 
میانگی��ن 10 ت��ا 30 میلی��ون 
و برخ��ی از ای��ن خودروها هم 
افزای��ش  40 میلی��ون توم��ان 
قیمت داش��تند که این موضوع 
نارضایتی ه��ای  گران فروش��ی، 
 اجتماعی در پی داش��ته اس��ت. 
س��ازمان  از  همچنی��ن   وی 
س��ازمان  و  بازرس��ی  تعزیرات، 
مصرف کنن��ده  از  حمای��ت 
خواس��ته ب��ود که ب��ه موضوع 
کنن��د  ورود  خ��ودرو  احت��کار 
نتوانن��د  خودروس��ازان  ت��ا 
خودروه��ای خود را ب��ا قیمت 
 دالر روز ب��ه م��ردم بفروش��ند. 
بح��ث  زمانی ک��ه  ادام��ه   در 
احت��کار خ��ودرو ب��اال گرف��ت، 
س��عید مؤتمنی، رئیس اتحادیه 
نمایش��گاه داران خ��ودرو اظهار 
ک��رد: از 20 فروردین م��اه ک��ه 
بزرگ خودروسازی  شرکت های 
اق��دام به توقف یا کاهش عرضه 
به ب��ازار کردند، تف��اوت قیمت 
 کارخانه و بازار به اوج خود رسید. 
 وی افزود: اکنون تفاوت قیمت 
کارخانه و ب��ازار در خودروهای 
زی��ر 40 میلی��ون توم��ان به 6 
میلیون می رس��د و این رقم در 
میلیون  ب��االی 50  خودروهای 
ب��ه 10 میلیون تومان رس��یده 
 100 ب��االی  خودروه��ای  و 
میلی��ون توم��ان اخت��الف 35 
 میلیون��ی را تجرب��ه کرده ان��د. 
 مؤتمنی تصریح کرد: سالهاست 
که پدیده اخت��الف قیمت بازار 
و کارخان��ه و همچنی��ن کاهش 
عرضه در بازار خودرو مطرح بوده 
اس��ت اما در فروردین امس��ال، 

 این موضوع به اوج خود رس��ید. 
 رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران 
خودرو با اش��اره ب��ه انحصاری 
خودروس��ازی  صنع��ت  ب��ودن 
زمانی ک��ه  گف��ت:  ای��ران،  در 
دو خودروس��از مطرح کش��ور، 
هم��ه خودروه��ای ب��ا قیم��ت 
زی��ر 40میلی��ون توم��ان را در 
ب��ازار تأمی��ن می کنن��د، بای��د 
انتظ��ار داش��ت که ب��ا کاهش 
عرض��ه آنه��ا و ب��ه دلی��ل نیاز 
 ب��ازار، قیمت ه��ا افزای��ش یابد. 
از  ک��رد:  تأکی��د   مؤتمن��ی 
چهارش��نبه هفته گذش��ته که 
خودروس��ازان عرضه را در بازار 
بیش��تر کردند، قیم��ت خودرو 
کم��ی کاهش یاف��ت و اختالف 
قیمت کارخانه و بازار خودروهای 
زی��ر 40 میلی��ون توم��ان ب��ه 
 3 میلی��ون تغیی��ر پی��دا کرد. 
 وی در پاس��خ به این سؤال که 
آیا دلیل گران شدن خودروهای 
داخل��ی، افزایش ن��رخ ارز بوده 
است؟ تصریح کرد: خودروهایی 
انباره��ای  در  اکن��ون  ک��ه 
خودروس��ازی  کارخانه ه��ای 
وج��ود دارد س��اخت پن��ج ماه 
ت��ا ی��ک س��ال گذش��ته بوده 
اس��ت و در صورت��ی که قیمت 
خ��ودرو بر اس��اس تغیی��ر نرخ 
ارز افزای��ش می یافت این اتفاق 
 بای��د تا چند ماه آینده رخ دهد. 
 رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران 

خودرو اظه��ار کرد: باید در نظر 
داش��ت که خ��ودرو یک کاالی 
اساسی اس��ت و بازار نیاز مداوم 
ب��ه ای��ن کاال دارد، در نتیج��ه 
زمانی که عرضه آن به بازار بسته 
می ش��ود، قیمت ها ناخ��ودآگاه 
داش��ت.  خواه��د   افزای��ش 
 مؤتمن��ی اضاف��ه ک��رد: وقتی 
ورودی خ��ودرو به بازار بس��ته 
می شود، افرادی که نیاز به خرید 
ای��ن کاال دارند بای��د خودروی 
 خ��ود را از کج��ا تهی��ه کنند؟ 
 وی در تش��ریح دالیل افزایش 
قیمت خودروی داخلی و دپوی 
انبارهای خودروس��ازی،  آن در 
خ��ودروی  توزی��ع  گف��ت: 
خودروس��ازی  ش��رکت  دو 
ایران خودرو و س��ایپا در اختیار 
شش شرکت اصلی توزیع کننده 
بوده که در بازار به این شرکت ها 
 واژه گمن��ام اط��الق می ش��ود. 

  
نمایش��گاه داران  اتحادیه  رئیس 
خودرو ادام��ه داد: برخی از این 
ش��رکت ها به دلیل افزایش نرخ 
سود خود، عرضه را به بازار تغییر 
داده و در نتیج��ه قیمت ه��ای 
 ب��ازار را دچ��ار تالط��م کردند. 
 مؤتمن��ی ب��ا تأکی��د ب��ر مهم 
ب��ودن کارکرد درس��ت ش��بکه 
توزیع خودرو در کش��ور یادآور 
شد: در آش��فته بازار کنونی، به 
م��ردم توصیه می کنم که خرید 

خ��ودرو را از مراکزی که پروانه 
 تخصص��ی دارند، انج��ام دهند. 
 وی یادآور شد: افرادی که قصد 
دارن��د در پیش خری��د خودرو 
شرکت کنند بهتر است این کار 
را از طریق دفاتر ش��رکت هایی 
که مورد تأیی��د وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت ب��وده، انجام 
دهن��د ی��ا در نمایندگی ه��ای 
رس��می ایران خ��ودرو و س��ایپا 

ثبت نام کنند. 
 دالیل خودروسازان

نمایندگان را قانع نکرد 
ناآرامی  افزای��ش  دنب��ال   به 
در ب��ازار خودرو، روز گذش��ته 
جلسه ای با حضور خودروسازان، 
برخ��ی از واردکنندگان خودرو، 
متولیان در حوزه صنعت، معدن 
و تجارت و همچنین ایدرو برای 
خودروسازی  مس��ائل  بررس��ی 
در کمیس��یون صنایع و معادن 

مجلس تشکیل شد. 
عض��و  قاضی پ��ور،  ن��ادر 
کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن 
مجل��س ش��ورای اس��المی در 
گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران 
جوان، در رابطه با جلس��ه این 
از  نمایندگانی  ب��ا  کمیس��یون 
خودروس��ازان  و  قطعه س��ازان 
افزایش  داخلی جهت بررس��ی 
ناگهانی قیمت خ��ودرو، اظهار 
ک��رد: در ای��ن جلس��ه، تنه��ا 
ب��ه بررس��ی دالی��ل افزای��ش 

 قیمت خ��ودرو پرداخته ش��د. 
 وی افزود: ب��ا افزایش غیرقابل 
قبول قیمت خ��ودرو در داخل 
کشور، مجلس شورای اسالمی 
موظف ش��د تا ب��ه این موضوع 
ورود ک��رده و دالی��ل اصل��ی 
 را م��ورد بررس��ی ق��رار دهد. 
صنای��ع  کمیس��یون   عض��و 
ش��ورای  مجل��س  مع��ادن  و 
اس��المی گفت: در ابتدای این 
نشست س��ؤالی مبنی بر دلیل 
اصل��ی افزایش قیمت توس��ط 
خودروس��ازان  و  قطعه س��ازان 
کمیسیون  نمایندگان  توس��ط 
 صنای��ع و معادن مطرح ش��د. 
قان��ع  ب��ه  اش��اره  ب��ا   وی 
توضیح��ات  از  اعض��ا  نش��دن 
خودروس��ازان، افزود: برخی از 
خودرو،  تولیدکنن��دگان  ای��ن 
افزای��ش  را  اصل��ی  دلی��ل 
قیم��ت جهان��ی فلزات��ی نظیر 
 آلومینی��وم و مس بیان کردند. 
 قاضی پور تصری��ح کرد: برخی 
دیگ��ر نی��ز اعم��ال تحریم ها، 
لغ��و برج��ام و نوس��انات ارزی 
را عام��ل اصل��ی ایجاد فش��ار 
قیمت های  افزایش  برای  روانی 
بازار عنوان کردن��د و معتقدند 
دالالن، در ای��ن می��ان باع��ث 
 افزایش بیشتر قیمت می شوند. 
تف��اوت  ک��رد:  تأکی��د   وی 
قیم��ت خ��ودرو در کارخانه و 
ب��ازار ب��ا فاصله بس��یار زیادی 
در ح��ال افزای��ش اس��ت که 
ای��ن ام��ر توس��ط دالالن بازار 
می گی��رد.  ص��ورت   س��یاه 
 قاضی پ��ور با تأکی��د بر بحث 
صنای��ع  کمیس��یون  اصل��ی 
افزای��ش  ب��ر س��ر  مع��ادن  و 
تش��ریح  خودروه��ا،  قیم��ت 
ک��رد: بای��د خودروی��ی تولید 
کنی��م ک��ه طبق��ات ضعی��ف 
جامع��ه از جمله کش��اورزان و 
 کارگران بتوانن��د آن را بخرند. 
صنع��ت،  کمیس��یون   عض��و 
مع��دن و تجارت یادآور ش��د: 
تولیدات  با  خودروس��ازان  این 
روزانه خود تعداد بیش��تری را 
برای انبار خ��ود تولید کرده تا 
بتوانند در زمان افزایش قیمت 
خودروه��ا از آنه��ا برای فروش 
 با س��ود بیش��تر به��ره ببرند. 
 وی اف��زود: این ام��ر به هیچ 
عن��وان قاب��ل قبول نیس��ت و 
کمیس��یون به طور ج��دی در 
احتکاره��ای  پیگی��ری  ح��ال 
توس��ط  گرفت��ه  ص��ورت 
خودروس��ازان و وارد کنندگان 

خودرو است. 

واردکنندگان  انجم��ن صنف��ی  رئیس 
خودرو با اش��اره به قاچاق خودرو، گفت 
با وجود این که رئی��س کل گمرک ورود 
غیرقانون��ی 6400 خ��ودرو به کش��ور را 
تأیی��د کرده ام��ا همچنان ش��اهدیم که 
برخ��ی نمی خواهند این موضوع ش��فاف 

شود. 
میث��م رضای��ی با اش��اره به س��خت تر 
شدن پروس��ه واردات خودرو در ماه های 
ب��ا وج��ود  پی��ش رو، اظه��ار داش��ت: 
اینکه در س��ال های اخیر خودروس��ازان 
داخل��ی نتوانس��تند خودرویی در ش��أن 
مصرف کنن��ده ایرانی تولید کنند ش��اهد 
بودی��م که سیاس��ت های دول��ت باز هم 
در جانب��داری از آن��ان و محدودس��ازی 
واردات ب��ود، تناقض��ی که هم حاش��یه 
امنی��ت بی دلیلی را برای خودروس��ازان 
فراهم ک��رد و هم مان��ع ورود تکنولوژی 
 و خودروهای با کیفیت به کش��ور ش��د. 
تنه��ا  متأس��فانه خ��ودرو  اف��زود:  وی   
حوزه ای اس��ت ک��ه در بازه ه��ای زمانی 
تغییرات��ی  دس��تخوش  کوت��اه  بس��یار 
دس��تورالعملی و قانونی فراوانی ش��ده و 
اکن��ون نیز می بینید ک��ه عدم تخصیص 
ارز به واردات نی��ز گریبان واردکنندگان 
خ��ودرو را گرفته اس��ت و مجم��وع این 
قیم��ت در  موضوع��ات موج��ب رش��د 
اس��ت.  از محص��والت ش��ده   بس��یاری 
 به گفت��ه وی، برخی محصوالت خارجی 

نظی��ر هیوندای س��انتافه کرم��ان موتور 
در حدود 10 ماه گذش��ته 100 میلیون 
توم��ان افزایش قیم��ت را تجربه کرد یا 
خودروهای��ی نظی��ر رنو کپچر یا س��راتو 
آپش��نال ک��ه تولی��دات مش��ترک ما با 
خودروس��ازان خارجی هس��تند و جهت 
رفاه حال مشتریان داخلی عرضه شده اند 
هم با 20 و 30 میلیون تومان رشد قیمت 
در میان رکوردداران گرانی هس��تند؛ در 
نتیجه نیاز است تا نهادهای نظارتی نظیر 
س��ازمان حمای��ت و تعزی��رات حکومتی 
 ب��ه ای��ن روال بی منط��ق پای��ان دهند. 
 رضایی با اش��اره به فعالیت شرکت های 
نماینده رسمی گفت: وضعیت بازار نشان 
می ده��د ک��ه در حال حاضر بیش��ترین 
کارشکنی ها از سمت شرکت های نماینده 
رسمی در جریان طرح ساماندهی واردات 
خودرو صورت گرفت��ه و طبق اطالعاتی 
که به ما رسیده این طیف به دلیل ترس 
از ایج��اد رقابت در بازار مش��غول رایزنی 
برای حذف گری مارکت ها و عدم کاهش 
تعرف��ه واردات خ��ودرو هس��تند. این در 
حالی است که اگر قرار بر حفظ وضعیت 
پیشین که همان ترویج رانت و انحصار در 
بازار بود، دیگر نیازی به بحث ساماندهی 
 و تغیی��رات م��داوم قوانی��ن نداش��تیم. 
 رئی��س انجم��ن صنف��ی واردکنندگان 
خ��ودرو با اش��اره ب��ه مش��کالت کنونی 
این ح��وزه خصوصاً قاچ��اق تأکید کرد: 

ب��ا وجود این که رئی��س کل گمرک نیز 
ورود غیرقانونی 6400 خودرو به کش��ور 
را تأیید کرده، اما همچنان ش��اهدیم که 
برخ��ی نمی خواهند این موضوع ش��فاف 
ش��ود، چراکه هم��ه می دانن��د تعدادی 
از ش��رکت ها ب��ا تابلوی نماینده رس��می 
مشغول کار هستند و قریب به اتفاق شان 
جعلی و غیر قانونی اند به نحوی که عامل 
اصل��ی ورود این خودروه��ای قاچاق به 

کشور هستند. 
این کارشناس حوزه خودرو افزود: طبق 
اطالع ما سرچشمه این تخلف در یکی از 
وزارت صنعت  زیرمجموعه  ش��رکت های 
رخ داده و در دوره ممنوعه ثبت سفارش 
را به ثبت رسانده اند، اما چگونه در گمرک 
کش��ور چنین س��فارش های بی اعتباری 
ترخی��ص ش��ده اند جای س��وال دارد که 
تا امروز نیز به دلیل فش��ار ش��رکت های 
دخی��ل در این موضوع، ابع��اد واقعی آن 
درهال��ه ای از ابه��ام باق��ی مانده اس��ت 
درحالی که اف��کار عمومی منتظر معرفی 
 متخلف��ان و برخورد قانونی با آنهاس��ت. 
 وی ضم��ن اش��اره به طرح س��اماندهی 
واردات خ��ودرو در مجل��س گفت: یقینا 
افزایش تعرفه واردات خودرو و همچنین 
حذف شرکت های گری مارکت از پروسه 
واردات، تضیی��ع حقوق مصرف کنندگان 
را به همراه خواهد داش��ت. به عبارتی با 
افزایش تعرفه واردات خودرو شرکت های 

خودروساز داخلی و با حذف گری مارکت 
ش��رکت های به اصطالح نماینده رسمی 
منتفع خواهند ش��د و ب��ازار را به صورت 

انحصاری در اختیار خواهند گرفت. 
رضای��ی تأکی��د ک��رد: م��ا همچن��ان 
منتظریم که بررس��ی نماین��دگان مردم 
در خان��ه ملت بر روی طرح س��اماندهی 
واردات خودرو خاتمه یابد و شرکت های 
غی��ر نماین��ده )گری مارک��ت( و کاهش 
تعرف��ه واردات خ��ودرو ب��ه حال��ت قبل 
بازگ��ردد، چراکه به رغم کارش��کنی های 
ش��رکت های نماینده رسمی که موضوع 
نماینده بودن ش��ان نیز زیر س��ؤال است، 
مناف��ع م��ردم در تصویب ای��ن دو مورد 

تحقق خواهد یافت. 
رئی��س انجمن صنف��ی واردکنندگان 
خودرو ب��ا اش��اره به آخری��ن وضعیت 
ب��ازار گفت: تصمیم��ات دولت در حوزه 
خودرو موجب رشد سرسام آور قیمت ها 
ش��ده اس��ت؛ امری که از محدودسازی 
واردات نشات می گیرد و بدون شک در 
این ش��رایط بروز فس��اد اداری و تخلف 
گسترده از سوی شرکت های بزرگ و با 
نفوذ محتمل تر خواهد بود. با این وجود 
اما امیدواریم با طرح ساماندهی واردات 
خودرو ش��رایط ب��رای ایف��ای تعهدات 
ش��رکت ها در برابر مشتریان شان فراهم 
ش��ود و ش��اهد ثبات قیمت��ی در بازار 

باشیم. 

خودروهایی که 100 میلیون تومان گران شدند! 

پرونده احتکار و گرانی خودرو همچنان روی میز مجلس
دریچه

خودروسازان اروپایی ۵ تضمین عملی 
بدهند تا بدعهدی پژو تکرار نشود

مان��دگاری ای��ران در برجام اروپایی نیازمن��د ارائه حداقل 
پن��ج تضمین عملی و واقعی در بخش قراردادهای خودرویی 
ایران با کش��ورهای اروپایی اس��ت.  به گزارش پایگاه خبری 
»عصرخ��ودرو« ، 18 اردیبهش��ت ماه امس��ال دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا در س��خنرانی خود در کاخ سفید رسماً 
خ��روج آمریکا از برجام را اعالم ک��رد. همین موضوع عاملی 
ش��د تا شراکت ایران با شرکت های اروپایی هم با ابهام همراه 
شود. هر چند اروپایی ها بعد از اعالم خروج آمریکا از برجام در 
خصوص پایبندی خود به برجام سخنان متناقضی را مطرح 
کرده اند اما در عمل برخی شرکت اروپایی همکاری خود را با 

ایران معلق کرده و منتظر سرنوشت برجام هستند. 
مقام معظم رهبری در واکنش به موضع گیری کشورهای 
اروپای��ی در خ��روج آمری��کا از برجام اعالم کردن��د: » گفته 
می شود که برجام را می خواهیم با این سه کشور اروپایی ادامه 
بدهیم؛ من به این س��ه کشور هم اعتماد ندارم. من می گویم 
به اینها هم اعتماد نکنید؛ ]اگر[ می خواهید قرارداد بگذارید، 
تضمین به دست بیاورید -تضمین واقعی، تضمین عملی- َواالاّ 
ا[  فردا اینها هم همان کاری را خواهند کرد که آمریکا کرد، ]اماّ
به یک شیوه دیگر. روش های سیاسی و دیپلماسی، روش های 
ویژه ای است؛ گاهی لبخند می زنند و در حال لبخند، خنجر 
را تا دس��ته در س��ینه انس��ان فرو می کنند؛ دیپلماسی این 
اس��ت دیگر؛ با اخ��الق خوش، با تعری��ف و تمجید که »بله 
ش��ما خیلی خوبید، ش��ما آقایید، ما می دانیم شما قرارداد را 
به هم نمی زنید!« اگر چنانچه توانستید تضمین از آنها بگیرید 
به طوری که بشود اعتماد کرد، خب اشکالی ندارد، حرکت تان 
را ادامه بدهید؛ اگر نتوانید چنین تضمین قطعی ای را بگیرید 
-که بنده هم بسیار بعید می دانم که بتوانید تضمین بگیرید- 
آن وقت دیگر نمی ش��ود این جوری حرکت کرد و این جوری 
ادامه داد.« صنعت خودرو یکی ازبخش هایی اس��ت که پس 
از برجام ش��اهد توافقات و قراردادهایی با برخی شرکت های 
اروپایی بود و االن که بحث خروج آمریکا از برجام مطرح شده، 
مقامات ایرانی باید در همکاری خود با خودروسازان اروپایی از 
آنه��ا تضامین الزم را دریافت کنند در غیر این صورت تجربه 
بی عهدی فرانس��وی ها در اجرای تعهدات تکرار خواهد ش��د. 
اروپایی ه��ا برای همکاری های خودروی��ی با ایران باید ضمن 
ادامه همکاری حداقل در پنج بخش تضمین واقعی ارائه کنند 
تا در نهایت بتوان به قراردادهای خودرویی با شرکای خارجی 

امیدوارم بود. 
تضمیـن اول: صادرات محص��والت یکی از نکات مهم در 
قراردادهای جدید خودرویی ایران با شرکای اروپایی به شمار 
می آید، به نحوی که براساس آن شرکای خارجی ملزم هستند 
30 درصد محصوالت مشترک خود با خودروسازان ایرانی را 
صادر کنند، اما متأس��فانه س��ابقه قراردادهای گذشته نشان 
می دهد از همان ابتدا الزاماتی در صادرات محصوالت مشترک 
وج��ود ندارد. این درحالی اس��ت که به اعتقاد کارشناس��ان، 
شرکت های خودروساز می توانند از همان خط تولید بخشی از 
محصوالت را به صادرات اختصاص داده و آنها را شماره گذاری 
نکنند. با این وجود بهانه تراشی ها عاملی شده تا تعهد شرکای 
خارجی به اجرای گزینه صادرات محصوالت مشترک محقق 
نش��ده و حتی ما هنوز نتوانسته ایم در این بخش به دستاورد 

مهمی دست پیدا کنیم. 
تضمین دوم: ارتقای صنعت قطعه س��ازی کشور باید در 
قرارداده��ای خودرویی مورد توجه جدی قرار گیرد. کش��ور 
چین در س��اخت داخل محصوالت مش��ترک مالک را تولید 
40درصد قرار داده اس��ت اما متأس��فانه تجرب��ه ثابت کرده 
در ش��راکت خودروس��ازان ایرانی با خارجی ها ش��روع تولید 
محصوالت مش��ترک با 15 تا 20 درصد س��اخت داخل آغاز 
ش��ده که این اصاًل به معنای فعال سازی صنعت قطعه سازی 
کش��ور به ش��مار نمی آید. به همین منظور باید در قراردادها 
این موضوع به صورت جدی پیگیری ش��ده و الزام ش��رکای 
خارجی در آغاز ساخت داخل محصوالت با 40 درصد مالک 
عمل قرار گیرد در غیر این صورت ما به نتایج مناسبی دست 

پیدا نخواهیم کرد. 
تضمین سوم: در مذاکرات خودرویی باید فعاالن صنعت 
قطعه س��ازی حضور داش��ته و ب��ه اعمال نظ��ر بپردازند. اگر 
مذاکرات ب��دون حضور آنها صورت گیرد به طور حتم چیزی 
عاید صنعت قطعه سازی نخواهد شد. امروز قطعه سازان کشور 
در مسیر توسعه با کندی حرکت می کنند که اگر حمایت های 
الزم از آنه��ا صورت گیرد به طور حتم وضعیت این صنعت به 

شکل دیگری خواهد بود. 
تضمین چهارم: ارتقای دانش فنی و س��رمایه گذاری در 
کش��ور  نیز یک ش��اخص مهم در همکاری های بین المللی 
به شمار می آید. تجربه ثابت کرده شرکای خارجی همیشه در 
انتقال تکنولوژی بهانه تراش��ی کرده و حاض��ر به ارائه آنها به 
طرف ایرانی نیستند. برای جلوگیری از این موضوع و ارتقای 
توانمندی صنعت قطعه س��ازی کش��ور می توان با مشارکت 
شرکت های مهندسی و طراحی خودرو صاحب یک برند شد و 
بتوان آن را به عنوان یک اهرم فشار در مذاکرات مورد استفاده 
قرار داد. ما باید صاحب لوگو و برند خود باشیم تا بتوانیم در 

روند مذاکرات نتایج خوبی را کسب کنیم.
تضمیـن پنجم: دریاف��ت ضمانت نامه ه��ای الزم ب��رای 
اج��رای تعهدات از ش��رکای خارجی هم الزم اس��ت. خروج 
پژو از کش��ور و عدم اجرای تعهدات این ش��رکت عاملی شد 
تا خسارت زیادی به خودروس��از ایرانی وارد شود. ایران باید 
در مذاکرات جدید خود تضامین الزم را برای اجرای تعهدات 
از ش��رکای خارجی دریافت کند. در سال 92 همکاری کیا با 
شرکت های خودروساز هنوز به نتیجه نرسیده بود و ایرانی ها 
برای عدم نصب تجهیزات این ش��رکت در خط تولید از آنها 
شکایت کردند که در نهایت قبل از آنکه دادگاه تصمیم نهایی 
این ش��کایت را اعالم کند کیا تعهدات خ��ود را انجام داد. در 
همکاری با ش��رکت های دیگر نیز ما بای��د از تضامین کافی 

استفاده کنیم تا آنها به راحتی بازار ایران را ترک نکنند.

اخبار

سازمان حمایت و خودروسازان 
ملزم به ارائه آنالیز قیمت 

محصوالت شدند
س��خنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت 
خودروس��ازان و س��ازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنن��دگان ملزم به ارائه آنالی��ز قیمت خودروهای 
تولی��د داخل در جلس��ه هفته آینده ش��دند.  س��عید 
باستانی در گفت وگو با عصر خودرو، در تشریح نشست 
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی با 
بیان اینکه در این نشست پنج تصمیم گرفته شد، گفت: 
در جلس��ه کمیسیون صنایع و معادن مجلس مقرر شد 
کارگروه مشترکی با حضور نمایندگانی از خودرو سازان، 
مجل��س، واردکنندگان، قطعه س��ازان و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تشکیل شود و این کارگروه تا سه شنبه 
 هفت��ه آینده فرص��ت دارد پیش��نهادهایی را ارائه کند. 
نماینده مردم تربت حیدریه، مه والت و زاوه در مجلس 
شورای اس��المی با اشاره به اینکه سه شنبه هفته آینده 
این نشست با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار 
می شود، گفت: مقرر ش��د درباره تأمین ارز قطعه سازان 
 و خودروس��ازان ه��م اقدام��ات الزم ص��ورت گی��رد. 
باستانی ادامه داد: در این نشست مقرر شد خودروسازان 
و س��ازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
آنالیز دقیق قیمت��ی را از خودروهای تولید داخل برای 
ارائ��ه در جلس��ه هفته آین��ده تهیه و مش��خص کنند 
 مبانی تعیی��ن قیم��ت خودروها کدام موارد هس��تند. 
وی ب��ا یادآوری این که آمار ض��د و نقیضی درباره آمار 
واردات خودرو وجود دارد، خاطرنش��ان کرد: گزارشی از 
واردات خودرو نیز باید تهیه شود که مقرر شد صالحی نیا 
مع��اون وزی��ر صنعت در این ب��اره گزارش��ی ارائه کند 
 تا تأثیر خودروه��ای وارداتی را در ب��ازار ارزیابی کنیم. 
باستانی تصریح کرد: همیشه بحث افزایش قیمت مدنظر 
خودروسازان بوده که ناشی از افزایش نرخ ارز، نرخ تورم 
ساالنه یا افزایش کیفیت است، که در این باره بحث مخالف 
و موافق صورت گرفت و نتیجه نهایی در جلس��ه هفته 
 آینده با حضور متولی بخش صنعت مش��خص می شود. 
سخنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی درباره تخصیص ارز 4200 تومانی به قطعه سازان 
و خودرو س��ازان نیز، گفت: در ماه های گذشته به دلیل 
اینکه اختالف بین ارز دولتی و آزاد کم بود و بازار ارز توسط 
دولت کنترل می شد خودروسازان ارز مورد نیاز خود را به 
ص��ورت آزاد تأمین می کردند اما در حال حاضر که این 
اختالف افزایش پیدا کرده دولت باید ارز 4 هزار و 200 
 تومانی را برای خودروسازان و قطعه سازان تأمین کنند. 
گفتنی اس��ت، جلس��ه دیروز کمیس��یون در خصوص 
افزایش قیمت خودرو با حضور یکه زارع مدیرعامل ایران 
خودرو، جهرودی مدیرعامل سایپا، صالحی نیا معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و قطعه س��ازان و وارد کنندگان 

خودرو برگزار شد. 

قطعه سازی احیا نشود صنعت 
خودرو بومی سازی نمی شود

ی��ک کارش��ناس صنعت خودرو گفت در ش��رایط 
پسابرجام، صنعت خودرو به خوبی از شرایط موجود 
بهره گرفته و همکاری با خودروس��ازان بین المللی را 
آغ��از کرد اما صنعت قطعه س��ازی هنوز آن طور که 

باید با شرایط جدید همراه نشده است. 
به گ��زارش پدال نی��وز، امیرحس��ن کاکایی اظهار 
ک��رد: در س��ه س��ال گذش��ته صنع��ت خ��ودرو با 
هدایت دول��ت قرارداده��ای مش��ارکت در تولید با 
 خودروس��ازان مطرح بین المللی منعقد کرده اس��ت. 
 وی ب��ا بیان اینک��ه تا اینجای کار ای��ن همکاری ها 
ب��ه نتایج خوبی رس��یده و ش��اهد س��رمایه گذاری 
خودروس��ازان مطرح بین المللی در ایران هس��تیم، 
قرارداده��ای  در  خوش��بختانه  ک��رد:  خاطرنش��ان 
جدی��د تضمین ه��ای الزم برای اس��تمرار همکاری 
از خودروس��ازان خارج��ی اخذ ش��ده ک��ه از جمله 
 آنها س��رمایه گذاری این ش��رکت ها در ایران اس��ت. 
 عضو هیأت علمی دانش��گاه علم و صنعت ادامه داد: 
بنابرای��ن به رغم خروج آمریکا از برجام روابط صنعت 
خودرو با خودروسازان خارجی ادامه خواهد یافت اما 
این وضعیت تلنگر خوبی اس��ت تا صنعت خودرو از 
توسعه توان داخلی به ویژه احیای صنعت قطعه سازی 
غافل نش��ود. وی افزود: در همکاری با خودروسازان 
مط��رح بین المللی انتق��ال تکنول��وژی به طور کامل 
باید ص��ورت گیرد، به گونه ای که بعد از چند س��ال 
خودروس��ازان داخلی بدون مش��ارکت خودروسازان 
خارجی بتوانند خودروه��ای به روز جهان را طراحی 
و تولید کنند که البته کامل شدن این فرآیند منوط 
به داخلی سازی قطعات و مشارکت قطعه سازان است. 
کاکایی ب��ا بیان اینکه در ای��ن زمینه باید صنعت 
قطعه سازی متحول شده و با همکاری با قطعه سازان 
بین المللی توان طراح��ی و تولید خود را ارتقا دهد، 
تصری��ح ک��رد: درواقع صنع��ت قطعه س��ازی ما نیاز 
ب��ه احیای دوباره دارد. این ش��رکت ها باید نس��بت 
ب��ه همکاری ب��ا قطعه س��ازان مط��رح بین المللی و 
 انتق��ال و بومی س��ازی تکنولوژی روز اق��دام کنند. 
 وی تأکید کرد: اگر صنعت قطعه س��ازی احیا نشود 
صنع��ت خ��ودرو موفق ب��ه بومی س��ازی کامل توان 
طراحی و تولید خودروهای روز جهان نخواهد ش��د 
زیرا واضح اس��ت که این قطعه سازان هستند که باید 
قطعات خودروها را در س��طح کیفی مناس��ب برای 

خودروسازان داخلی تولید کنند. 

سه شنبه
اول خرداد 1397
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کسب و کارامـروز8

مش��اور وزیر اقتصاد و عضو هیأت مدیره بانک ص��ادرات ایران با تأکید 
بر مزایای بی ش��مار برگزاری رویداد فین استارز در محیط بازار سرمایه و 
بازارهای مالی کش��ور گفت حضور استارتاپ های فعال در حوزه فین تک 

و س��رمایه گذاران در ای��ن روی��داد ب��زرگ و 
تالش��ی ک��ه فراب��ورس در جهت تس��هیل 
تأمین مالی اس��تارتاپ ها می کند به طور قطع 
زمین��ه را برای ارتقای بازارهای مالی کش��ور 
متناس��ب با نوآوری هایی ک��ه در این عرصه 
در س��طح جهانی رخ می دهد مهیا کرده و با 
ت��داوم این جریان باید منتظر ظهور و رش��د 
استارتاپ هایی همچون اسنپ ها، دیجی کاالها 
و. . . در فضای کش��ور باشیم.  به گزارش سنا، 
مجتبی لش��کر بلوکی اظهار ک��رد: زمانی  که 
آمازون کار خود را ش��روع ک��رد جف بزوس 
گف��ت »وقتی یک کره زمی��ن داریم، بیش از 
یک کتاب فروشی هم برای آن الزم نداریم« و 

کسب و کار خود را شروع کرد؛ بزوس در آن زمان حتی دفتر کار رسمی 
هم نداشت و جلسات خود با سرمایه گذاران را در یکی از کتاب فروشی های 

سنتی برگزار می کرد. 

وی ادامه داد: در آن هنگام وقتی این موضوع را با مدیرعامل بارنز اند نوبل 
که یک کتاب فروشی زنجیره ای بسیار معروف در آمریکا بود، مطرح کردند، 
او گفت که »آرزو بر جوانان عیب نیست«. آمازون سال به سال رشد کرد و 
اکنون جزو یکی از معروف ترین و معتبرترین 
شرکت هاست و چند روز پیش هم در خبرها 
آمد که صاح��ب آن ثروتمندترین فرد دنیا 
شده است.  عضو هیأت مدیره بانک صادرات 
ای��ران با تأکی��د بر اینکه وقت��ی دنیا تغییر 
می کند، باید با آن تغییر کنیم، افزود: در غیر 
این صورت اگر همچنان همان مدل قدیمی 
را به کار گیریم، ممکن است که چندی بعد 
از اوج قدرت و جایگاه نخست پایین آییم و 
کسانی که گمان نمی کردیم، زمین و منطق 
ب��ازی را تغییر دهند و قواعد را کامال عوض 
کنند.  لشکر بلوکی با تأکید بر اینکه رویداد 
فین استارز محل نمایش آمازون های بعدی 
اس��ت، گفت: نمی گوییم که تمامی اس��تارتاپ های حاضر در این رویداد، 
آمازون، اس��نپ یا دیجی کاالی بعدی هس��تند، اما حتما از بین آنها چند 

استارتاپ قوی و با آینده شکل خواهند گرفت. 

دورهمی کارآفرینان و نمایندگان دولت با هدف بررس��ی مش��کالت 
کس��ب و کارهای نوپا )استارتاپ ها( برای نخستین بار از بخش فرهنگ 
و هنر کلید خورد تا با افزایش درآمدزایی و نوآوری، راه های ساده تری 

ب��رای نقش آفرینی در بازارهای جهانی پیدا 
شود. 

ب��ه گزارش ایرنا، وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در چارچوب توس��عه کارآفرینی، 
فضایی را برای گفتم��ان نمایندگان دولت، 
دانش��گاه ها و کسب و کارهای نوپا باز کرده 
اس��ت تا از این طریق مس��یر ن��وآوری در 

بازارهای داخلی و خارجی فراهم شود. 
در تعریف اس��تارتاپ تأکیدی نیست که 
فعالیت آن در حوزه فناوری اطالعات باشد، 
اما به سبب تنوع کس��ب و کارهای نوپا در 
این بخش، تلقی عمومی تغییر کرده است. 
با این همه، هر نوع فعالیت نوپا به عنوان 

استارتاپ در نظر گرفته می شود. 
دیکش��نری وبستر، استارتاپ را یک کسب و کار جدید تعریف کرده 
اس��ت. مرکز کس��ب و کارهای کوچک آمریکا )یو. اس. اس. بی. آ( نیز 

آن را کسب و کاری دانسته که به طور عموم حول محور فناوری شکل 
گرفته است و قابلیت رشد باالیی دارد. 

در تعریفی جامع می توان گفت اس��تارتاپ یک سازمان موقت است 
که با هدف یافتن یک مدل کس��ب و کار 
تکرارپذیر و مقیاس پذی��ر، حول ایده های 
نوآوران��ه و خالقان��ه بنا می ش��ود؛ درواقع 
فرد یا افراد خوش��فکر ب��ا ایده های نو، در 
کس��ب  برای  روش های��ی  جس��ت و جوی 
درآم��د از آن ایده و تولید انبوه محصوالت 
ی��ا خدمات مبتن��ی بر آن ایده هس��تند؛ 
به ویژه با ن��وآوری در بازار ی��ا نوآوری در 

محصوالت و خدمات. 
برای راه اندازی یک اس��تارتاپ، حرکت 
در بس��تر فناوری ب��ه دلی��ل الزم نبودن 

سرمایه زیاد، امور را آسان تر می کند. 
کارآفرینی نیز فرآیندی اس��ت که پس 
از تش��خیص فرصت، به ایده  پردازی، بررسی و گزینش برخی ایده ها و 
نوآوری درباره آنها می پردازد، س��پس یک طرح کسب  و کار درباره آن 

می نویسد و به دنبال تأمین مالی و نمونه سازی اولیه می رود. 

هم اندیشی دولت و استارتاپ ها برای نقش آفرینی در بازار جهانیفین استارز، محل کشف استارتاپ هایی با آینده درخشان

در دنیای کس��ب وکار و استارتاپ ها همیشه بخش��ی از جذاب ترین داستان ها، 
روایت شکس��ت ها هستند؛ شکست هایی که برندهای بزرگ را به زیر می کشند یا 
شکست هایی که به کاالها یا محصوالت تازه ازراه رسیده جسارت می دهند که گام 
بلندتری بردارند. نشریه فوربس در مقاله ای به برخی از محصوالتی اشاره کرده که 
پیش از اوج گرفتن سقوط را تجربه کرده اند. به گزارش آینده نگر، در مقدمه مقاله 
فوربس آمده اس��ت:»تقریباً همه آدم ها شکست را به عنوان بخشی از مسیرشان 
تجربه می کنند. بنیان گذاران، سرمایه گذاران و ورزشکاران بزرگ، فرقی نمی کند، 
موفقیت همه روی شکس��ت های اولیه شان بنا ش��ده است. اینجا به معرفی چند 
محصولی می پردازیم که وجود دارند چون شکس��ت را تجربه کردند اما پشت سر 

این محصوالت کسانی بودند که جرات داشتند به کار ادامه دهند.« 
40-WD 

تاکنون فکر کرده اید که نام این روغن کارآمد )ضدزنگ و روان کننده اتومبیل و 
ماشین آالت( از کجا آمده است؟ انتخاب این نام از این حقیقت نشأت گرفته است 
که این فرمول در چهلمین باری که آزمایش برای رس��یدن به آن انجام می ش��د، 
سرانجام به دست آمد. با وجود اینکه این محصول در اصل برای استفاده در صنعت 
هوافضا تولید شده بود اما چنان در میان کارکنان خود شرکت تولیدکننده پرهوادار 
ش��د که کم کم در س��ال 1958 و در قالب اسپری روانه بازار شد. تصور کنید چه 
می شد اگر کسانی که روی این فرمول کار می کردند بعد از سی و نهمین آزمایش 

خود دست از کار می کشیدند. 
 نایلون حباب دار

سال 1960 بود که دو مهندس به نام های مارک کاوانس و اَل فیلدینگ نایلون 
حب��اب دار )bubble wrap( را ابداع کردند و هدف اولیه ش��ان معرفی یک نوع 
جدید از کاغذدیواری سه بعدی با بافتی متفاوت بود. این ایده یک شکست تمام عیار 
بود، ایده بعدی هم این بود که محصول تولیدش��ده را به عنوان نوعی عایق برای 
استفاده در خانه سازی معرفی کنند و البته آن ایده هم با شکست روبه رو شد. پس 
از مدتی دو تولیدکننده محصول به این نتیجه رسیدند که شاید بتوان این نایلون  ها 
را در بس��ته بندی به مصرف رساند. اس��تفاده از نایلون حباب دار به تدریج توسط 
ش��رکت آی بی ام و برای بسته بندی و جابه جایی محصوالت جدید کامپیوتری اش 
شروع شد و بعد از آن این محصول شکست خورده تبدیل به کاالیی پرهوادار شد 
و یک شبه مسیرش تغییر کرد. امروزه تعداد کمی از مردم می دانند که این نایلون 

محبوب کارش به عنوان یک محصول شکست خورده آغاز شد. 
 ضربان ساز

دستگاه های تنظیم کننده ضربان قلب یا ضربان ساز )Pacemake(  قبال بسیار 
بزرگ بودند، تقریباً هم اندازه تلویزیون. بعد شخصی به نام ویلسون گریسبچ مرتکب 
اش��تباهی شد که انقالبی در پزش��کی به وجود آورد. ویلسون هنگام ساخت یک 
دستگاه ضبط ضربان قلب، یک رزیستور )یکی از اجزای مدارهای الکترونیکی که 
مقاومت الکتریکی مورد نیاز را ایجاد می کند( با س��ایز اش��تباه را برداشت و آن را 
داخل مدار قرار داد. وقتی که قطعه نصب ش��د به نظرش رسید که صدایی مانند 
ضربان قلب انسان از آن به گوش می رسد. با کمی کار بیشتر او توانست این دستگاه 
را در ابعاد کوچک و سایز پنج در پنج سانتی متر مکعب تولید کند. نتیجه این کار 
تولید یک دس��تگاه ضربان س��از قابل کشت در بدن انس��ان بود که از همان زمان 

تاکنون زندگی هزاران نفر را نجات داده است. 
 اپل

اگر تا به حال مطلبی در مورد اس��تیو جابز، موس��س اپل خوانده باشید احتماال 
خودتان می دانید که این شرکت الکترونیکی پرهوادار از میان افت و خیزهای فراوان 
خودش را به اینجا رسانده است. این شرکت که در سال 1976 تأسیس شد، سهم 
خودش را از محصوالت شکست خورده در حوزه کاالهای الکترونیک داشته است که 

حتی در یک دوره بحرانی در سال 1985 منجر به برکناری موسس شرکت هم شد. 
عرضه دو محصول آی مک و آی پاد بود که اوضاع را برای شرکت زیرورو کرد، استیو 
جابز در سال 1997 به شرکت بازگشته بود و با این دو محصول تبدیل به یکی از 
نمادهای صنعت الکترونیک در جهان شد. اما بدون آن روزهای سخت و بحرانی و 
محصوالت شکست خورده، اپل هرگز نمی توانست به آنچه امروز هست تبدیل شود. 

 نینِتندو
امروزه شرکت نینتندو را به عنوان یک شرکت بازی های دیجیتال می شناسند 
که دورانی جدید را در این حوزه آغاز کرد. اما بدون ش��ک این ش��رکت کارش را 
با موفقیت آغاز نکرد. اولین محصول نینتندو یعنی کنس��ول بازی فامیکوم بعد از 
تنها چند ماه از بازار جمع شد. شکست آتاری در نیمه دهه 80 در بازار بازی های 
ویدئوی��ی در آمریکا این ب��ازار را تبدیل به ملغمه ای دره��م و برهم کرد و وقتی 
مجموعه نِس ش��رکت نینتندو در سال 1985 به بازار معرفی شد چندان فروشی 
نکرد. اما تا پایان س��ال 1986 دو کاراکتر کوچک این ش��رکت به نام های ماریو و 
لوئیجی تاریخ بازی های ویدئویی و کامپیوتری آمریکا را برای همیشه تغییر دادند. 

 دیسون
در س��ال های اخیر، دیسون به عنوان یکی از پرفروش ترین جاروبرقی های همه 
دوران ها ش��ناخته شده است. با وجود این، مس��یر بنیان گذار این شرکت، جیمز 
دیسون برای رسیدن به اوج پوشیده از شکست بود. او 5 هزار و 271 نمونه اولیه 
تولید کرد تا سرانجام موفق به طراحی و تولید جاروبرقی شد که واقعاً می توانست 
کار کند. اما حتی پس از این موفقیت هم نتوانس��ت حتی یک شرکت اروپایی یا 
آمریکایی پیدا کند که تولیدات او را تحت لیسانس خود قرار دهند. در نتیجه سال 
1993 او تصمی��م گرفت کارخانه خودش را راه بیندازد. تنها دو س��ال بعد از آن، 
جاروبرقی های دیس��ون در تمام دنیا شناخته شده بود. این نام تبدیل به نشانه ای 

شد از اینکه اگر هیچ وقت تسلیم نشوید نتیجه اش را می بینید. 
 رنگ مصنوعی

س��ال 1856، مواد مخص��وص رنگ آمی��زی از مواد طبیعی تولید می ش��دند. 
ش��یمیدانی 18 س��اله به نام ویلیام پرکین هم قرار نبود که این فرآیند را تغییر 
دهد. در واقع باید گفت که او روی خلق نس��خه شیمیایی داروی ماالریا متمرکز 
بود، داروی کوئینین. متأسفانه تجربیات او موفقیت آمیز نبودند و آنچه از آنها باقی 
مان��د نوعی بافت لجن مانند چ��رب و تیره بود. اما پس از رس��یدن به این نتیجه 
شکست خورده او متوجه شد که آن بافت لجنی کم کم به الیه ای ابریشمین با طیفی 
از رنگ بنفش تغییر شکل داد، این شفاف ترین رنگی بود که تاکنون دیده بود. رنگ 
مصنوعی ساخته شده توسط پرکین تبدیل به یکی از پرهوادارترین مواد در صنعت 
جهانی مد شد و کاری که او کرد تبدیل به انگیزه ای برای میکروب شناس آلمانی، 
پاول ارلیش ش��د که کار روی دارو را ادامه داد و تبدیل ش��د به یکی از پیشگامان 

حوزه ایمونولوژی در حوزه پزشکی و توانست جایزه نوبل را هم از آن خود کند. 
 ویتیز

صبحانه قهرمانان را می شناسید؟  )شعار شرکت Wheaties تولیدکننده غالت 
صبحانه( اما همیشه هم این محصول را با نام صبحانه قهرمانان نمی شناختند. یک 
روز یکی از متخصصان تغذیه در شرکت واشبورن کراسبی که سبوس گندم برای 
صبحانه تولید می کرد، کمی از محصول را به اشتباه بر روی صفحه داغ اجاق گاز 
ریخت. سبوس ها تبدیل به قطعات کوچک مسطحی مثل پولک شدند که مزه ای 
بسیار بهتر از محصول اصلی داشتند. بعد از 36 بار آزمایش شرکت موفق به تولید 
پولک های خوش��مزه ای شد که هنگام بسته بندی خرد نمی شدند. تا سال 1930 
نام س��ریال )عنوانی که به غالت صبحانه اطالق می شود( تبدیل به نامی آشنا در 
خانه ها ش��د و ش��رکت این موفقیت را مدیون تبلیغات و بازاریابی این محصول با 

کمک گرفتن از قهرمانان بیسبال بود. 

کو بون- مو، رئیس هیأت مدیره گروه ال جی در سن 73 سالگی درگذشت. 
به گزارش زومیت، روز گذشته دنیای فناوری یکی از شخصیت های تأثیرگذار 
تاریخ خود را از دست داد؛ کو بون-مو )Koo Bon-moo(، رئیس  هیأت مدیره 

گروه ال جی پس از یک سال مبارزه با تومور مغزی در سن 73 سالگی درگذشت. 
همانطور که در بین تمام شرکت های بزرگ کره ای مرسوم است، پس از درگذشت 

کو بون-مو، پسر او، کو کوانگ-مو )Koo Kwang-mo(، حکمرانی بر گروه 
ال جی را برعهده خواهد گرفت، کوانگ-مو در حال حاضر رهبر واحد نمایشگر های 

اطالعاتی ال جی محسوب می شود. کو بون-مو فقید سومین نسل از خانواده 
بنیانگذار ال جی به حساب می آمد، اما عموما از او به عنوان شخصیتی یاد می شود 

که ال جی را به غولی در دنیای فناوری بدل کرد. 
کو بون- مو در سال 199۵ به عنوان رئیس هیأت مدیره ال جی برگزیده شد. در 

آن زمان این شرکت کره ای Lucky Goldstar نامیده می شد و تمام کارکنان آن 
از کسب درآمد 30 تریلیون وانی )حدود 27 میلیارد دالر با وضعیت ارزی کنونی( 

خرسند بودند. وی در سال های بعدی مدیریت خود، به گسترش هرچه بیشتر 
تعامالت بین المللی و همچنین سرمایه گذاری های سرنوشت ساز در حوزه تولید 

نمایشگرها )به ویژه نمایشگرهای LCD( و باتری های لیتیوم-یونی دست زد که 
برای گوشی های هوشمند، تلویزیون های صفحه تخت و رایانه های شخصی کاربرد 
دارد. اکنون در سال 2018، ال جی با صرف نظر از وضعیت نابه سامان واحد موبایل 

آن، در زمینه مالی در حال رکوردشکنی است. 
کو بون-مو توانست در مدت مدیریت خود سود کالنی را برای ال جی به دست 

آورد، ولی این موضوع بدان معنا نیست که در دوره مدیریت او همه چیز بی نقص 
بوده است. ال جی با اینکه شرکت بزرگی است ولی کماکان در سایه رقیب خود 

سامسونگ حرکت می کند. ارتباطات خانوادگی مشکالتی فراتر از اعتراضات 
مبنی بر تبارگماری را برای ال جی به بار آورده است؛ به طوری که اخیرا شاکیان 

پس از مشخص شدن فرار مالیاتی اعضای خانواده کو بون-مو به دفاتر گروه ال جی 
تاخته اند. اگرچه ال جی بزرگ تر از هر زمان دیگری است، اما کماکان زیر سایه 
سامسونگ قرار دارد. با این همه نمی توان از نقش کو بون -مو در رشد ال جی و 

دستیابی آن به جایگاه فعلی چشم پوشی کرد. 
آینده ال جی بدون حضور رهبر فقید آن در خطر نخواهد بود. ال جی به لحاظ 

مالی در وضعیت پایداری قرار دارد، ضمن اینکه کو کوانگ -مو با سمت های اجرایی 
و واحد های مختلف ال جی آشنا است، در حال حاضر او صرفا باید بر حفظ موقعیت 

فعلی گروه ال جی تمرکز کند. 
 

8 ایده  شکست خورده ای که تبدیل به محصوالت جهانی شدند

رئیس هیأت مدیره  گروه ال جیشکست  های موفق به روایت فوربس
در سن ۷۳ سالگی درگذشت

یادداشت

کمیسیون مالیات ذیل انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی تشکیل شد. 
با هماهنگی انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی با سازمان امور مالیاتی 
کش��ور، مقرر شد کمیس��یون مالیاتی این انجمن به عنوان اولین برنامه کاری 
خود اس��تارتاپ هایی را که در طول دو س��ال گذشته با مشکل مالیاتی مواجه 
بوده اند، شناسایی کند و پرونده های آنها در کارگروه ویژه و مشترک با سازمان 

امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار گیرد. 
کس��ب و کارهایی که در طول دو س��ال گذشته با مش��کل مالیاتی مواجه 
بودند، می توانند مش��کل و مس��تندات خود را برای بررس��ی به کارگروه ویژه 

ارسال کنند. 
 

مشکل مالیاتی کسب و کارهای 
اینترنتی پیگیری می شود

سه شنبه
اول خرداد 1397

شماره 1071
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افزایش توانمندی زنان در مشاغل سخت و ورود آنان به عرصه کارآفرینی 
از بزرگ ترین دس��تاوردهای انقالب اسالمی است، اما مشکل بزرگ آنان 
کمبود مش��اوره های اقتصادی اس��ت و به گفته صاحبنظران شبکه های 

اجتماعی فعال و مشاوره در حوزه کسب و کار 
بیشتر از آنکه به کار زنان آید، مردانه است.  به 
گزارش ایرنا، کارآفرین فردی خالق، محرک و 
توانمند برای اش��تغال زایی است و کارآفرینی 
ب��ه توانایی اف��راد در خالقی��ت و هدایت کار 
برمی گردد و نمی ت��وان در این زمینه تفاوت 
جنسیتی قائل ش��د و مرد یا زن را کارآمدتر 
از دیگری دانست.  خوشبختانه طی سال های 
اخیر زنان کارآفرین از دایره مش��اغل خرد و 
خانگی فراتر رفته و به مشاغل تولیدی که به 
لحاظ فیزیولوژیکی نیروی مردانه را می طلبد، 
وارد شده اند و در این بین با مشکالتی مواجه 
شده اند که رفع آنها نیازمند اتخاذ نگاه ویژه به 

حوزه  کارآفرینی زنان است. 
براس��اس آخرین آمار در پایان تابستان پارسال، 2میلیون و 130 هزار 
نفر ش��اغل در استان خراسان رضوی وجود داشته اند که از این تعداد 64 

هزار و 589 نفر زن هستند، 78 زن در پست های مدیریتی استان شامل 
مدیرکل، معاون و رئیس اداره مشغول فعالیتند و 64 هزار و 589 زن نیز 

در پست های اداری و بخش عمومی استان اشتغال دارند. 
هفت ح��زب توانمند خراس��ان رضوی با 
هزار عضو فعال سیاس��ی توس��ط زنان اداره 
می ش��ود، 88 دهیار زن در خراسان رضوی 
فعالیت دارند و 200 عضو ش��وراهای شهر و 
روستا، یک هزار و 30 عضو هیأت علمی، 46 
هزار و 541 معلم، 124 هزار دانشجو در این 

استان زن هستند. 
ی��ک کارآفری��ن زن و فع��ال صنعتی در 
خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ایرنا، 
گفت: اگر ح��وزه کارآفرین��ی را با اصطالح 
نوآوری در کنار یکدیگر بگذاریم، هر فردی 
که تغییری در یک بخش یا مجموعه ایجاد 

کند، کارآفرین محسوب می شود. 
نس��رین یوسفی اظهار داش��ت: در کارآفرینی نمی توان نگاه جنسیتی 
داشت لذا خالقیت و نوآوری و تغییر را هم زنان و هم مردان در حوزه های 

مختلف می توانند داشته باشند. 

مایکروس��افت برای تقویت قابلیت مکالمه هوشمند کورتانا، استارتاپ 
سمانتیک ماشینز را که در زمینه توسعه هوش مصنوعی برای انجام مکالمه 
فعالی��ت می کند، تصاحب کرد.  مایکروس��افت برای تصاحب اس��تارتاپ 

Semantic Machines ک��ه در زمین��ه 
توس��عه سیستم های مکالمه مبتنی بر هوش 
مصنوع��ی فعالیت می کند به توافق رس��یده 
اس��ت. ردموندی ها تصاحب این استارتاپ را 
با هدف توسعه  و تقویت هرچه بیشتر قابلیت 
مکالمه کورتانا انج��ام می دهند. همانطور که 
اشاره کردیم، سمانتیک ماشینز سیستم های 
مکالمه مبتنی بر هوش مصنوعی را توس��عه 
می دهد که با استفاده از آنها می توان بات هایی 
برای صحبت ب��ا کاربران عادی توس��عه داد.  
به گزارش زومیت، مایکروس��افت با تصاحب 
سمانتیک نیروهای متخصصی را به استخدام 
خود درخواهد آورد که مش��ارکت در توسعه 

سیس��تم های مبتنی بر هوش مصنوعی قدرتمن��دی را در کارنامه دارند. 
برای مثال متخصصان سمانتیک توسعه هوش مصنوعی در سیستم هایی 
نظیر Google Now را انجام داده اند. مدیر ارش��د فناوری س��مانتیک، 

پیش از این مدیریت بخش فناوری تکلم در س��یری اپل را عهده دار بوده 
است. سایر اعضای تیم س��مانتیک متخصصانی هستند که پیش از این 
در کمپانی Nuance Communications مش��غول به کار بوده اند.  
مایکروسافت زمانی این خرید را انجام داد که 
بسیاری از شرکت ها در حال سرمایه گذاری 
گس��ترده برای توسعه هرچه بیشتر ویژگی 
مکالمه در دس��تیارهای صوتی هوش��مند 
هستند. چت بات ها، اسپیکر های هوشمند و 
دس��تیارهای صوتی هوشمند مورد استفاده 
در گوشی های هوش��مند در حال پیشرفت 
هس��تند و روند رو به رش��د آنها به گونه ای 
ادام��ه پیدا می کن��د تا عملک��ردی فراتر از 
اجرای تنها یک دستور صوتی داشته باشند.  
با خرید جدید مایکروس��افت انتظار می رود 
کورتان��ا در آینده  ویژگی ه��ا و قابلیت های 
بس��یار هوشمندانه تری داش��ته باشد. برای 
مثال احتماال در آینده شاهد این موضوع خواهیم بود که کورتانا قادر است 
مکالمات طوالنی تری داشته باشد و با به خاطر سپردن اطالعات پیشین 

شما، بتواند پاسخ های هوشمندانه تری ارائه دهد. 

 مایکروسافت برای تقویت قابلیت مکالمه کورتانامشکل زنان کارآفرین کمبود مشاوره های اقتصادی است
Semantic Machines را تصاحب کرد

اگ��ر تصور می کنید اقتص��اد گی��گ )gig economy( صرفاً برای 
گروه ه��ای کوچک حوزه فناوری جذاب اس��ت اش��تباه می کنید چون 

شرکت های بزرگ نیز عالقه شدیدی به این مفهوم دارند. 
درخواس��ت اخیر کمپانی »اوبر« )Uber( از واش��نگتن برای ایجاد 
ام��کان بهره مندی کارگران پیمانی از بیمه درمانی نش��ان دهنده تأثیر 
اقتص��اد گیگ بر تبدی��ل ماهیت کار اس��ت. سیاس��ت گذاران باید به 
درخواست »اوبر« توجه کنند و گفت وگویی را در خصوص پشتیبانی و 
حمایت بهتر از نیروی کار صنایع آینده ترتیب دهند. سیاس��ت گذاران 
همچنین باید در مورد نحوه انطباق سیاست های مربوط به نیروی کار 
در راستای ایجاد فرصت های اقتصادی بیشتر برای نیروی کار از سوی 

صاحبان مشاغل کوچک و کارآفرینان صنایع سنتی تر بیندیشند. 
مس��لما اقتص��اد گیگ ت��ا مدت ها مان��دگار و پایدار خواه��د بود و 
کمپانی ه��ای فع��ال در ح��وزه فناوری مانن��د اوب��ر )Uber(، َهندی 
)Handy( و تَسک َربیت )TaskRabbit(، که سال گذشته کمپانی 
س��وئدی آیکیا )Ikea( آن را خریداری کرد، به س��رعت در حال رشد 
هس��تند و فرصت ه��ای جدیدی را برای اش��تغال و یا کس��ب درآمد 
بیش��تر در اختیار افراد قرار می دهند.  براس��اس پژوهشی که در سال 
2016 توس��ط کمپانی »َمک کینزی« انجام ش��د، تقریباً 30 درصد از 
آمریکایی های واجد ش��رایط کار تاکنون به اقتصاد گیگ پیوسته اند و 
برخ��ی متخصصین نیروی کار نیز براین باورند که اقتصاد و نیروی کار 
آزاد )فریلنس��ر( مرتبط با آن احتماال طی یک دهه آینده بخش بیشتر 

نیروی کار آمریکا را به خود اختصاص خواهد داد. 
پیشنهاد اوبر به واشنگتن

درحالی که اقتصاد گیگ به همراه اتوماس��یون )هوشمندس��ازی( و 
هوش مصنوعی در حال تغییر تعریف کار در قرن بیست و یکم هستند، 
سیاست های حاکم بر نیروی کار نیز باید به تناسب این تغییرات تکامل 
یابند. نامه ای که »دارا خسروشاهی«، مدیرعامل کمپانی اوبر، به همراه 
س��ران اتحادیه بین المللی کارکنان خدماتی )SEIU( نوش��ته است تا 
واش��نگتن را به خلق یک »سیس��تم بیمه قابل انتقال« تش��ویق کند 

گامی در جهت تحقق هدف مذکور محسوب می شود. 
م��دل سیس��تم بیمه قاب��ل انتقال امکان دسترس��ی ب��ه بیمه های 
بازنشس��تگی و درمان��ی را ب��رای کارکن��ان ح��وزه اقتص��اِد گیگ در 
مرحله گذار آنها از سیستم قراردادهای کاری تمام وقت به فعالیت پاره 

وقت یا شغل های آزاد فراهم می کند. 
به عالوه، اگرچه ش��اید سیس��تم بیمه قابل انتق��ال بهترین راهکار 
برای رفع مش��کل موجود نباش��د، اما نقطه بسیار خوبی برای آغاز این 
گفت وگوهاست. پیاده سازی هر سیستم مشابه نیازمند اعمال تغییرات 
گسترده در قوانین ایالتی و محلی است. به عنوان مثال، برای موفقیت 
س��ناریوی بیمه قابل انتقال، قوانینی را بای��د برای ایجاد امکان انتقال 

بیمه برای کارکنان پیمانی تدوین کرد. 
گفتم��ان عموم��ی در خصوص این موضوع نش��ان از ش��کل گیری 
سیستمی کاماًل متفاوت دارد که صرفاً به ضرورت انطباق سیاست های 
کاری محلی و ایالتی قدیمی با نیروی کار به شدت درحال تغییر امروز 

آمریکا محدود نمی شود. 
به عالوه، اگرچه بیش��تر افراد فکر می کنند ک��ه اقتصاد گیگ و کار 

پیمانی تنها در حوزه فناوری در حال رشدند، اما این تصور غلط است. 
در ادامه س��ه راهی را معرفی می کنیم که کمپانی های سنتی از طریق 
آنه��ا به دنبال ورود ب��ه عرصه اقتصاد گیگ و حت��ی ارائه فرصت های 
کاری داوطلبانه ی مش��ابه اوبر به کارکنان خود هس��تند تا بتوانند در 

کنار کار روزانه خود منبع درآمد دیگری نیز داشته باشند. 
افزایش تعداد کارکنان در ساعات اوج تقاضا

کمپانی ه��ای فع��ال در صنایع مختل��ف )از خرده فروش��ی گرفته تا 
انب��ارداری( درح��ال روی آوردن به بس��ترهای کاری مبتنی بر تقاضا 
هس��تند تا بتوانند کارکنان موردنیاز خود را در فصل های پرمش��غله تر 
دراختیار بگیرند. به عنوان مثال، رستوران های زنجیره ای »پاپا جونز« 
زمانی که کارکنان کافی دراختیار ندارند )مخصوصا در روزهای شلوغ( 
تبلیغ��ات تحویل یکباره غذا را در برنامه »ونل��و« برای متقاضیان قرار 

می دهند. 
انبوه سپاری برای سفارش های بیشتر

خرده فروش ه��ا به دنبال یافتن راهی برای ارائه فرصت های کاری به 
افرادی هستند که می خواهند با تحویل سفارش یا کاال به درب منازل 
درآمد بیش��تری کس��ب کنند. برنامه هایی نظیر »آم��ازون فلِکس« به 
افراد امکان می دهند تا سفارش های محلی آمازون )Amazon( را به 
مش��تریان تحویل دهند. کمپانی »والمارت« نیز برنامه ای را به صورت 
آزمایش��ی اجرا کرده اس��ت که به کارکنان این کمپانی اجازه می دهد 
س��فارش ها را در سر راه خود از محل کار به سمت منزل به مشتریان 

تحویل دهند. 
اگرچه هنوز برای نتیجه گیری کمی زود است، اما همه مایلند بدانند 
که کمپانی آیکیا چه اقدامی برای ادغام »تسک ربیت« با دایره خدمات 

پس از فروش خود انجام خوهد داد. 
ایجاد امکان استخدام فریلنسر

درحال حاضر، بسیاری از کمپانی های بزرگ دنیا از خدمات فریلنس 
آنالین برای اس��تخدام نیروهای فریلنس��ر در فصول کاری پرمش��غله 
خود اس��تفاده می کنند. به عنوان مثال، کمپانی سامسونگ از سکوی 
فعالیت فریلنس »آپ ُورک« )Upwork( برای اس��تخدام نیروی کار 
ب��رای پروژه های ناگهانی اس��تفاده می کند و این روند س��بب کاهش 
هزینه های مدیریتی ش��ده است و با سلیقه نیروهای جوان تر و فعال تر 

نیز همخوانی بیشتری داشته است. 
همه این اقدامات جالب توجه هستند اما پرسشی که مطرح می شود 
این اس��ت، با افزایش ش��مار کمپانی هایی که اقتصاد گیگ را امتحان 
می کنن��د و این فرصت های درآمدزایی جدید را ارائه می کنند، آیا این 
کمپانی ها نیز ناچار به پیروی از قوانین کار موجود مانند قوانین مربوط 

به حقوق ماهانه، اضافه کار و بیمه و مزایا هستند؟ 
اقتصاد گیگ تقریباً 800 میلیارد دالر از هزینه ها را به خود اختصاص 
می دهد و با افزایش محبوبیت این ش��یوه کاری، سیاس��ت گذاران باید 
نح��وه انطب��اق قوانین جاری با نیازه��ای کارکن��ان و کارفرمایان این 
مش��اغل را م��ورد توجه قرار دهن��د.  در پایان باید گفت بدون ش��ک 
اقتص��اد و نی��روی کار آمریکا در میانه فرآین��دی تکاملی قرار دارد که 
فرصت های اقتصادی بیش��تری را در اختی��ار میلیون ها آمریکایی قرار 
می دهد، اما برای افزایش تعداد افرادی که از این فرصت ها نفع می برند 
بای��د سیاس��ت های محلی، ایالتی و فدرالی مربوط ب��ه نیروی کار را با 

سرعت باالی تغییرات عصر حاضر همگام کرد. 
entrepreneur :منبع

جذابیت رو به رشد شرکت های بزرگ و کوچک به اقتصاد گیگ

یادداشـت

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی گفت: این دانشگاه با جدیت از ایجاد و گسترش 
کسب و کارهای کوچک حمایت خواهد کرد. 

به گزارش مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسالمی، فرهاد رهبر در مراسم امضای 
تفاهم نامه میان واحد علوم و تحقیقات و اتاق تعاون ایران گفت: دانشگاه آزاد 
اس��المی و اتاق تعاون ایران باید تمام تالش خود را در راس��تای اجرایی کردن 
محورهای این تفاهم نامه انجام دهند.  وی با بیان اینکه امروز یکی از معضالت 
و آسیب های اجتماعی، یأس و ناامیدی در میان جوانان است، افزود: دانشگاه 
و صنع��ت بای��د بتوانند با تدوین برنامه هایی متناس��ب ب��ا تخصص جوانان و 
راهنمایی آنها به سمت ایجاد کسب و کار، روزنه امیدی برای آنها ایجاد کنند. 

رئیس دانشگاه تأکید کرد 

 حمایت دانشگاه آزاد
از کسب و کارهای کوچک

مترجم: زهره محمدی
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در شرکت هایی که با محدودیت بودجه 
روبه رو هس��تند، چط��ور باید درخصوص 
اهمی��ت و ارزش مادی یک برند صحبت 

کنیم؟ 
یک برند در واقع اغلب به عنوان چیزی 
غیر قابل لمس در نظر گرفته می ش��ود و 
ب��رای افراد و به طور کل انس��ان ها درک 
ارزش��ی که یک برند برای شرکت ایجاد 
می کن��د، ممکن نیس��ت. پ��س در زمان 
ایجاد و ب��ه عبارتی تعیی��ن ارزش برند، 
مشخص کردن اینکه برند شما شامل چه 
مواردی می شود و چه چیزهایی را در دل 
خود جای داده اس��ت، از اهمیت بس��یار 

زیادی برخوردار است. 
برن��د می توان��د در واقع ارزش نش��ان 
تج��اری، لوگو، بس��ته بندی، اس��تراتژی 
دیجیت��ال،  س��رمایه های  بازاریاب��ی، 
رنگ های استفاده ش��ده برای برند و... را 

در دل خود جای دهد. 
در واق��ع برن��د هر آن  چیزی اس��ت که 
مصرف کنندگان مرتبط با تصویر برند شما 
می دانند. با توجه به موارد اشاره شده، پس 
حتم��ا باید برندهای ب��زرگ و قوی ارزش 
بسیار زیادی داشته باشند. در ادامه نگاهی 
گ��ذرا می اندازیم ب��ه ارزش پنج م��ورد از 
باارزش ترین برندهای دنیا که توسط مجله 

فوربس شناسایی شده است: 
- اپل 3 میلیارد دالر

- مایکروسافت 7 میلیارد دالر
- کوکاکوال 9 میلیارد دالر
- آی بی ام 7 میلیارد دالر

- گوگل 3 میلیارد دالر
توسعه و تعیین ارزش برند

توس��عه برن��د نیازمند پول و س��رمایه 

اس��ت و برای این موضوع حیاتی اس��ت 
ک��ه بت��وان ارزش برند را ب��رای مدیران 
اجرایی و س��طح رهبری بازار و همچنین 

سرمایه گذاران مربوطه پیش بینی کرد. 
برنده��ا کم��ک می کنند ت��ا کاالها و 
خدم��ات از رقبای خود تش��خیص داده 
ش��ده و متمایز ش��وند، اما این ارزش را 
چگونه می توان روی یک ترازنامه نش��ان 

داد؟ 
راه ه��ای مختلف��ی ب��رای پرداختن به 
بحث ارزش گذاری ی��ک برند وجود دارد 
ک��ه البته برخ��ی از آنها ه��م قابل بحث 
هس��تند. درک و فهم مفهوم ارزش اغلب 
می توان��د مفهوم��ی س��خت باش��د. این 
موضوع اغلب به این دلیل است که ارزش 
در نظر افراد مختلف معانی مختلفی دارد 
و در نتیجه یک مفهوم واقع گرایانه و قابل 
مش��اهده نیست و ارزش آن براساس نوع 
و کیفیت استفاده از آن تعیین می شود. 

روش ه��ای معروف و ش��ناخته ش��ده 
ارزش گذاری شامل موارد زیر می شود: 
ارزش گذاری برند براساس هزینه 

تمام شده
برند مورد نظر براساس مجموع تک به 
تک هزینه ها یا مجم��وع ارزش دارایی ها 
و بدهی های برند ارزش گذاری می ش��ود. 
در واق��ع بای��د گفت ای��ن ارزش تجمیع 
هزینه هایی اس��ت که برای س��اخت برند 
از ب��دو ش��کل گرفتن آن تحمیل ش��ده 
اس��ت. مواردی که در زمان ارزش گذاری 
هزینه ها مدنظر ق��رار می دهید می تواند 
شامل تبلیغات گذشته، هزینه های ارتقا، 
هزینه ایجاد کمپین ها و هزینه های ثبت 
و اعطای لیسانس شود. شما می توانید از 

این روش هم زمانی استفاده کنید که به 
تازگی برند را ایجاد کرده اید یا اینکه وارد 

فرآیند توسعه مجدد برند شده اید. 
اس��تفاده از روش هزین��ه تمام ش��ده 
نیازمن��د این اس��ت ک��ه هزین��ه برند را 
ارزیاب��ی و هزینه ه��ای انجام ش��ده را به 
قیم��ت روز و ح��ال حاضر بی��ان کنید. 
همین روش می تواند برای توسعه مجدد 
ی��ا راه ان��دازی و معرفی مج��دد برند هم 
مورد اس��تفاده قرار بگیرد. نکته ای که در 
این باره باید در ذهن داش��ته باشید این 
اس��ت که در حالی که هزینه ها می توانند 
جمع آوری ش��وند و مورد اس��تفاده قرار 
بگیرند، اما رقم مشخص شده لزوما بیانگر 
ارزش فعل��ی برند نیس��ت. ارزش برند با 
اس��تفاده از این روش برابر با هزینه های 

تاریخی )قبلی( یا جایگزین برند است. 
ارزش گذاری برند براساس قیمت 

بازار
از  برن��د  ارزش گ��ذاری  روش  ای��ن 
یک ی��ا چن��د روش ارزش گ��ذاری با 
مقایس��ه برندهای مشابه که به فروش 
رس��یده اند، اس��تفاده می کند. شما در 
ای��ن روش از معامالت قابل مقایس��ه 
ب��ازار از قبیل ف��روش خاص یک برند، 
ف��روش یک ش��رکت قابل مقایس��ه یا 
بخش��ی از سهام یک ش��رکت استفاده 
می کنی��د. می توانی��د آن را این گون��ه 
در نظ��ر بگیرید که گوی��ی این همان 
قیمتی اس��ت که یک برند را براساس 
آن به فروش می رس��انند. ارزش برند با 
اس��تفاده از این روش براب��ر با مبلغ یا 
پیشنهاد فروش در بازار برای برندهای 

مشابه یا کامال یکسان است. 

ارزش گذاری برند براساس میزان 
درآمد تولیدی

از ای��ن روش ارزش گذاری اغلب تحت 
عنوان ش��یوه یا رویکرد در حال استفاده 
ن��ام ب��رده می ش��ود. ای��ن روش ارزیابی 
درآمد خالص آینده را که به طور مستقیم 
مرتبط با برند است برای مشخص کردن 
ارزش برن��د در حال حاض��ر مدنظر قرار 
می ده��د. ارزش برندی ک��ه با این روش 
به دست می آید در واقع برابر ارائه ارزش 
درآم��د، جریان های نقدی یا صرفه جویی 
در هزینه ها به صورت واقعی یا فرضیه ای 

ناشی از سرمایه برند است. 
ارزش برن��د یکی از مع��دود دارایی ها در 
کس��ب و کار اس��ت که می تواند یک مزیت 
رقابتی پایدار برای برند ایجاد کند. همچنان 
ک��ه می بینی��د روش های مختلف��ی برای 
این منظور وج��ود دارد که می توان از آنها 
اس��تفاده کرد و خود به این معناس��ت که 
تغییر دادن یا سوء اس��تفاده کردن از نتایج 
اندازه گیری ارزش برند خیلی سخت نیست. 
ای��ن  از  جلوگی��ری  منظ��ور  ب��ه 
سوء استفاده، مشخص کردن هدف نهایی 
از تعیین ارزش برند و همچنین استفاده 
از روش و فرضیات مناس��ب برای تعیین 
یک ارزش منصفانه از برند اهمیت بسیار 

زیادی دارد. 
البت��ه در پای��ان باید اضاف��ه کرد که 
منصفانه اس��ت اگر بگوییم ارزش گذاری 
برن��د بیش از اینکه یک علم باش��د، یک 
هنر اس��ت؛، ام��ا در واقع به ش��ما کمک 
می کن��د ت��ا ارزش نهفته در پش��ت برند 
خود را بشناسید و به توسعه آن بپردازید. 
ibazaryabi :منبع

چگونه ارزش برند خود را محاسبه کنیم؟ 

 با بیلبوردهای Mini میانبر بزنید یک برند در واقع چقدر ارزش دارد؟ 
 Mini قابلیت »اطالعات لحظه به لحظه ترافیکی 
)RTTI(« خ��ود در خودروهای��ش را از طریق یک 
کمپی��ن در فضای ب��از در برلین تبلی��غ می کند که 
امکان دسترس��ی رهگ��ذران به کلید ه��ای میانبر از 

میان شهر را به وجود می آورد. 
 Serviceplan Campaignآژان��س تبلیغات��ی
X  با اتصال در ها، نردبان ها و پنجره ها به بیلبورد ها، 
رهگ��ذران را دعوت به انتخاب راه های دیگر می کند. 
ای��ن اقدام از طریق انتقال پی��ام فوق رخ می دهد: با 
اتصال به Mini سریع تر از گذشته به نقاط مختلف 
شهر دسترسی پیدا کنید. تبدیل یک بیلبورد به یک 
راه پله روی یک دیوار به رهگذران اجازه اس��تفاده از 
ی��ک میانبر را می دهد. این در حالی اس��ت که یک 
بیلب��ورد دیگر روی یک تونل زیرگ��ذر خط راه آهن 
تاکید می کند. بیلبورد دیگری مردم را در حال عبور 
از یک زمین فوتبال به جای عبور از یک راه طوالنی 

اطراف بلوک خانه ها نشان می دهد. 
ب��ه گفته هانس  پیتر اس��پارر، مدی��ر عامل بخش 
ای��ده   ،Serviceplan Campaign X تولی��د 
 RTTI پوس��تر های میانبر، از ترجمه اصلی ویژگی
الهام گرفته ش��ده است که همیشه با وجود ترافیک 
در دنی��ای آنالوگ م��ردم، س��ریع ترین راه را عرضه 

می کند. 
آژان��س ف��وق همچنی��ن ب��ا اس��تفاده از ی��ک 
ش��رکت  و  برلی��ن  در  آژان��س  محص��ول  فیل��م، 
فیلمس��ازیNeverest، ب��ه تبلی��غ این اق��دام در 
فضای ب��از می پ��ردازد. ای��ن حرک��ت تبلیغاتی در 
کانال ه��ای اجتماع��ی Mini آلمان انج��ام خواهد 

شد.  

تبلیغات نامتعارفی که قرار است 
سرگرم کننده باشند

چه چی��ز وحش��تناک تر از واقعی ب��ود یک فیلم 
ترس��ناک اس��ت؟ باید بدانی��د که برای ع��ده ای از 
مش��تریان یک فروش��گاه، این تجربه رخ داده و یک 

فیلم ترسناک را در دنیای واقعی به چشم دیدند. 

مش��تریان یک فروشگاه لوازم الکترونیک، در سال 
2017 با دیدن دختر ش��یطانی فیل��م حلقه که در 
فیل��م با بیرون آمدن از صفح��ه تلویزیون قربانی اش 
را به قتل می رس��اند، به شدت ترس��یدند. این اتفاق 
ک��ه در نیوی��ورک رخ داد، بخش��ی از تبلیغ یکی از 

قسمت های فیلم بود. 
دختری که در فروش��گاه مش��تریان را می ترساند، 
بازیگ��ری بود که نقش س��امارا، بازیگر اصلی فیلم را 
بازی می کرد. سامارا در واقع روح انتقام جویی بود که 
مردم را هفت روز بعد از اینکه یک فیلم نفرین ش��ده 

را تماشا می کردند، به قتل می رساند. 
حس��اب رس��می فیلم، ویدی��وی فروش��گاه را در 
توییت��رش منتش��ر کرد و ای��ن ویدی��و 25000 بار 
ریتوییت ش��د و 24000 الی��ک را نصیب خود کرد. 

بسیاری از کاربران هم این رفتار را تایید نکردند. 
ترس نخس��تین واکنش��ی اس��ت که بس��یاری از 
مردم داخل فروش��گاه نشان می دهند. آنها حتی اگر 
قس��مت های قبلی فیلم را هم ندیده باشند، از دیدن 
دختری ک��ه موهای بلندش صورتش را پوش��انده و 
روی زمی��ن می خزد، می ترس��ند. فرد مس��ئول این 
فعالیت تبلیغاتی گفته اس��ت که تم��ام افراد بعد از 
واکنش اولیه، خندیده اند و راضی فروش��گاه را ترک 

کرده اند. 
خیلی ها ممکن اس��ت با دی��دن ویدئوی این خبر، 
به ط��راح آن تبری��ک بگویند و در دل تحس��ینش 
کنند. نکته مهم اما این اس��ت ک��ه یک برند تا کجا 
می تواند پیش برود و مرز بازی با احساسات مخاطب 
تا کجاس��ت؟ آیا این مرز را اخالق تعیین می کند؟ یا 
اینکه برندها باید بفروشند و مخاطب را به هر قیمتی 
با خود همراه کنند؟ مرز به گریه انداختن، ترساندن، 
دادن عذاب وجدان یا حتی خنداندن مخاطب را چه 

کسی تعیین می کند؟  
mbanews :منبع

تبلیغاتخالق

واقعیت تبلیغات )28(
خطرناک ترین کلمه- بخش دوم

چنین جمالتی را در نظر بگیرید: 
1. تبلیغ��ات )نه محصوالت( باید با تعداد زیادی از 

پیام های تبلیغاتی رقابت کنند. 
2. ب��ه همین دلی��ل، تبلیغات )ن��ه محصول( باید 

توجه مردم را جلب کند. 
3. ب��ه همین دلی��ل، تبلی��غ )نه محص��ول( باید 

متفاوت باشد. 
چنین منطقی محصول را نادیده می گیرد و پس از 
وقوع چنین اتفاقی، تبلیغ نیز بیهوده خواهد بود. این 
نمونه ای کالسیک از س��ردرگمی میان ابزار و هدف 
اس��ت، چنانچه محصولی ارزش پرداخ��ت هزینه را 
داش��ته باش��د، ارزش توجه نیز خواهد داشت. نباید 
برای جلب توجه مصرف کننده او را شوکه یا سرگرم 

کرد. 
سازنده باید محصولی جذاب ارائه کند. در غیراین 
صورت، بخش عظیمی از خالقیت و نوآوری او صرف 
خل��ق حقه هایی خواهد ش��د که تاثی��ر تبلیغات را 

کاهش می دهند. 
زمان��ی که ای��ن اصول نادی��ده گرفته می ش��وند، 
خوانن��دگان صرفا با صدایی ناک��وک نمی خوانند. در 

واقع غالبا هیچ صدایی به گوش نمی رسد. 
این مورد را در نظر بگیرید: 

اخی��را یک هیأت ژوری بس��یار برجس��ته وظیفه 
داوری جوایز تبلیغاتی س��االنه مجله س��تردی ریویو 
را برعهده گرفت. هیأت از رئیس س��ازمان اطالعات 
آمریکا، مدیر مدرسه عالی مدیریت بازرگانی دانشگاه 
کلمبیا، رئیس کمیته توس��عه اقتصادی، رئیس کالج 
اسمیت، مدیرعامل یک شرکت بزرگ روابط عمومی، 
رئیس دو آژانس بزرگ تبلیغاتی و حدود25 اس��تاد 
دانشگاه، ویراس��تار، ناشر، معلم و تاجر تشکیل شده 

بود. 
این گ��روه به ص��ورت کام��ال جدی طی��ف کامل 
تبلیغ��ات منافع عمومی، یا »ای��ده«، را مطالعه کرد. 
آنها تبلیغی را که در آن از مقام معلم تجلیل می شد 

به عنوان بهترین تبلیغ معرفی کردند. 

تصوی��ر این تبلی��غ، انتزاعی خالص توس��ط نقاش 
معروف، ویلی��ام بازیوتس بود. برای نق��اش، این اثر 
هنری نشان دهنده نقاشی های باستانی در غار است، 
جایی که داس��تان آموزش و معلم از آنجا آغاز ش��د. 
ولی به چشم یک بیننده معمولی، این اثر چیزی جز 
یک نقاش��ی کامال نامفهوم و یک س��ری لکه رنگین 
نیس��ت. پیام واضح و س��اده بود، 12 کلمه از کتاب 
آم��وزش هنری آدام��ز: »تاثیر معلم ابدی اس��ت؛ او 

هرگز از توقف تاثیر خود آگاه نخواهد بود.« 
ما به دلیل کنجکاوی این تبلیغ را با دقت بررس��ی 

کردیم و با دو اشکال اساسی مواجه شدیم: 
دقیق��ا 100درصد م��ردم نقاش��ی را درک نکرده 

بودند. 
دقیقا 85درصد از مردم پیام اصلی تبلیغ را متوجه 

نشده بودند. 
نظرات مردم در مورد نقاش��ی واقعا جالب اس��ت: 
»این تصویر یک س��نگ قبر است«، »یک کروکدیل 
اس��ت«، »در س��مت راس��ت موجودی ب��ا دهان باز 
ایس��تاده و در باالی س��رش کرم��ی در حال حرکت 
است«، »گربه ای به پش��ت دراز کشیده و به آسمان 

نگاه می کند«.
س��ایر نظرات در مورد کلیت تبلی��غ نیز به همین 
اندازه جال��ب بود: »چگونگی دس��تیابی به ابدیت را 
توضی��ح می دهد«، »برداش��ت من کهکش��ان بود«، 
»صرفا مدرن و جذاب اس��ت«، »احتماال قصد فروش 

کتابی را دارند«.
این علم ارتباطات نیست. 

این علم تکفیر است. 
نویس��ندگان بی ش��ماری فرض می کنن��د که در 
کلماتی مثل »تف��اوت«، »هوش«، »عجیب و غریب 
 و غیرمعمولی«، درست مثل سنگ کیمیاگر در زمان 
باس��تان، معنا و مفهومی اسرارآمیز و جادویی نهفته 
اس��ت و می توانند با اس��تخراج آن، آه��ن را به طال 

تبدیل کنند. 
متاسفانه، آهن تا ابد آهن باقی خواهد ماند. 

ما باید کار خود را با طال شروع کنیم. 
ادامه دارد. . . 
reality in advertisng منبع: کتاب

مدرسهتبلیغات BRANDایستگاهتبلیغات
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اهداف و نتایج برنامه وفاداری 
مشتریان

اهداف در برنامه وفاداری عالوه بر استراتژی حفظ 
مشتریان کنونی، جذب مشتریان جدید و همچنین 
بازگش��ت مش��تریان جدا ش��ده اس��ت. متخصصان 
مارکتینگ ب��رای برنامه وفاداری اه��داف متعددی 
را ذک��ر کرده اند که در ادامه به بی��ان برخی از آنها 

می پردازیم: 
- افزایش ارزش ایجاد شده برای مشتریان

- حفظ مش��تریان کنونی و جلوگی��ری از ریزش 
مشتریان

- افزایش فروش از طریق مشتریان کنونی
- ایجاد مزیت جدید در برابر رقبا

- ایجاد منفعت برای مش��تریان کنونی و افزایش 
وفاداری آنها

- تحلیل رفتار مشتریان کنونی
- تعیین میزان اثربخشی فعالیت های مارکتینگ

- سهولت در ارتباط با مشتریان
- افزایش کیفیت و ایج��اد تمایز در ارائه خدمات 

به مشتری
- هم��کاری با س��ایر ارائه دهن��دگان این خدمت 

)Co-Branding(
- استفاده به عنوان ابزار تبلیغاتی اثربخش

- ارائه پروموش��ن فروش هدفمند و سفارش��ی به 
مشتریان

- ایج��اد ارزش و ایج��اد جذابی��ت ب��رای جذب 
مشتری جدید

اگرچه وفاداری مش��تریان بس��یار مهم است، ولی 
نتای��ج اجرای ی��ک برنامه وفاداری موف��ق می تواند 
موجب حمایت جدی تر و تاثیر مس��تقیم در اجرای 
آن را در پی داش��ته باشد. در ادامه به بیان تعدادی 
از نتایج یک برنامه وفاداری موفق خواهیم پرداخت: 
- افزای��ش حجم فروش س��االنه ش��رکت یا یک 

سگمنت از مشتریان

- افزایش تعداد تراکنش های مشتریان
- افزایش میزان متوس��ط ف��روش در هر تراکنش 

به هر مشتری
- افزای��ش میزان متوس��ط فروش س��االنه به هر 

مشتری
- افزایش تعداد مشتریان

- کاهش نرخ ریزش مشتریان
- افزای��ش تعامالت مالی و غیرمالی مش��تریان با 

شرکت
- افزایش س��ودآوری فروش با هدایت مشتری به 

محصول دلخواه
- کاه��ش هزینه های تبلیغاتی و جذب مش��تری، 

کمیسیون فروش
- کاهش حساسیت مشتری به تغییرات قیمت

- افزایش طول عمر مشتری
- افزایش منافع ناشی از ارزش طول عمر مشتری

- کاهش هزینه های نگهداری و حفظ مشتریان
- ایجاد پول کاذب و ایجاد حس ذخیره مالی برای 

مشتری
البته باید توجه داش��ت که وفادار سازی مشتریان 
ب��دون در نظر گرفتن میزان ارزش آفرینی مش��تری 
ب��رای ش��رکت، صحیح نیس��ت، چراکه س��ودآوری 
کسب و کار در گرو رشد هم زمان چهار پارامتر تعداد 
مشتریان )N(، ارزش آفرینی هر مشتری )V(، تعداد 
  )S( حجم خرید هر مشتری ،)F( خرید هر مشتری

است.
hormond :منبع
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جل��ب اعتم��اد مش��تری کلیدی ترین 
عامل افزایش می��زان فروش محصوالت 
برند اس��ت که تنها با صداقت، روراستی، 
بازخ��ورد  ب��ه  اهمی��ت  و  ش��فافیت 

مصرف کننده امکان پذیر می شود. 
تاکن��ون  همان ط��ور ک��ه احتم��اال 
تجربه کرده اید، سراس��ر اینترنت پر از 
اخبار تقلب��ی و تیتره��ای مبالغه آمیز 
به منظور افزایش تعداد کلیک و بازدید 
از سایت ش��ده اس��ت. بنابراین جذب 
مخاط��ب از طری��ق بازاریاب��ی محتوا 
نیازمند جلب اعتماد مش��تری اس��ت. 
برندهای شناخته شده و قدیمی اعتماد 
مش��تری ها را در طول چند سال جلب 
کرده اند. اما کس��ب وکارهای کوچک و 
جدید چگونه می توانن��د با تولید چند 
خط محتوای ساده مشتری را به خرید 
از برند تشویق کنند؟ عوامل تاثیرگذار 
زی��ادی وج��ود دارن��د، ام��ا صداقت و 
روراس��تی دو عامل مهمی هستند که 
بدون ش��ک رضایت مش��تری را جلب 
می کنند. در ادامه این مقاله  به بررسی 
بیش��تر راه هایی ب��رای جل��ب اعتماد 

مشتری می پردازیم. 
1- استفاده از اینفلوئنسرها برای 

جلب اعتماد
اینفلوئنسر مارکتینگ یعنی تبلیغ برند 
توس��ط افراد معروف، یک��ی از روش های 
بازاریابی اس��ت که حتم��ا نمونه های آن 
را در ش��بکه های اجتماع��ی دیده ای��د. 
این م��دل بازاریابی به دو دس��ته میکرو 
اینفلوئنسر مارکتینگ و ماکرو اینفلوئنسر 
مارکتینگ تقس��یم بندی می شود. ماکرو 
اینفلوئنسرها افراد بسیار معروفی هستند 
که اغل��ب مردم آنها را می شناس��ند. اما 
میکرو اینفلوئنس��رها افرادی هستند که 
کمتر ش��ناخته ش��ده اند و معموال کمتر 
از 10هزار فالوئر در شبکه های اجتماعی 

دارند. 
این روزها ماکرو اینفلوئنسر مارکتینگ 
دیگر مانند گذشته جواب نمی دهد، زیرا 
تکنیک های  ب��ا  مصرف کنندگان  اغل��ب 
این روش بازاریابی آش��نا شده اند. با این 
حال 84درصد مصرف کنندگان، نقدهای 

آنالی��ن را به اندازه پیش��نهاد محصول از 
طرف دوستان شان قبول دارند. همچنین 
تنه��ا 23درص��د خری��داران معتقدن��د 
فروش��نده محص��ول در انتخ��اب آنه��ا 
نقش داشته اس��ت. پس سایر روش های 
اینفلوئنسر مارکتینگ هنوز هم به جلب 

اعتماد مشتری کمک می کند. 
میکرو اینفلوئنسر مارکتینگ مخاطبان 
را 60درص��د بیش��تر ب��ا برن��د درگی��ر 
می کن��د زی��را این اف��راد ش��خصا روی 
مهارت های شان س��رمایه گذاری کرده اند. 
فالوئره��ای کم این افراد مانند دوس��تان 
واقعی ش��ان هس��تند و ب��ه حرف��ی که 
می زنند اعتم��اد دارند. درحالی که ماکرو 
اینفلوئنسرها کسانی هستند که به خاطر 
چهره یا اس��تعداد بازیگری خود معروف 
ش��ده اند و ش��ناخت زیادی از برندی که 
تبلیغ می کنن��د ندارند، بنابراین بازخورد 
گرفتن مداوم از افراد کمتر شناخته شده 
خیل��ی تاثیرگذارتر از افرادی اس��ت که 
محص��ول مورد نظ��ر ارتباطی ب��ا زمینه 
کاری ش��ان ن��دارد. مردم دوس��ت دارند 
معتبر بودن محصول را از شخصی مانند 

خودشان بشنوند. 
2- شفافیت اهمیت باالیی دارد

همیش��ه فاصله اعتمادی زیادی میان 
خری��داران و فروش��ندگان وج��ود دارد. 
اغلب فروش��ندگان معتقدند شفاف عمل 
می کنند، ام��ا خری��داران چنین چیزی 
را ب��اور ندارند. به عن��وان مثال 85درصد 
فروش��ندگان معتقدند در ط��ول فرآیند 
فروش در مورد محدودیت های محصول 
خود ص��ادق بوده اند، ام��ا تنها 36درصد 

خریداران با آنها هم عقیده هستند. 
اغلب برندها یک جمله یا پیام مشخص 
دارند که صددرصد به آن وابسته نیستند 
و به همین دلیل برای مش��تری س��خت 
اس��ت که حرف ه��ای برند را ب��اور کند. 
مشتری ها دوس��ت دارند ویژگی ها، مزایا 
و معای��ب واقعی محص��ول را بدانند و با 
دید بهتری برای خری��د آن اقدام کنند. 
مردم توقع ندارند ی��ک محصول از همه 
نظر کامل باشد. آنها دوست دارند چیزی 
را که می بینند باور کنند و با دید بازتری 

محصول��ی ب��ا ویژگی های م��ورد نظر را 
خریداری کنند. روراست بودن و صداقت 
برندها باع��ث محبوبیت و افزایش میزان 
فروش محصوالت می ش��ود. مش��تری ها 
همچنین دوست دارند به شخصیت شان 
احترام گذاش��ته ش��ود. 66درص��د آنها 
زمانی که با یک شماره مورد خطاب قرار 
می گیرند، فروشگاه را برای همیشه ترک 

می کنند. 
3- تقویت حسن نیت مشتری

مصرف کنن��دگان دوس��ت دارن��د ب��ه 
دیگ��ران کمک کنن��د و بازخ��ورد خود 
را ب��ا دیگران به اش��تراک بگذارند. طبق 
تمایل  خری��داران  گزارش ه��ا 84درصد 
دارند تجربیات خود را در اختیار دیگران 
ق��رار دهند. ب��ا این حال تع��داد کمی از 
خریداران از حس��ن نیت مشتری به نفع 
خودشان اس��تفاده می کنند. البته ناگفته 
نمان��د که زمان برای همه مهم اس��ت و 
نمی توان انتظار داش��ت هر مشتری نقد 
کامل��ی از محصول بنویس��د. این وظیفه 
فروش��نده اس��ت که با طرح س��وال های 
چهار گزین��ه ای نظر خری��داران را جویا 
شود و در اختیار س��ایر مصرف کنندگان 
قرار دهد. همچنین نقدها باید براس��اس 
موض��وع دس��ته بندی ش��ود و در اختیار 
مش��تری های آن محص��ول ق��رار بگیرد. 
بنابرای��ن بهتری��ن کار ط��رح س��وال و 

جواب های کوتاه است. 
4- اهمیت دادن به نقد و بازخورد 

مشتری
همان ط��ور که در ابت��دا گفتیم، تعداد 
اخب��ار نامعتب��ر، نقدهای تقلب��ی و درز 
از  اطالع��ات کاربران توس��ط بس��یاری 
کسب وکارها رو به افزایش است. به عنوان 
مثال ش��رکت فیس بوک چند وقت پیش 
به انتش��ار اطالعات کاربرانش متهم شد 
و ش��رکت آمازون نی��ز از کاربران تقلبی 
ب��رای نوش��تن نقدهای مثب��ت در مورد 
محصوالت استفاده می کرد. انجام چنین 
کارهایی نه تنها اعتماد مش��تری را جلب 
نمی کن��د بلکه اعتماد جلب ش��ده را نیز 
از بی��ن می برد. ش��رکت Yelp به برخی 
افراد پول می داد تا برای برندهای خاص 

تبلیغ کنند. این ش��رکت نیز اعتماد خود 
در میان کاربران را از دس��ت داده اس��ت 
و تع��داد زی��ادی از آنها س��ایت را برای 

همیشه ترک کرده اند. 
مطمئن��ا س��ایت های تخصص��ی نقد، 
تنه��ا منب��ع کارب��ران ب��رای تحقیق در 
مورد برند نیستند. این روزها شبکه های 
اجتماعی تبدیل ب��ه یکی از منابع اصلی 
نقد و بررس��ی ش��ده اند. تمام الیک ها و 
کامنت هایی که در ش��بکه های اجتماعی 
گذاش��ته می ش��وند در حک��م بازخورد 
مشتری عمل می کنند. این یعنی برندها 
باید دقت بیش��تری روی جزئیات داشته 
باشند و تجربه بهتری برای مشتری رقم 

بزنند. 
۵- استفاده از بازخورد مشتری برای 

پیشرفت
مش��تری که زمان می گ��ذارد و نظر 
خود را در مورد محصولی بیان می کند 
یعنی اهمیت زیادی برای پیشرفت برند 
قائل اس��ت. در نتیجه کسب وکارهایی 
که به فکر اعتمادس��ازی هس��تند باید 
از ای��ن بازخوردها ب��رای بهبود کیفیت 
برند اس��تفاده کنند. شما نمی توانید به 
مش��تری بگویید در ای��ن زمینه خوب 
هستید، اما در زمینه دیگر ضعیف عمل 
می کنید. این باعث می ش��ود مش��تری 
س��راغ برن��د رقی��ب ب��رود. بازخوردها 
بهترین وس��یله برای شناس��ایی نقاط 
ضع��ف و تالش ب��رای از بین بردن آنها 
هس��تند. برندهایی که عملکرد شفافی 
دارن��د، بازخوردهای مش��تری را جدی 
می گیرن��د و ب��رای بهتر ش��دن تالش 
می کنند. آنها بعد از مدتی از تمام رقبا 
پیش��ی می گیرند و ب��ه برندی محبوب 

تبدیل می شوند. 
تکنولوژی و هوش مصنوعی به اندازه ای 
پیشرفت کرده اند که بسیاری از برندها از 
روبات ها برای خدمت رس��انی به مشتری 
استفاده می کنند. برقراری روابط انسانی، 
ش��فاف بودن و گ��وش دادن به بازخورد 
مش��تری از عوامل اصلی اعتمادس��ازی 

میان مخاطب و برند است. 
FORBES/zoomit :منبع

اعتمادسازی در دنیای سرشار از اخبار دروغین حوزه نوظهور بازاریابی محتوا و ۵ 
تغییر ضروری برای برندها )1(

گرچه بازاریابی محتوا در 15 تا 20 سال اخیر، 
به فعالیتی استاندارد برای تمامی برندها تبدیل 
شده است، اما مفهوم تولید محتوا، بهویژه برای 

مشتریان هدف، مفهوم جدیدی نیست. 
براس��اس وبالگ موسسه بازاریابی محتوا، این 
فعالیت همواره حول محور داستان س��رایی بوده 
اس��ت، اما خروجی های آنالین، موانعی ایجاد و 
ورود ب��ه حوزه نش��ر را کمت��ر کردهاند. دهه ها 
قبل، تنها برندهایی که سرمایه کافی برای چاپ 
آگهی های خود داشتند یا از یک برنامه رادیویی 
ی��ا تلویزیونی حمایت می کردند، می توانس��تند 
تولید محتوا داش��ته باش��ند. زمانیکه تکنولوژی 
رش��د ک��رد و پلتفرم هایی برای وبالگنویس��ی، 
به اش��تراک گذاری تصاویر و بارگذاری ویدئوها 
ایجاد شد، شرکت ها وصنایع بیشتری توانستند 
ص��دای خود را به گوش مردم برس��انند. اما در 
س��ال های اخی��ر، تغییرات زی��ادی در محتوای 
تولیدی -و نحوه رس��اندن آن به مردم- بهوجود 
آمده اس��ت. پنج روش تغییر اساس��ی محتوا و 
نظ��ر متخصصان درمورد آینده آن در اینجا ذکر 

شده است. 
بازاریابی محتوا؛ گذشته و حال

از متن به تصویر
مت النج��ی )Matt Langie(، مدیر ارش��د 
بازاریابی در پلتفرم تصویری بازاریابِی کیورالیت 
)Curalate( می گوید، از پستهای اینستاگرامی 
گرفته تا به اش��تراک گذاش��تن استوری اسنپ 
چت یا اس��تفاده از ایموجی برای رساندن پیام، 
مصرفکنن��دگان با اس��تفاده از تصاوی��ر، ارتباط 
برقرار می کنند نه با اس��تفاده از کلمات. بهدلیل 
ای��ن ارتباط بص��ری از س��وی مصرفکنندگان، 
برندها نیز بازاریابی محتوای خود را بهروزرسانی 
می کنن��د تا به سمتوس��وی این ن��وع از ارتباط 

کشیده شود. 
النجی می گوی��د »کانال های تصویری، نهتنها 
چگونگ��ی کش��ف و ارتب��اط افراد ب��ا برندها را 
تغییر، بلکه نوع تصاویری که مردم با آن ارتباط 
دارن��د را نیز تحتتاثیر ق��رار می دهند. دومینوز 
برن��دی  از  عال��ی  نمون��ه ای   ،)Domino`s(
اس��ت که مصرفکننده تصویری را بهسمت خود 
میکش��اند و س��ال گذشته، نخس��تین سیستم 
س��فارش غذا به ش��کل ایموجی را ایجاد کرده 
اس��ت -اگر یک پای می خواهید، ایموجی پیتزا 

را توییت کنید.«
الرن فریتس��کی )Lauren Fritsky(، مدیر 
ارش��د محت��وای جهانی در ش��رکت تکنولوژی 
بازاریابِی مدیام��ث )MediaMath( می گوید، 
گرچ��ه هنوز هم محتوای طوالن��ی وجود دارد، 
ام��ا این روزه��ا محت��وای تصوی��رِی کوتاه تر و 
قابلهضم ت��ر - اینفوگرافیک ها، ویدئوهای کوتاه، 

آزمون های تعاملی و...- هنجار شده  است. 
از مناسب بودن برای تمام شرایط تا خصوصی 

شدن 
پگ��ی چن، مدیر ارش��د بازاریاب��ی محصول در 
SDL- ارائهدهن��ده راه ه��ای تجرب��ه مش��تری- 
میگوی��د برندها بر راهبرد محتوای مناس��ب برای 
تمام ش��رایط تاکید داش��تند که در آن همهچیز 
به یک ش��یوه تهیه شده و برای مخاطب فرستاده 
می ش��د. روش ه��ای توزیع ت��ک- کان��ال، دیگر 
در دنیای��ی که مش��تریان از محتوا با س��رعت و 
در ش��بکه های موردنظرشان خودش��ان استفاده 

می کردند، جایی نداشتند. 
نی��وز  دیل��ی  بیزین��س  روزنام��ه  ب��ه  چ��ن 
گفت:»مصرفکنن��دگان، انتظار ی��ک تجربه ثابت 
را در تم��ام روابط دیجیتال��ی و فیزیکی دارند. در 
روزهای اول، به وب س��ایت ها بهچشم بروشورهای 
آنالین نگاه می شد. امروزه، وب سایت ها باید طوری 
طراحی ش��وند که با تعداد زیادی از »رویکردهای 
مشتری« سازگار باشند. برندها باید مشتریان خود 
را دستهبندی کنند تا نیازها و خواسته های شان را 
بشناسند و تجربیاتی دیجیتالی به آنها ارائه بدهند 

که برایشان مفید باشد.«
تام وایلد، نائب رئیس ارش��د توس��عه راهبردی 
در ارائه روشهای بازاریابی یونیورسال وایلد گفت: 
ایده تجربه ثابت مش��تری در تمرکز بازاریابان بر 

روش های توزیع محتوا کامال مشخص است. 
وایلد افزود: مش��کل رس��یدن محتوای مناسب 
در زمان نامناس��ب و به افراد نامناس��ب چیست؟ 
برای اطمین��ان از اینکه تالش ف��راوان به نتیجه 
خواهد رسید، بازاریابان راهبردهای توزیع خود را 
بهش��کلی عمیق تر بررسی می کنند. با پلتفرم های 
بیش��تر ب��رای توزیع محتوای��ی که دائم��ا ایجاد 
می ش��ود، بازاریاب��ان می دانند که بای��د در تمام 
نقاط، تناس��ب وجود داشته باش��د. برندهایی که 
مس��ئله توزیع محتوا را بهشکلی ثابت و کلی حل 
می کنند، تمایل و وفاداری بیشتری در مشتریهای 
خود مش��اهده می کنند؛ امری که تمام بازاریابان 

می دانند برای ادامه موفقیت الزم است.«
ادامه دارد. . . 
businessnewsdaily :منبع
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خوش بینی کاذب در عرضه امتیاز 
کسب و کار باعث شکست می شود

اعطای امتیاز فعالیت، یکی از روش های گسترش کسب و کار 
اس��ت که موفقیت در این عرصه، به بررس��ی کامل ش��رایط 
توس��ط هر دو طرف قرارداد نی��از دارد. رؤیای عرضه فراگیر 
امتیاز فعالیت، بسیاری از صاحبان کسب و کار های کوچک را 
تحت تاثیر قرار داده است. اغلب مدیران شرکت های کوچک 
با داستان های موفقیت بس��یاری از کسب و کار های خرد که 
با بهره گیری از مدل فرانش��یز )به عنوان مسیر رو به رشد در 
اقتصادی موفق( اکنون امتیاز خود را به سراسر کشور یا قاره 
می فروش��ند، تحت تاثیر قرار می گیرند. اما بسیاری از کسب 
وکار های فرانش��یزی نتایجی در حد انتظارات خود کس��ب 

نمی کنند. 
ویکی پدیا: فرانش��یز )انگلیس��ی: Franchise( یا امتیاز 
که با نام های فرداد، برترانه نیز ش��ناخته می ش��ود گونه ای از 
کس��ب و کار است که بر پایه آن به یک ش��رکت اختیار داده 
می ش��ود که تولیدات یا فرآورده های شرکت دیگر را بفروشد 
و در برابر آن مبلغی دریافت کند. کس��ب و کارهای کوچک با 
اخذ فرانشیز می توانند تحت یک نام بازرگانی مشترک فعالیت 
کنند و همگی از یک متد موفق )که پیشتر آزمایش شده( و 

بازاریابی مشترک بهره گیری کنند. 
صرف نظ��ر از اعتبار منب��ع اصلی، معیار ه��ای مربوط به 
عملکرد  استارتاپ های فرانش��یز دشواری راه اندازی این مدل 
کسب و کار را بهتر آش��کار می کند. نتایج تحقیقات حاکی از 
آن است که درصد قابل توجهی از استارتاپ های حق  امتیازی 
که با برند جدید وارد عرصه شده اند در چهار سال اول جذب 
مش��تری قابل توجهی نداشته اند. بسیاری از این افراد پس از 
شکس��ت اولیه کامال دور این فعالیت را خط می کش��ند و به 
ش��غل  قبلی باز می گردند. دلیل اصلی چنین شکس��ت هایی 
انتظارات بنیان گذاران برای کس��ب نتایج کس��ب و کارهای 
قدیمی و ریشه گرفته، در کوتاه مدت است. آنها اغلب مسیر را 

هموار می پندارند و تصور هیچ  گونه شکستی را ندارند. 
موسس��ه تحقیقات��ی فرانش��یز گری��د مطالعات��ی درباره 
کسب و کار هایی که امتیاز فعالیت خود را واگذار کرده بودند، 
در دوره 10 ساله ای از سال 2007 تا 2017 انجام داده است. 
این ش��رکت ها به هشت گروه از 0 )استارتاپ های منطقه ای( 
تا 100 )ش��رکت های بزرگ ملی( دس��ته بندی شده بودند. 
مطالعات نشان داده بود که کسب موفقیت های نسبی مستلزم 

تالش و زمان نسبتا زیادی است. 
 6/30 درصد استارتاپ هایی که از چهار سال قبل )2003( 
ب��ا پوش��ش تمامی مناطق کش��ور آغاز کرده بودن��د، بعد از 
10 س��ال کمت��ر از نصف این مناطق را در اختیار داش��تند. 
متاسفانه اکثر کارآفرینانی که وارد این عرصه می شوند چنان 
خوش بین��ی کاذبی ب��ه موفقیت محض دارند ک��ه آمار های 

ارائه شده را باور نمی کنند. 
فرآیند های الزم برای کسب نتایج موفق

مدیران کسب و کار هایی که به دنبال عرضه امتیاز فعالیت 
خود هستند باید قبل از اقدام به عرضه اطالعاتی درباره فرآیند 
و مدل کس��ب و کار های فرانش��یزی از منابع مختلف شامل 
همکاران تجاری، قوانین ملی و منطقه ای کسب کرده باشند. 
1- برای کسب این اطالعات فقط به کارگاه های آموزشی و 
تبلیغاتی اکتفا نکنید. در عصر ارتباطات می توانید از اینترنت 
اطالعات بس��یاری را درباره خم و چم کار به دس��ت آورید و 

درک عمیق تری درباره وضعیت بازار و رقبا داشته باشید. 
2- توج��ه خود را به الزام��ات و ملزومات موفقیت در این 
مس��یر معطوف کنید. حواس��تان را جمع کنی��د که فریب 
داستان های موفقیت   تبلیغاتی را نخورید. حتی اگر کارشناس 
نیز هستید بهتر اس��ت بی گدار به آب نزنید. همیشه از افراد 

داناتر مشورت بگیرید و قبل از هر اقدامی خوب فکر کنید. 
3- برای کشف بهترین موقعیت همواره پتانسیل بازار  های 
اقتصادی و کشش مناطق مختلف را بررسی کنید. متاسفانه 
بس��یاری از استارتاپ ها در یک رویه از پیش شکست خورده 
در قدم اول در حالی که توان کافی برای برند سازی و خدمات 

پشتیبانی را ندارند پوشش کل کشور را به عهده می گیرند. 
4- همه س��رمایه خود را به گس��ترش سیستم اختصاص 
ندهید. هزینه های پش��تیبانی و بازاریابی به مرور سر به فلک 
خواهند کشید. بعضی از مدیران بدون درک کافی از سختی  
فروش های اولیه، اکثر سرمایه خود را برای راه اندازی سیستم 
هزینه می کنند و برای اداره آن، هزینه پرس��نل، برنامه های 

تبلیغاتی بودجه کافی را در نظر نمی گیرند. 
5- هر چقدر که دسترسی دارید از تجربه کسانی که تجربه 

و فعالیت عملی در این زمینه داشته اند راهنمایی بگیرید. 
6- اجازه ندهید تبلیغات کاذب شما را فریب دهد. همواره 
با کس��ب اطالعات کافی خردمندانه و با احتیاط پا به میدان 

بگذارید. 
7- اگرچه بعضی از کسب وکار های امتیازی رشد بسیاری 
سریعی داشته اند، ولی همواره سعی کنید انتظارات معقولی 
از کسب و کار خود داشته باشید و به امید رشد سریع سرمایه 

خود را یک شبه به باد ندهید. 
از اشتباهات متداول زیر اجتناب کنید

بر خالف ادعای برخی از مشاوران، هر کسب و کاری مناسب 
عرضه امتیاز نیس��ت. معموال در فرآیند ارزیابی های اولیه  به 
پتانس��یل های تئوری تاکید و عملی بودن و استقبال بازار به 

فراموشی سپرده می شود. 
خوش بینی کوکورانه باعث می شود که در تحلیل وضعیت 
دچار اش��تباه ش��وید و ناخودآگاه مش��اوران تان را مجبور به 

حمایت از پروژه و تصدیق طرح کنید. 
معموال مدی��ران و کارمندان فاقد مهارت ه��ای الزم برای 
ادار ه چنین سیستمی هستند. چنین ضعف هایی معموال در 
وضعیت هایی مانند ناتوانی در هدایت واحد های چند  منظوره 
خود را نشان می دهند. افراد فعلی سیستم جدید را با همان 
روش و منطق قبل اداره می کنند که معموال ناکارآمد اس��ت. 

کمبود نیرو نیز مزید بر علت است. 
FORBES/zoomit :منبع

چندین س��ال اس��ت ک��ه ابر 
اکثر  م��ارول  دنیای  قهرمان��ان 
رکورده��ای ف��روش را تصاحب 
می کنن��د و ای��ن ام��ر بیانگ��ر 
اهمیت تجاری آنهاس��ت. با این 
از  ح��ال در ش��خصیت هریک 
آنها ویژگی هایی وجود دارد که 
می تواند ح��اوی نکات ارزنده ای 
ب��رای مدیران باش��د. در همین 
راستا و در ادامه به بررسی پنج 

مورد خواهیم پرداخت. 
1- کاپیتان آمریکا 

در رابط��ه با کاپیت��ان آمریکا 
می توان گفت که وی نام فردی 
به نام اس��تیو راجر است که به 
علت ضعف جس��مانی نمی تواند 
در ارتش حضور موثری داش��ته 
باش��د، با این حال به این خاطر 
ک��ه از هوش باالی��ی برخوردار 
اس��ت، تحت آزمایش هایی قرار 
می گی��رد ک��ه ب��ه وی قدرتی 

ماورایی می بخشد. 
وی از جمله افرادی است که 
همواره از وی چه��ره ای آرام را 
به تصوی��ر می کش��ند. در واقع 
وی به چند دلیل از ایده  آل های 
مدیریتی برخوردار اس��ت. برای 
مث��ال وی هم��واره تصمیمات 
خود را در شرایط مختلف تغییر 
می دهد و ای��ن تغییرپذیری در 
کنار منطقی ب��ودن وی، باعث 
می شود تا اوضاع همواره بروفق 
مراد وی باش��د. با این حال وی 
به مانند س��الح اصلی خود که 
یک سپر است همواره محافظ و 
پشتیبان تیم خود است. درواقع 
وی در تمام��ی مجموعه ه��ا از 
تیمی برخوردار است که به وی 
در انجام کارها کمک می کنند. 
ب��ه دلی��ل اهمیتی ک��ه وی به 
تی��م خود می دهد، وی در صدر 

لیست ما قرار گرفته است. 
نکته مدیریتی: 

فش��ار کاری نباید باعث شود 
تا ش��ما مهم تری��ن دارایی خود 
یعن��ی تیم��ی را ک��ه تش��کیل 
داده اید فرام��وش کنید. درواقع 
رابطه ش��ما در هر شرایطی باید 
دو طرف��ه و به ص��ورت حمایتی 

باشد. 
2- مرد آهنین

تونی استارک فردی است که 
به عن��وان مرد آهنین ش��ناخته 

می  شود. در رابطه با وی می توان 
گفت که او یک ثروتمند اس��ت 
که با اخت��راع زره آهنین خود، 
توانس��ته اس��ت ب��ه قهرمان��ی 

دوست داشتنی تبدیل شود. 
وی نماین��ده جامعه مدیرانی 
اس��ت که هر کارمندی آرزوی 
درواق��ع  دارد.  را  وی  ب��ا  کار 
مدیران شوخ طبع و شاد همواره 
ج��وی فوق العاده را به ش��رکت 
می بخشند که این انرژی خوب 
در نهای��ت به تمام��ی افراد تیم 
اگرچه  منتق��ل خواه��د ش��د. 
ثروتمندترین  اس��تارک  تون��ی 
قهرمان محس��وب می شود،  ابر 
با این حال حف��ظ روحیه خود 
در تمام��ی ش��رایط از جمل��ه 
ویژگی هایی اس��ت که وی را به 
مدیری محبوب تبدیل می کند. 

نکته مدیریتی: 
هی��چ ف��ردی را نمی توانی��د 
بیابید که تمای��ل به کار کردن 
با افراد خش��ک و عصبی داشته 
باش��د. در واق��ع ب��ا توج��ه به 
اینک��ه مح��ل کار در اصل خانه 
دوم اف��راد محس��وب می ش��ود 
به همی��ن دلیل راحت��ی آن از 
بدون  اس��ت.  اولویت ها  جمل��ه 

شک در صورتی که می خواهید 
راندم��ان کاری و میزان رضایت 
ش��غلی افراد را باال ببرید، الزم 
اس��ت تا مانند قهرم��ان مذکور 
س��خت گیری بی��ش از ح��د را 
کن��ار بگذاری��د و انتقال دهنده 
حس خوب و شادی به تیم خود 

باشید. 
3- پلنگ سیاه 

در رابط��ه با وی تنها می توان 
گفت که او پادشاه شهری است 
که بنا به دالیلی از نظر سایرین 
دور مانده و قدرت ماورایی خود 
را از طری��ق تزری��ق دارویی به 

دست آورده است. 
را  وی  بت��وان  ش��اید 
ناش��ناس ترین فرد این لیس��ت 
دانس��ت. ب��ا ای��ن ح��ال وی از 
خصوصی��ت مثبت ع��دم قبول 
اس��ت.  برخ��وردار  شکس��ت 
درواقع وی همواره در ش��رایط 
حس��اس از خود جسارت کافی 
نش��ان داده و ای��ن امر از جمله 
ویژگی هایی است که هر مدیری 

باید از آن بهره مند باشد. 
نکته مدیریتی: 

در  و  نترس��ید  شکس��ت  از 
مواجه��ه با آن به دنبال کس��ب 

تجرب��ه باش��ید. همچنین الزم 
است تا از مشاوره افراد با تجربه 
استفاده کنید و همواره انگیزه و 
جسارت را در خود حفظ کنید. 

4- ثور
ث��ور را باید تنه��ا ابرقهرمان 
دنی��ای مارول دانس��ت که یک 
خدا محس��وب می شود و ریشه 
قدرت ماورای��ی وی نیز به این 

علت است. 
ثور را هموراه به عنوان فردی 
ب��ه تصوی��ر کش��یده اند که با 
استفاده از چکش خود می تواند 
هر دشمنی را زمینگیر کند. با 
این حال در جدیدترین نسخه 
از این فیلم، این قابلیت از وی 
س��لب می ش��ود و وی مجبور 
است تا خود را با شرایط جدید 
وفق دهد. درواقع این فیلم در 
تالش اس��ت تا به اف��راد ثابت 
کند که همواره نباید با تکیه بر 
یک قابلیت و توانایی کار خود 
را ادامه دهند. در همین راستا 
بس��یار مهم است که محدوده 
توانایی هایی خود را گس��ترش 
دهید. همچنین توجه داش��ته 
باش��ید ک��ه ق��درت واقعی در 
درون خود ش��ما وجود دارد و 

نبای��د آن را در چی��ز دیگری 
جست و جو کنید. 

نکته مدیریتی: 
همواره باور داش��ته باشید که 
راه دیگ��ری نیز وج��ود دارد و 
نباید در صورت از دس��ت دادن 
مزیت رقابتی خود، همه چیز را 
از دست رفته تصور کنید. با این 
حال در این مسیر ضروری است 
تا برنامه و استراتژی جدیدی را 
اتحاذ کنید، در غیر  این صورت 
اقدامات ش��ما نتیجه مطلوب را 

به همراه نخواهد داشت. 
۵- استار لرد

اس��تار لرد با ن��ام اصلی پیتر 
قهرمان��ان  جمل��ه  از  کویی��ل 
نوظهور دنیای مارول محس��وب 

می شود. 
درواق��ع این فیل��م قهرمانی 
را ب��ه تصویر می کش��د که در 
ابت��دا کام��ال خودمح��ور بوده 
با ای��ن حال در ادام��ه مجبور 
به تش��کیل تیمی ب��رای خود 
می شود. در این فیلم به خوبی 
بهت��ر ش��دن اوض��اع پ��س از 
تشکیل تیم به نمایش گذاشته 
می شود. با این حال نکته مهم 
در ای��ن رابطه تن��وع افراد آن 
است. اگر این فیلم را مشاهده 
کرده باشید، می دانید که هیچ 
ی��ک از اف��راد تیم ب��ا دیگری 
ندارد.  ش��باهتی  کوچک ترین 
اگرچه این ام��ر در ابتدا نوعی 
ضع��ف تلقی می ش��ود، با این 
حال ای��ن ویژگی امری مثبت 
محس��وب ش��ده و مح��دوده 
عملک��رد را به ش��دت افزایش 
می ده��د. بدون ش��ک این امر 
در ابتدا کامال دش��وار اس��ت و 
در فیلم نیز این موضوع نشان 
داده شد. با این حال در نهایت 
افراد به این درک دس��ت پیدا 
خواهند کرد که برای موفقیت، 
راهی جز همکاری پیش روی 

خود ندارند. 
نکته مدیریتی: 

نتایج تحقیق��ات حاکی از آن 
اس��ت که وجود تیمی متشکل 
از اف��راد مختلف، به قدرتمندی 
هرچه بیشتر آن کمک بسیاری 
خواه��د ک��رد و ضعف ه��ا ب��ه 
بهترین شکل تحت پوشش قرار 
خواهند گرفت. به همین خاطر 
الزم است  در تشکیل تیم خود 

به این نکته مهم توجه کنید. 
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مدیریت را از قهرمانان مارول بیاموزید آیا برای راه اندازی استارتاپ تان به 
وام کسب و کار نیاز دارید؟ 

افزای��ش س��رمایه در مراح��ل کاش��ت ای��ده و 
راه اندازی کس��ب و کار، فرآیندی دشوار است. البته 
اقداماتی وج��ود دارد که با انجام آنه��ا، می توانید 
اطمینان حاصل کنید کسب وکارتان شانس خوبی 

برای دریافت وام دارد. 
اگر می خواهید وام کسب و کار دریافت کنید باید 
برای این سواالت پاسخ قانع کننده ای داشته باشید: 

1. آیا طرح کسب و کارتان )بیزینس پلن( را 
نوشته اید؟ 

نوش��تن طرح کسب و کار یکی از نخستین گام ها 
در تبدیل ایده کس��ب وکار به واقعیت اس��ت. این 
موضوع به شما کمک می کند تا ایده کسب وکارتان 
را مشخص و مشکالت احتمالی را شناسایی کنید. 
هنگام درخواس��ت وام، طرح کسب وکارتان را ارائه 
می کنید. بنابراین مطمئن شوید طرح تان هر آنچه 

را که می خواهید به درستی بیان می کند. 
2. آیا سند و مدرکی از فروش و قراردادهای  

تجاری تان دارید؟ 
ط��رح کس��ب و کار خوب، ب��ازار ه��دف و میزان 
تقاض��ا برای محص��ول یا خدمت تان را مش��خص 
می کن��د. مدارک ف��روش یا قرارداده��ا را ضمیمه 
کارتان کنید. این مدارک باید موثق و قابل استناد 
باش��ند. می توانید رونوش��تی از اس��ناد، مدارک و 

قراردادهای تان را ارائه دهید. 
 3. آیا طرح کسب و کارتان به روز شده است؟ 

محتوای طرح تان را بازبینی کرده اید؟ 
ب��ا وج��ود ماهی��ت پوی��ای کس��ب و کار، طرح 
کس��ب و کار باید به طور مداوم م��ورد بازبینی قرار 
گیرد. هنگامی که درخواست کمک مالی می کنید، 
باید طرح کس��ب وکارتان تا حد امکان به روز شده 
باشد. توجه به نکاتی ساده اما مهم - امالی صحیح 
کلم��ات و اس��تفاده از قواعد نگارش��ی- می تواند 
طرح ت��ان را حرفه ای جلوه دهد. در نتیجه احتمال 
دریاف��ت کمک مالی ب��رای طرح کس��ب و کارتان 

افزایش می یابد. 
4. آیا پیش بینی واقع بینانه ای از جریان های 

نقدی  کسب و کارتان دارید؟ 
عملک��رد کس��ب وکارتان در زمین��ه ام��ور مالی 
چگونه است؟ آیا همه جوانب را در نظر گرفته اید؟ 
اطمین��ان حاص��ل کنی��د ک��ه هم��ه هزینه ها و 
جریان ه��ای درآمدی ت��ان را کام��ال واقع بینان��ه 
پیش بینی کرده باشید. این نکته برای سرمایه گذار 

بسیار حایز اهمیت است. 
۵. آیا طرح کسب و کارتان را با پیش بینی 

جریان نقدی تان انطباق داده اید؟ 
بررس��ی کنید ک��ه اعداد و ارقام��ی که در طرح 
کس��ب و کارتان ارائ��ه می کنی��د، منطبق ب��ا ارقام 
ارائه ش��ده در پیش بینی جریان نقدی تان باش��د. 
حتی یک م��ورد را هم از قل��م نیندازید. نباید در 
طرح کس��ب و کارتان ارقامی را ارائ��ه کنید که در 
پیش بینی جریان نقدی تان به آنها اشاره نکرده اید 

و بالعکس. 
6. آیا برای بقای شرکت،  بودجه شخصی تان 

را برآورد کرده اید؟ 
قبل از درخواس��ت ب��رای تامین بودج��ه، باید به 
نکته  ای ساده ولی مهم توجه کنید. چقدر بودجه برای 
ادامه بقای س��ازمان در اختیار دارید؟ برای پرداخت 
قبوض معمول مانند هزینه اجاره، هزینه تاسیسات، 
غذا و. . . چقدر بودجه دارید؟ این موضوعی مهم است 

که اغلب نادیده گرفته می شود. 
7. آیا می دانید به چه صنعتی وارد می شوید؟ 
مهم اس��ت که بدانی��د به چه صنعت��ی و با چه 
ویژگی های��ی وارد می ش��وید. تحقیق��ات ب��ازار را 
ب��ه دق��ت انجام دهی��د. محصوالت، رقب��ا و نحوه 
عملکردش��ان در بازار را کش��ف و درک کنید. این 
نشان می دهد که شما حرفه ای هستید و با آگاهی 
کامل برای تامین س��رمایه و ایجاد کسب و کارتان 

اقدام کرده اید. 
8. آیا بدهی ها و صورتحساب  های تان را به 

بهترین نحو مدیریت کرده اید؟ 
شما باید نشان دهید که می توانید بدهی های تان 
را س��ازمان دهی کرده و ام��ور مالی تان را به خوبی 

مدیریت  کنید. 
9. آیا استراتژی خروج مناسبی دارید؟ 

هیچ ش��رکت نوپای��ی تا ابد باق��ی نخواهد ماند. 
بای��د نش��ان دهی��د در م��ورد اس��تراتژی خروج 
اندیش��یده اید و گزینه های دیگ��ری نیز دارید. این 
امر مسئولیت پذیری تان را نشان خواهد داد. به این 
ترتیب ش��انس تان برای دسترسی به بودجه مورد 

نیاز افزایش می یابد. 
10. آیا می دانید دقیقا برای رفع چه نیازهایی 

به دنبال وام کسب و کار هستید؟ 
در ارائه کسب و کارتان به س��رمایه گذار یا بانک، 
نیازمندی های تان را با ذکر جزییات ش��رح دهید. 
بی��ان نیازهای فنی، تجهیزاتی و... نش��ان می دهد 
شما به دنبال چیزی هستید که واقعا نیاز دارید. 

اگ��ر ب��رای تمام��ی س��واالتی که اش��اره ش��د 
پاس��خ منطقی و مناس��بی داری��د، می توان گفت 

کسب وکارتان برای دریافت وام آماده است. 
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ای��الن ماس��ک می گوید:  »م��ن فکر می کن��م برای 
افراد معمولی راهی وجود داش��ته باش��د ک��ه به افرادی 
خارق الع��اده تبدی��ل ش��وند.« این نکته ش��امل همه ما 

می شود. 
اکث��ر ما ایالن ماس��ک را یک اس��تثنا می دانیم، اما با 
ای��ن وجود او باور دارد که تبدیل ش��دن به یک انس��ان 
ویژه غیرممکن نیست. بس��یاری از افرادی که خودشان 
را حتی بس��یار پایین تر از حد متوس��ط می دانند سعی 
می کنن��د حداق��ل خ��ود را ب��ه معمولی ب��ودن نزدیک 
کنن��د، اما این س��ؤال مطرح می ش��ود اکنون که تالش 
ب��رای معمولی بودن انجام می ش��ود چرا ورای آن نرود؟ 
چرا س��عی بر این نباش��د که تالش ها برای بهتر ش��دن 
در هیچ نقطه ای متوقف نش��ود و تا خارق العاده ش��دن و 

شگفتی آفرینی ادامه پیدا کند؟ 
اگر فرآیند تبدیل ش��دن از یک ف��رد معمولی به یک 
فرد خارق العاده را »ش��گفت آفرینی« بنامیم، می توانیم 
سه فاز برای آن در نظر بگیریم. اما به خاطر بسپارید که 
نباید از خودتان انتظار داش��ته باشید در پایان این راه به 
ایالن ماس��ک تبدیل شده باشید. در بدترین حالت، شما 
از توانایی ه��ا و مهارت هایی که دارید بیش��ترین بهره را 
خواهید گرفت و خواهید توانست تأثیری خارق العاده بر 
کارهایی بگذارید که تنها ش��ما از عهده انجام دادن آنها 
بر می آیید. شاید در پایان راهی که می پیمایید به ثروت 
هنگفتی دست یابید یا شاید هم نه، اما در نهایت چیزی 
که به دس��ت می آورید نسخه ش��ادتر و ارزشمندتری از 

خودتان است. 
فاز 1: افکار خارق العاده را انتخاب کنید

اف��رادی که اهدافی نظیر تغییر دادن دنیا و بهره گیری 
تم��ام عیار از اس��تعدادهای خود دارند با ش��ما متفاوت 
نیس��تند؛ آنها فقط افکار معلولی را از زندگی خود حذف 
کرده اند. زندگی ش��گفت انگیز تنها با یک تغییر در نحوه 

فکر کردن و خواسته ها ایجاد می شود. 
هر فردی افکاری نظیر اینها دارد: »من به اندازه کافی 
خوب نیس��تم« یا »من هرگز نمی توانم این کار را انجام 
دهم«. اما کس��انی که به راه های شگفت انگیز باور دارند 
خودش��ان را از افکار منفی جدا می کنند و هر فکر منفی 
را با ی��ک فکر خوب و پیش رون��ده جایگزین می کنند. 
»من می توانم«، »زندگی خوب است و من فوق العاده ام.« 
»من می توانم کارها را به ثمر برس��انم.« و این همان فاز 

اول شگفت آفرینی است. 
از صبح ها شروع کنید

ب��رای این منظ��ور می توانید خ��ود را مجب��ور کنید 
تا تفک��رات و اندیش��ه های مثب��ت را ب��ه برنامه منظم 
صبحگاهی تبدیل کنید. از این مانتراها و جمالت انرژی 
بخش ش��روع کنید: »من خوب هس��تم و همیشه خوب 
باق��ی خواهم ماند.« یا »م��ن امروز از تمام توان و تالش 
خود اس��تفاده خواهم ک��رد.« یا »اگر به خ��ودم اعتماد 
داشته باش��م و افکار مثبت را به خود راه دهم، می توان 
هر کاری انجام دهم یا به هر فرد مفیدی تبدیل شوم.«

اگر ای��ن مانتراها* را به محض از خواب بیدار ش��دن 

تک��رار کنی��د )دقیقا هم��ان موقعی که از خ��واب بیدار 
می شوید و هوشیاری خود را به دست می آورید(، نه تنها 
اعتماد به نفس و حس مثبت بودن مورد نیاز برای انجام 
کاره��ای خارق العاده را در خود جاری می س��ازید، بلکه 
به طور خودکار تفکرات منفی را که همچون دیواری سد 
راه موفقیت شما قرار می گیرند نیز از خود دور می کنید. 
ای��ن کار را برای 5 تا 10 دقیق��ه انجام دهید. همچنین 
تهیه کردن یک لیس��ت 40 ع��ددی از جمالت مثبت و 

اثربخش هم کمک شایان توجهی می کند. 
برای تشویق خود برنامه ریزی کنید

یک راه مؤثر برای تشویق خود این است که یک برنامه 
روزانه شامل یک لیس��ت 10 تایی تهیه کنید. هر کدام 
از کارهای لیست را که انجام دادید برای خود یک هدیه 
تش��ویقی کن��ار بگذارید و هر گاه به نظرت��ان آمد که از 
انجام کارهای لیس��ت عقب افتاده اید، مانتراها و جمالت 

انرژی بخش را با خود تکرار کنید. 
ای��ن روش را برای ی��ک هفته هر روز تک��رار کنید و 
نتیج��ه فوق الع��اده آن را ببینید. بعد آن را برای یک ماه 
تکرار کنید و تغییرات چشمگیر آن بر زندگی را مشاهد 
کنی��د. یک س��ال این رفتار را تکرار کنی��د و پس از آن 
خواهی��د دید که دیگر زندگی ش��ما همچون گذش��ته 
معمولی نخواهد بود. بله ش��ما تنها پس از گذش��ت یک 

سال دیگر معمولی نخواهید بود. 
فاز2: کارهای خارق العاده انجام دهید

95 درصد افراد به تعهدات خود پایبند نمی مانند. این 
تعهدات ممکن است در رابطه با سالمتی، شغل، رابطه یا 

هر مورد دیگری باشد. همیشه بهانه ها و توجیهاتی پیدا 
می کنند تا از زیر بار مسئولیت تعهدات شانه خالی کنند. 
به طور کلی می توان گفت که مهم ترین دلیل آنها نداشتن 
یک برنامه جامع و منظم روزانه اس��ت که وظایف شان را 
ب��ه آنها یادآوری کند. اگر به ط��ور مرتب کارهای مثبت 
انجام دهید و برای آنها برنامه روزانه داش��ته باشید آنگاه 

به طور خودکار خارق العاده خواهید بود. 
اگر به تفکرات شگفت انگیز روزانه عادت داشته باشید 
انجام این کار و دنبال کردن این روند برای ش��ما دشوار 
نخواه��د بود. اعتماد ب��ه نفس کامل ب��رای ادامه کار را 
خواهید داش��ت، حتی اگر گاهی ش��رایط برایتان دشوار 
شود. اگر این عادت را با تشویق کردن خود همراه کنید، 
آنگاه برای بهبود زندگی روزانه، ش��غل، سالمتی و رابطه 

خود گام های بعدی و بهتری را نیز برمی دارید. 
بعد از انج��ام روتین روزمره برای تفکرات خارق العاده، 
10 دقیقه را به چند حرکت فیزیکی برای شروع یک روز 
خارق العاده اختصاص دهید. بهترین راه این است که به 
5 ت��ا 10 کار و هدفی که امروز و فقط امروز می خواهید 
به آنها دس��ت یابید فکر کنید. این اهداف می تواند کار، 
تفری��ح، یادگیری ی��ا هر مورد دیگری باش��د. آنها را در 
باالی لیس��ت خود قرار دهی��د. بقیه اه��داف روزانه در 
پایین لیس��ت قرار می گیرند. در وس��ط لیست خود نیز 
می توانی��د اهداف تک��راری روز را قرار دهی��د؛ کارهایی 

مانند مدیتیشن، تشویق خود، مطالعه یا مشابه آنها. 
برنامه ریزی پیشرفته

برای این که به این فرآیند س��رعت ببخش��ید و ذهن 

خود را برای برنامه ریزی انج��ام کارهای خارق العاده هر 
روز صبح مش��غول نکنی��د، می توانید یک برنامه هفتگی 
ت��دارک ببینید. مثال هر جمعه بع��د از ظهر، 10 تا 20 
دقیق��ه از زمان خود را ب��رای برنامه ریزی هفت روز آتی 
خود اختص��اص دهی��د: برنامه ریزی کاری، س��المتی / 
ورزش، تفریح و لذت بردن از خود، پیش��رفت ش��خصی 
ی��ا کمک به دیگران. در دس��ت داش��تن ای��ن اهداف از 
پیش ساخته شده، انتخاب آنها در هر صبح را برای شما 

آسان تر و دست یافتنی تر می کند. 
برنام��ه روزان��ه خ��ود را در ط��ول روز و هرجایی که 
می روید با خود همراه داش��ته باش��ید و ه��رگاه به یک 
برنامه ری��زی یا جهت دهی کارهای روزانه نیاز داش��تید 
ب��ه آن مراجعه کنید. البته دق��ت کنید که اگر در حین 
انجام پروژه ای کاری هستید که تمام روز شما را به خود 
اختصاص می دهد، باید رون��د کاری دیگری را در پیش 
بگیرید. طوری برنامه ریزی کنید که هر لحظه از روزتان 
با کارهای و تفکرات خارق العاده پر شود. موسس شرکت 
ایکیا می گوید: »زندگی به تکه های ده دقیقه ای تقس��یم 
ش��ده اس��ت. تا جایی که می توانید تعداد کمی از آنها را 
تلف کنید«. پس تا می توانید قس��مت های 10 دقیقه ای 

خارق العاده  بیشتری برای خود برنامه ریزی کنید. 
فاز سه: اطراف خود را با افراد خارق العاده پر کنید

یکی از عادات مشترک افراد خارق العاده، احاطه شدن 
با افراد شگفتی آفرین است. این یعنی همراهان منفی را 
از خود دور می کنند. اگر شما هم می خواهید راه را برای 
خارق الع��اده بودن خود باز کنید، تا جایی که می توانید 

از همین روش و عادت بهره بگیرید. 
برای این منظور لیس��تی از افرادی که بیش��تر اوقات 
با آنها مراوده می کنید تهیه کنید؛ لیس��تی از دوس��تان، 
اق��وام، همکاران و... بعد در یک صفحه دیگر دو س��تون 
ایجاد کنید؛ س��تون مثبت و س��تون منفی. کس��انی را 
که تفک��رات و انرژی مثبت، زندگی خ��ارق العاده دارند 
در گ��روه مثب��ت و کس��انی را که در گ��روه مثبت قرار 

نمی گیرند در ستون دیگر قرار دهید. 
سپس لیس��تی را که تهیه کرده اید دوباره بازخوانی و 
س��عی کنید با گروهی که در س��تون مثب��ت قرار دارند 
هرچه بیش��تر در ارتباط باش��ید و تا جایی که می توانید 
از زم��ان گروه دیگر بکاهید، ح��د و مرزهای محکم تری 
ب��رای رابطه با آنها تعیین کنید و تعداد دفعاتی را که به 
درخواس��ت های آنها جواب »نه« می دهید بیشتر کنید. 
حتی ممکن اس��ت به این نتیجه برسیدکه وجود برخی 
اش��خاص چنان مضر و س��می اس��ت که اصال نیازی به 

حضور آنها در زندگی تان ندارید. 
به دنبال ارتباطات خارق العاده باشید

شبکه س��ازی همان چیزی اس��ت که به ش��ما کمک 
می کند تا اف��راد موفق یا کارآفرین های بیش��تری را در 
دایره دوس��تان و کس��انی که در زندگ��ی روزمره با آنها 
تب��ادل فکری و اطالعاتی بیش��تری داری��د، قرار دهید. 
نتیجه ای ک��ه از کار می گیرید به طور مس��تقیم و حتی 
ش��اید بتوان گفت به طور نمایی بر روند پیشرفت روزمره 

شما تأثیر می گذارد. 
اگر تا اینجای این مقاله را خوانده باش��ید یعنی ش��ما 
ح��دود 10 - 15 دقیقه درباره خارق العاده بودن و تالش 
برای معمولی نبودن مطالعه کرده اید. این یک قدم اولیه 
مهم اس��ت. اما اگر واقع��ا می خواهی��د در زندگی خود 
تغییری دهید پس س��عی کنید به آنچه گفته شد عمل 
کنید. یک بار دیگر ای��ن مقاله را بخوانید و نکاتی را که 
گفته ش��ده در جایی یادداش��ت کنید. برای بهتر شدن 
زندگ��ی خود برنامه ریزی کنی��د و به آن عمل کنید. اگر 
یک س��ال به برنامه هایی که می ریزید عمل کنید ش��ک 
نداش��ته باش��ید که روزهای بهتر و موفقیت های بیشتر 

پیش روی شما خواهد بود. 
* مانت��را )در آیی��ن هن��دو، بودایی، س��یک، جین و 
مزدیسنا عبارت است از مجموعه ای از کلمات و آواهایی 
ک��ه با آهنگ خاصی به دفعات تکرار می ش��ود. این واژه 
که ریشه سانسکریت دارد و به معنی رها شدن است، از 
دو بخش مان و ترا تش��کیل شده است. »مان« به معنی 
فکر و »ترا« به معنای آزاد ش��دن است. از این مفهوم در 
مدیتیشن اس��تفاده می شود و روی جس��م و روح تأثیر 

مثبت می گذارد.(
بای��د خ��ود را به این روتین صبحگاه��ی که به تمرکز 
و اندیش��ه مثبت نیاز دارد، عادت بدهی��د. برای آنکه از 
توانای��ی همراه داش��تن افکار خارق الع��اده در طی روز 
مطمئن شوید، باید هنگام صبح و در طی روز به تفکرات 

مثبت ادامه دهید. 
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افراد موفق، انتظار بیشتری از خود و اطرافیان دارند. 
آنه��ا زمان، ان��رژی و نیروی روانی خ��ود را صرف هدر 

دادن منابع باارزش خود نمی کنند. 
افراد موفق، روش های متفاوتی برای انجام دادن کارها 
دارن��د. اگر عملکرد افراد موفق در زمینه کس��ب و کار را 
تحت بررس��ی قرار دهید، ویژگی های مشترکی را میان 
آنها کشف می کنید. این خصیصه ها به کارآفرینان کمک 
می کنند تا به وسیله ایجاد عادت های مثبت به موفقیت 
باالیی دس��ت پیدا کنند. افراد موفق جرات رویاپردازی 
دارن��د. آنها جرات دارند پا را از منطقه امن خود بیرون 
بگذارند و موقعیت های جدید را تجربه کنند؛ آنها جرات 
دارن��د تا دیگران را نیز در این موقعیت ها با خود همراه 

کنند. 
آیا می دانید افراد موفق دس��ت به انجام چه کارهایی 
نمی زنن��د؟ این رفتارها نیز درس��ت به اندازه رفتارهای 
مناس��ب دارای اهمیت هس��تند. رفتاره��ای غلط، این 
قدرت را دارند که تأثی��ر خصیصه های مثبت را از بین 
ب��رده و آنه��ا را ب��ه خصیصه های منف��ی تبدیل کنند. 
به عنوان مثال، این افراد با سختکوش��ی، ریسک پذیری، 
همچنی��ن  و  خ��ود  اط��راف  دنی��ای  از  الهام گی��ری 
کتاب خوانی های مشتاقانه شناخته می شوند. اگر آنها به 
خود اجازه دهند که از همه چیز خشمگین شوند، اسیر 
اهمال گری ش��وند یا در روابط سمی غرق شوند، چه بر 

سرشان می آید؟ شروع به تقال می کنند. 
برای آش��نا ش��دن با رفتارهایی که برای کارآفرینان 
موفقی��ت را به همراه می آورد، در ادامه به ذکر 10 مورد 
می پردازی��م که افراد موفق هرگ��ز در خود و اطرافیان 

تحمل نمی کنند. 
1. بی تحرکی

کارآفرینان موفق، هیچ گاه ب��دون فعالیت نمی مانند. 
آنها تحمل س��کون و درجا زدن در منطقه امن خود را 
ندارن��د. آنها دائما در ح��ال پیگیری یک فعالیت جدید 
هس��تند. افراد موفق به ندرت بی حوصله می شوند، چون 

همیشه در حال کشف موضوع جدیدی هستند. 
بی انگیزگی و تنبلی باعث می ش��ود شما بی حرکت و 
غیرفعال بمانید. کارآفرین��ان موفق می دانند که زمان، 

باارزش تری��ن منب��ع آنها اس��ت، چرا که تکرارش��دنی 
نیس��ت. از نظر آنها، زندگی کوتاه تر از آن اس��ت که به 
بی تحرکی یا خانه نش��ین ش��دن بگذرد. رهبران واقعی 
روی کارهای��ی که قادر به انجامش��ان هس��تند، تمرکز 

می کنند و می دانند قدم بعدی آنها چه خواهد بود. 
2. متوسط بودن

کارآفرین��ان موف��ق هی��چ گاه ت��ن به ع��ادی بودن 
نمی دهند. آنها همواره در حال کسب دستاوردی جدید 
هس��تند. به عبارت ساده تر، در حد وس��ط ماندن برای 
آنها قابل قبول نیس��ت. افراد موفق، یک زندگی روزمره 
نمی خواهند؛ آنها از یکنواختی عبور می کنند و همواره 
دیدی نو و جذاب به مسائل دارند. در واقع آنها همیشه 
تغییرات��ی در روال روزمره خود ایج��اد می کنند. حتی 
تغییرات کوچک می توانند ذهن را به فعالیت وادار کنند 
و خالقیت را تحریک کنند. افراد موفق همیشه به دنبال 
راه هایی برای پشت سر گذاشتن امور مالل آور و تکراری 
زندگی هس��تند. آنها به عب��ور از مرزها فکر می کنند و 
ذهنیت��ی انعطاف پذیر برای انجام ای��ن کار دارند. آنها 
ب��ه تصمیم های دش��وار، سخت کوش��ی ب��رای عبور از 
بی انگیزگی و دست یافتن به رویاهایشان تمایل دارند. 

3. بدبینی مداوم
افرادی که روی دستیابی به موفقیت متمرکز هستند، 
وقت خود را صرف شکایت کردن نمی کنند؛ آنها تحمل 
نال��ه و منفی گرای��ی دیگران را نیز ندارن��د. کارآفرینان 
موف��ق از منفی گرایی دوری می کنند؛ چرا که می دانند 
این کار در طوالنی مدت باعث عقب نگاه داش��تن آنها 
می ش��ود. ش��کایت کردن هیچ جنب��ه مثبت و مفیدی 

ندارد. 
غرولن��د ک��ردن، کار بی فایده ای اس��ت و تا زمانی که 
چاره ای برای مشکل پیدا نکنید، مسائل تان حل نخواهد 
شد. اگر از موردی راضی نیستید، راهی برای تغییر آن 
پیدا کنید. مس��ئولیت ش��رایط پیش آمده را بپذیرید و 
راه حلی برای آن بیابید. منفی گرایی تنها باعث می شود 
که زمانتان به هدر رود و جوی س��می به وجود بیاید که 

هیچ کدام به نفع شما نیستند. 
4. تسلیم شدن )بدون جنگیدن(

افرادی که س��ریع تسلیم می شوند یا جرأت پافشاری 
روی مسئله ای را ندارند، اغلب اوقات خود را باور ندارند. 
اما کارآفرینان موفق آگاه هستند که نیاز نیست همیشه 
بااس��تعدادترین، ثروتمندترین یا باهوش ترین فرد بود. 
ممکن است شما فردی با این ویژگی ها باشید و باز هم 
به هیچ کدام از اهدافتان دس��ت نیابید. پشتکار داشتن 
در اینجا دارای اهمیت است. پشتکار داشتن برای ادامه 
دادن ی��ک موضوع در مدت طوالنی، ف��رد را قدمی به 
جل��و می برد. فرد باید در برابر مش��کالت مقاوم بوده و 
برای دس��تیابی به اهداف بلند مدت اراده داشته باشد. 
ای��ن مورد، یک��ی از انتظارات رهب��ران موفق از خود و 

دیگران است. 
۵. صداقت نداشتن

افراد موفق، اهمیت یک زندگی صادقانه و اصیل را 
درک می کنند. عدم صداقت باعث می ش��ود حقیقت 
و قضاوت مورد ش��ک قرار بگیرند و درنهایت توانایی 
تصمیم گیری درس��ت را از فرد سلب کنند. در سطح 
وس��یع تر، عدم صداق��ت زنجیره ای از س��ازش های 
کوچک اس��ت که در نهای��ت باعث می ش��وند فرد، 
ارزش موارد مورد اهمیت برای خود را پایین بیاورد. 
صدافت داش��تن به معنای امتناع از افراد و شرایطی 
اس��ت که کلیت اخالقی ش��ما را زیر س��ؤال برده یا 
درص��دد کاهش اهمیت ارزش های تان هس��تند. اگر 
شما این خدشه وارد ش��ده به اخالقیات را بپذیرید، 
به احترام ش��خصی و اصول خ��ود نیز ضربه خواهید 
زد. هم��کاری با اف��رادی که از لحاظ ش��خصیتی و 
مهارت های کاری دچار اش��کال هستند، باعث ایجاد 

این زیان ها می شود. 
6. ارتباطات سمی

اگر با افرادی س��ر و کار دارید که پرخاشگر یا ایرادگیر 
هستند و رفتاری خصمانه دارند، انرژی ارزشمند و توان 
احساسی خود را برای تخریب در اختیار آنها می گذارید. 
اف��راد موفق هرگز به خود اجازه نمی دهند که در روابط 
س��می وقت تل��ف کنند. آنها تمرکز خ��ود را روی حل 
مس��ائل حفظ می کنند. اگر با یک فرد منفی یا س��می 
رودررو ش��وند، کنترل ش��رایط را در دست می گیرند، 

مرزهای��ی ایجاد می کنند، از این افراد فاصله می گیرند، 
مکالمه ه��ا را ب��ه جهت دیگ��ری هدای��ت می کنند یا 
به راحت��ی این افراد را نادیده می گیرند. افرادی که روی 
دس��تیابی به موفقیت تمرکز دارند، می دانند که زمان و 
انرژی برای س��رو کار داشتن با فرد ایرادگیر را ندارند و 
خود را در یک چرخه منفی احساسی غرق نمی کنند. 

7. اسراف
فردی که وظیفه شناس نیست، هیچ زمانی به موفقیت 
نمی رس��د. دلیل این امر این اس��ت که او زمان، پول و 
انرژی را هدر می دهد. دس��تیابی ب��ه موفقیت نیازمند 
سخت کوش��ی طی مدت زمان طوالنی است. فرد موفق 
فرصتی برای پرداختن به کارهای نامشخص و بی فایده 
ندارد. عادت های ناسالم، روند موفقیت را کند می کنند 
و در نهای��ت باعث اس��ترس می ش��وند. اف��راد موفق از 
کارهای ب��دون قاع��ده، غیرمعقول و مخ��رب اجتناب 
می کنند، چرا که می دانند این عادت ها، منابع ارزشمند 

آنها را نابود می کنند. 
اوضاع را سروسامان دهید؛ با برنامه باشید و تنها برای 
مواردی ارزش قائل ش��وید که از آنها سود می برید. اگر 
عادت های سالمی داشته باشید، لیاقت، ذکاوت و انرژی 
را در خود احس��اس می کنید. از دسته عادت های سالم 
می توان به تغذیه مناس��ب، خواب کافی و س��ازماندهی 

مناسب میان کار و زندگی اشاره کرد. 
8. خودپسندی

اگ��ر از آن دس��ته افراد هس��تید که فک��ر می کنند 
مهم تری��ن ف��رد دنی��ا هس��تند، احتم��اال هیچ زمانی 
نمی توانید به موفقیت برسید. افراد خودخواه، تأثیر خود 
را از دس��ت می دهند؛ چرا که معتقدند همه چیز به آنها 
ختم می ش��ود. افراد موفق، فروتن و روشنفکر هستند. 
آنها می دانند که تمرکز باید روی کسب وکار، مشتریان 

و کیفیت محصول باشد. 
خودپس��ندی با اعتماد به خ��ود، توانایی های خود و 
تی��م تحت رهب��ری تفاوت دارد. افراد خودپس��ند قادر 
به دیدن معایب خود نیس��تند. آنها در اش��تباه هستند 
چون تصور می کنند برتر از دیگران هستند؛ با این حال، 
مایل به تالش کردن برای تحقق بخش��یدن به این باور 

خ��ود نیس��تند. کارآفرینانی که اعتماد ب��ه نفس دارند 
و خودباور هس��تند، به صورت خس��تگی ناپذیری برای 
شناخت کسب وکار خود فعالیت می کنند؛ به این ترتیب 
می توانند تصمیمات آگاهانه ای بگیرند و درس��ت اقدام 
کنن��د. آنها با وجود این توانایی، نقطه نظرات دیگران را 

نیز می شنوند و برای آنها اهمیت قائل می شوند. 
9. بی ثباتی و تردید

چند کارآفرین موفق را می شناس��یدکه با ویژگی های 
س��ردرگم یا دودل ش��ناخته ش��وند؟ چنین کارآفرین 
موفقی وجود ندارد. اف��راد موفق می دانند هیچ موردی 
مانند تردید داش��تن باعث از بین رفتن حرفه یا زندگی 
نمی ش��ود. آنها می دانند که دودلی باعث شکس��ت در 
کسب و کار می شود. نمی توان برای دستیابی به اهداف، 
دمدمی مزاج و بی ثبات بود. افراد موفق، زمان و تحمل 

افراد بی ثبات در اهداف را ندارند. 
برای رس��یدن به موفقیت باید ترس و تردید را کنار 
گذاش��ت. باید مسیری را انتخاب و آن را پیگیری کرد. 
احتمال این که در مس��یر با شکس��ت و ناکامی رودررو 
شوید، باال است. اما افراد موفق از اشتباهات خود درس 
می گیرند، موان��ع راه را هموار می کنند و از پیش��روی 

دست نمی کشند. 
10. رفتار توام با عصبانیت

احساساتی مانند خشم، کینه و نفرت باعث فلج شدن، 
از پا درآمدن و سمی شدن محیط کاری می شوند. این 
احساسات در دوره هایی برای هر فردی به وجود می آید، 
اما افراد موفق، انرژی ناش��ی از خشم خود را روی حل 
یک مش��کل متمرکز می کنند. اگر احس��اس عصبانیت 
ی��ا رنجش کنند، به دنبال یافت��ن راهی برای بهبود این 
موقعیت مش��غول می ش��وند. افراد موفق، نهایت تالش 
خود را می کنند تا خش��م خ��ود را روی دیگران تخلیه 
نکنند. هیچ کسی دوست ندارد در معرض خشم دیگری 
قرار بگی��رد. هیچ کس نمی خواهد بار خش��م و رنجش 
دیگ��ری را بر دوش خود حمل کند. افراد موفق از خود 
انتظار باالتری نسبت به سایرین دارند و این گونه رفتار 

را از افراد در اطراف خود نمی پذیرند. 
ENTREPRENEUR :منبع

افراد معمولی چگونه به افرادی خارق العاده تبدیل می شوند

رفتارهای غیر قابل تحمل از دید یک کارآفرین موفق
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اخبار

 تبریز -ماهان فالح- با حضور مدیرعامل و معاونین شــرکت آبفا، 
قائم مقام فرماندهی سپاه عاشورا، مشاور استاندار در امور ایثارگران، معاون 
سازمان بسیج کارمندی و کارگری استان و جمعی از کارکنان از ایثارگران 
و رزمندگان هشــت سال جنگ تحمیلی شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی تجلیل به عمل آمد.به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در 
این مراسم ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان از ایثارگران و 
همکارانی که در طول 8 سال دفاع مقدس در جبهه های جنگ تحمیلی 
حضور داشته اند و با نثار جان خویش از کیان انقالب اسالمی دفاع کرده 
اند تشکر و قدردانی کرد .در ادامه مراسم سرهنگ گل محمدزاده معاون 
هماهنگی فرماندهی سپاه عاشــورا طی سخنانی گفت: این ایثارگران، 
جانبازان و شهداء بر گردن ما حق دارند و به جهت دالوریها و رشادتهای 
آنان اســت که همه ما در آرامش کامل زندگی می کنیم .وی ادامه داد: 
تمامی رفتار و تالش های ما باید در راســتای رضای حق تعالی باشد و 

ادارات هر کدام از مــا وظایفی را که انجام می دهیم طوری وظایفمان 
را انجــام دهیم که همه از ما راضی باشــند و با اربــاب رجوع بهترین 
برخورد را داشته باشیم .در ابتدای مراسم عباسپور مشاور مدیرعامل در 
امور ایثارگران شرکت ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و خیرمقدم به کلیه 

میهمانان، طی ســخنانی ایثارگران و جانبازان را ولی نعمتان و خادمان 
جامعه دانست و از خدمات و ایثار این عزیزان تشکر و قدردانی کرد .در 
خاتمه از ایثارگران و جانبازان هشت سال جنگ تحمیلی و همچنین از 

فرزندان شهداء با اهداء لوح تقدیر و هدایایی تجلیل به عمل آمد.

اهواز - شبنم قجاوند- به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط 
عمومی ، مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
با پرسنل اداره روابط عمومی این شرکت دیدار و از آنان تقدیر کرد . 
مهندس قباد ناصری در این دیدار ضمن تبریک ماه مبارک رمضان 
و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همگان به درگاه باری تعالی اظهار 
داشت : روز روابط عمومی فرصت مغتنمی است تا زحمات و تالش 
های بخشــی از سازمان دیده شود که دل در گروی تعالی سازمان 
و اقنــاع افکار عمومی دارند . وی افزود : به عقیده بزرگان و صاحب 
نظران علوم اجتماعی روابط عمومی که بعنوان هنر هشتم از آن یاد 
می شود یک شغل پر استرس و پرچالش است که در شرکت های 
بهره بردار نفت و گاز همپا و همانند نیروهای عملیاتی در عرصه ها 
حضور موثر در جهت انعکاس زحمات و خدمات سازمان خود دارند 

. مهندس ناصری با اشاره به کسب موفقیت این شرکت در 2 مقوله 
ی تولید فراتر از تعهدات و گذراندن ســال بدون حادثه در شرکت 
بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان گفت : کسب این موفقیت 

ها نتیجه ی همدلی ، همسویی و همراهی تمامی پرسنل در همه 
ی واحدها اعم از عملیاتی و ستادی بوده که از سوی روابط عمومی 
بعنوان یک موفقیت و اقدام شاخص مورد توجه قرار گرفته و بخوبی 
در نشریات و فضای مجازی اطالع رسانی شده است و در واقع روابط 
عمومی تصویرگر موفقیت های یک سازمان است . وی با تأکید بر 
اهمیت اطالع رسانی صحیح و شفاف به مخاطبین افزود : با توجه 
به نقش و جایگاه شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
در ارائه خدمات عام المنفعه در 13 شــهر و شهرستان الزم است 
زحمات و خدمات همکاران این مجموعه از ســوی روابط عمومی 
بــا دقت و ظرافت مورد توجه قرار گرفته و با بهره گیری از ظرفیت 
رســانه های مکتوب و دیجتیال در جامعه منتشر و به آگاه سازی 

اذهان اقدام شود .

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شــرکت گاز 
استان در ابتدای این نشست گفت؛ استقرار سیستم های یکپارچه 
مدیریــت یک الزام قانونی و از طرف دیگر یک اقدام در راســتای 
بهبود عملکرد ، خدمت رســانی شایسته و مشتری مداری است. 
علیرضا شیخی تصریح کرد :مطمئناً همکاران ما در این مجموعه 
جهت استقرار و اجرای هر چه بهتر سیستم های یکپارچه مدیریت 
تالش می نمایند. در سال 96، شرکت گاز استان آذربایجان غربی 

،ISO 14001 ،ISO 9001 موفق به اخــذ گواهینامه هــای 
 ISO18001 و HSE MS  شــده اســت که این نشســت 
درراستای ارزیابی و ممیزی دوره ای استقرار این " سیستم های 
یکپارچه مدیریت " توسط شــرکت آرین توف پاسارگاد صورت 
گرفت. شــایان ذکر است نشســت ممیزی داخلی نیز با حضور 
مدیران شرکت گاز استان و ممیزان و سر ممیزان، روزپنجشنبه 

27 اردیبهشت ماه دراین شرکت برگزار شد.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- روابط عمومی شرکت آب و 
فاضالب روستایی استان بوشهر در جمع روابط عمومی های برتر آبفار 
کشــور قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
روستایی استان بوشهر، در همایش روابط عمومی های صنعت آب و 
برق کشور که در تبریز برگزار شد روابط عمومی شرکت آبفار استان 
بوشهر شایسته تقدیر معرفی شد. در حکم صادر از سوی مدیرکل دفتر 
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو خطاب به عذرا غالمحسینی 
مدیر روابط عمومی شرکت آبفار استان بوشهر آمده است: خدمت به 

مردم بزرگ ایران اســالمی افتخار بزرگی است که صنعت آب و برق 
بدان مفتخر است و امتداد این خط خدمت، جز با اطالع رسانی دقیق 
و به هنگام ممکن نخواهد بود. در ادامه این حکم افزوده شده است: 
از شما همکار گرامی که با مسئولیت پذیری، تمام توان و دانش خود 
را در راستای همکاری مجدانه با پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو بکار 
گرفته اید و در گروه آب و فاضالب روستایی حایز رتبه شایسته تقدیر 
شده اید سپاســگذارم، تالش تان را ارج می نهم و آرزومند کامیابی 

روزافزون تان هستم.

 تبریز – لیال پاشائی: جلســه هم اندیشی ولتاژگیری خطوط 
انتقال گاز مناطق دهگانه شرکت انتقال گاز ایران به میزبانی منطقه 
8 عملیات انتقال گاز در شهر تبریز برگزار شد.به گزارش خبرنگار ما 
در تبریز، در این جلسه که با حضور نمایندگانی از مهندسی و بازرسی 
فنی مناطف دهگانه )2،3،4،5،8( برگزار و در مورد مشــخصات فنی 
دســتگاه Interrupter & CP Logger بررسی و هم اندیشی 
شد.افشــین محبوب خواه، رئیس تعمیرات برق و کنترل خوردگی 
منطقه 8 با اعالم این خبر گفت: این دستگاه جهت ولتاژگیری خطوط 

انتقال کاربرد داشته و قادر است همزمان ولتاژ روشن و ولتاژ خاموش 
لحظه ای)IOP(  را اندازه گیری کند. وی افزود: فرمت فایل خروجی 
این دستگاه قابل بارگیری به سیستم GIS خواهد بود و این دستگاه 
با مشخصات ذکر شده در شــرح فنی نمونه مشابه خارجی ندارد و 
به طور اختصاصی برای شرکت انتقال طراحی و ساخته خواهد شد. 
شــایان ذکر است در این هم اندیشی مقرر شد مشخصات مورد نیاز 
شرکت انتقال گاز به تولیدکنندگان داخلی اعالم و همکاری های الزم 

جهت ساخت آن انجام شود.

گرگان - خبرنگار فرصت امروز- بمناسبت هفته ارتباطات و روابط 
عمومی مهندس محمد رحیم  رحیمی مدیر عامل گاز گلستان با حضور 
در واحدهــای روابط عمومی و فناوری اطالعات و ارتباطات  با کارکنان 
آنان دیدار و گفتگو کرد . در این دیدار صمیمی که بصورت جداگانه انجام 
شد مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان  از رئیس و مجموعه کارکنان 
روابط عمومی و فناوری اطالعات و ارتباطات تقدیر نمود و بر نقش ارزنده 
جایگاه آنها   در سازمان تاکید کرد.   مهندس رحیمی گفت:همواره برای 
چیزهای بسیار با اهمیت و با ارزش نام و نشانی به جای می گذارند .بنابر 

این با عنایت به اینکه روز روابط عمومی و ارتباطات ازجایگاه با اهمیتی 
برخوردار است این روز را به این عنوان نام گذاری کردند.وی با بیان اینکه 
کارکنان  هر بخش باید نســبت به کار خود عالقه مند و خالق باشند 
افزود:روابط عمومی  بعنوان نور و حرارت سازمان  است و کارکنان آن باید 
خصوصیات برون گرایی داشته تا بتوانند ارتباط بهتر و مفیدتری با دیگران  
برقرار نمایند و در معرفی هر چه بهتر شــرکت موفق باشند. مدیرعامل 
شرکت گازاستان گلستان با بیان اینکه  واحد فناوری ارتباطات و اطالعات  
پتانسیلهای بسیار خوبی داشته و از پرسنل متخصص و شایسته ای بهره 

مند می باشد گفت:در عصر حاضر که استفاده از فناوری ها و تکنولوژی 
نوین رشد کرده بنابر این الزم است به منظور تقویت هر چه بیشتر،همگام 
با پیشرفت فناوریهای نوین ازتجهیزات و امکانات روز برخوردار شده و از 
ظرفیتهای ممکن به نحو مطلوبی استفاده نمایند.    گفتنی است در این 
جلسات  محمد شفیع سرپرست امور مالی و پشتیبانی  و مقدسی رئیس 
روابط عمومی  شرکت با تبریک این هفته مهم ، ضمن بیان درخواستها و 
پیشنهادات مورد نظر خود، از حمایتهای بی شائبه مدیرعامل در راستای 

تحقق اهداف و برنامه های واحد و همکاران خود  تقدیر نمود .

اصفهان - قاسم اسد- ســی و یکمین جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان، 8 تا 14 شهریور ماه در اصفهان برگزار 
مي شود.  به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، بر 
اساس توافق نامه سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری، شهرداری 
اصفهان و بنیاد سینمایی فارابی، سی و یکمین جشنواره بین المللي 
فیلم هاي کودکان و نوجوانان از 8 تا 14 شهریور ماه 1397 برابر با 
30 آگوســت تا 5 سپتامبر 2018 در دو بخش ملی و بین المللی 
و بر اساس شــرایط و مقررات اعالمي در شــهر تاریخی اصفهان 
برگزار می شود.  در همین زمینه روابط عمومی جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان، مقررات و فراخوان این جشــنواره را 
اعالم کرد. مطابق این اعالم، آثــاری مورد توجه و اولویت انتخاب 
جشنواره است که ترویج دهنده اخالق نیکو و نکوهنده رفتارهای 
نامناسب مبتنی بر آموزه های اعتقادی، خدا باوری، پیوند خانواده، 
احترام به همنوعان، اعتماد به نفس، مســئولیت پذیری مشارکت 

اجتماعی و پاســداری از سرمایه های نهفته در طبیعت و مضامین 
مشابه مورد نیاز رشد شخصیت کودکان و نوجوانان باشد.  بخش های 
اصلی جشنواره شامل مسابقه سینمای بین الملل و مسابقه سینمای 
ایران که شامل فیلم های سینمایی، کوتاه داستانی ، پویانمایی و بلند 
داستانی اســت.  براي بخش هاي این جشنواره یک هیات داوری 
بین المللی )یک داور ایرانی و دو داور خارجی( از سوی سازمان سیفژ 

)ســازمان بین المللی فیلم های کودک و نوجوان( معرفي شده که 
جایزه اصلی این ســازمان جهانی را به بهترین فیلم بلند جشنواره 
اهدا خواهد کرد. این جایزه به تشخیص هیات داوران، به کارگردان و 
یا تهیه کننده فیلم اهدا خواهد شد. این هیات همچنین یک دیپلم 
افتخار نیز به یک فیلم کوتاه یا پویانمایی کوتاه اهدا خواهد کرد. در 
این جشنواره جوایز مختلفی همچون سینمای مقاومت و تندیس 
شــهید بهنام محمدی، جایزه هیأت داوران کودک و نوجوان بین 
الملل و ایران و جایزه ویژه شــادروان زاون قوکاســیان اهدا خواهد 
شد. انتخاب فیلم توسط هیأت های انتخاب مستقل با حکم دبیر 
جشنواره انجام خواهد شد و در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد 
آثار منتخب هر بخش از مسابقه )حداقل هفت فیلم(، آثار انتخابی 
به صورت غیر رقابتی به نمایش درخواهند آمد. نتایج تا قبل از 10 
مرداد سال جاری به صاحبان آثار، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان 

اعالم می شود. 

با حضور مسووالن استانی و شرکت آبفا؛

 ایثارگران و رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس 
توسط شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی تجلیل شدند

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان

روابط عمومی تصویرگر موفقیت های یك سازمان است

شرکت گاز استان آذربایجان غربی:

)IMS(  برگزاری نشست ممیزی مراقبتی سیستم های یکپارچه مدیریت

روابط عمومی شرکت آبفاربوشهر حائز رتبه کشوری شد

منطقه 8 میزبان جلسه هم اندیشی ولتاژگیری خطوط انتقال گاز

مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان مهمان کارکنان روابط عمومی و  فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت بود 

جشنواره فیلم کودک و نوجوان، 8 تا 14 شهریور ماه در اصفهان

مقررات سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان اعالم شد

رتبه نخست کمك های مردمی قمی ها به کمیته امداد
سال گذشته 38 میلیارد و 200 میلیون تومان به کمیته امداد استان قم کمك کردند

قم- خبرنگار فرصت امروز- میرشکار گفت: 72 درصداز کمک های مردمی کمیته امداد در سال 
گذشــته به صورت نقدی بود و استان قم در این زمینه رتبه نخسرا درکشور دارد. به گزارش روابط 
عمومی کمیته امداد قم : اکبر میرشکار در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قم با اشاره به افراد 
زیرپوشــش کمیته امداد در استان قم اظهار کرد: در اسفندماه سال گذشته 20 هزار و 703 خانوار 
زیرپوشــش این کمیته در استان قم بودند و 15 هزار و 600 خانوار در استان معیشت بگیر کمیته 
امداد هستند و بقیه از خدمات موردی این نهاد بهره مند می شوند. وی ادامه داد: بنای کمیته امداد 
این نیست که همه مددجویان مادام العمر از این نهاد کمک بگیرند، رویکرد توانمندسازی را در کمیته 
امداد استان قم دنبال می کنیم و سعی داریم که خانوارهای مددجو این کمیته را از چرخه فقر خارج کنیم. مدیرکل کمیته امداد 
استان قم افزود: امسال سهمیه این کمیته برای پرداخت کمک معیشت در استان قم، 16 هزار و 301 خانوار است و در سال جاری 
پذیرش 800 خانوار جدید را در کمیته امداد استان در دستور کار داریم. میرشکار با اشاره به وضعیت زنان سرپرست خانوار در استان 
قم اظهار کرد: 14 هزار و 106 زن سرپرست خانوار در استان، مددجوی کمیته امداد هستند و 96 درصد از مددجویان کمیته امداد 
استان قم در مناطق شهری زندگی می کنند. وی ادامه داد: هزار و 824 یتیم در استان قم زیرپوشش کمیته امداد هستند که این ایتام 
19 هزار حامی دارند، باالترین سرانه پرداخت طرح اکرم ایتام در کشور در استان قم است و هر یتیم در این استان 347 هزار تومان 
از حامیان ماهیانه دریافت می کند. مدیرکل کمیته امداد استان قم با بیان اینکه چهار هزار دانش آموز و 683 دانشجو در استان قم 
زیرپوشش کمیته امداد هستند افزود: 2.7 درصد جمعیت استان زیرپوشش کمیته امداد هستند، در حالی که این درصد در کشور 
به صورت میانگین 6 درصد است، همچنین 1.9 درصد مردم استان قم از کمیته امداد کمک معیشتی می گیرند. میرشکار با اشاره به 
تعداد مددکاران کمیته امداد استان قم اظهار کرد: 50 مددکار در این کمیته داریم که هر مددکار به بیش از 300 پرونده رسیدگی 

می کند، البته تعداد این پرونده ها برای مددکاران مرتبط با سالمندان به 200 پرونده می رسد.

خدمت رسانی به مشتریان در نماز جمعه شهرستان گرگان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر مخابرات منطقه گلستان به مناسبت روز جهانی مخابرات و جامعه اطالعاتی مسئوالن 
ICT استان با حضور در نمازجمعه گرگان به سواالت و درخواستهای مردم در حوزه ICT پاسخ دادند.در این برنامه که مهندس 
شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان نیز حضور داشت مردم باحضور در محل ارائه خدمت ایشان ، درخواستهای مخابراتی خود را 
ارائه و با طرح مشکالت خود از خدمات و سرویسهای الزم برای رفع مشکل خود بهره مند شدند.مدیر مخابرات منطقه گلستان با ابراز 
این مطلب که خدمت رسانی به مردم و ارتباط رسانی به جای جای استان وظیفه ماست و محدود به زمان نمی باشد گفت: ما همیشه 
این آمادگی را داریم که درخواستهای مشتریان را به بهترین نحو ممکن رفع نماییم .برنامه ای که تحت عنوان میزخدمت مسئوالن 
فناوری اطالعات و ارتباطات استان در نماز جمعه گرگان برگزار شده بود باحضورمهندس شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان 

خدمات مخابراتی را به مردم و مراجعه کنندگان ارائه  نمود.

برگزاری مراسم افتتاحیه مسابقات فوتسال جام والیت ویژه ماه مبارک 
رمضان در دانشگاه علوم پزشکی مازندران

ساری - دهقان : مراسم افتتاحیه مسابقات فوتسال کارکنان دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران جام والیت ویژه ماه مبارک رمضان با حضور جمعی از مسئولین و ورزشکاران و 
عالقمندان به ورزش برگزار شد . دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران  در مراسم افتتاحیه پنجمین دوره جشنواره جام والیت و بیست و دومین  دوره 
مسابقات فوتسال جام رمضان ویژه کارکنان دانشگاه علوم پزشکي مازندران با اشاره به 
اهمیت ورزش در سالمت جسم و روح افراد، افزود: انجام ورزش و فعالیت بدني ارتباط 
مســتقیمي با سالمتي دارد و رفاه کامل جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي با ورزش تحقق مي یابد. وی ورزش را جزء اصول اولیه 
سالمتی دانست  وگفت :  با توجه به اینکه وزارت بهداشت متولی سالمت جامعه است ما نیز باید سردمدار سالمتی باشیم و فعالیت هاي 
ورزشي باید سرلوحه تمامي اساتید، کارکنان و دانشجویان قرار بگیرد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران   بر توسعه زیرساخت های 
ورزشی و ترویج ورزش های همگانی تاکید کرد. دکتر موسوی درخصوص ایام ماه مبارک رمضان و تأثیرات آن و همچنین توجه به 
سالمت جسم و اثرات ورزش مطالبی ارایه کرد و از دست اندرکاران ورزش این دانشگاه و حضور فعال تیم های ورزشي در این مسابقات 
تقدیر کرد. دکتر محمد پنبه چی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز در سخنانی ورزش  را رکن اساسی 
در زندگی سالم عنوان کرد اظهار کرد :  وجود کارکنان شاداب و سالم در دستگاه های دولتي  روحیه خدمتي و بهره وري  را ارتقاء 
مي بخشد . وی تاکید کرد : تحقق این امر در گرو توجه به ورزش و تعمیم آن در دانشگاه ها و مراکز دولتی است. در پایان تیم های 
حاضر در سالن  رژه رفتند و مسابقات رسما  با دیدار دو تیم مدیریت پشتیبانی و امور رفاهي دانشگاه علوم پزشکي مازندران و شبکه 

بهداست و درمان شهرستان بهشهر  افتتاح شد.

شهردار قدس عنوان کرد:
شفافیت، سرعت و صداقت سه عنصر اصلی در اطالع رسانی

شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- مسعود مختاری شهردار قدس در دیدار با مسئولین و 
کارشناسان روابط عمومی شهرداری و سازمانهای تابعه که به مناسبت روز 27 اردیبهشت روز جهانی 
ارتباطات و روابط عمومی برگزار شد با بیان این مطلب اظهار داشت: شهرداری نهاد و مجموعه مردمی 
و غیر انتفاعی است که در یک محدوده جغرافیایی وظایف بسیار سنگینی را بر عهده دارد، این وظایف 
از کوچکترین مسایل سطح شهر تا مسایل کالن شهری را در بر میگیرد،به بیان دیگر حوزه وظایف 
شهرداری فقط به رسیدگی بهداشت عمومی سطح شهر محدود نمی شوند بلکه بار ارتقای وضعیت 
فرهنگی و مسایل ورزشی جامعه را نیز به دوش می کشد. وی افزود: عدم آگاهی و اطالع مردم نسبت به وظایف شهرداری موجب 
می شود تا برخی از وظایف دستگاه های اجرایی دیگر را در حیطه وظایف شهرداری قلمداد کنند و توقع رسیدگی و پیگیری در آن 
حوزه از شهرداری را داشته باشند، و همچنین نسبت به وظایف و اقداماتی که در حوزه مسئولیت های اجرایی شهرداری انجام می 
گیرد بی اطالع باشد که در همین راستا نقش روابط عمومی در ارتباط بین مردم و شهرداری روشن می شود. شهردار قدس با تاکید 
بر ضرورت توجه به مقوله شفافیت، سرعت و صداقت در اطالع رسانی گفت: این سه عامل مهم همواره باید مد نظر روابط عمومی قرار 
گیرد تا این واحد به عنوان یک مرجع معتبر اطالع رسانی مورد قبولی را  انجام دهد. وی در ادامه افزود:  اطالع رسانی به موقع موجب 
جلوگیری از سوء استفاده و تحریف اخبار و گزارش عملکرد شهرداری توسط دیگران خواهد شد و به این ترتیب مردم سعی می کنند 

اخبار مرتبط با شهرداری را از طریق سایت و پورتال اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری پیگیری کنند.

ازاعتماد و اطمینان خارج از عرف در معامالت ملکی پرهیز شود
شهریار- خبرنگار فرصت امروز- رئیس اتحادیه امالک شهرستان شهریار اعتماد و اطمینان خارج از عرف 
در معامالت ملکی را زیان آور و دردسر ساز دانست. دکتر رضا کوچک پور در خصوص امنیت در هر معامله ملکی، 
خریداران و فروشندگان را به نکات زیر توجه داد. وی گفت: خریداران و فروشندگان باید در هر معامله 1/ معامالت 
حتما در امالک مجوز داری که پروانه کسب و بر چسب لوگوی اطمینان داشته باشند، صورت گیرد 2/ متن سند 
و موقعیت ملکی، مدارک مربوطه، چک هاوهرگونه جابجایی حتما کنترل کنند و صرفا به نظر شخص متعامل یا 
امالک اکتفا نکنند. 3/ قبل از هر گونه امضاء مدارک، دقیقا مطالعه شود و یا با اشخاص وارد و متخصص به امور 
ملکی و اداری به امالک و دفتر خانه ها مراجعه کنند.4/ حتما درباره مبالغ تحویلی به امالک پیگیری شود تا بدست طرف مقابل معامله 
برسد. 5/ حتما به تاریخهای پرداخت و دریافت و انتقال سند و استعالمها دقت شود. 6/ در معامالت یک نفر را بعنوان داور مرضی الطرفین 
انتخاب کنند.7/ در پرداخت کمسیون طبق تعرفه قانونی اقدام نمایندو وعده وعید دیگر ندهند. توجه کنند تا از افتادن به دردسرهای بعدی 
در امان باشند. کوچک پور افزود: شماره 65279629 تلفن گویای اتحادیه امالک شهرستان برای آگاهی از میزان نرخنامه ها در اختیار 

اهالی شهریار قرار دارد. همچنین اتحادیه جهت مشاوره به همکاران امالکی و مشتریان ، مشاوره حقوقی رایدگان در اختیار قرار می دهد.

برلیانس در کرج تاکسی می شود
کرج- خبرنگار فرصت امروز- همزمان با طرح نوســازی ناوگان تاکسیرانی شهر 
کرج، خودروی برلیانس نیز به عنوان تاکسی برای شهروندان کرجی بکارگیری می شود.  
به گزارش روزنامه فرصت امروز ،سرپرســت ســازمان حمل و نقل بار و مسافر شهری 
شهرداری کرج با اعالم این خبر اظهار داشت: متقاضیان دریافت این تاکسی می توانند با 
مراجعه به واحد نوسازی و توسعه ناوگان سازمان، در طرح پیش فروش خودروی برلیانس 
ثبت نام کنند. اسکندری افزود: طرح پیش فروش برلیانس تاکسی، به دو صورت نقدی 
و اقساطی و با شرایط ویژه اجرا می شود. سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر اضافه کرد: یکي از مزیت های این طرح 
نسبت به طرح هاي دیگر، برطرف شدن سخت گیري ها در حوزه تضامین بانکي بوده و رانندگان با دادن چک به صورت اقساط شش 
ماه به شش ماه مي توانند خودروي جدیدشان را تحویل بگیرند. وی گفت: به فراخور مدت بازپرداخت و مبلغ وامي که راننده تاکسی 
تقاضاي استفاده دارد، نرخ سود متفاوت و میانگین آن حدود 16 درصد است. اسکندری تصریح کرد: براي افرادي که قصد دارند از 
تسهیالت تاکسیراني استفاده کنند نرخ خودرو برلیانس تاکسی 43 میلیون و پانصد هزار تومان است، ولي به افرادي که متقاضي 

دریافت خودرو به صورت نقدي باشند مبلغ 20 میلیون ریال تخفیف داده خواهد شد.
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با وجود اذعان کارشناسان و نتایج مطالعات به عدم 
تفاوت خ��اص بین مدیریت زنان و م��ردان همچنان 
بسیاری از سرمایه گذاران به پشتیبانی از مدیران مرد 

متمایل تر هستند. علت چیست؟ 
علت تصور برتری مردان وقتی که اطالعاتی درباره 
آن ندارید چیس��ت؟ ش��اید مس��ائلی جزئی در طول 
زمان بر ذهنیت ش��ما چنین تاثیری گذاش��ته است. 
آداب و رس��وم، س��نت ها و کلیش��ه های زندگی روی 
همه تاثیرگذار هس��تند و گاهی اوقات باعث می شوند 

رفتار های ناخودآگاهی نشان دهیم. 
تعصب یا مصلحت تجاری

گروهی از محققان سوئدی مطالعاتی درباره تعصب 
جنس��یتی در این کشور که از باالترین میزان عدالت 
جنسیتی برخوردار اس��ت انجام دادند. در این کشور 
معموال از هر س��ه ش��رکت یکی تح��ت مالکیت زنان 
اداره می شود. با وجود اینکه دولت برنامه های متنوعی 
برای حمایت از کس��ب و کار های تازه تاسیس و تامین 
صندوق های سرمایه گذاری تدارک دیده بود ولی فقط 
7درصد کارآفرینان زن موفق به جذب س��رمایه شده 

بودند. علت چیست؟ 
آیا مردان و زنان نگرش متفاوتی در تجارت دارند؟ 
رفتار و منش سرمایه گذاران به چهار کلیشه متداول 

در این ارتباط اشاره می کند که عبارت هستند از

- مردان ریسک پذیر تر از زنان هستند
- تمایل مردان به رشد و توسعه بیشتر از زنان است

- مردان سرمایه بیشتر به کسب و کارشان اختصاص 
می دهند

- اغلب مردان در اداره کسب و کار بهتر از زنان عمل 
می کنند

ش��اید بس��یاری از ش��ما نیز به واس��طه تعصب یا 
تجربی��ات ش��خصی چنین ذهنیتی داش��ته باش��ید. 
محققان برای صحت س��نجی این عقاید با معیار  هایی 
چون میزان بدهی، نرخ رش��د، میزان برگشت سرمایه 
و حاشیه سود به بررسی شرکت ها پرداختند تا تفاوت 
قدرت اقتص��ادی، عملکرد و ریس��ک پذیری مدیران 
زن و م��رد را مورد مقایس��ه قرار دهند. نتایج بس��یار 

متفاوت تر از تصورات کلیشه ای بود. 
تفاوت مستند کارآفرینان زن و مرد

درخواس��ت   126 اطالع��ات  تحقی��ق  ای��ن  در 
سرمایه گذاری از شرکت های مختلف جمع آوری شد. 
از بین این متقاضیان 43درصد زن و بقیه مرد بودند. 
این درخواست ها توسط کمیته ای 11 نفره  متشکل از 

چهار زن و هفت مرد بررسی شده بودند. 
نتایج این تحقیقات بر مبنای معیار های اشاره شده 
تفاوت قابل مالحظه ای بی��ن عملکرد کارآفرینان زن 
و مرد نش��ان نداده بود. به ط��ور خالصه هیچ کدام از 

باور های کلیش��ه ای در مورد برتری مردان در تجارت 
و مدیری��ت صحت نداش��تند. متاس��فانه تصمیمات 
سرمایه گذاری بیش��تر متمایل به تعصبات شخصی و 

به دور از واقعیت بوده است. 
به دور از تعصب

با وجود مشاهده عملکرد یکسان بین مدیران مرد و 
زن باز س��رمایه گذران با تعصبی ناخودآگاه به مدیران 
مرد متمایل تر هستند. سرمایه گذاران، کارآفرین مرد 
نیازمند به س��رمایه را یک فرصت اقتصادی می بینند 
و مش��کل او را کمبود س��رمایه عن��وان می کنند در 
مقابل زنان نیازمند س��رمایه گذاری را دردسر تجاری 
می بینند و ترجیح می دهند سرمایه ش��ان را به جای 
کسب و کار هایی که عاجز و ناتوان می دانند به کار هایی 

با اولویت و شانس موفقیت باالتر واگذار کنند. 
ننتایج تحقیق��ات هیچ کدام از تفک��رات متعصبانه 
س��رمایه گذاران را تایید نکرده اس��ت. در گزارشی که 
در مجله کس��ب و کار هاروارد منتشر ش��ده بود بیان 
ش��ده بود که این تصورات مبتنی بر واقعیت نیستند. 
با طراحی برنامه های هوش��مندانه ای می توان تعصب 
سرمایه گذاران را زدود و آنها را وادار به قبول واقعیت 
ک��رد. ما همواره آنها را به بازنگری در معیار های خود 

تشویق می کنیم. 
inc/zoomit :منبع

آیا مهارت تجارت مردان بیشتر از زنان است

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 973 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسـخ کارشـناس:  معموال معرفی محصوالت 
کاری دش��وار و مس��تلزم دق��ت زیادی اس��ت، به 
همین دلیل فروش��ندگان برای این کار باید تمرین 
زی��ادی کنند. به هرح��ال برای معرف��ی محصول 
چهار فاکتور مهم وجود دارد که فروش��ندگان باید 
به آن دق��ت زیادی کنند. نخس��تین فاکتور هدف 
است؛ فروش��ندگان برای ش��روع باید بدانند برای 
چه چیزی تالش می کنند و قبل از روبه رو ش��دن 

با مش��تری حرف های خود را برای معرفی محصول 
ب��اال و پایی��ن کنند. فاکت��ور دوم، دق��ت در ارائه 
محتوای ارائه شده به مشتری است. یکی از عناصر 
کلیدی برای ارائه خوب محصول، دانش اس��ت. در 
واقع هرگونه شکاف در دانش فروشندگان نشان از 
ضعف آنها دارد.  بهتر است برای این کار فروشندگان 
در مقاب��ل همکاران خود ق��رار بگیرند و بخواهند هر 
سوالی به ذهن شان می آید، از آنها بپرسند. با این کار 
فروش��ندگان در مقابل سواالت غیرمنتظره مشتریان 
غافلگیر نخواهند ش��د. در این پرس��ش  و پاسخ باید 

تمام��ی گروه های مش��تریان با طبق��ات اجتماعی و 
اقتصادی در نظر گرفته شوند.  فاکتور سوم، شناخت 
مشتریان است. در معرفی محصول شناخت مشتری 
از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت. فروش��ندگان باید 
بدانند که چه کسانی شنونده حرف های آنها هستند 
و فاکتور آخر: فروشندگان باید حین ارائه محصوالت 
آرام و طبیعی رفتار کنند و س��عی نکنند که از شیوه 
س��خنرانی ش��خص دیگری تقلید کنن��د، همچنین 
فروشندگان باید سعی کنند که با انرژی بیشتری در 

این باره با مشتریان برخورد کنند. 

آموزش فروشندگان

پرسش: واردکننده نرم افزارهای کامپیوتری هستم که محصوالت متنوعی را ارائه و توزیع می کنم و در این راستا با 
فروشندگان زیادی سروکار دارم. چگونه می توانم به فروشندگانم آموزش دهم که محصوالت را بهتر معرفی کنند؟  کلینیک کسب و کار

 چگونه از گذر سریع زمان
جلوگیری کنیم؟ 

کریس بیلی می گوید، در چند س��ال گذش��ته، متوجه 
ش��دم که حرکت زمان سریع تر ش��ده است. البته، روزها 
همواره با همان سرعت قبلی به جلو می روند، ما فقط در 
طی گذش��ت زمان نسبت به آن احساس متفاوتی داریم. 
من جدیدا کنجکاو ش��دم و درب��اره این موضوع تحقیق 
ک��ردم که ما چگونه زم��ان را درک می کنیم و همچنین 
اینکه ما چگونه می توانیم دقایق زندگی خود را طوالنی تر 
کنیم. آیا زمان با بزرگ تر ش��دن ما س��ریع تری حرکت 

می کند؟
چیزی که کش��ف کردم مرا ش��گفت زده کرد. زمان در 
حقیقت، هنگامی که بزرگ تر می ش��ویم زودتر می گذرد، 

اما ما می توانیم این احساس را معکوس کنیم. 
ی��ک دلی��ل کنجکاوانه برای این حرکت س��ریع زمان 
وج��ود دارد. ای��ن دقیقا همانند زمانی اس��ت که از یک 
مس��افرت برمی گردیم و به نظر می رس��د که نصف زمان 
رفت طول  کش��یده است. بازگشت از یک مسافرت برای 
ما آشنا است و چیز تازه و بدیعی نیست. ما کمتر به آنها 
توجه می کنی��م و در نتیجه تجربه کمت��ری را پردازش 

می کنیم. 
هرچه تجربه شما جدیدتر و غنی تر باشد، زمان کندتر 
می ش��ود. ش��ما احتماال ای��ن را در زندگی خ��ود تجربه 
کرده  اید. هنگامی که ش��ما بچه بودی��د، هر تجربه غنی 
و جدید بود، هر یک از دوس��تان شما، هر مکالمه ای که 
داشتید، هر بار که به مشکلی بر می خوردید، یک تجربه 
منحصر به فرد و به یاد ماندنی بود. دوران نوجوانی ش��ما 
نیز تجربه های جدید زیادی را به همراه داش��ت. به طور 
معم��ول، هرچه بزرگ تر ش��دیم، تجربه های تازه و بدیع 
ما کمتر ش��د. همانن��د رانندگی به س��مت خانه پس از 
یک سفر طوالنی، مسیر شناخته شده تر است. ما مکان ها 
خاص را که قبال از کنار آنها گذش��ته بودیم می شناسیم 

و این تجربه دوم دیگر همانند قبل غنی و تازه نیست. 
مقدار دوپامینی )یک ماده ش��یمیایی که موجب حس 
لذت می شود( که در مغز ما یافت می شود به طور مداوم 
از سن 20 سالگی کاهش می یابد. محققان دریافته اند که 
دوپامی��ن به تنظیم چگونگی درک ما از زمان می پردازد. 
هرچه دوپامین درون مغزمان بیش��تر باشد زمان کندتر 
می گ��ذرد. )مغز ما هر بار که چیز جدید و غنی را تجربه 

می کنیم، دوپامین ترشح می کند.(

با تامل در این تحقیق، متوجه ش��دم من بیش��تر روز 
خود را غوطه ور در چیزهای آش��نا ص��رف می کنم. من 
به آهنگ ها مش��ابه گوش می دهم، بازی های مش��ابهی 
را ب��ازی می کن��م، با چند برنامه خاص در گوش��ی خود 
کار می کن��م و در صفح��ه مجازی اطالعات��ی را همانند 
اطالعاتی گذش��ته جذب می کنم. ای��ن عادات هیچ کدام 

تازه یا غنی نیستند. 
در حالی که بس��یاری از حواس پرتی ها جدید هستند، 
تعداد کمی از آنها به ان��دازه تجربیات کامال جدید غنی 
هس��تند. صحبت کردن با یک فرد غریبه در کافه، سفر 
به مکان هایی که قبال به آنجا نرفته اید و برای نخس��تین 
بار چتربازی کردن؛ حواس پرتی ها باعث می شوند تا زمان 
تندتر بگذرد و باعث می شوند تا شکاف های روزمره خود 

را با کارهای آشنا پر کنیم. 
2 راه برای آهسته تر کردن سرعت زمان

من راه حل این مشکل را در این دو شکل پیدا کردم. 
1- تا جایی که ممکن اس��ت به دنبال تجربه های تازه 

و بدیع بگردید. 
2- چیزهایی را که با آنها آشنا هستید دوست بدارید. 
ب��ه دنبال تجربه های تازه و بدیع گش��تن به ما کمک 
می کند تا زمان را آهس��ته تر کنیم. به جای اینکه از روی 
عادت اما بدون اش��تیاق کاری را انجام دهید، کارهایی را 
انج��ام دهید که تا به حال انج��ام نداده اید. فعالیت هایی 
را انج��ام دهید که غنی هس��تند و در مغ��ز ما دوپامین 
آزاد می کنن��د. هر نوع غذای جدید، ه��ر چیزی که یاد 
می گیریم، هرجایی که می رویم، فرصتی است تا سرعت 
گذش��ت زمان را آهس��ته تر کنیم. با این کار ما از دایره 

راحتی خود خارج می شویم. 
دوس��ت داش��تن چیزهایی که با آنها آشنا هستیم نیز 
مش��ابه تجربه های تازه اس��ت. به جای ص��رف زمان در 
حالت خ��ودکار، ما متوجه غنیمت های تعبیه ش��ده در 
زندگی روزمره خود می شویم. چیز آشنایی را که به طور 
مرتب تجربه می کنید  انتخاب کنید مانند، نوشیدن قهوه 
صبحگاهی، آوردن فرزندان تان از مهدکودک یا صحبت با 
یک همکار و برای وجود آن تجربه سپاسگزار باشید. من 
ش��خصا مدیتیشن را، بیشتر از هر چیز دیگری، پیشنهاد 
می کن��م زیرا به م��ن کمک می کند تا ه��رروز چیزهای 

کوچک را دوست داشته باشم. 
اگر احس��اس می کنید که زمان بسیار سریع می گذرد، 
شما تنها نیستید. به دنبال تجربیات تازه و بدیع باشید و 

تجربه های آشنا را دوست داشته باشید. 
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فیس بوک در طول یک هفته کاربران 
اینترنت را از طریق 8.4 میلیون وب 

سایت تحت نظر گرفته است
اطالعات جدید نشان از این دارد که فیس بوک کاربران 
اینترن��ت را حت��ی زمانی که عضو این ش��بکه اجتماعی 
نباش��ند، از طریق 8.4 میلیون وب س��ایت تحت تعقیب 

دارد. 
به گ��زارش زومی��ت، براس��اس اطالعات ارائه ش��ده، 
فیس ب��وک ع��الوه ب��ر جم��ع آوری اطالع��ات کاربران 
فیس بوک و کاربران سایه از طریق بستر شبکه اجتماعی 
خ��ود، کارب��ران اینترنت را ب��ا اس��تفاده از 8.4 میلیون 
وب سایت در س��طح اینترنت تعقیب می کند. جمع آوری 
اطالع��ات فیس بوک حتی زمانی که کارب��ران از قابلیت 
Incognito استفاده می کنند نیز ادامه دارد. فیس بوک 
قادر اس��ت از وب سایت هایی که از کلید الیک فیس بوک 
برای به اش��تراک گذاری مطلب در این ش��بکه اجتماعی 
اس��تفاده می کنند یا وب س��ایت هایی که ویژگی پیکسل 
را ب��ه کار می گیرند، اطالعات کارب��ران را دریافت و آنها 
را ذخیره کند. پیکس��ل فیس بوک به قطعه کدی اطالق 
می ش��ود که با استفاده از آن می توان نرخ انتقال کاربران 
از تبلیغات فیس بوک به وب س��ایت را مشاهده کرد. این 
قطعه کد توس��ط توسعه دهندگان و مالکان وب سایت در 
کد س��ورس وب س��ایت مورد نظر قرار داده می شود تا با 
اس��تفاده از آن، آمار یا نرخ تبدیل کاربرانی که از طریق 
آگهی ه��ای فیس بوک به وب س��ایت منتقل می ش��وند، 

مشخص شود. 
ربکا استیمسون، مدیر سیاست های عمومی فیس بوک، 
این اطالعات را در خالل ارائه توضیحات در جلس��ه 14 
م��ه پارلمان بریتانیا اعالم کرد. استیمس��ون به این نکته 
اشاره کرد که فیس بوک در فاصله 9 آوریل تا 16 آوریل 
سال جاری میالدی، اطالعات کاربران و بازدیدکنندگان 
از 8.4 میلی��ون وب س��ایت را در سراس��ر اینترنت که از 
کلید الیک فیس بوک استفاده می کنند، جمع آوری کرده 
اس��ت. همچنین باید به استفاده از کلید اشتراک گذاری 
فیس بوک در 931 هزار وب س��ایت در کنار اضافه شدن 
کد پیکس��ل فیس بوک به بیش از 2.2 میلیون وب سایت 
اش��اره کرد. هنوز مشخص نیس��ت چه تعداد وب سایت 
در اینترنت توس��ط فیس بوک زیر نظر ق��رار می گیرد و 
اطالعات بازدید کاربران از این طریق جمع آوری می شود. 
جم��ع آوری اطالع��ات این چنینی را بای��د کلید اصلی 
مدل کس��ب وکار فیس بوک بدانیم. اطالعات ارائه ش��ده 
نش��ان از این دارد که برخی وب س��ایت ها حتی عالوه بر 
اع��الم بازدید کاربران، اطالعات بیش��تری نیز در اختیار 
این ش��بکه اجتماعی قرار می دهند. ب��رای مثال باید به 
فروشگاهی اشاره کرد که حتی نوع کفش انتخابی توسط 

کاربر برای خرید را نیز در اختیار فیس بوک می گذارد. 
بای��د به این نکت��ه اش��اره کنیم که فیس ب��وک تنها 
وب س��ایت و پلتفرمی نیس��ت که از این ویژگی استفاده 
می کند. از دیگر س��رویس هایی که چنی��ن اطالعاتی را 
ذخیره می کنند باید به گوگل، لینکدین، توییتر و برخی 
دیگر از وب س��ایت ها و سرویس ها اشاره کرد. برای مثال 
گوگل آنالیتیکس یکی از قوی ترین س��رویس هایی است 
که غ��ول جس��ت وجو از آن برای جم��ع آوری اطالعات 
کاربران مختلف استفاده می کند. موضوعی که فیس بوک 
را از س��ایر ش��بکه های اجتماع��ی نظیر توییت��ر متمایز 
می کند، دامنه گس��ترده ای است که این شبکه اجتماعی 
برای جمع آوری اطالعات استفاده کرده و طیف گسترده 

کاربران فعال ماهانه این سرویس است. 

مسیرموفقیت بستهبندیخالق

!درنــگ


