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با خروج آمریکا از برجام، آینده سوئیفت چه می شود؟ 

خط قرمز برجامی 
ایران با اروپا

جامعه جهانی ارتباطات مالی بین الملل )سوئیفت( نهادی است که در اواخر سده 1۹00 و براساس تفاهم نامه ای 
بین بیش از 200 بانک اروپایی و آمریکای ش��مالی در بلژیک ایجاد ش��د تا روش های ارتباطی بانک ها در سراس��ر 
دنی��ا از مدل هایی که چندان اس��تاندارد نبودند به روش  اس��تاندارد واحد تغییر کند. در س��وئیفت تراکنش های 
بین المللی بدون مشکل جریان داشته و ردیابی می شود و از جمله سیستم هایی است که بانکی ها معتقدند یکی از 
مطلوب ترین راه ها برای انجام حواله های ارزی است. در مجموع به گفته بانکداران، سوئیفت یک نهاد و سامانه...

چرا چشم پوشی از بازار خودروی ایران سخت است؟

 تبعات خروج اروپا
از صنعت خودروی ایران
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مسکن تهران در اردیبهشت ماه 8/2درصد گران تر شد

 گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن
در پایتخت

راهکارهایی هوشمندانه برای تقویت تمرکز حواس
تکنیک های مهم در بازاریابی نامحسوس

ویژگی های دموی محصول حرفه ای
افسانه خیابان مدیسون

6 اشتباه برندسازی که تصویر شرکت  را خراب می کند
ویترین داروخانه سوئدی جایی برای نوردرمانی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 ایالن ماسک
کامال اشتباه می کند

2 خروج سرمایه از جمله بحث های روز اقتصاد ایران 
است و با بروز بحران ارزی، آمارها و عددهای...

گزارش مرکز پژوهش های مجلس از رکوردشکنی خروج 
سرمایه از ایران در 2 سال گذشته

 خروج ۵۹ میلیارد دالر
سرمایه از کشور

یادداشت
دارو از دایره گیرندگان ارز 

یارانه ای کنار رفت

جدی��د  تصمی��م  براس��اس 
مس��ئوالن، قرار اس��ت واردات 
دارو ب��ا دالر 4 ه��زار و 200 
تومان و ی��وروی 5هزار و 200 
انجام ش��ود. مش��کل  توم��ان 
اما  دارو  واردکنن��دگان  کنونی 
گذش��ته از مس��ئله ن��رخ ارز، 
اصالح قیمت هاست. در گذشته 
دارو با یوروی حداکثر 4هزار و 
200 ت��ا 300 تومان��ی که نرخ 
مبادله ای آن بود وارد می ش��د. 
قیمت دارو هم براساس همین 
ن��رخ تعیین ش��د و البته هنوز 
در هم��ان س��طح باق��ی مانده 
مش��ترک  جلس��ه  در  اس��ت. 
واردکنندگان ب��ا بانک مرکزی 
قرار ش��د دالر را با 400 تومان 
یاران��ه به واردات دارو به عنوان 
اساس��ی اختصاص  یک کاالی 
بدهن��د، اما به دلی��ل پیچیده 
بودن مکانیزم پرداخت و کافی 
نب��ودن بودج��ه 800 میلیارد 
تومان��ی ب��رای ای��ن منظ��ور، 
ش��رایط به گونه ای دیگر پیش 
رفت.  شرط بانک مرکزی برای 
پرداخ��ت یارانه به واردات دارو 
این ب��ود که قیمت ها برای یک 
س��ال به روال سابق باقی بماند 
ام��ا پی��ش از تغییر ن��رخ ارز، 

واردکنن��دگان دارو به 
3قیمت ها و...

ناصر ریاحی
 رئیس اتحادیه 

واردکنندگان دارو

88936651

فرصـت امـروز: مرکز آمار به رس��م همه س��اله، آمار و 
اطالعات مربوط به س��فر و گردشگری در کشور را منتشر 
می کند. جدیدترین گزارش این نهاد آماری مربوط به فصل 
بهار س��ال ۹6 می شود؛ آماری که نشان می دهد حدود 68 
درصد خانوارهاي کش��ور که مع��ادل 16۹01086 خانوار 
هستند، حداقل یک سفر داشته اند که نسبت به بهار 13۹5 
به میزان 23.78درصد افزایش داش��ته است. همچنین در 
بهار سال 13۹6، تعداد 103356344 سفر انجام شده است 
که نس��بت به بهار 13۹5 به می��زان 35.82درصد افزایش 
داشته اس��ت. به این ترتیب میزان سفرها در سال گذشته 
بیش از یک س��وم رشد داشته است.  به گزارش مرکز آمار، 
تعداد س��فرهای داخلی در فصل بهار، 1025۹3۹32 سفر 
بوده اس��ت. 47 درصد از س��فرهای داخلی فص��ل بهار، با 
اقامت ش��بانه و 53 درصد بدون اقامت ش��بانه بوده است.  
بیشترین سفرهاي با اقامت شبانه فصل بهار در سال 13۹6، 
با هدف دیدار دوس��تان و بس��تگان )56 درصد(، گردش و 
تفریح )26درصد( و زیارت و درمان )هر یک 8 درصد( انجام 
پذیرفته است. سفرهاي با اهداف فوق در مجموع ۹6 درصد 
از سفرها را تشکیل داده است. حدود 4 درصد از سفرها در 
فصل بهار با اهدافي نظیر آموزش، خرید و کسب وکار انجام 
شده اس��ت.  در فصل بهار س��ال 13۹6، برابر با 33درصد 
از س��فرهاي بدون اقامت ش��بانه با هدف گردش و تفریح، 
30درصد با هدف دیدار دوس��تان و بس��تگان، 18درصد با 

هدف درمان و 5 درصد با هدف زیارت انجام ش��ده اس��ت. 
14درصد س��فرهای بدون اقامت ش��بانه، ب��ا اهدافی نظیر 
آموزش، خرید و کسب وکار انجام شده است. اقامتگاه اصلي 
مورد استفاده در سفرهاي داخلي با اقامت شبانه خانوارها در 
فصل بهار سال 13۹6، خانه بستگان و آشنایان با 72درصد، 
ویال و آپارتمان اجاره اي با ۹درصد، ویال و آپارتمان شخصی 
با 6درصد، اقامتگاه عمومی با 4درصد، اقامتگاه س��ازمانی و 
چادر و کمپ شخصی هر یک با 3درصد و سایر اقامتگاه ها 
با 2درصد بوده است. به این ترتیب همچنان خانه بستگان 

و آشنایان، اصلی ترین اقامتگاه مسافران داخلی بوده است.
مسافران بیشتر به کدام شهرها رفتند؟

  نگاهی ب��ه تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نش��ان 
می دهد که 10 استان خراسان رضوي، مازندران، تهران، 
گیالن، فارس، اصفهان، خوزستان، هرمزگان، آذربایجان 
شرقي و کرمان مقصد بیشترین سفرهاي با اقامت شبانه 
در فصل بهار 13۹6 بوده اند. همچنین 10 استان گیالن، 
مازندران، کرمانش��اه، فارس، تهران، اصفهان، گلس��تان، 
خراس��ان رضوي، خوزس��تان و کرمان مقصد بیشترین 
س��فرهاي بدون اقامت ش��بانه در بهار 13۹6 بوده اند. در 
عین حال،  10 شهرس��تان مهم گردشگرپذیر کشور در 
بهار س��ال 13۹6، شامل تهران، مش��هد، رشت، شیراز، 
اصفهان، قم، کرمانش��اه، قزوین، تبری��ز و بندرانزلي بوده 

است که داراي بیشترین تعداد سفر بوده اند.

10 شهر مهم گردشگرپذیر کشور کدام شهرها هستند؟

الگوی سفر در ایران
وزی��ر اس��بق بازرگانی با اش��اره ب��ه مزیت های نظام 
یکپارچ��ه معام��الت ارزی گفت: عدم اط��الع از میزان 
ارز ورودی و خروجی کش��ور با بهره برداری از س��امانه 
نیما برطرف ش��د.  یحی��ی آل اس��حاق در گفت وگو با 
مه��ر، با بیان اینک��ه دوران التهابات ارزی بر بخش های 
اقتصادی و اجتماعی کش��ور تأثیر داشت که هدف آن، 
س��لب اعتماد مردم نس��بت به نظام بانکی کش��ور بود، 
 گف��ت: دولت برای مدیریت این نوس��ان بر آن ش��د تا

با اتخاذ سیاس��ت  ارزی همچون یکسان سازی نرخ ارز و 
نیز استقرار س��امانه نیما، این التهابات را مدیریت کند.  
وزیر اس��بق بازرگانی افزود: برای پایداری شرایط فعلی 
باید ساز و کار عرضه و تقاضا در بازار ارز شفاف شود تا 
در نهایت به یک قیمت تعادلی که به نفع همه بازیگران 

بازار ارز است، دست پیدا کنیم. 
  سامانه نیما کمک شایانی

به شفافیت ارزی کشور کرد
آل اس��حاق با بی��ان اینکه یکی از مش��کالت ارزی تا 
پیش از استقرار سامانه نیما،  »عدم اطالع از میزان ارز 
ورودی و خروجی کشور« بود، گفت: پس از بهره برداری 
از نظ��ام یکپارچه معامالت ارزی، ای��ن معضل برطرف 
ش��د و می توان به جرات مدعی ش��د که س��امانه نیما 
کمک شایانی به شفافیت ارزی کشور کرد.  وزیر اسبق 
بازرگان��ی دو مورد دیگر از معضالت نظام ارزی کش��ور 
پیش از اس��تقرار سامانه نیما را عدم شفافیت محل ارز 
مصرف��ی ب��رای واردات و نیز عدم ش��فافیت فروش ارز 
حاصل از صادرات دانس��ت و اظهار داشت: تأمین مالی 
10 میلیارد دالری قاچاق، میلیاردها دالر ارز مداخله ای 
و 30 میلیارد دالر فرار س��رمایه از جمله مصارف ارزی 
غیراقتصادی کش��ور پیش از اس��تقرار سامانه نیما بوده 

است. 
مشکل تأمین ارزی نداریم

وزیر س��ابق بازرگانی در ادامه گفت: مجموع نیازهای 

ارزی کش��ور ب��رای واردات کااله��ای اساس��ی حدود 
50میلیارد دالر و نیازهای دانش��جویی، سفر و بیماری 

نیز بین 15 تا 20میلیارد دالر است. 
 وی در ادام��ه ب��ا بیان اینک��ه مجموع ای��ن دو عدد

به 70 میلیارد دالر می رس��د که مجموع نیازهای ارزی 
کش��ور را ش��امل می ش��ود، گفت: این در حالی  اس��ت 
که صن��دوق بین المللی پول و دیگ��ر منابع بین المللی 
ذخایر ارزی ایران در س��ال جاری را 10۹ میلیارد دالر 
پیش بینی کرده اند.  آل اسحاق ادامه داد: ساالنه حداقل 
بی��ن 60 الی 70میلیارد دالر درآمد نفتی وجود دارد و 
درآم��د صادرات غیرنفتی نیز بی��ش از 40میلیارد دالر 
اس��ت. در واقع در س��ال۹7، حدود 100 میلیارد دالر 
درآم��د ارزی در کش��ور برآورد می ش��ود.  عضو هیأت 
نماین��دگان ات��اق بازرگانی ایران با اش��اره ب��ه ذخایر 
ارزی بانک مرکزی خاطرنش��ان ک��رد: بانک مرکزی در 
سال جاری حدود 200 میلیارد دالر ارز در اختیار دارد، 
درحالی که کل نیاز واقعی کشور 70میلیارد دالر است. 
وی ادامه داد: بنابراین از نظر تأمین ارز کشور مشکلی 
وجود ندارد درحالی که معضل اصلی را باید در مدیریت 

نظام ارزی کشور جست وجو کرد. 
آل اسحاق با اشاره به افزایش نرخ ارز در پی سوداگری 
دالالن بازار ارز گفت: این مشکالت موجب شد تا بانک 
مرکزی در س��وم اردیبهشت ماه، از سامانه  نیما یا همان 
نظ��ام یکپارچه معامالت ارزی رونمایی کند تا بتواند به 
صورت لحظه ای بازار را مدیریت و امکان فعالیت شفاف 

را برای متقاضیان فراهم کند. 
رویای ناتمام دالالن بازار سیاه

وی عنوان کرد: با توجه به التهاب هفته های گذش��ته 
ب��ازار ارز، تص��ور عده ای ک��ه خارج از نیازه��ای واقعی 
تأمی��ن ارز می کردند این ب��ود که با افزای��ش نرخ ارز 
به س��رعت صاحب میلیاردها دالر س��رمایه می ش��وند، 
اما بع��د از مدیریت خوب دولت در ب��ازار ارز این افراد 

نیز به اهداف خود دس��ت پیدا نکردند و در واقع »بازار 
ثانویه ای که درخصوص ارز ش��کل گرفت��ه بود، از بین 
رفت. پیش��نهاد می ش��ود دولت برای تأمین نوع س��وم 
تقاضای ارز ش��رایط ویژه ای را در سیستم جدید ارزی 
به وجود آورد.  آل اس��حاق با بیان اینکه صادرکنندگان 
بای��د ارز حاصل از صادرات خود را در س��امانه نیما به 
ثبت برس��انند و با نرخ 4200 تومان آن را بفروش��ند، 
گفت: این در حالی اس��ت که فروش ارز با چنین نرخی 
ممکن اس��ت برای صادرکنندگان به صرفه نباشد و آنها 
را متض��رر کند.  عضو هیأت نماین��دگان اتاق بازرگانی 
ایران اظهار داشت: همچنین با توجه به تقاضاهای زیاد 
و اولویت های تخصیص ارز برای کاالهای مهم تر، ممکن 
است برخی واردکنندگان نتوانند ارز مورد نیاز کاالهای 
واردات��ی خ��ود را به موق��ع تأمین کنن��د.  رئیس اتاق 
مش��ترک ایران و عراق اظهار داشت: بنابراین پیشنهاد 
می ش��ود تا در س��امانه ارزی نیما، ضمن ثبت اطالعات 
کااله��ای صادراتی و واردات��ی و ارز حاصل از صادرات 
و ارز م��ورد نیاز برای واردات ش��رایطی فراهم ش��ود تا 
صادرکنن��دگان و واردکنن��دگان ارز را با نرخ توافقی با 
یکدیگر مبادله کنند.  وی با اش��اره به بخش��نامه ارزی 
معاون اول رئیس جمهور بیان داش��ت: در این بخشنامه 
آمده اس��ت هر ف��ردی که کااله��ای صادرات��ی دارد، 
می توان��د ارز آن را ب��رای واردات هم تخصیص دهد اما 
باید تمامی مراحل در س��امانه ارزی نیما به ثبت برسد.  
آل اس��حاق، گفت: عل��ت اینکه بازار نس��بت به خروج 
آمریکا از برجام واکنش منفی نش��ان داد، جنگ روانی 
ایجادش��ده توسط آمریکایی ها بود چراکه تصور داشتند 
ب��ا ای��ن کار در بازار ایران اخالل ایجاد خواهد ش��د اما 
ای��ن موضوع به خوبی مدیریت ش��د. اگر دولت نواقص 
س��امانه نیما را اصالح کند، حتم��ا در مدیریت بازار ارز 
موفق خواهد ش��د، چراکه منابع ارزی کافی در کش��ور 

وجود دارد. 

نظام ارزی کشور با سامانه نیما شفاف شد

6 مزیت سامانه نیما را بشناسید



جمل��ه  از  س��رمایه  خ��روج 
بحث های روز اقتصاد ایران است 
و با ب��روز بحران ارزی، آمارها و 
عددهای مختلفی درباره میزان 
خروج س��رمایه از کش��ور اعالم 
شد. این در حالی است که پیش 
از ای��ن، صندوق بین المللی پول 
میزان خروج سرمایه از ایران در 
س��ال ۹6 را ح��دود 27میلیارد 
دالر اع��الم کرده ب��ود، اما حاال 
مجل��س  پژوهش ه��ای  مرک��ز 
در گزارش��ی، ع��دد باالتری را 
در رابط��ه با خروج س��رمایه از 
کشور نسبت به تخمین صندوق 
بین الملل��ی پ��ول اع��الم کرده 

است. 
در واق��ع، ب��ا تش��دید بحران 
ارزی، خ��روج س��رمایه از ایران 
نیز رک��ورد ت��ازه ای از خود در 
سال گذش��ته بر جای گذاشت 
و بنا به گزارش بازوی پژوهشی 
مجلس، در س��ال 13۹6 حدود 
3۹.2 میلی��ارد دالر س��رمایه از 
ایران خارج ش��د؛ چنانچه در ۹ 
ماه اول این سال، 26.2 میلیارد 
دالر و در سه ماهه پایانی آن نیز 
13 میلیارد دالر سرمایه از ایران 
خارج شد. حال آنکه این میزان 
بر اساس آمارها در سال 13۹5 
براب��ر با 20 میلیارد و دویس��ت 
میلی��ون دالر ب��وده و ب��ه این 
ترتیب، در دو سال گذشته بیش 
از 5۹ میلی��ارد دالر س��رمایه از 
ایران خارج شده است که رقمی 
بسیار قابل توجه در کلیت یک 
اقتصاد تلقی می شود. همچنین 
میزان سرمایه خروجی از ایران 
در س��ال گذش��ته براب��ر با 83 
درص��د درآم��د ای��ران از محل 
صادرات غیر نفتی بوده است. به 
عبارت دیگر، صادرات غیرنفتی 
ایران در ای��ن دوره زمانی برابر 
با 47میلیارد دالر برآورد ش��ده 
که به این ترتیب، میزان خروج 
س��رمایه با 83درص��د این رقم 

برابری می کند. 
دالیل خروج سرمایه از 

کشور
ش��دت گرفتن خروج سرمایه 
از ای��ران از منظ��ر بس��یاری از 
اقتصاددانان، یکی از دالیل مهم 
و تأثیرگ��ذار بر تش��دید بحران 
ارزی در ای��ران اس��ت. خ��روج 
س��رمایه پدی��ده ای اقتص��ادی، 
اجتماعی اس��ت که در توضیح 
چرای��ی ای��ن اتفاق ب��ه دالیل 
متعددی می توان اس��تناد کرد، 
ام��ا برآورده��ا نش��ان می دهد 
ب��ودن  پیش بین��ی  غیرقاب��ل 
وضعی��ت سیاس��ی و اقتصادی، 
خالءه��ای موجود در سیاس��ت 
ب��رای حمایت  عمومی کش��ور 
از س��رمایه، موانع کسب وکار و 
دش��وار بودن فعالیت اقتصادی، 

ریس��ک باالی س��رمایه گذاری، 
تمای��ل ب��ه زندگ��ی در خارج 
در  اقام��ت  اخ��ذ  و  کش��ور  از 
جمله  از  خارج��ی  کش��ورهای 
مهم ترین دالیل خروج س��رمایه 

از کشور است. 
همچنین مهم ترین س��ازوکار 
از ارز  خروج سرمایه، اس��تفاده 
حاص��ل از ص��ادرات غیرنفت��ی 
اس��ت. در این قالب صادرکننده 
ارز حاص��ل از صادرات غیرنفتی 
را ب��ه چرخه اقتصادی کش��ور 
بازنمی گرداند ت��ا صرف واردات 
مورد نیاز ش��ود یا شخصاً اقدام 
ب��ه خروج س��رمایه می کند و یا 
مناب��ع ارزی را در اختی��ار فرد 
دیگری ک��ه چنین قصدی دارد 
قرار می ده��د و مع��ادل ریالی 
آن را در ای��ران از وی دریاف��ت 

می کند. 
رشد 30 درصدی نرخ ارز در 

طول سه ماه
اما گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس تنها به خروج سرمایه از 
کش��ور نپرداخته و در ادامه آن 
ب��ه تحلیل وضعیت ب��ازار ارز و 
بررسی اقدامات ارزی دولت نیز 
اشاره ش��ده است. این در حالی 
اس��ت که وضعیت بازار ارز طی 
سه ماه گذشته، نوسانات زیادی 
ب��ه خود دی��ده و قیمت دالر از 
حدود 3800 تومان به حدود 7 
هزار تومان هم رس��ید، هرچند 
ک��ه دول��ت در واکن��ش به این 
نوسانات شدید ارزی و برای آرام 
کردن ب��ازار در 22 فروردین ماه 
امس��ال ن��رخ ارز را تک نرخی و 

4200 تومان اعالم کرد. 
ای��ران، به واس��طه ارز حاصل 
از ص��ادرات نفت و فرآورده های 
نفت��ی و پتروش��یمی هم��واره 
مثب��ت  تج��اری  ت��راز  دارای 
بوده اس��ت و براس��اس گزارش 
صندوق بین المللی پول درحال 
حاضر حدود 110 میلیارد دالر 
ذخای��ر ارزی دارد. با وجود این 
در ماه های پایانی س��ال 13۹6 
و نی��ز از ابتدای س��ال 13۹7، 
بازار ارز کشور با تالطمات قابل 
توجه��ی همراه بود و نرخ ارز در 
بازار آزاد طی س��ه ماهه منتهی 
به 20فروردین ماه 13۹7، بیش 
از 30 درصد افزایش یافت. این 
در حال��ی اس��ت که براس��اس 
ارزی،  ادبی��ات  اس��تانداردهای 
جهش باالت��ر از 30درصدی در 
نرخ ارز، مصداق بحران محسوب 

می شود. 
براس��اس این گ��زارش، علل 
بای��د در  ارز را  افزای��ش ن��رخ 
دو دس��ته عوام��ل زمین��ه ای و 
تش��دیدکننده پیگی��ری ک��رد. 
که  زمینه ای  عوام��ل  مهم ترین 
در طول س��الیان گذشته ایجاد 
شده و کش��ور را از ناحیه نظام 
ارزی آس��یب پذیر کرده اس��ت، 

افسارگسیخته  رشد  از:  عبارتند 
محدودیت ه��ای  نقدینگ��ی، 
بانک ه��ای ایران��ی در ارتب��اط 
ب��ا بانک ه��ای بین الملل��ی و به 
تب��ع آن نق��ل و انتق��ال وجوه 
و جایگزی��ن ش��دن صرافی ها، 
وابس��تگی مس��یرهای انتق��ال 
وجوه ارزی کشور به برخی نقاط 
خ��اص مانند دوب��ی در امارات 
متح��ده عرب��ی، وابس��تگی به 
ارزهای واسط مانند دالر و یورو، 
وابس��تگی به پیام رسان متمرکز 
سوئیفت، واردات مدیریت نشده 

)قاچاق( و... 
ام��ا عوامل��ی ک��ه منج��ر به 
تش��دید افزایش نرخ ارز شدند، 
عبارتند از: افزایش شدید خروج 
نااطمینانی  واس��طه  به  سرمایه 
در فض��ای اقتص��ادی کش��ور و 
اظهارنظرهای مقامات آمریکایی 
مبنی بر خ��روج از برجام و نیز 
در  محدودیت های جدید  ایجاد 
مس��یرهای نق��ل و انتقال ارزی 
کش��ور در دوبی، ترکیه و چین 
که ب��ه دالیل مختل��ف )اعم از 
قانون مالیات ب��ر ارزش افزوده 
در دوب��ی، تش��دید نظارت ه��ا 
و...( به محدود شدن مسیرهای 
تنفس ارزی کشور منجر شده و 
انتقاالت ارزی کشور را دشوارتر، 
پرریس��ک تر و پرهزینه تر کرده 
است و لذا مدیریت بازار ارز را با 

مشکل مواجه کرده است. 
ع��الوه ب��ر ای��ن برآوردهایی 
که از خروج س��رمایه از کش��ور 
در س��ال 13۹6 ش��ده اس��ت، 
نشان دهنده بیش از 14 میلیارد 
دالر کسری حس��اب سرمایه و 
حدود 12 میلیارد دالر افزایش 
بدهی ارزی بانک ها در نه ماهه 
اول س��ال 13۹6 اس��ت. در پی 
افزایش خروج سرمایه از کشور، 
از ابتدای سال 13۹5 تا آذرماه 
13۹6، ذخای��ر ارزی بین المللی 
دالر  میلی��ارد   16.3 کش��ور، 
کاهش یافته است. اما این تنها 
پیامد خروج س��رمایه از کشور 
نبوده و این اتفاق صدالبته باعث 
آس��یب دیدن سرمایه اجتماعی 

در جامعه نیز شده است. 
نتیجه اقدامات دولت در بازار 

ارز چیست؟ 
مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس 
همچنین در قسمتی از گزارش 
خ��ود ب��ه عملک��رد دول��ت در 
تک نرخی ک��ردن ارز با قیمت 
4200 توم��ان پرداخته اس��ت. 
بر اس��اس این گزارش، دولت و 
بانک مرکزی از 20 فروردین ماه 
تاکن��ون اقدامات��ی را ب��ا هدف 
مدیریت ب��ازار ارز انجام داده اند 
که مهم ترین آنها عبارت اس��ت 
از: اعالم تک نرخی ش��دن نرخ 
ارز، تعه��د برای تأمین ارز مورد 
نیاز برای کلیه مصارف مجاز به 
قیمت 42000 ری��ال برای هر 

دالر، ال��زام کلیه صادرکنندگان 
به فروش ارز حاصل از صادرات 
به ش��بکه بانک��ی و تالش برای 
انتقال عملیات ارزی از ش��بکه 
صراف��ی ب��ه بانک ه��ا. اگرچ��ه 
موضع گیری فعال دولت و بانک 
مرک��زی در ارتباط با ب��ازار ارز 
قابل تقدیر اس��ت ول��ی ارزیابی 
نق��اط  از  حاک��ی  کارشناس��ی 
ضعف قابل توجه است و برخی 
از مس��ائل مهم نیز مورد غفلت 
قرار گرفته اس��ت. ب��رای مثال 
اص��رار دولت ب��ه ارز تک نرخی 
در ش��رایط فعلی و به رسمیت 
نش��ناختن ب��ازار آزاد ارز )ک��ه 
البته بعد از گذش��ت یک ماه از 
تصمیم دولت و به رغم اقدامات 
امنیتی و پلیس��ی وجود دارد( و 
تعهد به تأمین ارز برای واردات 
»کلیه« کاالها - حتی کاالهای 
مصرفی لوکس- با نرخ 42000 
ریال برای هر دالر، در شرایطی 
که دسترس��ی های ارزی کشور 
ب��ا محدودیت های جدی مواجه 
اس��ت و وضع مجدد تحریم ها، 
ای��ن محدودیت ه��ا را تش��دید 
خواهد کرد نادرس��ت اس��ت و 
به توزیع ران��ت، تقویت واردات 
و تضعیف کاالهای تولید داخل 
و ص��ادرات و در نهایت کاهش 
ذخایر ارزی کشور منجر خواهد 

شد. 
الزام صادرکنندگان  همچنین 
به فروش ارز حاصل از صادرات 
ب��ه قیمت 42000 ری��ال برای 
هر دالر، ضم��ن اینکه تضعیف 
صادرات اس��ت، پیمان س��پاری 
ارزی را ک��ه مهم تری��ن راهبرد 
پیشروی کشور جهت جلوگیری 
اس��ت  س��رمایه  خ��روج  از 
تضعی��ف خواهد ک��رد و انگیزه 
کم اظهاری  برای  صادرکنندگان 
ف��روش  و  صادرات��ی  درآم��د 
ارز م��ازاد در ب��ازار س��یاه برای 
تأمی��ن مال��ی قاچ��اق و خروج 
س��رمایه را افزایش خواهد داد. 
موض��وع قابل توج��ه دیگر این 
اس��ت که عمده اقدامات انجام 
ش��ده ناظر ب��ه مدیری��ت بازار 
ارز در داخل کش��ور است و در 
رابطه با تغییر اکوسیستم ارزی 
کش��ور، در جهت تس��هیل نقل 
و انتق��ال ارزی اقدام��ی صورت 
نگرفته است، حال آنکه یکی از 
مهم ترین عوامل تش��دیدکننده 
افزایش نرخ ارز، محدودیت های 
جدید در دسترس��ی ب��ه منابع 
ارزی بین المللی و نقل و انتقال 
وجوه بوده اس��ت که ب��ا توجه 
به تصمیم اخی��ر ایاالت متحده 
آمریکا در 18 اردیبهش��ت ماه و 
تحریم های  جدی��د  دوران  آغاز 
یک جانب��ه ای��ن کش��ور در دو 
مقط��ع 15 مردادم��اه )پای��ان 
دوره ۹1 روزه( و 13 آب��ان ماه 
13۹7 )پایان دوره 180 روزه(، 

این محدودیت ها تشدید خواهد 
ش��د. مضاف بر این، تالش هایی 
برای تضعیف صرافی ها و انتقال 
عملی��ات ارزی از صرافی ه��ا به 
ش��بکه بانکی نیز صورت گرفته 
است که در شرایط فعلی کشور 
در حکم »خودتحریمی« خواهد 
بود؛ زیرا صرافی ه��ا نقش قابل 
توجهی در انتقاالت ارزی کشور 
ایفا می کنند و بالغ بر 70درصد 
حواله های ارزی کشور از لحاظ 
می کنن��د  کارس��ازی  را  ارزش 
که با توجه ب��ه محدودیت های 
بانک ها،  توس��ط  ارزی  عملیات 
قابل انتقال به آنها نخواهد بود. 

پیشنهادها
ب��ا همی��ن دالی��ل، ب��ازوی 
داده  پیشنهاد  پژوهشی مجلس 
دولت به جای اصرار بر تک نرخی 
ک��ردن ارز در این مقطع تالش 
خود را معطوف به س��اماندهی 
و مدیری��ت عرضه و تقاضای ارز 
و اجرای پیمان س��پاری ارزی با 
هدف بازگشت کلیه درآمدهای 
ارزی کش��ور به چرخ��ه اقتصاد 
و جلوگی��ری از خروج س��رمایه 
و تأمی��ن مال��ی قاچ��اق کند و 
تعهد خ��ود ب��رای تأمی��ن ارز 
واردات را مح��دود ب��ه کاالهای 
ضروری کند. همچنین ضروری 
اس��ت بانک مرکزی نس��بت به 
ساماندهی بازار آزاد ارز و اجرای 
پیمان س��پاری ارزی برای کلیه 
صادرکنندگان به قیمت توافقی 
اقدام کن��د و با همکاری وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت و 
وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی 
تدابی��ری ب��رای جلوگی��ری از 
و دیگراظه��اری  بیش اظه��اری 
در واردات کااله��ای ضروری و 
کم اظه��اری در درآمد صادراتی 
اتخ��اذ کن��د و به مرحل��ه اجرا 

درآورند. 
عالوه بر این، مرکز پژوهش ها 
پیش��نهاد داده باتوجه به آغاز 
خری��د  تحری��م  دوره جدی��د 
اس��کناس دالر، ضروری است 
بانک مرکزی از توزیع اسکناس 
ارز ب��ا نرخ ترجیح��ی )4200 
ریال ب��رای دالر( ب��رای کلیه 
مصارف ارزی خودداری کند و 
با اتخاذ تدابیری مانند عوارض 
اس��کناس،  خری��د  تصاع��دی 
ف��روش  تصاع��دی  پ��اداش 
اس��کناس، اعطای مجوز حمل 
اسکناس دالر فراتر از 10 هزار 
یورو ب��ه صادرکنندگان مرزی 
و صادرکنن��دگان ب��ه عراق و 
افغانستان یا واردکنندگان این 
و رفع محدودیت های  کشورها 
ناظر بر ورود ارز همراه مس��افر 
از کشورهای همسایه، زمینه را 
برای تأمین اسکناس ارز کشور 
توس��ط عموم م��ردم )نه بانک 
مرک��زی( -ک��ه قابلیت رصد و 

تحریم ندارد- فراهم کند. 

گزارش مرکز پژوهش های مجلس از رکوردشکنی خروج سرمایه از ایران در 2 سال گذشته

خروج ۵۹ میلیارد دالر سرمایه از کشور
اقتصادجهان

اسپوتنیک منتشر کرد
 شرکت های  اروپایی فعال

در ایران 
فرصت امروز: وب سایت خبری »اسپوتنیک« فهرستی 
از ش��رکت های اروپایی فعال را منتش��ر کرده که با وجود 
تحریم های آمریکا، هنوز در ایران فعالیت می کنند.  چندی 
پیش دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد که از 
توافق نامه بین المللی برجام خارج می شود و به شرکت های 
اروپایی نیز 180 روز فرصت داد تا از ایران خارج شوند. اما 
هم پیمانان اروپایی ترامپ تمایلی به پیروی از تصمیمات 
ترامپ ندارن��د و مجدداً به اجرای ای��ن توافق نامه متعهد 
ش��ده اند. به نظر می رسد تصمیم واشنگتن برای خروج از 
برجام تأثیری به تجارت آمریکا نداش��ته باشد، درحالی که 
اع��الم اعمال تحریم های مجدد علیه ایران باعث آس��یب 
رساندن به شرکت های بزرگ اروپایی در ایران خواهد شد. 
ژان کلود یونکر، رئیس کمیس��یون اروپا در واکنش به 
تصمیم ایاالت متحده اعالم کرده است که 28 عضو اتحادیه 
قانون انسداد را اصالح می کنند تا شامل تحریم های علیه 
ایران در این مقررات نش��وند و بتوانند از کس��ب و کار خود 
محافظت کنند.  برخی ش��رکت های اروپایی برای رعایت 
مقررات ایاالت متحده و اجتناب از مواجه شدن با تحریم ها، 
تصمیم به خروج از بازار ایران گرفته اند، این در حالی است 
که بسیاری از شرکت ها هنوز تصمیمی درباره ادامه فعالیت 
خود در ایران نگرفته اند و منتظر هس��تند تا اتحادیه اروپا 
راهی برای متوقف کردن محدودیت های واش��نگتن پیدا 
کند.  وب سایت خبری اسپوتنیک فهرستی از شرکت های 
اروپایی فعال را منتش��ر ک��رده که با وج��ود تحریم های 
آمری��کا، هن��وز در ای��ران فعالی��ت می کنند. بیش��ترین 
ش��رکت های خارجی فعال در ایران به ترتیب فرانس��وی، 
آلمانی و ایتالیایی هس��تند.  بر اساس گزارش اسپوتنیک، 
در این فهرس��ت 160 شرکت حضور دارند که 38 شرکت 
از فرانسه، 35 ش��رکت از آلمان، 21 شرکت از ایتالیا، 16 
ش��رکت از انگلستان، 8 شرکت از س��وئیس، 7 شرکت از 
اسپانیا، 6 شرکت از دانمارک، 6 شرکت از نروژ، 6 شرکت 
از جمهوری چک، 5 ش��رکت از هلند، 4 شرکت از سوئد، 
2 ش��رکت از استرالیا، 2 ش��رکت از فنالند و همچنین از 
کشورهای مقدونیه، لهستان، رومانی و قبرس نیز هر کدام 

یک شرکت حاضر هستند. 

تعرفه واردات خودروی آمریکا به ضرر کدام 
کشور است؟ 

جنگ خودرویی هم آغاز شد
 احتم��ال اعمال مالی��ات در واردات خ��ودرو و قطعات 
در آمری��کا تهدیدی ب��رای صنعت خودروس��ازی جهان 
محسوب می شود، اما بعضی کشورها بیشتر از بقیه آسیب 
می بینند. سی ان ان مانی گزارشی دراین باره منتشر کرده 
اس��ت.  طبق این گزارش، اگ��ر آمریکا تعرفه های وارداتی 
روی خودروهای سواری، کامیون ها، کامیون های سبک و 
قطع��ات خودرو اعمال کند، به غیر از رانندگان آمریکایی 
که مجبور به پرداخت هزینه بیشتر برای وسیله نقلیه های 
جدید هس��تند، تعداد زیادی از خودروس��ازان بزرگ هم 
دچار مشکل می شوند.  وال اس��تریت ژورنال در گزارشی 
گفته اس��ت ک��ه دونالد ترامپ، رئیس جمه��وری آمریکا 
می تواند تعرفه 25درصدی برای واردات خودرو اعمال کند.  
کان��ادا و مکزیک در حال حاضر بزرگ ترین تأمین  کننده 
خودروی وارداتی به آمریکا با ارزش 8۹ میلیارد دالری در 
س��ال هستند. بنابراین شکی وجود ندارد که اگر تعرفه ها 
اعمال شود این دو کشور با مشکالتی زیادی همراه خواهند 
بود.  اما کارشناسان معتقدند همانطور که ایاالت متحده 
توافق نفتا را بازنگری می کند، این دو کش��ور می توانند از 
این تعرفه های خودرویی معاف شوند.  اگر مکزیک و کانادا 
از معادله خارج شوند، ژاپن و آلمان دو کشور بعدی هستند 
که بیشترین تأثیر را می پذیرند. از آنجایی که تولیدکنندگان 
ژاپنی و آلمانی بیشترین اتومبیل را از لحاظ ارزش در بازار 
ایاالت متحده به فروش می رسانند، انتظار می رود آنها هم 
بیش��ترین تأثیر را از اعمال این تعرفه ها بپذیرند.  ایاالت 
متحده آمریکا سال 2017، 40 میلیارد دالر اتومبیل ساخت 
ژاپن وارد کرد. در همان سال 20 میلیارد دالر هم خودروی 
 LMC آلمانی وارد این کشور شده است.  طبق اطالعات
Automotive، فولکس واگن، بزرگ ترین تولیدکننده 
خودرو در جهان، ممکن است بزرگ ترین ضربه را بخورد، 
چراکه 45 درصد خودروهایی که به آمریکا می فروش��د از 
کارخانه های بین المللی است. به عبارت دقیق تر، بیش از 
281 هزار خودرو وارداتی فولکس واگن به آمریکا می تواند 
با تعرفه های مرزی آمریکا مواجه ش��ود. )در این محاسبه 
خودروی فولک��س واگن که از مکزیک به آمریکا می رود، 
حذف شده است( طی این روند، سهام فولکس واگن در برابر 

خبر تعرفه های احتمالی، 2.5 درصد ریزش داشت. 
تویوت��ا، بزرگ ترین تولیدکننده خ��ودرو در ژاپن هم با 
تعرفه هایی احتمالی دچار مش��کل می ش��ود، چراکه 30 
درصد خودروهای فروخته شده در ایاالت متحده از خارج 
از مرزهای این کشور وارد می شود. این به معنی تعرفه های 
جدید برای 724 هزار خودرو است. سهام تویوتا بعد از این 
خبر، 3 درصد در ژاپن افت کرد.  به همین دلیل به گفته 
کارشناسان ریسک های زیادی در این زمینه ایجاد می شود.  
خودروسازان آمریکایی هم با این تعرفه های اتومبیل ساخته 
شده خارجی می توانند ضربه ببینند. کمپانی GM سال 
گذشته 3 میلیون خودرو در آمریکا فروخته است، اما فقط 
2.2 میلیون وسیله نقلیه آن در داخل کشور ساخته شده 
بود. این به معنی هزاران مدل در هر س��ال است.  به نظر 
می رس��د دولت آمریکا در این باره مصمم است و حتی با 
خطرات یا نگرانی ها می خواهد این تعرفه ها را اعمال کند؛ 
تعرفه هایی که می تواند منجر به مقابله به مثل از طرف دیگر 
کشورها هم ش��ود.  ویلبر راس، وزیر بازرگانی آمریکا قرار 
است تحقیقات خود را مبنی بر اینکه آیا واردات خودرو به 
امنیت ملی آمریکا آسیب می رساند یا خیر انجام دهد. این 
همان رویکردی است که ترامپ امسال برای اعمال تعرفه 

روی فوالد و آلومینیوم از آن استفاده است. 

دریچه

ایران چقدر کاال از دوبی وارد می کرد؟ 
برگی از تاریخ روابط ایران و 

شیخ نشین خلیج فارس
56 سال پیش مجله »تهران مصور« در گزارشی خواندنی 
واردات بی رویه کاال از شیخ نشین دوبی را به باد انتقاد گرفته 
و تأکید کرده از اقتصاد ایران جز اس��می باقی نمانده است. 
»شیخ نش��ین کوچک دوبی در دو م��اه، پنج میلیون تومان 
ب��ه ایران جنس فروخته ولی ی��ک دینار هم از ایران جنس 
نخریده است.« این گالیه ای است که در گزارش منتشر شده 
در سال 1341 در نشریه »تهران مصور« به چشم می خورد 
و دوبی را شیخ نشینی کوچک که هنوز بسیاری از مردم آن 
را نمی شناس��ند توصیف کرده است. در این گزارش، میزان 
واردات ایران از این شیخ نش��ین در دو ماه برابر با 5 میلیون 
تومان برآورد شده است. در آن دوره هر دالر قیمتی برابر با 

82 ریال داشت. 
ب��ه گزارش خبرآنالین، در این 56 س��ال اما اقتصاد ایران 
و نوع تجارتش دس��تخوش تغییراتی جدی ش��ده اس��ت. 
امارات متحده عربی حاال سال هاس��ت به یکی از مهم ترین 
صادرکنندگان کاال به ایران تبدیل شده و مقصد مهمی برای 
گردشگران ایرانی و حتی سرمایه گذاران محسوب می شود. 
در حقیقت بخش مهمی از س��رمایه های ایران در سال های 
گذش��ته تبدیل به ملک و شرکت در این کشور شده است. 
هر چند نویسنده این گزارش تأکید دارد شاید خیلی ها نام 
شیخ نشین دوبی را نشنیده باشند و نتوانند تصور کنند که 
حجم واردات ما از این کشور چقدر است اما بی تردید تصور 
نمی کرد روزگاری امارات به اولین یا دومین شریک تجاری 
ایران تبدیل شود. نویسنده مقاله نام کامل خود را درج نکرده 
و در ستونی که مالنصرالدینی نام داشته با اسم »ب- الف« 

مطلب خود را منتشر کرده است. 
در گزارش خواندنی »تهران مصور« می خوانیم: »سال های 
سال است که یک مسئله ذهن همه رجال اقتصادی ایران را 
به خود معطوف کرده است و آن عدم توازن و تعادل مبادالت 
بازرگانی کش��ور ما با سایر کش��ورها است. هر کارشناس از 
هرجای ای��ران آمده در س��رلوحه پیش��نهادهای اصالحی 
خود بهبود وضعیت اقتصادی را به ما گوش��زد کرده اس��ت 
ولی گوش رجال گرداننده ما کما فی السابق حال و حوصله 

شنیدن ندارد! 
از اقتصاد ایران فقط اس��م و عنوانش باقی مانده است! هر 
روز به نوعی شاهد باالرفتن هزینه زندگی و طبعا پایین آمدن 
سطح زندگی خود هستیم. هرشب که می خوابیم صبح وقتی 
سر از خواب برمی داریم یک خشت از بنای اقتصاد کشورمان 
را به دست جور و تطاول دیگران و بی بندوباری و ندانم کاری 
خودمان در ح��ال فروافتادن می بینیم تا جایی که امروز به 
تصدیق دوس��ت و دشمن از اقتصاد ما فقط اسم و عنوانش 

باقی مانده است.«
در ادامه این گزارش آمده اس��ت: »البد بس��یاری از شما 
هنوز نمی دانید در دنیا یک حکومت نش��ین به نام دوبی هم 
هست و اگر این نام به گوش تان خورده البد کمتر می دانید 
که این حکومت نشین در کجاست و اگر این را هم می دانید 
الب��د از جمعی��ت آن، از نحوه حکوم��ت آن باالخره از یک 

قسمت آن مجهوالتی دارید. 
دوبی یک حکومت شیخ نش��ین کوچ��ک در خلیج فارس 
اس��ت که اگر بخواهیم درباره مس��احت و جمعیت و آبادی 
آن خیلی دست باال بگیریم باید بگوییم به قدر شهر مشهد 
در اس��تان خراسان است. جمعیت آن هم مخلوطی است از 
همه ملل به خصوص ایرانی های مهاجر، اما در این ساعت که 
مشغول نوشتن این مطالب هستم آمار صادرات و واردات این 
حکومت نشین کوچک پیش رویم قرار دارد، این آمار حاکی 
 است که حکومت نش��ین دوبی در دوماهه نوامبر و دسامبر 
1۹61 از چه کش��ور هایی کاال خریده و ب��ه کدام یک کاال 
فروخته و به عبارت دیگر مقصد ص��ادرات و مبدأ وارداتش 

کجاها بوده اند. 
دوبی عالوه بر کشورهای بزرگی مانند انگلستان، آمریکا، 
ژاپن، شوروی، هند که از آنها مقادیر فراوانی خریداری کرده، 
از کشورهای کوچک و بنادری مانند رانگون، هونگ کونک، 
س��نگاپور، قبرس، عدن و بحرین نیز وارداتی داش��ته است 
ول��ی در میان همه این نقاط نامی از ایران ولو برای خریدن 

دوشاهی جنس نیست. 
خب، تا اینجا شما حق دارید بگویید به ما چه دوبی اختیار 
خودش را دارد خواس��ت از ایران خرید می کند نخواس��ت 
نمی کند، بنده هم با حرف ش��ما موافقم ول��ی درد از جای 
دیگر است و شاه بیت غزل این است که حاال عرض می کنم! 
در صورت صادرات دوماهه نوامبر و دس��امبر 1۹61 دوبی 
بیش از همه نام ایران به چش��م می خورد که ضمنا از همه 
کشورهای بزرگ و کوچک دیگر که از آن شیخ نشین وارداتی 
داشته اند بیشتر خرید کرده است بخوانید و شاخ دربیاورید. 

در این دو ماهه آمریکا، انگلیس و شوروی که بزرگ ترین 
فروش��ندگان کاال به دوبی هس��تند حتی یک شاهی هم از 
آنجا واردات ندارند ولی ایران که شاید حکومت دوبی با همه 
نزدیکی جغرافیایی و با همه برخورداری از میهمان نوازی های 
ما نامش را هم فراموش کرده است در ماه نوامبر یک میلیون 
و 664 هزار و ۹37 روپیه و در ماه دسامبر یک میلیون و 8۹ 
هزار و 246 روپیه که جمع��ا معادل 205 هزار و 536 لیره 
اس��ترلینگ یا 45 میلیون و 217 هزار و ۹20 ریال می شود 
جنس از آنجا وارد کرده است، حاال دوبی چه بنجل هایی به 
ما صادر کرده آن را خدا می داند و گمرک علیه ما علیه ایران! 
برنج ایران که مردم دوبی به آن »طعم العجم« می گویند 
در آن شیخ نشین آن قدر هواخواه دارد که به قول یک نفر 
مطلع که از آنجا برگشته بود اهالی دوبی حاضرند برنج ایرانی 
را کیلویی 50 ریال بخرند ولی برنج هندوس��تان را کیلویی 

30 ریال نخرند. 
دخانیات به خصوص سیگار ایرانی مشتریان بسیار خوبی 
در دوبی دارد تا جایی که بیشتر اوقات از ایران به طور قاچاق 

سیگار به دوبی می برند. 
سایر فرآورده های صنعتی ایران از جمله چیت اصفهان آن 
در میان خانواده های حکومت نشین دوبی شهرت و مطلوبیت 
فوق العاده دارد. آن وقت ما از این همه کاالهای مورد عالقه 
مردم دوبی حتی یک ش��اهی به آنه��ا نفروخته ایم ولی در 

عوض 5 میلیون تومان در دو ماه از آنها جنس خریده ایم!«
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دارو از دایره گیرندگان ارز یارانه ای 
کنار رفت

براساس تصمیم جدید مسئوالن، قرار است واردات دارو با 
دالر 4 هزار و 200 تومان و یوروی 5هزار و 200 تومان انجام 
شود. مش��کل کنونی واردکنندگان دارو اما گذشته از مسئله 
نرخ ارز، اصالح قیمت هاست. در گذشته دارو با یوروی حداکثر 
4ه��زار و 200 تا 300 تومان��ی که نرخ مبادله ای آن بود وارد 
می شد. قیمت دارو هم براساس همین نرخ تعیین شد و البته 
هنوز در همان س��طح باقی مانده اس��ت. در جلسه مشترک 
واردکنندگان با بانک مرکزی قرار ش��د دالر را با 400 تومان 
یارانه به واردات دارو به عنوان یک کاالی اساس��ی اختصاص 
بدهن��د، اما به دلیل پیچیده ب��ودن مکانیزم پرداخت و کافی 
نبودن بودجه 800 میلیارد تومانی برای این منظور، شرایط به 
گونه ای دیگر پیش رفت.  ش��رط بانک مرکزی برای پرداخت 
یارانه به واردات دارو این بود که قیمت ها برای یک س��ال به 
روال سابق باقی بماند اما پیش از تغییر نرخ ارز، واردکنندگان 
دارو به قیمت ها و عدم افزایش آن در سال ۹6 معترض بودند، 
در نتیجه با چنین ش��رطی موافقت نش��د. در نهایت تصمیم 
بر این ش��د که دارو را از دایره کاالهای اساسی که با دریافت 
یارانه وارد می شد خارج کنند و از سوی دیگر وزارت بهداشت 
قول داد قیمت داروهای وارداتی را براساس نرخ 4هزار و 200 
تومان ب��رای دالر اصالح کرده و دوباره قیمت گذاری را انجام 
دهن��د. اکنون واردکنندگان دارو در انتظار عملی ش��دن این 
تصمیم وزارت بهداش��ت هستند.  قیمت فروش و خرید دارو 
مش��خص است و مسئوالن در جریانند که واردکنندگان دارو 
را با چه قیمتی از طرف خارجی می خرند و با چه قیمتی در 
داخل کشور به فروش می رسانند. با توجه به این اصالح قیمت 
دارو برای دولت مسئله نیست و قرار است به زودی قیمت ها 
را اصالح کنند.  واردکنندگان دارو در مورد دیگر هم بالتکلیف 
هستند. بزرگ ترین مش��کل امروز کسانی که از ارز متقاضی 
استفاده می کنند، واردات گذشته است. در گذشته کاالیی وارد 
ش��ده یا اعتبار اسنادی و ال س��ی مدت دار گشایش یافته اما 
80درصد از آن سررسید نشده است. کاال با نرخ سابق ارز وارد 
کشور شده، قیمت گذاری شده و به فروش رفته اما واردکننده 
هن��وز پ��ول آن را دریافت نکرده اس��ت. این مس��ئله به رغم 
مراجعات مکرر و حتی جلس��ه با مع��اون اول رئیس جمهور 
همچنان پابرجاس��ت و به بالتکلیفی واردکنندگان دامن زده 
اس��ت. در جلس��ات به ما گفتند که فکری برای این مشکل 
می کنند ام��ا در عمل و از اطالعیه هایی که صادر می ش��ود، 
این طور به نظر می رسد که هیچ تدبیری در این باره اندیشیده 

نشده است. 

نوبخت: کسری درآمد نفت از منابع صندوق 
توسعه ملی تأمین شد

از بانک ها برای بودجه 96 وام 
نگرفتیم

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه گفت برای جبران 
کمب��ود درآمد نف��ت در بودجه س��ال ۹6 با نظارت 
دس��تگاه های نظارتی از منابع صندوق توس��عه ملی 
اس��تفاده کردیم.  محمدباقر نوبخ��ت در گفت وگو با 
فارس، در پاس��خ به اینکه شنیده ش��د برای جبران 
کسری بودجه سال ۹6 از بانک ها پول قرض گرفتید، 
گف��ت: چنین موضوع��ی صحت ن��دارد. در بند یک 
تبصره »ز« قانون بودجه ۹6 نوش��ته شده اگر دولت 
از مح��ل 106 هزار میلیارد توم��ان درآمدهای نفتی 
بیش��تر از آن درآمد کس��ب کرد به حس��اب ذخیره 
ارزی ببرد و اگر به این رقم نرس��ید می تواند از منابع 

صندوق توسعه ملی تا همان رقم استفاده کند. 

ناصر ریاحی
 رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو
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فرصـت امروز: بیش��تر خبرهای بازار 
مس��کن در پایتخ��ت از گرانی مس��کن 
حکایت دارد و اینکه متوس��ط قیمت در 
تهران به 6 میلیون تومان رس��یده است، 
اما بررسی ها نشان می دهد که بیشترین 
معام��الت مربوط ب��ه خانه هایی با قیمت 
ه��ر متر مربع کمت��ر از 6 میلیون تومان 
اس��ت، همچنی��ن خانه ه��ای منطقه 5 
تهران بیش از دیگر مناطق معامله ش��ده 
و ن��رخ اجاره بها متناس��ب با تورم رش��د 
کرده اس��ت؛ ای��ن را بررس��ی های بانک 
مرکزی از بازار مس��کن در اردیبهشت ماه 
امسال نش��ان می دهد.  براساس گزارش 
بان��ک مرک��زی از تحوالت بازار مس��کن 
در اردیبهش��ت ماه، تع��داد معامالت بازار 
مس��کن تهران در ماه گذشته 1۹هزار و 
107 م��ورد بوده که نس��بت به ماه قبل 
27درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 
16.7درصد رشد کرده است. همچنین در 
این گزارش، میانگین قیمت هر مترمربع 
زیربنای مسکونی شهر تهران 5میلیون و 
۹7۹هزار تومان برآورد شده که نسبت به 
ماه قبل 8.2درصد و نسبت به ماه مشابه 

سال قبل 34.8درصد رشد کرده است. 
کاهش سهم نوسازها

واحده��ای نوس��از هنوز ه��م طرفدار 
بیش��تری دارند هرچند سهم این واحدها 
از معامالت مسکن در پایتخت نسبت به 
سال گذشته کمتر ش��ده است. براساس 
گزارش بانک مرکزی، س��هم واحدهایی 
که عمر آنها تا پنج سال است و نه بیشتر 
در کل معام��الت مس��کن در دومین ماه 
سال 43.۹درصد است. البته این واحدها 
در اردیبهشت ماه سال قبل بیشتر معامله 
می ش��د و امسال سهم این واحدها از کل 
معامالت 3.7درصد کمتر شد و جای آن 
را واحدهای قدیمی تری که عمر 6 تا 10 
ساله یا بیش��تر از 15 سال دارند، گرفته 

است. 
مناطق دارای کمترین و بیشترین 

معامله
ب��ه گزارش اتاق ایران، منطقه 5 تهران 
با داش��تن 2ه��زار و 2۹6 فق��ره معامله، 
پررونق ترین منطقه پایتخت از نظر تعداد 

معامالت مسکن در اردیبهشت ماه امسال 
بود. این منطقه، در ماه گذشته )فروردین 
۹7( نیز پرمعامله ترین منطقه تهران بود. 
واحدهای مس��کن در کن، ش��هر زیبا، 
ش��هران، مه��ران، آریاش��هر، جنت آباد، 
پونک، باغ فیض، س��ردارجنگل، شهرک 
آپادانا، ش��هرک اکباتان، اشرفی اصفهانی، 
سولقان و حصارک بیشتر از دیگر مناطق 
معامله ش��ده اس��ت. منطق��ه 5 در بین 
دیگر مناطق تهران س��هم 12.8درصدی 
از معامالت مس��کن را دارد. 8.۹درصد از 
معامالت در اردیبهشت ماه سال جاری در 
منطقه 4 تهران یعنی تهرانپارس و لویزان 
انجام شده است و منطقه 2 تهران شامل 
محله های ش��هرک غرب و س��عادت آباد، 
طرشت و ستارخان، ژاندارمری و شهرآرا 
سهم 7.۹درصدی از معامالت مسکن در 

دومین ماه سال را دارد. 
در مقابل کم رونق ترین منطقه پایتخت 
در  معام��الت مس��کن  تع��داد  نظ��ر  از 
اردیبهش��ت ماه سال جاری، منطقه 1۹ با 
112 فقره معامله بوده است. این منطقه 
در اردیبهش��ت ماه س��ال گذش��ته نیز با 
120فقره قرارداد، کم معامله ترین منطقه 
ته��ران از نظ��ر تع��داد مبایعه نامه ه��ای 

امضاشده در بازار مسکن پایتخت بود. 
گران ترین و ارزان ترین مناطق تهران

گران ترین منطقه ته��ران در معامالت 
مس��کن اردیبهش��ت ماه، منطق��ه یک با 
و 600  قیمت��ی 12میلی��ون  میانگی��ن 
هزار تومان در هر مترمربع برآورد ش��ده 
اس��ت. ارزان ترین منطقه نیز منطقه 18 
ب��ا میانگین متری 2 میلیون و 6۹3 هزار 

تومان محاسبه شده است. 
در اردیبهش��ت ماه س��ال گذش��ته نیز 
منطق��ه 18 با مت��ری 2 میلیون و 22۹ 
ه��زار تومان ارزان تری��ن و منطقه یک با 
میانگی��ن متری ۹ میلی��ون و ۹5۹ هزار 
تومان گران ترین مناطق پایتخت بودند. 

به عبارت  دیگر افزایش قیمت در منطقه 
یک در اردیبهش��ت امسال نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، 2.5 میلیون تومان در هر 
مت��ر و در منطقه 18، کمتر از متری 500 
هزار تومان بوده که نش��ان دهنده نامتوازن 

و ناهمگن بودن افزایش قیمت مس��کن در 
بخش های مختلف پایتخت است. 

منطقه 22 پیشتاز گرانی مسکن
بیش��ترین افزای��ش قیمت مس��کن از 
فروردین تا اردیبهشت امسال )بازه زمانی 
یک ماه��ه( در منطقه22 تهران با حدود 
۹30 هزار تومان در هر مترمربع رخ داده 
که از متری 4 میلیون و 700 هزار تومان 
در فروردی��ن ۹7 به مت��ری 5 میلیون و 
630 هزار تومان افزایش یافته اس��ت. در 
این شاخص، منطقه یک تهران با افزایش 
830 هزار تومانی میانگین قیمت مسکن 
در ه��ر مترمربع در همین بازه زمانی، در 

رتبه دوم قرار دارد. 
عقبگرد قیمت مسکن در منطقه 12

منطقه 12 تهران تنها منطقه پایتخت 
بود که در اردیبهشت ماه امسال با کاهش 
قیمت مس��کن نس��بت ب��ه فروردین ماه 
مواج��ه ش��ده ب��ود. میانگی��ن قیمت��ی 
منطق��ه 12 در فروردی��ن ۹7 مت��ری 3 
میلی��ون و 570 هزار توم��ان بود، اما در 
اردیبهش��ت ماه امس��ال این ش��اخص به 
رق��م 3 میلی��ون و 430 ه��زار تومان در 
هر مترمربع رس��ید که کاهش 140 هزار 
تومانی قیمت مس��کن در هر مترمربع در 
مرکز تهران به عن��وان اصلی ترین منطقه 
استقرار بافت فرسوده و نابسامان پایتخت 

را نشان می دهد. 
افزایش حجم معامالت اوراق 

تسهیالت مسکن
بررسی معامالت اوراق گواهی تسهیالت 
مسکن در بازار فرابورس حاکی از این است 
که در دو ماه نخس��ت س��ال جاری حجم 
و نوبت های معامالت این اوراق نس��بت به 
مدت مشابه س��ال گذشته به ترتیب 36 و 

21درصد رشد پیدا کرده است. این مسئله 
می تواند به معنای تعجیل خریداران برای 

انجام معامله مسکن باشد. 
رونق معامله خانه های 70-60 متری

به ط��ور کل��ی 1۹.1هزار فق��ره معامله 
مسکن در اردیبهش��ت ماهی که گذشت 
انجام شده که 16.7درصد بیشتر از تعداد 
معام��الت در اردیبهش��ت ماه س��ال ۹6 
اس��ت. اجاره بهای مسکن هم متناسب با 
تورم رشد کرده اما متوسط قیمت خرید 
و ف��روش ه��ر مترمربع واحد مس��کونی 
34.8درصد بیش��تر ش��ده اس��ت. جالب 
است بدانید که در این ماه خانه هایی که 
بین 100 ت��ا 200 میلیون تومان قیمت 
داش��تند بیش از دیگر خانه ها به فروش 
رس��یده اند. سهم این خانه ها در معامالت 
مس��کن 20.5درص��د اس��ت. در ادام��ه 
خانه های��ی 200 تا 300 میلیونی و 300 
تا 400 میلیون تومانی س��هم بیشتری از 
معام��الت را به خود اختص��اص داده اند. 
بی��ش از نیم��ی از معامالت ب��ه خرید و 
ف��روش واحده��ای مس��کونی اختصاص 
دارد ارزشی کمتر از 400 میلیون تومان 
دارن��د. م��ردم در اردیبهش��ت ماهی که 
گذشت بیشتر خانه هایی را خریده اند که 
قیم��ت هر مترمربع آن 3ت��ا 3.5میلیون 
تومان اس��ت و قیمت هر مترمربع بیشتر 
خانه هایی که در اردیبهشت معامله  شده 
کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع یعنی 
5 میلیون و ۹80تومان است. از نظر متراژ 
خانه هایی که 60 ت��ا 70 متری بوده اند، 
در اردیبهش��ت ماه بیشتر خرید و فروش 
ش��ده اند. 55.6درصد از معامالت این ماه 
در پایتخت مربوط به خانه هایی است که 
زیربنای آن کمتر از 80 مترمربع است. 

مسکن تهران در اردیبهشت ماه 8/2درصد گران تر شد

گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن در پایتخت
یادداشت دریچه

مهم ترین خبرهای سالمت غذایی
باالخره نان سبوس دار بخوریم یا 

نخوریم! ؟ 
س��ال های مدیدی اس��ت که برخی کارشناس��ان و 
متخصصان عل��وم تغذیه از مزایای غ��الت کامل برای 
سالمتی می گویند و ش��هروندان را تشویق به خوردن 
غالت کامل و به ویژه نان های سبوس دار می کنند. شاید 
به خاطر همین توصیه هاس��ت که در س��ال های اخیر 
ش��اهد رواج پدیده اضافه کردن س��بوس به نان به ویژه 
نان های سنگک از س��وی نانوایی ها هستیم که اگرچه 
به قیمت گران تری نسبت به نان های معمولی فروخته 
می ش��ود اما متقاضیان و طرفداران زی��ادی پیدا کرده 
است.  اما در این شرایط که تعدادی از شهروندان برای 
حفظ س��المتی خود تصمیم گرفته اند هزینه بیشتری 
ب��رای خرید نان هایی که به آنها س��بوس اضافه ش��ده 
پرداخت کنند، اما معاون وزیر جهاد کش��اورزی مردم 
را از این کار منع کرده و هش��دار داده اس��ت. در واقع، 
هشدار معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره عدم استفاده 
از نان های��ی ک��ه به آن س��بوس اضافه ش��ده از اخبار 
اقتصادی قابل توجه روز یکش��نبه در رابطه با سالمت 
غذایی ش��هروندان بود.  به گزارش ایسنا، یزدان سیف 
گفته که »آرد باید مستقیما در تولید نان مورد استفاده 
قرار گیرد و هرگونه افزودنی مانند س��بوس، غیرقانونی 
و غیربهداش��تی بوده و مردم نباید بخرند چراکه گاهی 

اوقات از سبوس دامی در پخت نان استفاده می شود.«
او خاطرنش��ان کرده که »س��بوس حتی اگر سبوس 
خوراکی و مورد اس��تفاده برای مصرف انس��انی باش��د 
چن��دان خاصیتی به غیر از فیبر که به گوارش انس��ان 
کمک می کند، ندارد و این ماده خوراکی برای مناطقی 
اس��ت که م��ردم چندان می��وه مص��رف نمی کنند نه 
ایرانی ها که با میوه سیر می شوند.«  مدیرعامل شرکت 
بازرگان��ی دولتی ایران با بیان اینکه هرگونه افزودنی به 
غی��ر افزودنی های مجاز در پخ��ت نان ممنوع و تخلف 
است، اظهار کرده است: »مردم به هیچ  وجه از نانوایی ها 
نان س��بوس دار نخرند، چراکه باید آردی که از کارخانه 
می آید به خمیر و نان تبدیل شود و اگر نان سبوس دار 
استاندارد در کشور بخواهد تولید شود باید آن سبوس 
در کارخانه به آرد اضافه شود که با شست وشو و گرفتن 
مواد مضر بتوان س��بوس س��الم و مفید به س��بد مواد 
غذای��ی مردم اضافه کرد. متأس��فانه در برخی از موارد 
مشاهده شده که از سبوس دامی در نانوایی ها استفاده 
می شود که نه تنها هیچ خاصیتی ندارد، بلکه مضر است 
و با این کار س��م وارد بدن خودم��ان می کنیم، چراکه 
همه س��موم، فلزات سنگین و باقیمانده های شیمیایی 
روی سبوس دامی می نشیند و با مصرف آن به سالمت 
خودمان آس��یب می زنیم.«  در این ش��رایط این ابهام 
وجود دارد که باالخره س��بوس مفید اس��ت یا مضر و 
تکلیف شهروندان نسبت به نانوایی هایی که به نان خود 
سبوس اضافه می کنند چیست. اگر طبق گفته معاون 
وزیر جهاد کشاورزی افزودن سبوس به نان در نانوایی ها 
ممنوع اس��ت چرا مراجع مرتبط در این رابطه اقدامی 
نمی کنند تا هم پول بیشتری از جیب شهروندان نرود و 

هم سالمتی آنها به خطر نیفتد!؟. 
به آجیل وایتکس اضافه نمی شود! 

اما موضوع مضربودن نان سبوس دار تنها خبر عجیب 
و جالب توجه در رابطه با سالمت غذایی نبود و در خبر 
دیگری، رئیس اتحادیه فروش��ندگان خشکبار و آجیل 
شایعه استفاده از وایتکس رقیق شده در آجیل های کهنه 
و قدیمی برای فروش دوباره و عرضه به بازار را تکذیب 
کرد.  اخیرا مباحثی مبنی بر اینکه »فروشندگان آجیل 
و خش��کبار به س��بب آنکه محصول سال های گذشته 
روی دست شان باقی مانده و به دلیل خشک شدن قابل 
عرضه نیست، آن را با وایتکس رقیق شده و آب مخلوط 
می کنند تا پس از خشک شدن رطوبتی را به آجیل های 
کهن��ه خ��ود برگردانند«، مطرح ش��ده ب��ود. پیگیری 
صورت گرفته در این زمینه از رئیس اتحادیه فروشندگان 
خش��کبار و آجیل اما صحت این موضوع را رد می کند.  
در این زمینه مصطفی احمدی اظهار کرد: به شدت این 
موضوع را تکذیب می کنم، چراکه به هیچ وجه امکان آن 
از نظ��ر فنی وجود ندارد و اگر آجیل و خش��کباری که 
فرآوری شده باشد رطوبت داده شود، به طور کلی از بین 

می رود و اساسا امکان چنین کاری وجود ندارد. 

دوشنبه
7 خرداد 1397

شماره 1076



جامعه جهانی ارتباطات مالی 
نهادی  )س��وئیفت(  بین المل��ل 
اس��ت که در اواخر سده 1۹00 
و براس��اس تفاهم نام��ه ای بین 
بی��ش از 200 بان��ک اروپای��ی 
و آمریکای ش��مالی در بلژی��ک 
ایجاد شد تا روش های ارتباطی 
از  دنی��ا  سراس��ر  در  بانک ه��ا 
مدل هایی که چندان استاندارد 
اس��تاندارد  روش   ب��ه  نبودن��د 
واح��د تغییر کند. در س��وئیفت 
بدون  بین المللی  تراکنش ه��ای 
مش��کل جریان داشته و ردیابی 
می شود و از جمله سیستم هایی 
است که بانکی ها معتقدند یکی 
ب��رای  راه ه��ا  از مطلوب تری��ن 
انج��ام حواله های ارزی اس��ت. 
در مجموع ب��ه گفته بانکداران، 
س��وئیفت ی��ک نهاد و س��امانه 
ارتباط��ی بانکی بی نظیر در نوع 
خود تاکنون ب��وده و کار کردن 
با آن از اس��تاندارد، اطمینان و 
سرعت باال و با کاهش هزینه ها 
و همچنی��ن تس��ویه س��ریع و 
همزمان حساب ها همراه است. 

به گ��زارش ایس��نا، ام��ا ایران 
ط��ی س��ال هایی ک��ه در تحریم 
قرار داش��ت ب��ه نوع��ی ارتباط 
اغل��ب بانک ها با س��وئیفت قطع 
ش��د؛ به گون��ه ای که ت��ا قبل از 
اجرایی شدن برجام در اواخر سال 
13۹4 حدود پنج س��الی بود که 
بانک ها در تحریم س��وئیفت قرار 
داش��ته و ارتباط آنها با این نهاد 
قطع ش��ده ب��ود، ولی س��رانجام 
طی مذاکرات هس��ته ای و توافق 
برجام اتصال مجدد به س��وئیفت 
از دستاوردهای آن به شمار رفت. 

در حال��ی بانک ه��ای ایرانی طی 
این سال ها از سوئیفت جدا و دور 
بودند که برای بازگشت مجدد به 
آن نیاز به تأمین س��خت افزارها و 
نرم افزاره��ا و همچنین تجهیزات 
الزم و ط��ی فرآیند اداری خاصی 
ب��ود، با این حال طولی نکش��ید 
ک��ه در حدود یک ماه پس از لغو 
تحریم ها بانک مرکزی توانس��ت 
به س��وئیفت متصل ش��ده و در 
ادامه س��ایر بانک ها نیز به آن راه 

یافته اند. 
اگرچه آمارهای به روز شده ای 
از تعداد پیام های رد و بدل شده 
از طریق س��وئیفت وجود ندارد، 
ام��ا آخرین آماری که به س��ال 
13۹5 برمی گردد نشان می دهد 
تا قبل از اعمال تحریم ها تعداد 
پیام های رد و بدل ش��ده ایران 
در س��وئیفت در سال 13۹0 به 
حدود ۹2هزار مورد می رس��ید، 
اما این روند در سال های تحریم 
به صفر رس��یده اس��ت که بعد 
از توافق��ات هس��ته ای برجام و 
برداشته ش��دن تحریم سوئیفت، 
در س��ال 13۹5 حدود 58 هزار 

پیام مبادله شده است. 
اگر اروپا بماند باید سوئیفت 

بماند
اما در روزه��ای اخیر با توجه 
ب��ه خ��روج ترام��پ از برجام و 
تعیی��ن مهل��ت 180روزه برای 
ارزی  تحریم ه��ای  برگردان��دن 
علی��ه ای��ران که به ط��ور خاص 
شبکه بانکی را مورد هدف قرار 
می ده��د، موضوع قط��ع ارتباط 
بانک ها با ش��بکه سوئیفت خود 
موج��ب ایج��اد ابهاماتی ش��ده 

اس��ت، چراک��ه به ه��ر صورت 
از  ایران��ی  بانک ه��ای  خ��روج 
س��وئیفت خود در ایجاد روابط 
کارگزاری و حف��ظ آن اثرگذار 
خواه��د ب��ود. طرح موض��وع با 
کارشناس��ان ح��وزه بانک��ی در 
رابطه با آینده ایران در سوئیفت 
با توجه ب��ه ش��رایط موجود با 
توضیحاتی همراه اس��ت که در 
اه��م آن می توان به آن اش��اره 
کرد که در ص��ورت ماندن اروپا 
در برجام انتظار ادامه حضور در 

سوئیفت وجود دارد. 
در ای��ن رابطه جب��ل عاملی، 
کارش��ناس امور بانکی با اشاره 
به اینکه ش��رایط پی��ش رو و از 
جمله آینده سوئیفت بستگی به 
مذاک��رات ایران با اروپایی ها که 
در حال انجام است دارد، گفت: 
سوئیفت بیش از آنکه در دست 
اختیار  در  باش��د  آمریکایی ه��ا 
اروپاس��ت. مس��لما آنچ��ه ک��ه 
مورد خواس��ت ما است تضمین 
ملموس در مورد ت��داوم برجام 
و مناف��ع اقتصادی ایران خواهد 
بود ک��ه یکی از آنها س��وئیفت 
اس��ت. اگ��ر ق��رار اس��ت اروپا 
تضمینی به ایران بدهد باید در 
حوزه بانکی سوئیفت را نیز نگه 
دارد و این حداقل خواسته ایران 

در برجام باید باشد. 
بانکی  ام��ور  کارش��ناس  این 
همچنین به این موضوع اش��اره 
کرد ک��ه قطع س��وئیفت روال 
غیرمعمول��ی را ایجاد می کند و 
یادآور ش��د: اصوال اگر سوئیفت 
نباشد رابطه ما دیگر غیرمعقول 
ب��وده و انگار تحریم ش��دیم که 

ای��ن حالت مطلوب ما نیس��ت، 
چراک��ه حت��ی اگ��ر بانک های 
بانک های  ب��ا  بخواهند  خارجی 
ایران��ی کار کنند مس��ئله مهم 
مب��ادالت پیام هاس��ت ک��ه اگر 
سوئیفت نباشد با مشکل مواجه 

شده و زمانبر خواهد بود. 
به گفت��ه وی اگر قرار باش��د 
اروپ��ا در برج��ام بمان��د بای��د 
باش��د و در  برق��رار  س��وئیفت 
بانک های  ارتب��اط  صورت قطع 
ایرانی با این نهاد انگار برجام به 

پایان رسیده است. 
اما در س��وی دیگر معتمدی، 
کارش��ناس ام��ور بانک��ی نیز با 
اش��اره به اینکه در ه��ر حالتی 
تحریم ه��ای مج��دد علیه ایران 
بر نوع روابط بانکی اثرگذار بوده 
و مش��کالتی را در نقل و انتقال 
پ��ول و دارایی ه��ا و مجموع��ه 
ح��وزه  در  بانک ه��ا  فعالی��ت 
بین الملل می توان��د ایجاد کند، 
گفت: با این حال تصور نمی کنم 
تا هنگام��ی که برج��ام جریان 
دارد و اروپایی ها در آن هستند 
مش��کلی در نح��وه ارتباطات با 
سوئیفت وجود داش��ته باشد و 
همچن��ان بانک ه��ا می توانند از 

خدمات آن استفاده کنند. 
اس��ت  درس��ت  اف��زود:  وی 
ارتب��اط  ش��بکه  س��وئیفت 
بین الملل اس��ت، اما در کنار آن 
باید به اصل موضوع یعنی روابط 
کارگزاری بانک ها و پوشش های 
بیمه ای توجه داشت که می تواند 
در ص��ورت اعم��ال تحریم ه��ا 
تحت تأثیر ق��رار گیرد. هرچند 
سوئیفت یکی از استانداردترین 

روش ه��ای ارتباط��ی بانک های 
جهان اس��ت، اما می توان برای 
را  دیگ��ری  جایگزین ه��ای  آن 
ق��رار داد ولی در این بین حفظ 
رواب��ط بانکی از اهمیت باالتری 

برخوردار است. 
مدیرعامل س��ابق بانک اقتصاد 
نوین ب��ه موضوع دیگری اش��اره 
کرد و گفت که حتی اگر سوئیفت 
قطع شود و یا تحریم های بانکی 
برگردند به طور حتم ش��رایط ما 
بهتر از قبل از برجام خواهد بود، 
چراک��ه در آن زم��ان تحریم ها با 
مصوبه شورای امنیت و یک اتفاق 
نظر جهانی بود، اما اکنون اینگونه 
نیست و راه های ارتباطی دیگری 
می ت��وان ایجاد و از آن اس��تفاده 

کرد. 
سامانه  سپام

گفتن��ی اس��ت ک��ه در زمان 
تحریم ه��ا و قطع ارتب��اط اکثر 
بانک ه��ای ایران��ی ب��ا ش��بکه 
س��وئیفت بانک مرکزی سامانه  
س��پام را ب��ه عن��وان جایگزین 
سوئیفت شبیه سازی کرد که تا 
حدی منطبق با اس��تانداردهای 
ایران��ی  بانک ه��ای  و  ب��ود  آن 
می توانستند با طرف های مقابل 
از طریق آن ارتباط برقرار کنند، 
در واق��ع کاری که س��پام انجام 
می داد نوعی پیام رس��انی بود و 
آنطور که مدیران بانک مرکزی 
پیش تر اعالم کردند این سامانه 
توانس��ته بود بیش از ده ها هزار 
پی��ام بین  بانک��ی را منتقل و از 
در  بانک ه��ا  کار  مختل ش��دن 
بخ��ش ارزی در داخل کش��ور 

جلوگیری کند. 

با خروج آمریکا از برجام، آینده سوئیفت چه می شود؟ 

خط قرمز برجامی ایران با اروپا بانک پاسارگاد حامی تولید و اشتغال
پروژه های شرکت میدکو، با حمایت 

بانک پاسارگاد به بهره برداری رسیده اند
بانک پاسارگاد در راستای افزایش تولید و اشتغال، 
با حمایت از پروژه های شرکت میدکو، زمینه اجرا و 
بهره برداری از 35پروژه بزرگ را ایجاد کرده است. 

ب��ه گزارش رواب��ط   عمومی بانک پاس��ارگاد، تاکنون 
پروژه های متعددی توس��ط شرکت میدکو در شهرهای 
مختلف کش��ور اجرا و به بهره برداری رسیده است.  این 
پروژه ها که در سطح کالن و با هدف ایجاد توسعه پایدار، 
خلق ارزش برای آیندگان، اشتغال زایی، محرومیت زدایی، 
تقویت ساختارهای رشد و توسعه در نقاط مختلف کشور 
انجام گرفته، مواردی نظیر مجتمع تولید کنس��انتره و 
گندله س��نگ آهن سیرجان، مجتمع تولید کنسانتره و 
گندله س��نگ آهن جالل آباد زرند، مجتمع کک س��ازی 
زرند، مجتمع فوالد بردسیر، مجتمع فوالد زرند، مجتمع 
تولی��د گندله س��نگ آهن بوتیا، مجتمع ف��والد بوتیا، 
مجتمع تولید کاتد مس و لوله های مس��ی شهر بابک، 
کارخانه فرآوری زغال سنگ پابدانا، کارخانه تولید آهک 
دولومیت، کارخانه تولید فروسیلیس��یوم همدان، طرح 
تجهیز و استخراج معدن زغال سنگ خمرود کرمان، طرح 
خردایش مجدد کنسانتره سیرجان، خنک سازی کک به 
روش CDQ، کارخانه احیای مستقیم بوتیا، طرح جامع 
یکپارچه اطالعاتی میدکو )ERP(، همچنین طرح های 
آماده س��ازی و اس��تخراج معدن جالل آب��اد، گل گهر2، 
گل گه��ر4، گل گه��ر6 و نیز معدن مس چ��اه فیروزه را 
ش��امل می ش��ود.  از دیگر پروژه های مهم این شرکت 
می توان به پروژه های پهنه  اکتش��افی سبالن- قره سو، 
پهنه  اکتش��افی طارم س��فلی، پهنه  اکتشافی شماره7، 
پهنه  اکتشافی شماره22 و پهنه اکتشافی شماره2 اشاره 
کرد.  هدف نهایی تولید محصوالت میدکو 4.2میلیون 
ت��ن فوالد خام، 8 میلیون تن کنس��انتره س��نگ آهن، 
7.5میلیون تن گندله س��نگ آهن، 1.2میلیون تن کک 
متالورژی، 1.1میلیون تن زغال فرآوری شده، 400هزار 
ت��ن آهک و دولومیت، 50هزار ت��ن کاتد مس، 12هزار 
تن لوله مسی، 24هزار تن فروسیلیسیوم و 500 مگاوات 
برق اس��ت.  میدکو به لحاظ حج��م طرح ها و ماهیت 
آنه��ا در ح��ال تبدیل ش��دن به یک مدل توس��عه ای 
برای کش��ور اس��ت و با توجه به پتانسیل های خوب 
مهندس��ی و مدیریتی در این شرکت و عملکرد برتر 
آن در خاورمیانه، توانس��ته است در زمره 10 شرکت 
برتر معدنی در دنیا قرار گیرد.  این ش��رکت باالترین 
س��طح فناوری در روش کوره بلند، احیای مس��تقیم 
و تولید مس به روش تانک بایولیچینگ )اس��تحصال 
مس با استفاده از باکتری( را در دنیا داراست، گفتنی 
 است سال گذشته برای اولین بار در جهان، کاتد مس 
به این روش در مجتمع مس و کاتد مس��ی ش��رکت 
باب��ک مس ایرانیان تولید ش��د ک��ه از مزایای اصلی 
روش تانک بایولیچین��گ حذف کوره های ذوب و در 
نتیج��ه کاهش قابل مالحظ��ه آالیندگی و همچنین 
صرفه جویی در مصرف آب و منابع انرژی در راس��تای 
حمایت از محیط زیس��ت و مس��ئولیت های اجتماعی 
اس��ت.  ش��ایان ذکر اس��ت راه اندازی این پروژه های 
ملی موجب ش��ده که در طول  سال های گذشته برای 

نزدیک به 150هزار نفر اشتغال ایجاد شود. 

فروش 7 هزار میلیارد ریال اوراق 
مشارکت شهرداری مشهد توسط 

بانک آینده
فروش نخس��تین اوراق مشارکت در سال 13۹7، 
ب��ه  مبلغ 7000 )هفت هزار( میلیارد ریال مربوط به 
شهرداری مش��هد، برای احداث و تکمیل طرح های 
فاز 3 خط 2 و فاز 2 خط 3 قطار شهری، با عاملیت 
بان��ک آینده، ب��ه اتمام رس��ید.  به گ��زارش روابط 
عمومی بانک آینده، اوراق مشارکت به عنوان روشی 
مت��داول و اثربخش به منظور تأمین مالی طرح های 
عمرانی کش��ور مورد استفاده قرار می گیرد و در این 
ارتب��اط بانک آین��ده به عنوان رک��ن عامل فروش، 
نس��بت به فروش اوراق در ش��عب منتخب سراس��ر 
کش��ور، اقدام نموده اس��ت.  این اوراق چهار ساله با 
نرخ س��ود علی الحساب 20درصد، معاف از مالیات و 
با نام، با مواعد پرداخت س��ه ماهه، از طریق سامانه 
سیما در بازار اولیه به متقاضیان عرضه شد.  مجموع 
عملکرد بانک آینده در کمتر از یک س��ال در جهت 
ارائه  خدمات تأمین مالی ب��رای راه اندازی طرح ها و 
فعالیت های مختلف اقتصادی، از طریق انتشار اوراق 
به��ادار، بی��ش از 120.000 هزار میلی��ارد ریال در 
قالب انواع صکوک، اوراق مشارکت و گواهی سپرده 
بوده اس��ت. بانک آینده، مصمم است؛ در زمینه ارائه 
خدمات بانکداری سرمایه گذاری، در راستای تأمین 
مناب��ع مورد نی��از بنگاه ها و پروژه ه��ای بخش های 
مختلف اقتصادی به ویژه در سال »حمایت از کاالی 
ایرانی«، به استانداردهای الزم دست یافته و جایگاه 
خ��ود برای ایفای نقش��ی موثر در توس��عه  و رش��د 
اقتص��ادی مردم و میهن عزیزمان را بیش��تر تقویت 

و تثبیت نماید. 

اعالم نرخ حق الوکاله بانک 
پارسیان در سال 97

نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری 
بانک پارسیان در س��ال 13۹7 حداکثر 3درصد اعالم 
ش��د.  به گزارش رواب��ط عمومی بانک پارس��یان، در 
راس��تای قانون عملیات بانکی بدون رب��ا و با توجه به 
س��قف تعیین ش��ده توس��ط بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی  تهران نرخ حق الوکاله بانک پارسیان به میزان 

3درصد در سال ۹7 تعیین شده است. 
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بانکنامه

آمریکایی ها چقدر پس انداز 
می کنند؟ 

65 درص��د آمریکایی ها یا اصال پس اندازی ندارند و 
یا میزان پس اندازش��ان به قدری کم است که کفاف 

دوران بازنشستگی شان را نمی دهد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا به نقل از س��ی ان بی  س��ی، 
نظرس��نجی موسس��ه »بنک ریت« نش��ان می دهد 
آمریکایی ه��ا هن��وز ه��م به ق��در کاف��ی پس انداز 
نمی کنن��د. این موسس��ه دریافته اس��ت به رغم نرخ 
بی��کاری پایی��ن و افزایش در س��طح دس��تمزدها، 
20درصد از آمریکایی ها هیچ بخشی از درآمد ساالنه 
خود را پس انداز نمی کنند و اکثر کسانی که پس انداز 
می کنن��د نیز بخش قابل توجهی از درآمد خود را به 

پس انداز اختصاص نمی دهند. 

تنها 16درصد از پاس��خ دهندگان اع��الم کرده اند 
بیش از 15درصد درآم��د خود را پس انداز می کنند، 
درحالی که یک چهارم پاس��خ دهندگان اعالم کردند 
بین 6 تا 10درصد درآمد خود را پس انداز می کنند و 
21درص��د نیز اعالم کردند 5درصد و کمتر از درآمد 

خود را پس انداز می کنند. 
در این گزارش به آمریکایی ها هش��دار داده ش��ده 
است: شاید اکنون عملکرد اقتصادی درخشان باشد، 
ام��ا این وضعیت ت��ا ابد دوام نخواهد داش��ت و یک 
زم��ان خواهد آمد که مهمانی تمام ش��ود و آن وقت 

کارفرمایان کارکنان خود را اخراج خواهند کرد. 
این موسس��ه اعالم کرده اس��ت تخمی��ن می زند 
نیم��ی از جمعی��ت آمریکا در صورت بیکارش��دن از 
پس تأمین هزینه ه��ای زندگی خود برنخواهند آمد. 
گزارش مش��ابهی از موسسه »گو بنکینگ« نیز اعالم 
کرده اس��ت 40درصد آمریکایی ها کمتر از 10 هزار 

دالر پس انداز برای دوران بازنشستگی خود دارند. 
در این نظرس��نجی از پاس��خ دهندگان خواس��ته 
ش��د تا دالیل پس ان��داز نکردن خ��ود را بیان کنند 
و هزینه ه��ای ج��اری ب��ا 3۹درص��د مهم ترین مانع 
پس انداز درآمدها از س��وی پاسخ دهندگان آمریکایی 
مطرح ش��د. 16درصد نیز اعالم کردند درآمدشان به 
قدری نیس��ت که بتوانند پس انداز مناس��بی داشته 

باشند. 
این گزارش افزوده اس��ت: متوسط سرمایه موجود 
در حس��اب بانکی افرادی که در آستانه بازنشستگی 
هس��تند 5000 دالر اس��ت ک��ه پنج براب��ر کمتر از 
حداقل مورد نیاز اس��ت و افراد 55 تا 64 س��ال نیز 

به طور متوسط 120 هزار دالر پس انداز دارند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.200دالر آمریکا

7.468یورو اروپا

8.527پوند انگلیس

1.736درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

81۹.000مثقال طال

18۹.000هر گرم طالی 18 عیار

1.۹60.000سکه بهار آزادی

2.036.000سکه طرح جدید

1.005.000نیم سکه

580.000ربع سکه

355.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه

یک کارشناس اقتصادی در مورد عدم 
تش��کیل صف ارزی در ترکی��ه برخالف 
ایران گف��ت: بانک های ترکیه در مباحث 
مربوط ب��ه پولش��ویی از قوانی��ن بانکی 
بین المللی تبعیت می کنند و این شرایط 
س��ختی را در نقل و انتق��االت باال ایجاد 
ک��رده اس��ت و در صورت برداش��ت های 
ب��اال بای��د مرات��ب قانونی را ط��ی کنند 
درحالی که در کش��ور ما خریدهای ارزی 
به هر اندازه و ب��دون هیچ منعی صورت 
می گی��رد.  آلبرت بغزی��ان، اقتصاددان و 
اس��تاد دانش��گاه در گفت وگو با ایلنا، در 
مورد کاهش ارزش لیر ترکیه گفت: باید 
در نظر داش��ت که لی��ر ترکیه پول قوی 

محس��وب نمی ش��ود و در ص��ورت بروز 
درگیری و مش��کالت سیاسی و اقتصادی 
در منطقه با کاهش ارزش روبه رو می شود 
و از س��ویی کاه��ش ارزش لیر نمی تواند 
عالمت ب��دی برای اقتصاد ترکیه باش��د 
چون می تواند با صادرات ارزان و واردات 
گ��ران به جبران کس��ری تج��اری خود 
بپ��ردازد به ویژه آنک��ه در بخش خوراک 

و پوشاک جایگاه باالیی دارد. 
وی اضاف��ه ک��رد: ب��رای اینکه کاهش 
ارزش پ��ول ص��ادرات را تقویت کند باید 
بخش تولید س��ازماندهی مناسب داشته 

باشد تا مازاد تولید صادر شود. 
ای��ن اس��تاد دانش��گاه در م��ورد عدم 

تش��کیل صف ارزی در ترکی��ه برخالف 
ایران گفت: اوال ای��ن کاهش ارزش پول 
در ترکیه زمینه س��از تورم نیس��ت، چون 
به اندازه کافی تولی��د داخلی نیرومندی 
در بخش خوراک و پوشاک دارند و دوما 
به اندازه ایران پ��ول در حالت آماده باش 
ندارند و بیش��تر از کارت ه��ای اعتباری 
در فعالیت ه��ای خود اس��تفاده می کنند. 
درحالی که در ایران انباشت زیاد نقدینگی 
در حساب های آحاد جامعه باعث تشکیل 

صف و هیجانات در بازار می شود. 
وی اضاف��ه کرد: بانک ه��ای ترکیه در 
مباحث مرب��وط به پولش��ویی از قوانین 
بانکی بین الملل��ی تبعیت می کنند و این 

ش��رایط س��ختی را در نق��ل و انتقاالت 
ب��اال ایج��اد ک��رده اس��ت و در ص��ورت 
برداش��ت های باال بای��د مرات��ب قانونی 
را ط��ی کنن��د درحالی که در کش��ور ما 
خریدهای ارزی به هر اندازه و بدون هیچ 

منعی صورت می گیرد. 
بغزیان تصریح کرد: همچنین در ترکیه 
مث��ل ایران دو نرخ در ب��ازار وجود ندارد 
و دول��ت به ه��ر اندازه و به ه��ر مقدار با 
توج��ه به نیازهای متقاضیان ارز پرداخت 
می کند بدون آنکه فضای بازار را پلیسی 
کنند. م��ا نیز می توانیم از تجربیات بانک 
ترکیه استفاده کنیم هرچند دلیل اصلی 

تفاوت ها در همین نقدینگی است. 

یک اقتصاددان تشریح کرد

تفاوت رفتار مردم ایران و ترکیه در مقابل کاهش ارزش پول ملی

دوشنبه
7 خرداد 1397

شماره 1076
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اتفاق��ات  ب��ا  گذش��ته  روز  چن��د  در 
غیراقتصادی که در بازار سرمایه تأثیر گذار 
ب��ود و تعیی��ن مهل��ت 180 روزه ب��رای 
برگرداندن تحریم های ارزی و قطع ارتباط 
بانک ها با شبکه س��وئیفت، سرمایه گذاران 
بورس��ی بیش از پیش ب��ا احتیاط اقدام به 
معامل��ه می کنند. تصمیم��ات اروپا درباره 
حضور ایران در ش��بکه سوییفت می تواند 
موضوعی باشد که در تصمیم درباره آینده 
برجام تأثیر بس��زایی داش��ته باشد. به هر 
صورت خروج بانک های ایرانی از سوئیفت 
خود در ایج��اد روابط کارگ��زاری و حفظ 
آن اثرگذار خواهد ب��ود، چراکه تعدادی از 
شرکت های بورسی برای صادرات و واردات 
مواد اولیه به داد وستد ارز با کشور های دیگر 
نیاز دارن��د و در صورت اخالل این موضوع 
ب��ورس در ش��رایط جدیدی ق��رار خواهد 
گرف��ت. آن ط��ور که اروپا اع��الم کرده در 
توافق برجام می ماند اما آنها باید شرایطی 
را ایجاد کنند که ایران مطمئن باش��د این 
توافق یک توافق پایدار خواهد بود و تحت 
تأثیر خروج ترامپ از برجام قرار نمی گیرد. 
ب��ا اینکه از چند هفته گذش��ته بورس 
تهران به مدار مثبت برگش��ت و توانست 
کان��ال ۹5 هزار واح��دی را حفظ کند و 
مهم ترین دلیل این رش��د قیمت، کاهش 
ابه��ام در زمین��ه برج��ام بود، ام��ا روند 
قیمت ها روز یکش��نبه بار دیگر کاهشی 

شد و ش��اخص بورس با افت 168 پله ای 
ب��ه جای��گاه ۹5 ه��زار و 626 واح��دی 

عقب نشینی کرد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، در معام��الت روز 
یکش��نبه ی��ک میلی��ارد و 737 میلیون 
س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
2 ه��زار و 314 میلیارد ریال در 60 هزار 

و 503 نوبت داد وستد شد. 
بررسی شاخص های اصلی بازار سرمایه 

نشان دهنده افت دسته جمعی آنهاست. 
بر این اس��اس، ش��اخص قیمت )وزنی 
س��هام  ارزش  آن  در  ک��ه  ارزش��ی(   -
شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر شاخص 
می گذارد 52 واحد و ش��اخص کل )هم 
هم��ه  وزن  و  ارزش  آن  در  ک��ه  وزن( 
ش��رکت های بزرگ و کوچک در محاسبه 
ش��اخص کل، یکس��ان در نظ��ر گرفت��ه 

می شود، 10 واحد افت کرد. 
ش��اخص قیمت )هم وزن( نیز هش��ت 
واحد کاهش یافت؛ این ش��اخص بیانگر 
س��طح عمومی قیمت سهام شرکت های 
پذیرفته ش��ده در بورس است. همچنین 
شاخص آزاد شناور 104 واحد افت کرد؛ 
این شاخص بخشی از سهام قابل معامله 

شرکت ها در بورس را نشان می دهد. 
شاخص بازار اول )مربوط به شرکت های 
بهتر از نظر س��رمایه، سودآوری و درصد 
س��هام آزاد ش��ناور( 41 واحد باال رفت و 

ش��اخص بازار دوم بورس نیز 775 واحد 
افت کرد. 

گروه فرآورده های نفتی، صدرنشین 
معامالت

گروه فلزات اساسی فرآورده های نفتی 
در معام��الت روز گذش��ته صدرنش��ین 
بورس بود؛ در این گروه 70 میلیون سهم 
به ارزش 201میلیارد ریال داد وستد شد. 
گروه شیمیایی به ارزش 151 میلیارد 
ریال و خ��ودرو ب��ه ارزش 151 میلیارد 
ری��ال جایگاه ه��ای بع��دی را ب��ه خود 

اختصاص دادند. 
در رده چهارم، گ��روه کانی های فلزی 
ب��ا معامالتی به ارزش 102 میلیارد ریال 

جای گرفت. 
گ��روه بانک ها نیز با معامالتی به ارزش 
60 میلیارد ریال رده پنجم را از آن خود 

کرد. 
نف��ت  )پاالی��ش  ش��بندر  نماده��ای 
بندرعب��اس(، ج��م )پتروش��یمی ج��م( 
و کگل )صنعت��ی و معدن��ی گل گه��ر(، 
بیش��ترین فشار منفی را وارد کردند و در 
مقابل، کچاد )صنعتی و معدنی چادرملو( 
و ومع��ادن )توس��عه مع��ادن و فل��زات( 
بیش��ترین تأثیر مثبت را داشتند و مانع 

افت بیشتر شاخص شد. 
کاهش سه پله ای فرابورس

شاخص کل فرابورس نیز با بیش از سه 

واحد کاهش، در ارتفاع باالتر از یک هزار 
و 107 واحدی ایستاد. 

حجم معام��الت در بازار های نه  گانه به 
بی��ش از 316 میلی��ون ورقه و ارزش آن 
نیز به بیش از ی��ک هزار و ۹85 میلیارد 
ریال رس��ید.  همچنین فرابورس میزبان 
معامل��ه 2 ه��زار و 250 ورق��ه به��ادار 
ب��ه ارزش 450 میلی��ون ری��ال در نماد 
معامالتی )ته��ران11( متعلق به صندوق 
س��رمایه گذاری جس��ورانه یکم دانشگاه 

تهران بود. 
در ب��ازار اوراق ب��ا درآم��د ثاب��ت نیز 
یک میلی��ون ه��زار ورقه به��ادار با ارزش 
یک ه��زار و 2۹۹ میلی��ارد ریال جابه جا 
ش��د که با تغییر مالکی��ت بیش از 10۹ 
هزار ورقه به��ادار به ارزش بیش از 101 
میلی��ارد ری��ال، »اخزا603« بیش��ترین 
حج��م و ارزش معام��الت را در جری��ان 
دادوستدهای این روز در اختیار گرفت. 

مبادله 27 میلیارد ریال اوراق 
تسهیالت مسکن

نگاه��ی ب��ه معامالت تابلو تس��هیالت 
مس��کن )تس��ه( نیز نش��ان می دهد روز 
یکش��نبه بی��ش از 42 هزار ورقه تس��ه 
ب��ه ارزش 27 میلیارد ریال معامله ش��د. 
امتیاز تس��هیالت مسکن فروردین ۹7 با 
بیشترین حجم و ارزش همچنان در صدر 

معامالت این تابلو قرار دارد. 

افت 168 واحدی شاخص کل بورس

بورس تهران پس از ۲۰ روز قرمز شد
نگاه

مدیر سرمایه گذاری کارگزاری آگاه ترسیم کرد
 چشم انداز صنایع فلزی 

در بازار سرمایه
صنای��ع فل��زی - معدنی مدت هاس��ت م��ورد توجه 
س��هامداران هستند و رش��د منطقی قیمت ها با استناد 
به دالیل بنی��ادی از دالیل جذابیت این صنایع اس��ت. 
در همین زمینه، مهرزاد منتظری، مدیر سرمایه گذاری 
کارگزاری آگاه در گفت وگو با س��نا، ب��ه واکاوی صنایع 
معدن��ی – فلزی پرداخت. او با اش��اره ب��ه مطالب فوق، 
صنایع فلزی- معدنی را در س��ه گروه تقسیم بندی کرد 
و گفت: گروه اول مختص به فوالدی ها و سنگ آهنی ها، 
دومین گروه شرکت های وابسته به مس و سومین گروه 
شرکت های گروه روی است.  این کارشناس بازار سرمایه 
با اش��اره به شرایط جهانی این فلزات طی هفته گذشته 
ادامه داد: فوالد و مس در روزهای گذش��ته در ش��رایط 
باثباتی قرار گرفته و در محدوده ثابت نوس��ان داشته اند. 
ش��رایط برای فلز آلومینیوم با تحریم شرکت رؤسال به 
نحوی پیش رفت که چش��م انداز مثبت��ی را پیش روی 
تحلیلگران قرار داد. با این وجود این فلز در روند هفتگی 
با نوسان محدود یک درصدی افت داشت اما همچنان در 
س��قف قیمتی مناسبی قرار دارد.  منتظری در خصوص 
ش��رایط فل��ز روی در بازار های جهانی نی��ز گفت: روی 
برخالف مس و آلومینی��وم در هفته های اخیر از قیمت 
3ه��زارو500 دالر به محدوده 3 هزار دالر افت داش��ته 
 اس��ت. این فل��ز در م��دت مزبور ش��اهد کاهش حدود

7 درصدی موجودی انبارهای شانگهای و یک درصدی 
موجودی انبارهای LME نیز بوده اس��ت. با این وجود 
تشدید تقاضای چین باعث شد تا آربیتراژ بین بورس های 
لندن و ش��انگهای مثبت شده و واردات این فلز به چین 
بعد از مدت ها اقتصادی ش��ود که این موضوع می تواند 
محرک خوبی برای بازار در یک دوره میان مدت باشد. اما 
موضوع دوم و بسیار مهم اثرگذار بر صنایع فلزی-معدنی 

نرخ ارز در بازار و اثر تک نرخی شدن است. 
منتظ��ری در این زمینه نیز بیان کرد: از زمان دس��تور 
تک نرخی ش��دن ارز، ش��رکت ها محصوالت خود را با ارز 
4ه��زار و 200 تومان��ی معامل��ه می کنن��د، یعنی فرض 
س��رمایه گذاران بر این اس��ت که دالر در همین محدوده 
باقی می ماند. با این وج��ود بازار همچنان بر این موضوع 
تمرکز دارد ک��ه معامله این کاال ها در ب��ازار یا در بورس 
کاال با ارز بیش از این قیمت امکان پذیر اس��ت. به همین 
س��بب اعالم هر بخش��نامه ارزی از س��وی بانک مرکزی 
خصوص��اً در مورد فعالیت هر چه بیش��تر صرافی ها مورد 
توجه س��هامداران این گروه ها است. به عنوان مثال خبر 
فعالیت صرافی ها در س��امانه نیما که روز پنجشنبه هفته 
گذشته اعالم شد، روز شنبه باعث هجوم خریداران سهام 
دربس��یاری از نمادهای این گروه و رشد قیمتی شاخص 
این صنایع ش��د.  او با اش��اره به دالی��ل بنیادی مبنی بر 
تداوم رشد این نمادها افزود: نسبت قیمت به درآمد در این 
س��هم ها در محدوده 4 قرار دارد )بر مبنای سود تحلیلی 
سال ۹7(، به همین دلیل این شرکت ها می توانند با فرض 
افت بازارهای جهانی یا نوسان نرخ دالر، قیمت های فعلی 
را حفظ کنند و نوسانات محدود داشته باشند.  منتظری 
در خصوص چش��م انداز بورس تهران نیز گفت: رشد دالر 
که طی ماه های گذش��ته بسیار چشمگیر بود، بسیاری از 
بازارهای مالی کشور را تحت تأثیر قرار داد. افزایش قیمت 
طال و س��که در بازار، همچنین رشد نرخ مسکن که طی 
روزهای گذش��ته از سوی بانک مرکزی اعالم شد، همگی 
اثر افزایش نرخ دالر را به همراه داش��ته است. در این بین 
تنها بازاری که کماکان به رشد قیمت این ارز مهم جهانی 
واکنش چندانی نش��ان نداده است، بازار سرمایه است. به 
نظر می رسد طی ماه های آینده سهم های دالرمحور بازار 
به این رشد قیمتی واکنش مثبت نشان دهند و بسیاری از 

سهم ها رشد قیمتی داشته باشند. 

دریچه

//////

/////

تمدید مهلت تجمیع مجوز کارگزاری ها تا 
پایان آبان

کارگزارهای با سرمایه 15 میلیارد 
تومان لغو مجوز می شوند

مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس در حالی 
از تمدید مهل��ت تجمیع مجوز فعالیت ش��رکت های 
کارگزاری تا پایان آبان ماه امس��ال خبر داده که پیش 
از این برای افزایش کفایت سرمایه کارگزاری ها تا پایان 

اردیبهشت ماه مهلت داده بود. 
به گ��زارش ف��ارس، مدیریت نظارت ب��ر کارگزاران 
سازمان بورس در تازه ترین اقدام خود خطاب به تمامی 
شرکت های کارگزاری اعالم کرد شرکت های کارگزاری 
با سرمایه 150میلیارد ریال و بیشتر تا تاریخ 30 آبان 
ماه 13۹7 فرصت خواهند داش��ت مجوزهای فعالیت 

شرکت های کارگزاری را تجمیع کنند. 
براس��اس این گزارش، مدیریت نظارت بر کارگزاران 
س��ازمان بورس اعالم کرده موضوع تجمیع مجوزهای 
فعالیت ش��رکت های کارگزاری براس��اس مصوبه های 
433 و همچنین 4۹3 جلس��ات هیأت مدیره سازمان 
بورس مبنی بر تجمیع مجوزه��ای فعالیت کارگزاران 
مط��رح و ب��ا تصویب تمدی��د دوباره مهل��ت تجمیع 
مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری تا پایان آبان 

ماه امسال همراه بوده است. 
براس��اس ابالغیه جدید سازمان بورس، شرکت های 
کارگزاری با سرمایه کمتر از 150 میلیارد ریال تا تاریخ 
31 مردادماه 13۹7 فرصت دارند، برنامه افزایش سرمایه 
با تخصیص اولویت سرمایه برای هر مجوز فعالیت را با 
زمان بندی حداکثر یک ساله همراه با تعهدنامه اعضای 

هیأت مدیره جهت اجرای برنامه ارائه کنند. 
براس��اس این ابالغیه عدم ارائه برنامه یا عدم اجرایی 
ک��ردن برنامه افزایش س��رمایه به منزله درخواس��ت 
فعالیت در مورد مجوزهایی اس��ت که نسبت به تأمین 
س��رمایه آن اقدام کرده اند و برنامه ای برای فعالیت در 
سایر مجوزها که سرمایه آن تأمین نشده است، ندارند. 
بدیهی است در صورت عدم ارائه برنامه به تشخیص 
سازمان بورس، مجوزهایی که سرمایه آنها تأمین نشده 

است لغو خواهد شد. 
محم��د عطایی، مدیر نظارت بر کارگزاران س��ازمان 
ب��ورس در انتهای ابالغیه خود عن��وان کرده: در مورد 
ش��رکت های کارگزاری با سرمایه کمتر از 40 میلیارد 
ریال در صورت عدم ارائه زمان بندی افزایش س��رمایه 
یا عدم اجرایی کردن برنامه زمان بندی افزایش سرمایه 
به منزله درخواست لغو مجوز فعالیت کارگزاری است. 

گفتنی اس��ت س��ازمان بورس پی��ش از این برای 
افزای��ش کفایت س��رمایه ش��رکت های کارگزاری تا 
پایان اردیبهش��ت ماه امس��ال مهلت داده بود. برخی 
گزارش های تأیید نش��ده در این زمینه حاکی است 
ش��رکت های کارگزاری خصوصی ب��رای نجات خود 
از لغو مجوز اقدام ب��ه جابه جایی صوری دارایی های 
ثابت میان دیگر کارگزاری ها با هدف شناسایی سود 
حسابداری در صورت های مالی و افزایش سرمایه از 

این محل کرده اند. 

دوشنبه
7 خرداد 1397

شماره 1076
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آمار گمرک جمهوری اس��المی ایران 
نش��ان می دهد ک��ه به رغم تیره ش��دن 
رواب��ط دیپلماتی��ک دو کش��ور ایران و 
آمری��کا، تج��ارت با این کش��ور افزایش 

یافته است. 
به گ��زارش ایس��نا، گ��زارش گمرک 
ایران از حجم تج��ارت خارجی ایران در 
فروردین ماه س��ال ج��اری حاکی از آن 
اس��ت که می��زان صادرات ب��ه آمریکا و 
واردات رس��می از این کش��ور با افزایش 

چشمگیری روبه رو بوده است. 
ای��ن افزایش در حالی اتف��اق می افتد 
که دونالد ترام��پ، رئیس جمهور آمریکا 

از ابت��دای دوره ریاس��ت جمهوری خود 
ب��ه افزایش تن��ش با ای��ران دامن زده و 
در نهایت نیز این مس��یر منجر به خروج 
آمریکا از برجام طی هفته های گذش��ته 

شد. 
آمریکا با خ��روج از برجام، تحریم های 
پیش��ین را به ایران برگرداند و از س��وی 
دیگر مقام��ات وزارت خارج��ه و امنیت 
ملی این کش��ور نیز از افزایش بی سابقه 

تحریم ها علیه ایران خبر می دهند. 
به نظر می رسد که آمریکا با این اقدام 
به دنبال ایجاد فش��ار ب��ر ایران و گرفتن 
امتیازهای جدید در چارچوب مذاکراتی 

دوباره است. 
نکته جالب رواب��ط ایران و آمریکا این 
اس��ت که با وجود تیره و تار شدن روابط 
دیپلماتی��ک دو کش��ور، حج��م تجارت 
خارجی ایران و آمری��کا در فروردین ماه 
سال جاری نس��بت به مدت مشابه سال 

قبل با افزایش همراه بوده است. 
ایران، صادرات  براس��اس آمار گمرک 
ایران به آمری��کا در این مدت 77 تن به 
ارزش یک میلیون و 311هزار دالر بوده 
که نس��بت به فروردین ماه سال گذشته 
ب��ا افزایش 450درصدی از لحاظ وزنی و 
333درصدی از لحاظ ارزش همراه بوده 

اس��ت، به طوری که در فروردین ماه سال 
گذشته، صادرات ایران به این کشور تنها 
14 تن ب��ه ارزش 302 ه��زار دالر بوده 

است. 
واردات ایران نیز از آمریکا، 215درصد 
از لح��اظ وزن��ی و 150درص��د از لحاظ 

ارزشی افزایش یافته است. 
بناب��ر ای��ن آم��ار، 2514 ت��ن کاال به 
ارزش 7میلی��ون و 477 ه��زار دالر در 
فروردین ماه امس��ال از آمری��کا به ایران 
وارد شده، درحالی که این ارقام در همین 
ماه در س��ال گذش��ته 7۹7 تن به ارزش 

3میلیون دالر بوده است.

مدی��رکل دفتر مقررات صادرات و واردات س��ازمان 
توسعه تجارت ضمن تأکید بر اینکه ثبت  سفارش کاال 
در وزارت صنع��ت، معدن و تجارت انجام می ش��ود و 
تأمی��ن ارز در بانک مرکزی ص��ورت می گیرد، گفت: 
ن��رخ رس��می دالر 4200 تومان اس��ت و نرخ دومی 
وجود ندارد.  علی  علی آبادی در گفت وگو با ایسنا، در 
پاسخ به سوالی درباره انتقاد برخی تجار از لزوم فروش 
ارز به قیم��ت 4200 تومان و نبود امکان دریافت ارز 
تک نرخی ب��رای خرید مواد اولی��ه، تأکید کرد: طبق 
اعالم مسئوالن بانکی نرخ دالر 4200 تومان است و تا 
جایی که اطالع دارم نرخ دومی برای ارز وجود ندارد. 
وی در ارتباط با نرخ دالر در بازار آزاد گفت: واردات 
با اس��ناد تجاری صورت می گی��رد و آنچه درباره بازار 

آزاد مطرح می شود، وجود ندارد. تجار نیز باید مسائل 
مرب��وط به ارز خود را از مناب��ع بانکی پیگیری کنند. 
بان��ک مرکزی اینگونه اعالم کرده ک��ه نیازهای تجار 
را تأمین می کند.  مدی��رکل دفتر مقررات صادرات و 
واردات س��ازمان توسعه تجارت افزود: سواالت مرتبط 
با نحوه تأمین ارز باید از بانک مرکزی پرس��یده شود، 
زیرا نحوه اس��تفاده از س��امانه های مربوطه را توضیح 
خواهند داد.  وی ادامه داد: از س��وی دیگر برای انجام 
امور تجاری الزم اس��ت حتما افراد برای واردات، ثبت 
س��فارش کنند و پس از این مرحله، مس��ائل بانکی و 
تأمین ارز خود را دنبال کنند. برای واردات و صادرات 
چنین چرخه ای تعریف ش��ده و در این روند نرخ دالر 

4200تومان تعریف شده است. 

مدی��رکل دفتر مقررات صادرات و واردات س��ازمان 
توسعه تجارت با اش��اره به فعالیت  سامانه هایی مانند 
نیم��ا اظهار کرد: آنچه مربوط به دفتر ما می ش��ود در 
مرحله ثبت س��فارش به پایان می رسد و آنچه مربوط 
به مسائل بانکی و تأمین ارز می شود در مراحل پس از 
ثبت سفارش از سوی بانک مرکزی پیگیری می شود. 
به گزارش ایس��نا، تأمین ارز ب��رای واردکنندگان و 
از س��وی دیگر بحث بازگش��ت درآمد ارزی حاصل از 
صادرات به س��امانه نیما در روزهای گذشته انتقاداتی 
به همراه داشته است و برخی صادرکنندگان از جمله 
صادرکنندگان فرش نس��بت به ای��ن موضوع واکنش 
داشتند و موانع این رویکرد برای فعاالن بازار را مطرح 

کرده اند. 

تامین ارز با وزارت صنعت نیست

 دالر نرخ دوم ندارد

تجارت ایران و آمریکا افزایش یافت

 رشد ۴۵۰درصدی حجم صادرات
اخبار

 ایران سومین تولیدکننده گردو
در جهان

مدی��رکل دفتر امور میوه های سردس��یری و خش��ک 
وزارت جهاد کش��اورزی گفت: با اصالح و نوسازی باغات 
گ��ردو، میانگین عملکرد این محصول به میانگین جهانی 
نزدیک می ش��ود.  به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به 
نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، شکراهلل 
 حاجی ون��د گفت: در حال حاضر عملک��رد گردو در ایران 
1.5 ت��ا 2.5 ت��ن در هکت��ار اس��ت.  وی با بی��ان اینکه 
سرش��اخه کاری گردو به منظور اصالح و نوسازی باغات از 
سال گذشته در کشور آغاز شده است، اظهار داشت: برای 
تحقق این هدف، باغات مادری گردو در همدان و کرمانشاه 
برای دس��تیابی به اندام تکثیری در س��طح 20 هکتار در 
این استان ها احداث شد.  حاجی وند افزود: در استان های 
خراس��ان رضوی، اردبی��ل و کردس��تان باغ��ات م��ادری 
تأمین  کنن��ده اندام تکثیری گردو نیز به میزان یک هکتار 
در هر یک از این استان ها احداث شده است.  وی تصریح 
کرد: سرشاخه کاری گردو به منظور جلوگیری از خسارت 
سرما و ارتقای سطح اقتصادی باغات گردو انجام می گیرد.  
مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک معاونت 
باغبانی گفت: باغات گردو در ایران اغلب بذری هستند و از 
این رو عملکرد این باغات نسبت به میانگین جهانی کمتر 
است.  وی ادامه داد: در سرشاخه کاری، از ارقام تجاری که 
عملکرد باالیی دارند و در برابر تنش های اقلیمی نس��بت 
به ارقام بذری، مقاوم ترند اس��تفاده می ش��ود.  حاجی وند 
در عی��ن حال اذعان داش��ت: ما از ارقام بومی کش��ور نیز 
در بعضی اس��تان های کش��ور اس��تفاده می کنیم.  وی از 
برنامه ریزی برای اصالح و نوسازی 10 هزار هکتار از باغات 
گردو در کشور در سال ۹7 خبر داد و گفت: عمده اصالح 
و نوسازی شامل مدیریت کف باغ و سرشاخه کاری است.  
مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک معاونت 
باغبانی تصریح کرد: در سال ۹7 نزدیک به 2 هزار هکتار 
توس��عه باغات گردو در کش��ور خواهیم داشت که به طور 
عمده جایگزین باغات درجه 3 می شوند.  وی سطح باغات 
گردو در کش��ور را 157 هزار هکتار عنوان کرد و گفت: از 
این س��طح در س��ال ۹2 حدود 260 هزار تن گردو تولید 
شد.  حاجی وند سطح باغات گردو در جهان را 1.2میلیون 
هکت��ار و میزان تولید را 3 میلیون تن عن��وان کرد.  وی 
اظهار داش��ت: ایران از نظر سطح کشت باغات گردو مقام 
دوم و به لحاظ تولید مقام س��وم جهان را در اختیار دارد.  
حاجی وند تصریح کرد: چین با 425 هزار هکتار و آمریکا 
با 110 هزار هکتار به ترتیب رتبه های نخس��ت و سوم را 
به لحاظ س��طح زیر کشت به خود اختصاص داده اند.  وی 
افزود: چین با تولید ساالنه 1.6 میلیون تن و آمریکا 518 

تن گردو در جایگاه نخست و دوم تولید هستند. 

صادرات چای ایرانی ارگانیک به 
بازارهای جهانی

رئیس س��ازمان چای کش��ور گفت: با به کارگیری 
روش ه��ای تولید محصول ارگانی��ک، می توان چای 
داخل��ی را از محصولی س��الم، به محصولی ارگانیک 
در جهان ارتقا داد.  به گزارش ایس��نا،  »محمدولی 
روزبهان« در بازدید از باغ چای ارگانیک 7 هکتاری 
یک��ی از باغ��داران که در روس��تای س��راش و 17 
کیلومتری شهرس��تان الهیجان قرار دارد، گفت: باغ 
مورد نظر طی س��ه سال گذش��ته از هیچ گونه کود 
ش��یمیایی استفاده نشده اس��ت و از کودهای دامی 
و گیاهی در تغذیه باغ چای در کنار س��ایر عملیات 
زراعی اس��تفاده ش��ده اس��ت.  وی اف��زود: این باغ 
به عنوان باغ نمونه ارگانیک به لحاظ عدم استفاده از 
کود، سم و سایر مواد شیمیایی است.  روزبهان قول 
مساعد داد که از وی و چایکاران مشابه در چارچوب 
ضوابط س��ازمان چای کش��ور و صندوق حمایت از 
توسعه صنعت چای کش��ور حمایت های مشاوره ای 
و مال��ی  انجام گیرد.  رئیس س��ازمان چای کش��ور 
تصریح کرد: با به کارگیری روش های تولید محصول 
ارگانیک، می توان چای داخلی را از محصولی سالم، 
ب��ه محصولی ارگانیک در جه��ان ارتقا داد.  وی در 
ادام��ه از واریز مبلغ 2 میلی��ارد و 5 میلیون تومان 
از مطالبات به حس��اب عابربانک سپه چایکاران خبر 
داد و گف��ت: تاکنون در مجموع 10 میلیارد و 241 
میلیون تومان از مطالبات چایکاران پرداخت ش��ده 

است. 

صادرات دام ممنوع شد
مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی از اعمال ممنوعیت 
صادرات دام برای تنظیم بازار گوشت و جلوگیری از 
افزایش نوس��انات در بازار محصوالت پروتئینی خبر 
داد.  به گزارش ایس��نا، طی س��ال های اخیر همواره 
ص��ادرات دام زن��ده به جز در مقاطع��ی خاص، آزاد 
ب��وده و دام س��بک از مرزهای غربی و دام س��نگین 
از مرزهای ش��رقی کشور صادر می شد، چراکه پیش 
از این و در سال های نه چندان دور شاهد قاچاق دام 

زنده از همین مرزها بودیم. 
ام��ا طی ماه های اخیر با نوس��انات قیمتی در بازار 
محص��والت پروتئینی به ویژه گوش��ت قرمز مواجه 
بودیم و همین عامل سبب شد وزیر صنعت، معدن و 
تجارت اعالم کند که برای تنظیم بازار گوش��ت قرمز 

باید صادرات دام زنده ممنوع  شود. 
در همی��ن راس��تا مرتضی رضایی - مع��اون وزیر 
جهاد کش��اورزی در امور دام - نیز به ایسنا، گفت: از 
هفته گذشته صادرات دام ممنوع شد تا بتوانیم بازار 
گوش��ت قرمز را کنترل و از نوس��انات آن جلوگیری 
کنی��م.  وی تأکید کرد: باید ب��ه گونه ای برنامه ریزی 
شود که با ممنوعیت صادرات دام، قاچاق و صادرات 
غیرقانون��ی آن رونق نگیرد و دامی از کش��ور خارج 

نشود. 
 

تولید

 واحدهای تولیدی قارچ
در آستانه تعطیلی

مس��مومیت های ناش��ی از مصرف قارچ های سمی 
و اطالع رس��انی نادرس��ت برخی رس��انه ها، بسیاری از 
واحدهای تولیدی قارچ را در آستانه تعطیلی قرار داده 
اس��ت.  به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، طی یک 
ماه اخیر، برخی جوامع روس��تایی و گردش��گران اقدام 
به جمع آوری و مصرف قارچ های س��می از عرصه ها و 
رویش های منابع طبیع��ی کردند که این امر منجر به 
تش��نج، مش��کالت کبدی و حتی از دست دادن جان 
بسیاری از هموطنان در استان های کرمانشاه، کردستان 
و غربی کش��ور شد.  ماجرا تنها به اینجا ختم نمی شود 
چراکه موضوع مسمومیت های اخیر ناشی از قارچ های 
سمی به سبب اطالع رسانی نادرست برخی رسانه ها به 
جایی رس��یده اس��ت که این روزها خانوارها از مصرف 
قارچ خوراکی بسته بندی شده نیز هراس دارند.  با وجود 
رتبه برتر ایران در تولید قارچ، موضوع اخیر بر کسادی 
بازار و ورشکس��تگی فعاالن این صنف دامن زده است 
درحالی که مصرف قارچ های خوراکی هیچ گونه مشکلی 
ن��دارد.  حال برای اطالع از آخرین وضعیت تولید قارچ 
در واحد های تولیدی و ش��رایط بازار به سراغ مسئوالن 
امر می رویم چراکه موضوع اخیر این ذهنیت را در میان 
افراد به وجود آورده اس��ت که ممکن اس��ت قارچ های 
خوراکی نیز س��می باش��ند.  غالمرضا تقوی، مدیرکل 
دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ، با بیان اینکه 
مصرف قارچ های خوراکی مش��کلی ندارد، اظهار کرد: 
شرایط مساعد جوی و بارش های اخیر منجر به رویش 
فزاینده و طغیان قارچ های سمی در کوهستان ها شد. در 
روزهای اخیر، تعدادی از گردشگران در جوامع روستایی 
با مراجعه به کوه ها و مراتع اقدام به جمع آوری، مصرف 
و توزیع قارچ های کوهی در گذرگاه ها کردند همین امر 
منجر به پیدایش یک سری از بیماری ها شد.  به گفته 
وی مردم پ��س از جمع آوری این محصوالت، تصورات 
غلطی مبنی بر تش��خیص س��می و غیرس��می بودن 
قارچ های رویشی در کوه با استفاده از ابزارهای بصری و 
تجربی دارند.  تقوی با بیان اینکه ساالنه 150 هزارتن 
قارچ در کش��ور مورد اس��تفاده قرار می گیرد، افزود: با 
توجه به س��رانه مصرف، هیچ کمبودی در داخل وجود 
ندارد که مردم بخواهند قارچ مصرفی خود را از کوه ها و 
عرصه های طبیعی تأمین کنند.  این مقام مسئول ادامه 
داد: قارچ های پرورش��ی در محیطی پاستوریزه و کامال 
بهداشتی تولید می شود که این موضوع هیچ ارتباطی 
ب��ه قارچ های تولیدی دارای مجوز ندارد.  به گفته وی، 
تش��خیص قارچ های سمی و غیرس��می در عرصه های 
طبیع��ی امکان پذیر نیس��ت و صرفا در آزمایش��گاه ها 
صورت می گیرد به همین خاط��ر از افراد تقاضا داریم 
که از جم��ع آوری و مصرف قارچ های عرصه های منابع 
طبیعی اجتناب کنن��د.  مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، 
گیاهان دارویی و قارچ های خوراکی ادامه داد: با توجه به 
آنکه در زمینه تولید قارچ خوراکی در شرایط پاستوریزه 
در روستاها تمامی امکانات از لحاظ منابع مالی و دانش 
فنی در اختیار افراد قرار می گیرد، بنابراین انتظار می رود 
که افراد از جمع آوری این گونه قارچ ها دس��ت بردارند 
و به تولید در ش��رایط پاستوریزه روی آورند.  به گفته 
وی افراد برای تهیه قارچ های خوراکی به فروشگاه های 
معتبر مراجعه کنند و زمان خرید بس��ته بندی قارچ از 

نظر نام و نشان و آدرس را کنترل کنند. 
قارچ پرورشی مشکلی برای مصرف ندارد

علی صدیق پناه، رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان 
قارچ گفت: در روزهای اخیر، برخی از جوامع روستایی 
و محل��ی فاق��د تخص��ص الزم اقدام به جم��ع آوری و 
مصرف قارچ های بیابانی کردند که به سبب بروز برخی 
بیماری ه��ا این امر نگرانی های��ی در میان آحاد جامعه 
ایجاد کرد.  وی با اشاره به اینکه هزار واحد تولیدی در 
زمینه پرورش قارچ در کشور مشغول فعالیت هستند، 
اف��زود: اتفاق��ات 20 روز اخیر، منجر به ورشکس��تگی 
بس��یاری از واحدها شده اس��ت چراکه اورژانس کشور 
به طور دائم از تعداد فوتی ها و افراد در صف پیوند کبد 
اطالع رس��انی می کند و این امر ب��ر نگرانی افراد دامن 

می زند. 

 صادرات به عراق
امسال چقدر می شود؟ 

رئیس میز عراق در س��ازمان توس��عه تجارت گفت: 
براساس برنامه پنج ساله تعیین شده باید ساالنه 5درصد 
رش��د صادرات به عراق را شاهد باشیم.  ابراهیم رضازاده 
در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: سال گذشته صادرات 
به عراق حدود 6میلیارد و 425 میلیون دالر بود که این 
رقم نسبت به سال ماقبلش حدود 8درصد رشد داشت، 
بنابراین در سال گذشته اهداف برنامه ریزی شده محقق 
شد و برای س��ال جاری نیز الزم است این رقم 5درصد 
افزایش داشته باشد.  وی در پاسخ به اینکه آیا تغییرات 
سیاسی صورت گرفته در عراق و انتخابات اخیر این کشور 
س��دی در راه صادرات ایران ایجاد نخواهد کرد؟ توضیح 
داد: بعید به نظر می رسد این انتخابات و نتایج آن تأثیر 
چندانی در صادرات به عراق داش��ته باشد، چراکه بیش 
از ۹0درص��د موارد تجارت ای��ران و عراق به بخش های 
خصوصی مربوط می شود.  رایزن سابق بازرگانی ایران در 
عراق در ارتباط با اینکه به هر صورت سیاست گذاری های 
کالن و م��واردی مانند تعرفه گ��ذاری و ممنوعیت های 
وارداتی از سوی دولت ها اعمال می شود، اظهار کرد: اگر 
قرار بر تغییر این سیاست ها باشد، تمام کشورها مشمول 
قوانین جدید خواهند ش��د. اکنون پیش بینی این است 
که با تشکیل کابینه جدید در عراق اوضاع تغییر چندانی 
نخواه��د کرد، چراکه به هر صورت این افراد به واس��طه 
رأی مردم انتخاب شده اند و قرار نیست برخالف خواست 
م��ردم حرکت کنن��د. برخی از آنها نی��ز رأی خود را به 

واسطه تالش برای مبارزه با داعش داشته اند. 

عضو هی��أت نمایندگان ات��اق بازرگانی 
ای��ران با بی��ان اینکه ارز م��ورد نیاز برای 
واردات هم��ه مواد اولی��ه تولید اختصاص 
نمی یاب��د، میانگین نرخ دالر ب��رای مواد 

اولیه تولید را 5 هزار تومان دانست. 
به گزارش تسنیم، علیرضا کالهی عضو 
هی��أت نماین��دگان اتاق بازرگان��ی ایران 
روز گذش��ته در نشس��ت خبری با عنوان 
چشم انداز برجام بدون آمریکا، اظهار کرد: 
به نظر می رس��د دموکرات ه��ا احتماال در 
انتخابات دیگر آمریکا پیروز شوند که این 
امر حداقل می تواند ش��رایط منطقی تری 
پی��ش روی تج��ارت ای��ران باز کن��د، اما 
حداقل تا آن موقع باید تحمل کرد اما در 
صورتی که ای��ن اتفاق نیفتد باید از امروز 
برنامه ریزی ها و سیاس��ت هایی پیش بینی 
کنیم.  وی در ادامه با اش��اره به اینکه این 
شرایط باعث شده که خریدهای غیرواقعی 
برای تأمی��ن مواد اولیه تولید در کش��ور 
ایجاد ش��ود، افزود: بس��یاری از شرکت  ها 
اکنون در تأمین مواد اولیه مش��کل دارند 
زی��را ش��رایط پی��ش روی آنه��ا در بازار 
نامطمئن است؛ هر کدام از تولیدکنندگان 
این مواد اولیه نتوانند تولید خود را انجام 
دهن��د به ص��ورت زنجیره وار برای س��ایر 

تولیدکنندگان مشکل ایجاد می شود. 
حفظ سرمایه افراد با افزایش خرید 

مواد اولیه تولید
کالهی گف��ت: در ش��رایط فعلی تقاضا 
برای خرید مس در ب��ورس کاال 10 برابر 
ش��ده و قیمت آن نیز افزایش یافته است 
ک��ه این امر برای حف��ظ دارایی های افراد 
انجام می ش��ود و برای م��واد اولیه تولید 

دیگری مانند پتروشیمی افزایش تقاضای 
غیرواقع��ی وج��ود دارد.  عض��و هی��أت 
نمایندگان ات��اق بازرگانی ایران ادامه داد: 
دولت تصمیم درستی درباره مدیریت بازار 
ارز گرفته اس��ت و در آن شرایط سازوکار 
دیگری به غیر از آن نمی ش��د گرفت، اما 
باید در نظر داش��ت که ب��ا توجه به آنکه 
س��امانه نیما ط��رح جدیدی اس��ت هنوز 
حفره ها و مشکالتی دارد که باید به تدریج 
رفع ش��ود.  کالهی تصریح ک��رد: به طور 
مثال بنده به عنوان یک تولیدکننده، تنها 
توانس��ته ام یک س��وم، پرفروم های خود را 
)برای دریافت ارز واردات مواد اولیه تولید( 
دریافت کنم که این امر باعث ایجاد وقفه 
در تولید در آینده می شود و اثرات خود را 

در آینده بیشتر نشان می دهد. 
میانگین نرخ دالر برای مواد اولیه 

تولید 5 هزار تومان است
وی اظهار داش��ت که متوس��ط نرخ ارز 
وارداتی ب��رای واردات مواد اولیه حدود 5 
هزار تومان اس��ت و این ارز به طول کامل 
ب��رای واردات مواد اولیه به تولیدکنندگان 
و متقاضیان دریافت ارز برای واردات مواد 
اولیه تأمین نمی شود و در صورتی که این 
روند ادامه پیدا کند حتی منجر به کاهش 
صادرات خواهد شد زیرا افراد مکلفند که 
ارز خود را با نرخ کمتری از ارز تأمین شده 

در سامانه نیما عرضه کنند. 
عضو هی��أت نمایندگان ات��اق بازرگانی 
ای��ران گف��ت: از 36 پرفروم ک��ه به بانک 
برده ای��م 8 مورد آن تأیید ش��ده اس��ت، 
بنابراین ب��رای ایجاد ثب��ات در بازار الزم 
اس��ت که ارز مورد نیاز برای واردات مواد 

اولیه برای همه افراد به صورت یکس��ان و 
با نرخی واحد تأمین شود. 

ارز گرفتار پوپولیسم شده است 
وی ادام��ه داد: در تی��م دول��ت نظ��ر 
واحدی درخصوص ن��رخ ارز و کنترل آن 
وجود ندارد و ما درگیر مس��ائل سیاس��ی 
و پوپولیس��م در ارتباط شده ایم، به طوری 
ک��ه نرخ ارز امروز برای دولت یک موضوع 
ناموس��ی ش��ده اس��ت.  کالهی گفت: در 
سال 76 نیز که قیمت هر بشکه نفت 12 
دالر ب��ود اما این همه مش��کل در اقتصاد 
کش��ور نداش��تیم این در حالی اس��ت که 
در آن دوران زیرس��اخت های ضعیف تری 
نی��ز در کش��ور وجود داش��ت پ��س این 
امر نش��ان دهنده آن اس��ت ک��ه مدیریت 
اقتص��ادی ام��ری مهم تر از ن��رخ دالر در 
کشور اس��ت.  عضو هیأت نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران با اش��اره به سیاست ارزی 
دولت برای کنترل ارز در کش��ور گفت: ما 
در شرایطی تصمیم گرفتیم که بازار ارز را 
کنترل کنیم که هر کس در کش��ور حتی 
500 هزار تومان داش��ت برای خرید دالر 
اقدام می ک��رد و دولت مجبور بود که این 
تصمیم را بگیرد، بنابراین اکنون باید کمی 
فرصت دهیم که برنامه های دولت در این 

زمینه در کشور اجرا شود. 
وضعی��ت  ب��ا  ارتب��اط  در  کاله��ی 
س��رمایه گذاری بع��د از خ��روج آمریکا از 
برجام گفت: س��رمایه های خارجی بعد از 
برجام در کش��ور شکل گرفت هرچند که 
آنطور نب��ود که مورد انتظار ما بود، اما در 
ش��رایط فعلی یک حال��ت بی ثباتی برای 
تجارت با ایران به وجود آمده اس��ت ولی 

برخی شرکت های خارجی شرایط حقوقی 
محکمی ب��رای خ��ود ایج��اد کرده اند تا 

بتوانند با ایران ارتباط داشته باشند. 
وی با ارائه راه��کار خود در این ارتباط 
گف��ت: باید در کش��ور به اجماع برس��یم 
که در ش��رایط فعلی چه مس��یری را باید 
ط��ی کنیم و در ای��ن راه به طور قطع باید 
از تولیدکنندگان، ش��رکت های کوچک و 
متوسط و بخش خصوصی و واقعی حمایت 
ش��ود تا در صورتی ک��ه وارد تحریم های 
تمام عی��ار علی��ه کش��ورمان ش��ویم این 
ش��رکت ها لن��گ نمانن��د.  عض��و هیأت 
نماین��دگان ات��اق بازرگانی ای��ران افزود: 
گفتمان دولت و بخش خصوصی برای رفع 
مشکالت یادشده باید به صورت جدی تری 
دنبال ش��ود، به نحوی که سرمایه گذاران 
سرمایه های خود را از کشور خارج نکنند 
و انگیزه برای ورود سرمایه گذاران خارجی 

نیز به کشور وجود داشته باشد. 
وی ب��ا انتقاد از نحوه مدیریت اقتصادی 
کش��ور گفت: در زمان جن��گ نیز اقتصاد 
مدیریت شده را تجربه کرده بودیم که بعد 
نیز جواب نداد، اما هنوز نمی دانیم شرکای 
اقتص��ادی ایران چه تصمیمی می گیرند و 
یا تحریم های آمریکا به ایران چه تأثیراتی 
خواهند داشت؛ امروز نیز عربستان بخشی 
از قرارداده��ای خود را ب��ا آلمان منقضی 
کرده اس��ت ت��ا ب��رای عدم هم��کاری با 
ای��ران فش��ار بیاورد.  کاله��ی تأکید کرد 
که پیش بینی درستی نمی توان از شرایط 
آینده اقتصادی کش��ور داشت اما باید در 
نظر داش��ت که مدیری��ت اقتصادی امری 

مهم تر از نرخ ارز در کشور است. 

میانگین نرخ دالر برای خرید مواد اولیه تولید 5هزار تومان است
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و  تولی��دی  بنگاه ه��ای 
خدمات��ی در ای��ران در دور اول 
تحریم ه��ای هس��ته ای، تح��ت 
تأثیر محدودیت های بین المللی 
در س��خت ترین ش��رایط ق��رار 
گرفتند. بنابراین ش��کی نیست 
که بازگش��ت دوب��اره تحریم ها، 
بنگاه های اقتصادی را در کشور 
ب��ا چالش جدی روبه رو کند. اما 
تنها نقط��ه امیدی که در مقابل 
بازگش��ت دوباره تحریم ها برای 
اقتصاد ایران باقی مانده اس��ت، 
ع��دم همراهی اتحادی��ه اروپا با 
تحریم های ایاالت متحده آمریکا 
اس��ت. به گ��زارش پ��دال نیوز، 
حال این س��ؤال مطرح اس��ت 
که ع��دم همراهی اتحادیه اروپا 
تا ای��ن لحظه ب��ا ایاالت متحده 
به خاط��ر مباحث  تنها  آمری��کا 
سیاس��ی، امنیت��ی و پایبن��دی 
ب��ه توافقی بین المللی اس��ت یا 
اینکه بخش اقتصادی اروپا که با 
بازگشت دوباره تحریم ها منافع 
حاص��ل از برج��ام را در خط��ر 
می بیند، تالش می کند تا جلوی 
تحریم های یکجانبه آمریکا علیه 
اقتص��اد ایران بایس��تد. به بیان 
دیگر آیا تحریم ها برای کش��ور 
تحریم شونده دارای تبعات است 
یا کش��ورهای تحریم کننده هم 
از تبع��ات منف��ی آن بی نصیب 

نمی مانند؟ 

 تالش فرانسوی ها برای 
بازپس گیری جایگاه گذشته

 در می��ان بنگاه های تولیدی 
در کش��ور، صنع��ت خ��ودرو با 
تحریم های هس��ته ای  به  توجه 
ب��ا ض��رر و زیان ه��ای ج��دی 
مواجه ش��د. این در ش��رایطی 
است که با اجرایی شدن برجام 
شرکای س��ابق خودروسازی به 
برای  مذاکره  مقدمات  س��رعت 
بازگش��ت ب��ه بازار ای��ران را در 
دس��تور کار ق��رار دادند. به این 
داخلی  خودروس��ازان  ترتی��ب 
هم با فراموش ک��ردن روزهای 
س��خت تحریم به س��رعت پای 
ب��ا طرف ه��ای  مذاک��ره  می��ز 
خارجی نشس��تند ک��ه حاصل 
ق��رارداد  ای��ن مذاک��رات، یک 
جوینت ونچ��ر میان ایران خودرو 
و پ��ژو، خرید 50 درصد س��هام 
ش��رکت سایپا کاش��ان از سوی 
س��یتروئن، یک توافق نامه میان 
ایدرو و رن��و و همچنین حضور 
دوباره هیوندای��ی و بنز و دیگر 
ش��رکت های خارجی در کشور 
ب��ود. حال ای��ن س��ؤال مطرح 
اس��ت که دلیل بازگش��ت این 
ش��رکت ها بعد از لغ��و تحریم ها 
و ب��ا توج��ه به در پی��ش بودن 
انتخاب��ات آمریکا و امکان نقض 
برج��ام از س��وی رئیس جمهور 
 بع��دی آمریکا چه بوده اس��ت؟ 

 ب��ازار خودروی ای��ران، همواره 
بازاری جذاب برای خودروسازان 
بین المللی بوده است. چند دلیل 
می توان برای این مس��ئله بیان 
کرد؛ اول اینکه ب��ازار خودروی 
ایران به لحاظ وس��عت در صدر 
ب��ازار خاورمیانه قرار دارد. دلیل 
دیگر اینکه ب��ه ازای هر 1000 
نفر که در ایران زندگی می کنند، 
120 خودرو در جاده های کشور 
ت��ردد می کنند، ای��ن در حالی 
اس��ت که در ح��ال حاضر برای 
این تع��داد نف��ر در اروپا، 600 
خودرو وجود دارد. این اختالف 
پنج برابری، بازار خودروی ایران 
را به بازاری بک��ر و جذاب برای 
بین المللی  خودروساز  بنگاه های 
تبدی��ل می کن��د. در کن��ار این 
مورد می ت��وان به تیراژ محصول 
در ای��ن صنعت هم اش��اره کرد. 
تولید خ��ودرو در س��ال ۹6 به 
بی��ش از ی��ک میلی��ون و 500 
هزار دس��تگاه رس��ید. بر اساس 
سند چشم انداز صنعت خودروی 
کش��ور قرار اس��ت ای��ن تعداد 
ت��ا س��ال 1404 ب��ه 3 میلیون 
دس��تگاه در س��ال افزایش یابد. 
اس��تراتژیک  موقعیت  همچنین 
ایران نیز خ��ود می تواند دلیلی 
بر جذابیت حضور خارجی ها در 
ایران باشد. به این ترتیب حضور 
خودروس��ازان خارجی در ایران 

تنها به نفع خودروس��ازی ایران 
نیست، بلکه خارجی ها نیز بهره 
زیادی از این نوع حضور خواهند 
 ب��رد. به عن��وان نمونه ش��رکت

پ��ژو- س��یتروئن که ب��ا خروج 
از ب��ازار ای��ران زیان س��نگینی 
متحمل شده بود، در پسابرجام 
تالش کرد تا حداکثر استفاده را 
از این فضا ببرد. این دو ش��رکت 
در س��ال 2016 مجموع��ا 700 
میلیون یورو در صنعت خودروی 
ای��ران س��رمایه گذاری کردن��د. 
پژو- سیتروئن چنانچه  بنابراین 
بخواهد بازار ایران را ترک کند، 
مجبور خواهد بود چشم بر 700 
 میلی��ون ی��وروی خ��ود ببندد. 
 نکته دیگری که سبب می شود 
تا پژو-سیتروئن نتواند به راحتی 
قید بازار ایران را بزند، جذابیتی 
اس��ت که بازار ای��ران برای این 
ش��رکت دارد. ب��ازار ای��ران بعد 
از ب��ازار فرانس��ه دومی��ن بازار 
محس��وب  پژو  محصوالت  برای 
می ش��ود. این برند فرانسوی 30 
درصد از بازار ایران را در دس��ت 
دارد و در سال گذشته میالدی، 
بی��ش از 444 هزار دس��تگاه از 
انواع محصوالت خود را در بازار 

ایران فروخته است. 
در کن��ار این مس��ئله باید به 
ای��ن نکته ه��م اش��اره کرد که 
ش��رکت پ��ژو- س��یتروئن بازار 

مشخصی در ایاالت متحده ندارد 
و ب��ازار آمریکای ش��مالی جزو 
بازار ه��دف برای این ش��رکت 
محسوب نمی شود. در این مورد 
مؤسس��ه بین المللی پژوهش��ی 
مطالعات��ی IHS markit ب��ه 
نقل از فواد احمد، تحلیلگر خود 
تأکید کرده که پژو- س��یتروئن 
ب��ازاری در ایاالت متحده ندارد، 
بنابرای��ن چنانچ��ه بخواه��د به 
بهانه دور جدی��د تحریم ها بازار 
ای��ران را ترک کند باید چش��م 
خ��ود را ب��ه روی 30 درصد از 
بازار داخلی ای��ران که مجموعا 
13 درصد از بازار صادراتی برند 
پژو را تش��کیل می دهد، ببندد؛ 
مسئله ای که به هیچ عنوان برای 
مدیران ارش��د این خودروس��از 
فرانس��وی خوشایند نیست. وی 
ادامه می دهد که پژو- سیتروئن 
بعد از 40 س��ال، بازگش��ت به 
شمالی  آمریکای  بازار خودروی 
را در دستور کار قرار داده است 
و تالش می کند در یک بازه 10 
س��اله به این بازار ورود کند. با 
این حال، ب��ازار خودروی ایران 
برای پژو-س��یتروئن از جذابیت 
بیش��تری برخوردار است و این 
امکان به ص��ورت منطقی وجود 
دارد تا این خودروساز فرانسوی 
به خاطر بازار ای��ران قید حضور 

در آمریکای شمالی را بزند. 

ما هنوز در تولید و واردات خودروهای 
بنزینی گیر کرده ایم، از س��ویی داخلی ها 
برای ربودن مدل های 10 س��ال گذشته 
خودروسازی های خارجی با هم درگیرند 
و از سوی دیگر واردکنندگان می دوند که 

فقط بنزینی وارد کنند. 
دبیر انجم��ن واردکنن��دگان خودرو در 
گفت وگ��و با پرش��ین خودرو ب��ا توجه به 
موضوع کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی 
در طرح ساماندهی بازار خودرو اظهار داشت: 
باید بر اس��اس این طرح تعرفه خودروهای 
هیبریدی به صفر برس��د، البته باید تعرفه 
استفاده از انرژی های نو در کشور صفر شود؛ 
جریانی که در همه جای دنیا وجود دارد و 
در حال پیشرفت در این مسیر هستند اما 
 متأسفانه در ایران تنها مانع ایجاد می کنند. 
مهدی دادفر اف��زود: باید مصرف کنندگان 
و  تش��ویق  کش��ور  در  ن��و  انرژی ه��ای 
ترغیب ش��وند، ضم��ن اینک��ه وارد کننده 
نی��ز بای��د از اینک��ه چنی��ن کاالی��ی را 

 وارد کش��ور می کن��د، خوش��حال ش��ود. 
ب��ه گفته وی، ما هن��وز در تولید و واردات 
خودروهای بنزینی گیر کرده ایم، از سویی 
داخلی ها برای ربودن مدل های 10 س��ال 
گذش��ته خودروس��ازی های خارجی با هم 
درگیرند و از سوی دیگر وارداتی ها می دوند 

که بنزینی وارد کنند. 
 دادف��ر در ادام��ه به ط��رح جلوگیری 
از واردات خ��ودرو در ش��رایط کنون��ی 
ارزی پرداخ��ت و گف��ت: جلوگی��ری از 
خ��روج ارز با ممانع��ت از واردات خودرو 
نتیج��ه نمی ده��د بلکه باید ه��ر یک از 
این موضوعات مس��تقل از یکدیگر مورد 
بررس��ی ق��رار گیرد ت��ا بر این اس��اس 
رابط��ه صحیحی میان آنها تعریف ش��ود 
 و ش��اهد فضای آرامی در جامعه باشیم. 
خ��ودرو  واردکنن��دگان  انجم��ن  دبی��ر 
همچنی��ن با اش��اره به برخ��ی اظهارات 
مبنی ب��ر تأثیر ط��رح س��اماندهی بازار 
خ��ودرو ب��ر توق��ف س��ودجویی در بازار 

خودرو، گفت: این طرح مانع س��ودجویی 
نخواه��د ش��د، بلک��ه ی��ک نقصان��ی در 
ای��ن طرح وج��ود دارد ک��ه آن هم عدم 
 تعیین قیم��ت خودروی وارداتی اس��ت. 
دادف��ر اف��زود: البت��ه طرح این مس��ئله 
موج��ب می ش��ود تمام نهاده��ا معترض 
ش��وند که با ط��رح این ش��عارها که این 
موض��وع ب��ه م��ا ربط��ی ن��دارد و نرخ و 
 جریان واردات آزاد اس��ت را عنوان کنند. 
وی گف��ت: نبای��د در این زمینه بر س��ر 
یکدیگ��ر کاله بگذاری��م، بلک��ه بای��د با 
واقعیت ه��ا واقعی برخورد کنیم. مس��لما 
ه��ر چی��زی ارزش��ی دارد درحالی ک��ه 
هن��وز در این کش��ور هی��چ متولی برای 
ن��دارد.  وج��ود  کااله��ا   ارزش گ��ذاری 
این مقام مسئول در انجمن واردکنندگان 
خودرو با اش��اره ب��ه اینکه به دنبال طرح 
برخ��ورد پلیس��ی و تعزیرات��ی در حوزه 
قیمت گذاری نیستم، تصریح کرد: باید هر 
بازاری صاحبی داش��ته باشد، درحالی که 

متأس��فانه بازار خودروی ایران بی صاحب 
است و هیچ کسی مسئولیت ارزش گذاری 
 بر کاالی خودرو را نمی داند و نمی پذیرد. 
به گفته وی، امروز در خودروهای داخلی 
ک��ه به ه��ر نحو ش��ده ت��الش می کنند 
ش��ورای رقابت را از چرخه نظارت خارج 
کنن��د و در بازار وارداتی ه��ا هم آن قدر 
بی سامانی است که اصاًل مشخص نیست 

در این وضعیت باید چه کار کرد. 
دبی��ر انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو با 
اش��اره به اهمی��ت تعادل قیم��ت در بازار 
کرد:  واردات��ی خاطرنش��ان  خودروه��ای 
موضوع ارزش گ��ذاری و قیمت گذاری باید 
دنبال شود، البته پیرو مکتب کمونیستی، 
کوپن��ی ی��ا اعم��ال روش های پلیس��ی و 
تعزیراتی نیستم ولی به این مسئله قائلیم 
که هر چیزی قیمت و ارزش منطقی دارد 
درحالی که هیچ کسی در این وضعیت این 
مسئولیت را بر عهده ندارد و حتی در هیچ 
کجای قانون نیز چنین چیزی وجود ندارد. 

عضو هی��أت علم��ی دانش��گاه عالمه 
طباطبای��ی گفت تجربه س��ال های اخیر 
نش��ان داده که واردکنن��دگان خودرو از 
موقعیت های��ی همچ��ون تغیی��ر نرخ ارز 
سوءاس��تفاده کرده و یک شبه میلیاردر 
می ش��وند.  امراهلل امین��ی در گفت وگو با 
ایسنا، اظهار کرد: متأسفانه هیچ نظارتی 
بر بازار خودروهای وارداتی وجود ندارد و 
واردکنندگان هر کاری دل ش��ان بخواهد 
انج��ام می دهند.  وی ب��ا بیان اینکه بازار 

خودروهای وارداتی به حال خود رها شده 
و در وضعیت بدی قرار دارد، خاطرنشان 
ک��رد: هنوز یادمان نرفته که چند س��ال 
پی��ش زمانی که نرخ دالر از 1000 تومان 
ب��ه 3000 توم��ان رس��ید واردکنندگان 
خودرو یک مرتب��ه قیمت خودروهایی را 
ک��ه با ارز 1000 تومانی وارد کرده بودند 
در حد ارز 3000 تومانی افزایش دادند و 

یک مرتبه دارایی شان سه برابر شد. 
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: 

در حال حاضر نیز که با تک نرخی ش��دن 
ارز واردکنن��دگان خ��ودرو از ارز 4200 
تومانی ب��رای واردات اس��تفاده می کنند 
اما همچنان مبنای قیمت گذاری آنها ارز 
حدودا 6000 هزار تومانی بازار آزاد است 
که در گذشته از آن استفاده می کردند. 

وی اف��زود: این در حالی اس��ت که با 
توجه به تخصی��ص ارز 4200 تومانی به 
واردات  واردکنندگان خودرو، هزینه های 
خودرو نس��بت به چند م��اه پیش که از 

ارز بازار آزاد استفاده می کردند به مراتب 
کمتر ش��ده و بنابراین قیمت خودروهای 

وارداتی نیز باید کاهش یابد. 
امینی با بی��ان اینک��ه وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت باید نظ��ارت دقیق و 
درس��تی بر ب��ازار خودروه��ای وارداتی 
داش��ته باش��د، تصریح کرد: متأس��فانه 
هم اکن��ون این نظ��ارت وجود ن��دارد و 
واردکنن��دگان خودرو مورد بازخواس��ت 

قرار نمی گیرند. 

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو:

موافق برخورد پلیسی و تعزیراتی در حوزه قیمت گذاری خودرو نیستم

واردکنندگان خودرو یک شبه میلیاردر می شوند! 

چرا چشم پوشی از بازار خودروی ایران سخت است؟

تبعات خروج اروپا از صنعت خودروی ایران
اخبار

واردات انحصاری خودرو تحت نفوذ 
دولتمردان

علی خاکس��اری، کارشناس صنعت خودرو می گوید 
مش��کل اصلی م��ا در بحث واردات خودرو، ش��بیه آن 
چی��زی اس��ت که م��ا در تولید خ��ودرو داری��م و آن 
انحصار است.  به گزارش اعتدال ، چندی پیش قیمت 
خودروهای خارج��ی وارداتی به طور ناگهانی باال رفت. 
متعاقب ای��ن اتفاق و با ورود دی��وان عدالت به ماجرا، 
س��ایت ثبت سفارش برای مدتی بسته شد. نتیجه این 
اتفاقات آن ش��د که در چند ماه اخیر، بازار خودروهای 
واردات��ی عماًل راکد و خرید و فروش در آن هم به صفر 
نزدیک شد.  خاکساری با بیان اینکه واردات انحصاری 
به اندازه تولید انحصاری خطرناک اس��ت، گفت: گرچه 
در ظاهر، واردات خودرو آزاد است و هر فردی می تواند 
خ��ودرو وارد کند، اما در عمل اف��راد خاص به گونه ای 
فرآین��د را چیده اند که واردات عم��الً در انحصار چند 
فرد و چند خانواده قرار گرفته است. این شرایط کاماًل 
انحصاری، بر واردات نوع، کیفیت و قیمت خودرو حاکم 
است.  او افزود: البته این واردکنندگان انحصاری تحت 
نفوذ تعدادی از دولتمردان هستند و بیشتر نقش رابط 
را بازی می کنند. واقعیت آن است که واردکنندگان به 
نوعی تاجرند و نمی توانند خود راس��ا چنین انحصاری 

ایجاد کنند. 
این عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی ادامه 
داد: سیاس��ت های مربوط به واردات خودرو، در شورای 
سیاستگذاری خودرو تعیین می ش��ود که ریاستش با 
وزی��ر صنعت اس��ت و اعضای آن نیز مدیران س��ابق و 
فعلی خودروس��ازی کشور و قطعه س��ازان هستند. از 
چنین شورایی تصمیماتی که به نفع مردم باشد بیرون 
نمی آید.  او با بیان اینکه خودروهای وارداتی با قیمتی 
بیش از س��ه یا چهار برابر بهای آن در خارج از کشور، 
به دس��ت مصرف کننده داخلی می رس��د، گفت: اینکه 
واردکننده ها اجازه پیدا می کنند ناگهان قیمت خودرو 
را 30 یا 40 درصد افزایش دهند، نشان دهنده نفوذ افراد 
خاصی در این حوزه اس��ت.  او افزود: هدف نهایی این 
افراد نیز آن است که منافع این کار به جیب قطعه سازان 
و خودروس��ازان داخلی برود. یعنی با باال بردن قیمت 
تعداد مح��دودی خودروی خارجی، قیمت خودروهای 
داخلی را باال ببرند. در واقع اتفاقی که رخ داده، آشفته 
کردن ب��ازار خودرو و افزایش بی روی��ه و بدون ضابطه 

قیمت هاست. 
خاکس��اری ادامه داد: این موضوع باعث ش��ده حتی 
صاحب��ان خودروهای خارجی در داخل هم س��ردرگم 
شوند. آنها در این شرایط، نه می توانند خودروی خود را 
بفروشند و نه متقاضیان خرید، می توانند آنها را بخرند. 

طرح ترافیک جدید پیوست 
سالمت ندارد

سرپرس��ت گروه سالمت هوای مرکز سالمت محیط 
و کار وزارت بهداشت با بیان اینکه طرح ترافیک جدید 
پیوس��ت س��المت ندارد، گفت الزم اس��ت مسئوالن 
ش��هری این موضوع را از طریق یکی از دانش��گاه های 
علوم پزشکی مس��تقر در تهران ارزیابی کنند تا اثرات 

مثبت و منفی آن بر سالمت مشخص شود. 
به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو«، دکتر عباس 
شاهس��ونی با اش��اره به تدوین نشدن پیوست سالمت 
ب��رای طرح ترافیک در تهران، اظهار کرد: در تمام دنیا 
پیش از اجرای طرح های مختلف به خصوص حمل و نقل 
که تأثیر زیادی بر سالمت ش��هروندان دارند، پیوست 
س��المت در نظر گرفته می شود. متأسفانه اجرای طرح 
ترافیک جدید در شورای سالمت و امنیت غذایی استان 
تهران مطرح نشده است و جا دارد مسئوالن شهری این 
موضوع را از طریق یکی از دانش��گاه های علوم پزشکی 
مس��تقر در تهران ارزیابی کنند تا اثرات مثبت و منفی 

آن بر سالمت مشخص شود. 
وی ادامه داد: جزییات این طرح برای نظرخواهی به 
وزارت بهداشت، دانش��گاه های علوم پزشکی و شورای 
عالی سالمت و امنیت غذایی استان اعالم نشده است، 
بنابراین این موضوع جزو نواقص طرح است. اگر پیوست 
سالمت تدوین شود، می توان با اعداد و ارقام تأثیر آن را 
بر آلودگی هوا اعالم کرد تا بهترین مدل طرح اجرا شود. 
شاهس��ونی ادامه داد: از طرفی نیز در بیشتر روزهای 
یک ماه اخیر شاهد بارندگی و وزش باد در تهران بودیم 
و بر همین اس��اس نمی توان س��المت هوا را به اجرای 
ط��رح ترافیک نس��بت داد. اگر این طرح در زمس��تان 
بررسی ش��ود، آن زمان می توان گفت که این طرح در 

کاهش آلودگی هوا مؤثر بوده یا خیر. 
سرپرست گروه سالمت هوای مرکز سالمت محیط و 
کار وزارت بهداشت تصریح کرد: هر چند مبنای دریافت 
طرح ترافیک، معاینه فنی اس��ت، اما هرکسی که پول 
داشته باش��د وارد طرح می شود و به این ترتیب طبعا 
میزان تردد افزایش پیدا می کند. به دنبال این افزایش 
تردد نیز ترافیک و آلودگی هوا افزایش می یابد. نمی توان 
در کالنش��هری مانند تهران طرحی را اجرا کرد و بعد 
ببینیم که س��المت مردم به خطر افتاده است یا خیر. 
قبل از اجرای طرح باید به فکر س��المت مردم باشیم و 

تبعات آن را در نظر بگیریم. 
شاهسونی، معاینه فنی صحیح و تعداد مجوز محدود 
را از عوامل مؤثر بودن طرح ترافیک در کاهش آلودگی 
هوای کالنشهری چون تهران دانست و گفت: ما اعالم 
کردیم که این طرح نیاز به ارزیابی اثرات بهداش��تی و 
پیوست سالمت دارد، اما اقدامی انجام نشد. آلودگی هوا 
در تهران ارتباط زیادی با تردد خودروها دارد؛ به همین 
دلیل اگر معاینه فنی داشته باشند، سطح آلودگی نیز 
کاهش می یاب��د. اگر تعداد خودروی بیش��تری صرف 
اینکه معاینه فن��ی دارند، مجوز ورود به محدوده طرح 
را دریافت کنند و طرح بیش��تری صادر شود، طبیعی 
است که ترافیک و آلودگی هوا و صوتی را به دنبال دارد. 

اخبار

نوسازی بی نوسازی
 »با وجود گذش��ت دو ماه از سال حتی یک تاکسی 
فرسوده نیز نوسازی نشده است«. این خبر را مدیرعامل 
س��ازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی رانی شهر تهران 
روز گذشته اعالم کرد و گفت ایران خودرو و سایپا هیچ 
خودرویی تحویل نمی دهند و از طرفی ارائه تسهیالت 
به نوسازی تاکسی های فرس��وده متوقف شده است و 
دولت باید به س��رعت به این حوزه ورود کند.  این در 
حالی است که به گفته این مقام مسئول در شهرداری 
تهران 10 هزار تاکس��ی فرس��وده باالی 10 سال برای 
نوسازی ثبت نام کرده  و در صف نوسازی تلنبار شده اند 
و با وجود پیگیری مداوم، از ارائه تسهیالت و واگذاری 
خودروهای جدید هم خبری نیس��ت.  علیرضا قنادان 
با اش��اره به اینکه برای حفظ س��ن ناوگان باید به طور 
متوس��ط ساالنه هشت هزار تاکس��ی فرسوده نوسازی 
ش��وند، تصریح کرد: رانندگان تاکس��ی های فرس��وده 
به دلیل اینکه این تاکس��ی ها شدیدا فرسوده هستند، 
موفق به اخذ معاینه فنی نمی شوند، بنابراین مجبورند 
خ��ودروی خ��ود را متوقف کنن��د یا هر روز توس��ط 
دوربین های پلیس جریمه شوند. مدیرعامل تاکسی رانی 
شهر تهران ادامه داد: رانندگان تاکسی های فرسوده اگر 
بخواهن��د معاینه فنی دریافت کنن��د، باید هزینه های 
هنگفتی برای تعمیرات خودرویی متحمل ش��وند که 
عماًل با این تعمیرات بعد از مدتی دیر یا زود باید اسقاط 
شوند، بنابراین رانندگان این تاکسی ها برای امرار معاش 
واقعاً مس��تأصل هس��تند.  قنادان با بیان اینکه طبق 
قانون هوای پاک، دولت باید وام 4درصدی به رانندگان 
تاکسی های فرسوده ارائه کند، افزود: این در حالی است 
که در حال حاضر تاکسی رانان وام 16درصدی دریافت 
می کنند. مگر درآمد تاکسی رانان چقدر است که بتوانند 
چنی��ن وام��ی را بازپرداخت کنند؟ این در ش��رایطی 
اس��ت که هم اکنون هیچ خودرویی ب��رای واگذاری به 

تاکسی رانان با تسهیالت و حتی نقد وجود ندارد. 
وی با اش��اره به قانون هوای پاک خاطرنش��ان کرد: 
میزان صرفه جویی مصرف سوخت و کاهش هزینه های 
آالیندگی که به دنبال نوس��ازی تاکس��ی های فرسوده 
محقق می شود، در مقایسه با هزینه هایی که دولت باید 
برای کاهش آلودگی هوا صرف کند، بسیار ناچیز است، 
در حالی که این موضوع محقق نمی شود و دولت چند 
برابر هزینه تسهیالت نوسازی ناوگان تاکسی رانی را در 

کاهش آلودگی هوا صرف می کند. 
متوقف  ماندن طرح نوس��ازی تاکس��ی های فرسوده 
پش��ت در بی برنامگ��ی و بوروکراس��ی پیچی��ده در 
ساختارهای رسمی و همچنین کم کاری مسئوالن در 
شرایطی اتفاق می افتد که موضوع آلودگی هوای تهران 
به خصوص در فصل های سرد که افزایش پیدا می کند 
همه مسئوالن از لزوم حل این مشکل سخن می گویند، 
اما در زمان عمل و در فصل هایی که خبری از آلودگی 
هوا نیس��ت، کس��ی اهمیتی برای حل مش��کل قائل 
نمی شود. این در حالی است که بارها و بارها مسئوالن 
پایتخت اعالم کرده اند که حل مشکل ترافیک و آلودگی 
هوا جزو مطالبات درجه یک شهروندان تهرانی است و 
همگی توسعه و نوسازی حمل ونقل عمومی را تنها راه  
چاره ترافی��ک و در پی آن آلودگی هوا می دانند اما در 
این چرخه ش��اهد رفتارهای متناقضی از سوی برخی 

دستگاه ها هستیم.
 به گزارش ایسنا، داستان نوسازی تاکسی ها، پستی 
و بلندی های بسیاری را در دوره کوتاه خود دیده است 
چراکه طرح »کلید به کلید« از س��ال ۹4 آغاز ش��د و 
قرار بود در این طرح مبلغ 20 میلیون تومان تسهیالت 
 ارزان قیم��ت به مالکان تاکس��ی های فرس��وده و مبلغ

5 میلیون تومان برای دو گواهی اسقاط توسط گمرک 
به حساب خودروس��از پرداخت  شود و همچنین مبلغ 
5 میلیون ریال هم بابت الش��ه خودرو به عنوان آورده 
مالک تاکس��ی فرسوده لحاظ شود اما بعد از مدتی این 
 طرح به دلیل اختالفات خودروساز و گمرک متوقف شد. 

هیچ کمبودی برای عرضه بنزین در 
کشور وجود ندارد

نایب رئیس کمیس��یون انرژی مجلس معتقد است 
هیچ مش��کلی ب��رای عرضه بنزین در کش��ور وجود 
ندارد و عده ای به دنبال ایجاد جنگ روانی در کشور 
هس��تند.  به گزارش پایگاه خب��ری »عصرخودرو« ، 
سیدعلی ادیانی با اشاره به ایجاد شایعاتی در جامعه 
درب��اره کمبود بنزین در کش��ور، گف��ت: با توجه به 
میزان تولید بنزین در داخل کش��ور و میزان وارداتی 
که برای تأمین نیازهای داخلی در بحث بنزین انجام 
می ش��ود، در حال حاضر هیچ کمبودی برای عرضه 

بنزین در چارچوب نیاز مردم وجود ندارد. 
نایب رئی��س کمیس��یون ان��رژی مجلس ش��ورای 
اسالمی با بیان اینکه یک فاز جدید از پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس در هفته های اخیر بهره برداری شد، افزود: 
پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس به زودی 12 میلیون 
 لیت��ر بنزین جدید را در مدار مص��رف قرار می دهد. 
وی در ادامه گفت: پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس تا 
پای��ان س��ال ۹7 به ظرفیت 36 میلی��ون لیتر تولید 
بنزین می رسد و وارد باشگاه کشورهای صادرکننده 
بنزین می ش��ود.  نماینده مردم قائمش��هر، سوادکوه 
و جویب��ار در مجلس ش��ورای اس��المی همچنین با 
بیان اینک��ه هیچگاه میزان مصرف بنزین کش��ور با 
می��زان مصرف مردم دنیا قابل انطباق نبوده اس��ت، 
یادآور ش��د: ای��ران یک��ی از ب��د مصرف ترین مردم 
کره زمی��ن در اس��تفاده از حامل های ان��رژی بوده 
 که ای��ن نش��ان دهنده ع��دم الگوی مصرف اس��ت. 
وی با اش��اره به یکی از دالی��ل بدمصرفی در ایران، 
افزود: یکی از دالی��ل بدمصرفی عدم دریافت قیمت 
واقعی انرژی از مردم به س��بب مالحظات اجتماعی 

و اقتصادی است. 

دوشنبه
7 خرداد 1397

شماره 1076



کسب و کارامـروز8

فروشگاه آنالین بیمه ماهان، یک استارتاپ و کسب و کار نوین در حوزه 
خدمات بیمه اس��ت که خدمات بیمه ای متنوع��ی را به خریداران عرضه 

می کند. 
به گزارش ایس��نا، علیرضا کرمی، مدیرفنی 
اس��تارتاپ فروش��گاه آنالین بیم��ه ماهان با 
اش��اره به اینکه این کسب و کار که با حمایت 
و س��رمایه گذاری هواپیمایی ماهان کار خود 
را شروع کرده، گفت: این مجموعه استارتاپ 
و کس��ب وکار نوین در ح��وزه خدمات بیمه 
محسوب می ش��ود؛ فروشگاه آنالین به عنوان 
بازاری��اب اینترنتی خرید بیمه فعالیت دارد و 
افراد می توانند با واردش��دن به وب س��ایت ما 

بیمه نامه های مختلف خرید کنند. 
وی افزود: نکته قابل ذکر این فروشگاه این 
است که قبل از خرید، افراد می توانند قیمت ها 
را ب��ا هم مقایس��ه کنن��د و راجع ب��ه اینکه 
بیمه نامه خریداری شده چه پوشش هایی دارد، 
آگاه شوند.  کرمی درباره چگونگی شکل گیری 
بیمه ماهان بیان کرد: ما چند سالی در صنعت 

بیمه فعالیت داشتیم و احساس می کردیم که یک خأل در مورد خرید بیمه 
وجود دارد و آن این اس��ت که افراد برای جمع آوری اطالعات برای خرید 
واقعا دچار مشکل هستند. یعنی هر فردی باید به نماینده شرکت های بیمه 

مختلف یا به کارگزاری های بیمه مراجعه می کرد و بعد از اینکه استعالم 
قیم��ت می گرفت به نماینده منتخب خود مراجعه می کرد تا بیمه نامه را 
ب��رای او صادر کند که این کار معموال آنقدر زمانبر بود که بیش��تر افراد 
انجام نمی دادند و به ش��کل سنتی به اولین 
نماینده مراجعه می کردن��د و خرید خود را 
انجام می دادند. ب��ه همین دلیل تصمیم به 

ایجاد فروشگاه آنالین بیمه ماهان گرفتیم. 
وی درب��اره مدت زم��ان فرآیند مطالعاتی 
فروشگاه آنالین بیمه ماهان افزود: فروشگاه 
آنالین بیمه ماهان، تجربه بیش از پنج سال 
کار در صنعت است و تجربه این مدت باعث 
شده تا به درکی درست از نیازهای مشتریان 
و خواسته های آنها برسیم. ما سعی می کنیم 
عرضه کنن��دگان  دس��تورالعمل  براس��اس 
محصوالت بیم��ه ای ب��ا بازاریاب��ان برخط 

)آنالین( عمل کنیم. 
مدیرفنی استارتاپ فروشگاه آنالین بیمه 
ماهان با اش��اره به دلیل نام گذاری این بیمه 
بیان کرد: یکی از س��رمایه گذاران ما در این 
کار شرکت هواپیمایی ماهان است. برند هواپیمایی ماهان برای بیشتر افراد 
شناخته  شده است. ما هم سعی کردیم از همین برند و سرمایه های تجربی 

این شرکت در بازاریابی اینترنتی خود نیز استفاده کنیم. 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری یکی از بخش های مهم زیست بوم 
کارآفرینی را چگونگی تأمین مالی ش��رکت های دانش بنیان و استارتاپی 
دانس��ت و تأکید کرد: تأمین مالی کسب وکارهای نو به طور حتم نیازمند 

راهکارهای نوآورانه است. 
به گ��زارش ایرن��ا، دکتر س��ورنا س��تاری 
روز ش��نبه در آیی��ن پذیره نویس��ی صندوق 
س��رمایه گذاری جسورانه دانش��گاه تهران در 
ب��ورس گفت: از آنجایی که متأس��فانه تأمین 
مالی کس��ب و کارهای نو همواره به وام دادن 
تعبیر شده، آسیب های جدی متوجه این نوع 

از کسب و کارها شده است. 
وی وابس��تگی ش��رکت های خالق و فناور 
ب��ه وام را بزرگ ترین آس��یب ای��ن بخش از 
کس��ب و کارها دانس��ت و گفت: تأمین مالی 
کس��ب و کارهای دانش بنیان از طریق وام به 
نتیجه نمی رس��د و برای تأمی��ن مالی باید از 
روش های خالقانه استفاده شود. همانطور که 
ماهیت این کسب و کارها مبتنی بر خالقیت 
و نوآوری است.  ستاری، صندوق های پژوهش 

و فناوری، صندوق های س��رمایه گذاری جس��ورانه را مدلی مناسب برای 
تأمین مالی کس��ب و کارهای دانش بنیان و اس��تارتاپی برشمرد و افزود: 
با پیگیری های جدی در چند س��ال اخیر برای تحقق اجزای زیس��ت بوم 

کارآفرینی و نوآوری، ایجاد و پذیره نویس��ی صندوق های س��رمایه گذاری 
جس��ورانه با همکاری س��ازمان بورس و اوراق بهادار پیگیری شد و امروز 
در حالی پنجمین صندوق سرمایه گذاری جسورانه وارد بورس می شود که 
13 صن��دوق مدارک خود را تکمیل کرده و 

در آستانه ورود به این بازار هستند. 
رئی��س بنیاد مل��ی نخبگان با اش��اره به 
افزایش چش��مگیر ظرفیت بانک ها در ارائه 
تس��هیالت وام به ش��رکت های دانش بنیان 
ب��زرگ گف��ت: اگرچه بانک ها ب��ا ماهیت و 
سازوکار ش��رکت های دانش بنیان خدماتی 
و اس��تارتاپی آش��نایی چندان��ی ندارند، اما 
می توانند با تجربه باال در ارائه تسهیالت وام، 
به ش��رکت های دانش بنیانی که توانمندی 
بازپرداخت تسهیالت را دارند کمک شایان 

کنند. 
ورود  ب��ا  خوش��بختانه  داد:  ادام��ه  وی 
دانش��گاه ها و بورس ب��ه عرصه تأمین مالی، 
سد ریسک پذیری و حمایت مالی جسورانه 
از شرکت های استارتاپی شکسته شده است 
و فرهنگ حمایت از خالقیت ها که قدمتی چندهزار ساله در تاریخ کشور 
ما دارد، با روش��ی نو و مطابق با س��ازوکارهای مالی امروزی احیا و دنبال 

می شود. 

تامین مالی کسب و کارهای نو، نیازمند راهکار نوآورانهورود هواپیمایی ماهان به صنعت بیمه آنالین

اکثر مدیرها بدون این که از رفتارش��ان اطالع داشته باشند، در حال 
زیر سؤال بردن توانایی های تیم هستند. با شناسایی به موقع اشتباهات 

می توانید راه حل هایی مؤثر برای جبران آنها استفاده کنید. 
به احتمال قوی، تصور شما به عنوان یک مدیر این است که کارمندان 
را به بهترین صورت رهبری می کنید. اما حقیقت این است که رفتار هر 
فردی دارای اشتباهاتی است که به روند کاری شرکت صدمه می زند و 
برای جبران این اشتباهات نیاز به سال ها تالش است. خوشبختانه اگر 
زود متوجه ارتکاب این اش��تباهات شوید، قادر خواهید بود که عوامل 

ایجادکننده صدمات بزرگ را شناسایی و سپس اصالح کنید. 
در ادامه به چهار نش��انه اشاره می کنیم که منبع دردسرهای جاری 

در شرکت هستند؛ روش های اصالح آنها نیز ارائه می شوند. 
1- فرهنگ شرکت را با امر و نهی معرفی می کنید

براس��اس نظرس��نجی گالوپ، فرهنگ ش��رکت در رضایت کارمند 
مهم تر از پاداش اس��ت. با در نظر گرفتن درس��تی ای��ن نظریه، به نظر 
می رس��د که مدیریت شرکت باید نقش بزرگ تری را در ایجاد فرهنگ 
س��ازمانی ایفا کند. دلیل این امر این است که فرهنگ شرکت همگام 
با آن رش��د می کند و ش��امل هر یک از کارکنان می ش��ود؛ تصمیمات 
مربوط به این مورد با تکیه بر ورودی حاصل از اکثریت یعنی کارمندان 

به جای اقلیت یعنی مدیریت اتخاذ می شود. 
به دلی��ل این که عناصر رفتاری مدیر ممکن اس��ت ت��ا حد زیادی بر 
فرهن��گ س��ازمانی تأثیر بگذارند، به اش��تباه تصور می ش��ود فرهنگ 

شرکت از شخص مدیر تشکیل می شود! 
راه حل: به جای شکل دهی فرهنگ شرکت با توجه به ایده های خود، 
مسئولیت این کار را به کارمندان محول کنید و به بازخورد آنها گوش 

بسپارید. 
روش های دیگری که باعث تقویت رویکرد درس��ت در قبال فرهنگ 

شرکت می شوند، در زیر آورده شده اند: 
- ابتدا به فرهنگ جاری توجه داشته باشید. 

- از ش��رکت کنندگان فع��ال در مباحث مربوط ب��ه فرهنگ محلی 
شرکت باشید. 

- ارتباط تان را به کلمات محدود نکنید، با رفتارتان نیز ارتباط برقرار 
کنید. 

- عناصر تضعیف کننده فرهنگ ش��رکت را از عناصر توس��عه دهنده 
ج��دا کنید؛ عناص��ر تضعیف کنن��ده را شناس��ایی کنی��د و از عناصر 

توسعه دهنده حمایت کنید. 
2- تصمیم گیری کند و آهسته

ش��رایط موجود در فضای اقتص��ادی فعلی باعث ایجاد ترس از اقدام 
می شود؛ این موقعیت برای بازارهای نوظهور بی ثبات، تغییرات غیرقابل 
پیش بینی و بزرگ در بازارهای س��رمایه یا احتمال رکود اقتصادی نیز 
صدق می کند. ترس از اقدام می تواند تأثیر عمیقی بر اتخاذ تصمیم در 
سطح مدیریت داشته باشد. ممکن است مدیران برای اتخاذ تصمیمات 
س��اده، زمان بیش��تری صرف کنند. در این شرایط، روند عادی مختل 

می شود و تمام تیم مستاصل می شوند. 
راه حـل: ب��رای اصالح این حال��ت در تصمیم گیری بای��د دلیل آن 
را مش��خص کنید. بر اس��اس بررس��ی CEB، اطالع��ات بیش از حد 
که موجب توافق نظر و تشریک مس��اعی غیرضروری می ش��ود، یکی از 

بزرگ ترین دالیل کاهش سرعت روند فرایندها در شرکت ها است. 
برخی ش��یوه های معمول برای س��ریع تر ک��ردن کارها در محل کار 
وجود دارن��د که احتماال منطقی به نظر برس��ند، اما در واقع این گونه 

نیستند. این شیوه ها عبارتند از: 

- توافق نام��ه خری��د: تصمیم گیری های عمده خرید بس��یار متداول 
شده اند. بررس��ی CEB بیان می کند که اگر پنج نفر در مورد تصمیم 
خرید مش��ورت کنند، احتمال این ک��ه خرید اتفاق بیفتد به میزان 31 

درصد کاهش پیدا می کند. 
- اس��تخدام هیأت مشاوره: هر چه شمار افراد مشاوره دهنده افزایش 
پیدا کند، تصمیم گیری برای اس��تخدام کندتر پیش می رود. در نتیجه 
آن دسته از جایگاه های شغلی که باید پر شود، برای مدت طوالنی تری 
خالی می مانند. بر اس��اس این اطالعات، پر ش��دن جایگاه های شغلی 
توسط استخدام شوندگان، پنج هفته بیشتر نسبت به پنج سال گذشته 

یعنی به میزان 62 درصد افزایش پیدا می کند. 
دلیل پایین آمدن سرعت تصمیم گیری خود را پیدا کنید تا مشخص 
ش��ود این دالیل موجه هس��تند یا خیر. اگر این گونه نیس��تند، فرآیند 

مؤثرتری برای تصمیم گیری انتخاب کنید. 
3- جلسات کاری را مخفی برگزار می کنید

جلسات منظم کارکنان، مزایایی از جمله بهبود ارتباطات و همکاری 
و ایجاد احس��اس ش��ریک بودن در روند رش��د ش��رکت دارد. به طور 
کلی، کارکنان در مورد ش��فافیت امور ش��رکت به مدیر اعتماد دارند. 
همینگوی می گوید: »بهترین راه برای فهمیدن قابل اعتماد بودن فرد 
این اس��ت که ب��ه او اعتماد کنید«. اگر تص��ور می کنید کارکنان برای 
در اختی��ار گذاش��تن اطالعات در مورد وضعیت کنونی ش��رکت مورد 
اطمینان نیس��تند، احتمال دارد از جلسات مخفیانه شما مطلع شوند؛ 

این موضوع باعث خدشه دار شدن حس اعتماد در شرکت می شود. 
راه حل: اعتماد کارمندان را به دس��ت آورید. برای به دست آوردن اعتماد 
از دس��ت رفته باید با تیم خود تا حد ممکن شفاف باشید. رسیدن به این 
ش��فافیت پس از برهم زدن جلسات منظم کارکنان دشوار است؛ چون در 
این جلسات قرار بر دریافت و ارائه بازخورد و راهنمایی کردن بوده و شما 

این جلسات را با جلسات اجرایی محرمانه جایگزین کرده اید. 
4- کارمندان را از مزایای خود محروم می کنید

قطع مزایای کارکنان در زمان تعدیل نیروها به نظر س��اده می رس��د. 
اما فایده این کار برای شما چیست؟ مخصوصا زمانی که مخفیانه دست 

به قطع این امتیازات می زنید. 
ش��اید احمقانه به نظر برسد اما مدیران معموالً با قطع مزایای بسیار 
کوچک ش��روع می کنند. محدود کردن این دس��ته مزای��ا برای مدیر 
سودی به بار نخواهد آورد؛ اما باعث ایجاد تأثیرات منفی بر کارکنان، از 

پایین آوردن روحیه تا استعفای آنها می شود. 
راه حل: ش��فاف باش��ید. اگر نیاز به قطع مزایای کارکنان است، تیم 
را از ابت��دا در جریان مس��ئله قرار دهید و دلیل انج��ام این کار را نیز 
شرح دهید. به سرعت، با چشم پوشی سخاوتمندانه آنها از مزایای خود 
ش��گفت زده خواهید ش��د. اگر کارمندان را با این فرآیند همراه نکنید، 
مزایای کوچک حذف ش��ده به علتی برای از دس��ت دادن اعضای تیم 

منجر خواهد شد. 
تشخیص اشتباه دیگران از تشخیص ارتکاب آن توسط خود ساده تر 
اس��ت. اگر پی��ش از تصمیم گیری، توانایی خ��ود را در بازنگری اعمال 
مدیریتی و بازتاب آن در انگیزه ها و اقدامات خود نش��ان دهید تبدیل 
به مدیر مورد عالقه تیم و ش��رکت خود خواهید ش��د. نش��انه های باال 
در م��ورد مدیری��ت ضعیف و راه های مقابله با آنه��ا، تنها چند مورد از 
مش��کالت مدیریتی و راه حل هایی اس��ت که ممکن است برای اعمال 
نق��ش مدیریتی خود ب��ه کار گیرید. اگر در انجام این راه حل ها کوش��ا 

باشید، به مدیری بهتر برای شرکت خود تبدیل می شوید. 
ENTREPRENEUR,zoomit منبع

ایالن ماسک بارها از نگرانی خود در مورد تهدید هوش مصنوعی گفته است. او 
حتی چندی قبل مدعی شده بود که هوش مصنوعی می تواند به ایجاد روبات های 

دیکتاتوری منجر شود که بشریت را برای همیشه تحت سلطه خود درآورند. البته 
نظر اریک اشمیت در مورد هوش مصنوعی کامال متفاوت است و اعتقاد دارد که 

نگرانی های ایالن ماسک در مورد تهدید هوش مصنوعی بیهوده است. 
به گزارش دیجیاتو، در کنفرانس Viva Tech 2018 که اخیرا در پاریس برگزار 
شده، از اریک اشمیت، مدیر اجرایی سابق گوگل درخواست شده بود به نظری که 
پیش از این ایالن ماسک، مدیرعامل اسپیس اکس و تسال در مورد تهدیدات بالقوه 

هوش مصنوعی داده بود، پاسخ دهد. کنفرانس مورد بحث فرصتی است برای مالقات 
مدیران استارتاپ ها با رهبران مطرح دنیای فناوری. اشمیت در پاسخ و در مورد 

ایالن ماسک دقیقا از  کلمه »کامال اشتباه« استفاده کرده بود. 
او در ادامه تشریح کرده بود که چگونه ماسک مزایایی که هوش مصنوعی می تواند 
در اختیار ما بگذارد را درک نمی کند. به عقیده اشمیت هوش مصنوعی می تواند »هر 
انسانی« را هوشمند تر کند. او می گوید که این مقوله می تواند به انسان ها کمک کند 
که زندگی طوالنی تری داشته باشند و کمتر رنج بکشند. این مقوله هر شهروندی را 

هوشمند تر می کند و به اقتصاد و سیستم های اجتماعی کمک می نماید. 
اشمیت برای افرادی که نگران تهدید هوش مصنوعی هستند، تلفن را مثال 

می زند. او معتقد است که نباید از توسعه تلفن )یا حتی اینترنت( به این منظور که 
شاید پتانسیل سوء استفاده توسط افراد شرور را دارند، دست می کشیدیم. 

با این حال اشمیت نیز در مورد تهدید هوش مصنوعی به نگرانی هایی در مورد 
سوء استفاده از آن اذعان می کند ولی اعتقاد دارد که مزایای غافلگیر کننده آن 

نسبت به نگرانی ها برتری دارند. 
ایالن ماسک پیشتر در بیان نگرانی های خود اعالم کرده بود که باید پیش از اینکه 

تهدید هوش مصنوعی به واقعیت بدل شود، برای کنترل آن قوانینی وضع شود. 
 

اشتباهات مدیریتی و راه حل هایی برای آنها

اریک اشمیت در مورد تهدید هوش مصنوعی: 

 ایالن ماسک
کامال اشتباه می کند

نگـــاه

دومین کنفرانس ملی کارآفرینی با هدف توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی در میان 
دانشجویان و اساتید، توانمندسازی دانشجویان و ارتقای مهارت ها و قابلیت های کارآفرینانه 
آنها در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.  به گزارش ایسنا، مرکز کارآفرینی دانشگاه 
صنعتی شریف »دومین کنفرانس ملی کارآفرینی« را در روزهای 20 و 21 آذر ماه امسال 
برگزار می کند.  این کنفرانس محلی برای تبادل نظرات و آرا و بررس��ی الزامات دانشگاه 
کارآفرین و توسعه نقش دانشجویان و اساتید در تحقق این مهم است.  توسعه و ترویج 
فرهنگ کارآفرینی در میان دانش��جویان و اساتید، توانمندس��ازی دانشجویان و ارتقای 
مهارت ها و قابلیت های کارآفرینانه آنها، نحوه استفاده و تعامل با بخش خصوصی در جهت 
توسعه کسب وکارهای دانش بنیان و بررس��ی الگوها و مدل های بین المللی در ارتباط با 

توسعه نوآوری و کارآفرینی از مهم ترین اهداف این کنفرانس دو روزه است. 

در دانشگاه شریف صورت می گیرد

بررسی فرصت ها و تهدیدهای کارآفرینی 
عمومی و دولتی در زیست بوم کارآفرینی

دوشنبه
7 خرداد 1397

شماره 1076
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مدیرعامل شستا گفت: بنا داریم تصدی خودمان را در امور شرکت ها 
و بنگاه هایی که امکان فعالیت در بخش خصوصی دارند، کاهش دهیم 
و تا پایان س��ال ۹8 مدیریت 105شرکت  را به بخش خصوصی واگذار 

کنیم. 
به گزارش مهر، مرتضی لطفی در نشست 
هم اندیش��ی مدیران مس��ئول رس��انه ها و 
نشریات با مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
تأمین  اجتماعی شس��تا که با هدف تبیین 
راه ه��ای تعامل و بهره مندی از ظرفیت های 
مطبوعات و رس��انه ها در بخش های دولتی 
و خصوص��ی به منظور تبیی��ن راهکارهای 
شستا و تعامل دوس��ویه با رسانه ها صورت 
گرفت اظه��ار کرد: تقریبا ی��ک و دو دهم 
تولی��د ناخالص ملی متعلق به شستاس��ت. 
و  گاز  و  نف��ت  هلدین��گ   ۹ در  شس��تا 
پتروشیمی، عمران و حمل و نقل، سیمان، 
 ،ICT ،دارو، ان��رژی، صنایع عمومی، بانک
س��رمایه گذاری فعالیت دارد. سرمایه فعلی 
این ش��رکت، حدود 3۹00 میلیارد تومان 

است. همچنین8000 میلیارد افزایش سرمایه را مصوب دارد. مجموعا 
80 هزار نفر به صورت مس��تقیم تحت پوش��ش اشتغال این مجموعه 

قرار دارند. 

مدیرعام��ل شس��تا ارزش دارایی ه��ای ای��ن ش��رکت را 60ه��زار 
میلی��ارد، معادل 17 میلی��ارد دالر عنوان کرد و گفت: شس��تا 274 
ش��رکت تحت پوشش دارد که 180 ش��رکت آن تحت کنترل است. 
بن��ا داریم که تص��دی خودمان را در امور 
ش��رکت ها و بنگاه هایی که امکان فعالیت 
در بخش خصوص��ی دارد، کاه��ش دهیم 
و ب��ه همی��ن دلی��ل ت��ا پایان س��ال ۹8 
مدیریت بخش��ی از ش��رکت ها در حیطه 
تأمی��ن  اجتماعی )حدود 105 ش��رکت( 
را ب��ه بخش خصوص��ی واگ��ذار خواهیم 
کرد. مش��خصات ش��رکت هایی که قصد 
واگذاری آن را داریم در س��ایت هلدینگ 
صباتأمین قرار دارد. هم به اقتضای فضای 
کس��ب و کار و هم تأکی��د رئیس جمهور 
و دکت��ر ربیعی در قالب برنامه پنج س��اله 
روند چابک س��ازی مجموع��ه را در پیش 
گرفته ایم. بر این اس��اس از ۹ هلدینگ در 
پنج هلدینگ ادغام خواهیم ش��د، به این 
ترتیب چه��ار هلدینگ را کاهش خواهیم 
داد، مث��ال ما در حوزه س��اختمان در حوزه س��ه س��اختمان فعالیت 
می کردیم که هر سه را در هم ادغام کردیم. نتیجه این روند آزاد سازی 

سرمایه ها و صرفه جویی و سبک سازی مجموعه بود. 

عضو کمیس��یون کسب و کار اتاق بازرگانی گفت: اعطای مجوزهای 
کس��ب و کار زمانبر بوده ک��ه همین امر یکی از دالی��ل بهبودنیافتن 

فضای کسب و کار است. 
داوود فدایی، عضو کمیس��یون کس��ب و 
کار ات��اق بازرگانی، در برنام��ه گفت وگوی 
درخص��وص  رادی��و گفت وگ��و  اقتص��ادی 
چالش های بهبود مس��تمر فضای کس��ب و 
کار، اظهار کرد: به اعتقاد بنده قانون بهبود 
مس��تمر فضای کس��ب و کار متولی خاصی 
ن��دارد و بین قوای مقننه و مجریه تقس��یم 
شده اس��ت، لذا نیازمند هس��تیم یک نهاد 
یا ارگان مش��خص متولی اجرای این قانون 

باشد. 
وی با بیان اینکه باید نظارت و اجرایی شدن 
این قان��ون برعهده بخش خصوصی باش��د، 
افزود: قانون بهبود مس��تمر فضای کس��ب 
و کار باید بر بخش خصوصی اثرگذار باش��د 
ک��ه در حال حاض��ر این بخش زیر فش��ار 
سیستم ها و دستگاه های دولتی و خصولتی 

قرار گرفته و شرایط مناسبی ندارد. 
فدای��ی بی��ان کرد: خودتحریم��ی و برخی قوانی��ن در ایران موجب 
می ش��ود هزینه تولید در کش��ور افزایش پیدا کند؛ درحالی که باید از 

طریق هزینه ها، بهبود کیفیت و یا تیراژ تولید با دیگر کش��ورها رقابت 
کنیم.  عضو کمیس��یون کسب و کار اتاق بازرگانی ادامه داد: به دلیل 
تحریم های موجود نمی توانیم ص��ادرات انجام دهیم و به همین دلیل 
هیچ گاه نمی توانیم با کش��ور چین که در 
تیراژ میلیاردی تولید می کند رقابت کنیم. 
وی تصری��ح کرد: در کش��ور م��ا دادن 
مجوزها بس��یار زمانبر بوده که همین امر 
یکی از دالیل بهبودنیافتن فضای کس��ب 
و کار اس��ت درحالی که مجوز کسب و کار 
در کشورهای دیگر ظرف 48 ساعت آماده 

می شود. 
عض��و کمیس��یون کس��ب و کار ات��اق 
بازرگان��ی ب��ا اش��اره ب��ه وج��ود قوانین 
خلق الساعه بسیار در کشور گفت: این گونه 
قوانین در کش��ور بیانگر این اس��ت که ما 
اس��تراتژی مل��ی تعریف ش��ده نداریم که 
بتوانیم جایگاه مان را در کش��ور مش��خص 
کنی��م.  فدای��ی تأکید کرد: ب��رای بهبود 
فضای کس��ب و کار بای��د بخش خصوصی 
وارد عرص��ه اقتص��اد کش��ور ش��ده و همچنین باید حض��ور مردم در 
عرصه های مختلف جدی گرفته ش��ود، زیرا آنها برای تعیین سرنوشت 

و آینده خودشان از تخصص کافی برخوردار هستند. 

مدیرعامل شستا اعالم کرد 

واگذاری 105 شرکت تأمین  اجتماعی به بخش خصوصی تا پایان سال آینده
عضو کمیسیون کسب و کار اتاق بازرگانی: 

اعطای مجوزهای کسب و کار این عرصه را به چالش کشیده است

امروزه، بزرگ ترین چالش صاحبان  کس��ب وکارهای کوچک چیست 
و احس��اس آنها نس��بت به آینده چگونه است؟ پژوهشی جدید توسط 
PJMorgan Chase روی  کس��ب وکارهایی ب��ا فروش س��االنه بین 
100 ه��زار دالر ت��ا 20میلیون دالر نکاتی را در این خصوص روش��ن 

ساخته است. 
پیمایش��ی تحت عنوان چش��م انداز رهبران  کسب وکارهای کوچک 
2018 نش��ان داد که تفاوت های مهمی بین رهبران  کس��ب وکارهای 
کوچک هزاره س��وم و رهبران  کس��ب وکارهای کوچک در معنای عام 

وجود دارد. این همان چیزی است که شما باید بدانید. 
صاحبان  کسب وکارهای هزاره سوم خوشبین هستند

البته، به طور کلی صاحبان  کسب وکارهای کوچک، افرادی خوشبین 
هستند. با وجود این، نسل هزاره جدید در این زمینه باالتر از میانگین 

اس��ت. هفت نفر از 10 رهبر  کس��ب وکار 
هزاره جدید نس��بت به اقتصادهای محلی 
خود خوشبین هس��تند. 84 درصد از آنان 
نیز نسبت به چش��م اندازهای آتی شرکت 

خود برای سال 2018 خوشبین هستند. 
صاحبان  کسب وکارهای هزاره سوم 

انتظار رشد در سال 2018 را دارند
به ط��ور کل��ی، در مقایس��ه ب��ا رهبران  
کس��ب وکارهای کوچ��ک، نس��ل ه��زاره 
جدید اطمینان بیش��تری نس��بت به رشد  
کس��ب وکارهای خود در آینده دارند. برای 
مثال، در مقایس��ه ب��ا 62 درصد از تمامی 
رهبران  کسب وکارهای کوچک، 82 درصد 
از رهب��ران  کس��ب وکارهای هزاره س��وم 
انتظار دارند افزایش سود را در سال 2018 

شاهد باشند. عالوه بر این، 45 درصد از رهبران  کسب وکارهای هزاره 
جدید چش��م انتظار افزایش هزینه های سرمایه در سال جاری هستند 
)در مقاب��ل 25 درص��د از تمامی رهبران  کس��ب وکارهای کوچک( و 
44 درص��د از آنان نیز بر این باورند که نیازش��ان به اعتبار طی س��ال 
ج��اری افزایش خواهد یاف��ت )در مقابل 25درص��د از تمامی رهبران  

کسب وکارهای کوچک(. 
صاحبان  کسب وکارهای هزاره سوم در جست وجوی تأمین 

منابع مالی هستند
وقت��ی صحب��ت از اعتب��ار به می��ان می آی��د، یک چه��ارم رهبران  
کس��ب وکارهای هزاره جدید تأمین منابع مالی را برای سرمایه گذاری 
در اقدامات بازاریابی خود مد نظر قرار می دهند و 26 درصد از آنان به 
تأمین منابع مالی به منظور خرید اقالم فهرست موجودی می اندیشند. 
در مقایس��ه، در میان تمام��ی رهبران  کس��ب وکارهای کوچک، تنها 
14درصد از آنان تأمین منابع مالی را برای بازاریابی و 16 درصد برای 

خرید اقالم فهرست موجودی مد نظر قرار می دهند. 
صاحبان  کسب وکارهای هزاره سوم اولویت های متفاوتی دارند

رهبران  کس��ب وکارهای کوچک از دولت می خواهند که انرژی اش 
را در کجا بگذارد؟ جای تعجب نیست که پاسخ به این سؤال، »کاهش 
مقررات« است که 3۹ درصد از رهبران  کسب وکارهای کوچک بر آن 
صح��ه می گذارند. ام��ا به احتمال زیاد رهبران  کس��ب وکارهای هزاره 

جدید توجه بیشتری به مسائل کمتر سنتی  کسب وکار نسبت به سایر 
نسل ها دارند. برای مثال، 36 درصد معتقدند دولت باید بر حفاظت از 
منافع مصرف کنندگان متمرکز ش��ود؛ 23 درصد از دولت می خواهند 
که بر قوانین و مقررات امنیت سایبری متمرکز شود؛ 22درصد مایلند 
دولت طرح های جامع اش��تغال را تدوین کند و 1۹درصد نیز خواهان 

آن هستند که دولت روی توسعه  تجارت خارجی کار کند. 
صاحبان  کسب وکارهای هزاره سوم در حال استخدام. . . . هستند

رهبران  کس��ب وکارهای هزاره س��وم مایلند پول خ��ود را در جایی 
س��رمایه گذاری کنند که وقتی نوبت به رش��د می رس��د دست به کار 
ش��وند. 63 درصد از آنان )در مقایس��ه با 32 درصد از تمامی رهبران  
کس��ب وکارهای کوچ��ک( توقع دارند کارکنان تمام وقت بیش��تری را 
در س��ال 2018 اس��تخدام کنند. عالوه بر ای��ن، 61 درصد از رهبران  
کس��ب وکارهای هزاره جدید )در مقابل 41 درص��د از تمامی رهبران  
کس��ب وکارهای کوچک( طرح هایی برای افزایش دس��تمزد کارکنان 

خود در سال جاری دارند. 
. . . اما یافتن کارکنان خوب چندان 

هم ساده نیست
اگرچ��ه رهبران  کس��ب وکارهای هزاره 
جدید مشتاقند که  کسب وکارهای خود را 
توسعه دهند، اما با برخی مشکالت مشابهی 
روبه رو هستند که رهبران  کسب وکارهای 
کوچ��ک در یافت��ن کاندیداه��ای واج��د 
ش��رایط برای مشاغل با آن مواجه هستند. 
رهب��ران   از  درص��د   42 حقیق��ت،  در 
کسب وکارهای هزاره جدید )در مقایسه با 
31درصد از تمامی  کسب وکارهای کوچک( 
ادغان می کنند که نسبت به دشواری یافتن 
کاندیداه��ای ماه��ر برای مش��اغل مطابق 
ب��ا تجربه  مورد نیاز خود احس��اس نگرانی 
می کنند. این مس��ئله ممکن است دلیلی 
باشد برای اینکه چرا رهبران  کسب وکارهای هزاره جدید نسبت به رهبران  
کس��ب وکارهای کوچک بیشتر این جمله را بر زبان می آورند که افزایش 
بازدهی )32 درصد( و مدیریت هزینه های کارگری )28 درصد(، از جمله 

چالش های کلیدی برای شرکت هایشان در سال 2018 هستند. 
صاحبان  کسب وکارهای هزاره سوم متکی به فناوری هستند

درحالی ک��ه اکثر رهبران  کس��ب وکارهای کوچک )63 درصد( بیان 
می کنند که آنها همواره در جس��ت وجوی فناوری جدیدی برای کمک 
به مدیریت بهتر  کسب وکارهای خود هستند، رهبران  کسب وکارهای 
هزاره جدید حتی اش��تیاق بیشتری برای بهره مندی از فناوری جدید 
دارند. تقریباً هش��ت نفر از هر 10 مدیر  کس��ب وکار هزاره جدید )78 
درص��د( گزارش می دهند که آنها به صورت فعاالنه در جس��ت وجوی 
فن��اوری جدید ب��ه منظور کمک ب��ه مدیریت  کس��ب وکارهای خود 
هستند. اتکای آنها به فناوری و همچنین آگاهی ایشان از ریسک هایی 
که فناوری می تواند ایجاد کند، ممکن اس��ت دلیلی برای این موضوع 
باش��د که چرا رهبران  کس��ب وکارهای ه��زاره جدید در مقایس��ه با 
صاحبان  کسب وکارها بیشتر از امنیت سایبری به عنوان چالشی برای  

کسب وکار خود در سال جاری نام می برند. 
آیا ش��ما یک صاحب  کس��ب وکار هزاره جدید هستید؟ درخصوص 

نحوه  مقایسه  این عقاید با دیدگاه های خود بیندیشید. 
allbusiness :منبع

چشم انداز رهبران  کسب وکارهای کوچک در سال 2018

یادداشـت

رئیس سازمان بورس می گوید پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری جسورانه یک موفقیت 
برای بازار سرمایه اس��ت و معاونت فناوری رئیس جمهوری حمایت از استارتاپ های غیر 
دانش بنیان را در راستای حمایت از کارآفرینان داخلی در برابر پلتفرم های خارجی می داند.  
به گزارش ایس��نا، شاپور محمدی روز گذش��ته در مراسمی که به مناسبت پذیره نویسی 
صندوق جسورانه یکم دانشگاه تهران برگزار شد، درباره صندوق سرمایه گذاری جسورانه 
دانشگاه تهران، گفت: این صندوق یک موفقیت است برای افرادی که در حوزه دانشگاهی 
کار می کنند. پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری جسورانه می خواهد بگوید اگر شما در 
حوزه علمی دستاورد هایی دارید، بازار هایی هم وجود دارند که بتوانند اینها را ارزش دهند 

و حاصل زحمات دانشجویان را ارزش گذاری و قابل خرید و فروش کنند. 

 صندوق سرمایه گذاری جسورانه و تأکید آن
بر استارتاپ های غیر دانش بنیان

مترجم: مجتبی مومنی آزاد
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4- الصاق کردن برند به عناصر 
نامربوط 

هنگام بحث در حوزه برندسازی صرف 
افزای��ش کمی به معنای افزایش موفقیت 
نیست. به بیانی دیگر، در زمینه استفاده 
از نام و لوگوی ش��رکت بای��د با احتیاط 
و دقی��ق عمل کرد، در غی��ر این صورت 
استفاده فراوان از نام برندمان در تبلیغات 
و رویداده��ای گوناگ��ون آن را جزئی از 
کلیشه های روزمره خواهد کرد. ماجرا در 
م��ورد همکاری های تجاری نیز به همین 

ترتیب است. 
هنگام��ی که م��ا ن��ام برندم��ان را به 
چیزی پیوند می زنیم، این اتصال باید در 
راس��تای ش��عارها و اهداف شرکت باشد. 
روند موفقیت آمی��ز این جریان در نهایت 
موجب بازتاب تصویری مطابق با ارزش ها 
و اص��ول ش��رکت در می��ان مخاطب ها 
خواه��د بود. ح��ال اگر در ای��ن میان به 
جای همکاری با شرکت های هماهنگ با 
برندمان به س��راغ گونه های کمتر مرتبط 
برویم، چه خواهد ش��د؟ پاس��خ تخریب 
تصوی��ر برندمان به خاط��ر یک همکاری 
تجاری غیرحرفه ای اس��ت. بدین ترتیب 
در ن��گاه مخاطب م��ان دیگ��ر آن جایگاه 

سابق را نخواهیم داشت. 
نمون��ه واضح هم��کاری نامناس��ب با 
دیگ��ران در وضعیت دیس��نی در س��ال 
200۹ مش��اهده می ش��ود. هنگامی که 
این ش��رکت گیالس هایی با بس��ته بندی 
حاوی تصوی��ر هانا مونتان��ا را روانه بازار 
ک��رد، اغل��ب کارش��ناس ها و طرفداران 
دیسنی شوکه ش��دند. در حقیقت حوزه 
فعالیت دیس��نی و هان��ا مونتان��ا تقریبا 
ربط��ی به یکدیگر نداش��ت. این اقدام به 
ان��دازه ای عجی��ب ب��ود که حت��ی باعث 
اعتراض طرف��داران برنامه های تلویزیونی 
ویژه کودکان نیز شد. در یک کالم، همه 
به این همکاری عجی��ب معترض بودند. 
حتی خوش��بین ترین طرفدار دیسنی نیز 

فک��ر چنین همکاری عجیبی را در س��ر 
نمی پروراند. 

از آنج��ا که میان می��وه گیالس و هانا 
مونتانا تقریبا هیچ ارتباط و نقطه پیوندی 
وجود ندارد، تردید در زمینه دسته بندی 
برنام��ه برندس��ازی دیس��نی در زم��ره 
طرح های شکس��ت خورده باق��ی نخواهد 
مان��د. به عنوان صاحب یک کس��ب وکار 
تمرکز ش��ما بای��د روی پرهی��ز از تکرار 
اش��تباه دیس��نی باش��د. به ای��ن ترتیب 
ش��ریک تجاری خود را در هر س��طحی 
ب��ا توجه به نقاط مش��ترک خود انتخاب 

کنید. 
5- بی توجهی به واکنش های جهانی 

نسبت به برندمان
هن��گام طراح��ی پی��ام برندم��ان باید 
توج��ه باالی��ی نس��بت ب��ه خوانش های 
احتمال��ی از آن در نق��اط مختلف جهان 
داش��ته باش��یم. حتی اگر در حال حاضر 
برندی با استانداردهای فعالیت در عرصه 
بین المللی نیس��تید، بازه��م اطمینان از 
اینکه فرآیند برندسازی تان را با توجه به 
نکات اساس��ی و جهانی صورت داده اید، 
وجه��ه حرف��ه ش��رکت تان را افزای��ش 
می ده��د. ب��ه ع��الوه عیب یاب��ی فرآیند 
برندسازی شرکت در همان مراحل اولیه 
جلوی ضررهای سنگین در مراحل بعدی 
را خواه��د گرفت. به عن��وان مثال فرض 
کنید س��طح فعالیت برندت��ان به مقطع 
جهان��ی رس��یده و ناگه��ان از برداش��ت 
نامناسب ش��عارتان در کشورهای آسیای 
شرقی یا آمریکای التین مطلع می شوید. 
بی تردید در چنی��ن موقعیتی هزینه های 
جبران اشتباهی که در گذشته به راحتی 
قابل پیش��گیری بوده اس��ت، بس��یار باال 

خواهد رفت. 
در ی��ک مث��ال ن��ه چن��دان مش��هور 
پیرام��ون موضوع این بخ��ش می توان به 
افتتاح ش��عبه پپسی در چین اشاره کرد. 
در این زمان ش��عار پپسی کلمه به کلمه 
به زبان چینی ترجمه ش��د. شعار پپسی 
عبارت است از »پپسی شما را به زندگی 
برمی گرداند«، اش��تباه بزرگ شرکت نیز 

دقیقا همین اقدام ب��ه ترجمه ظاهرا کم 
اهمیت بود. 

متأس��فانه ترجم��ه دقی��ق و کلمه به 
کلمه شعار پپسی برای برندش فاجعه بار 
ب��ود. اجازه دهید به معن��ای این ترجمه 
ن��گاه کنیم: »پپس��ی پدران ش��ما را از 
گور برمی گردان��د«. بی تردی��د در اینجا 
برای فهم عمق فاجع��ه نیازی به آگاهی 
از فرهن��گ چینی نیس��ت. در واقع هیچ 
فرهنگ��ی توهین به م��ردگان را نخواهد 
پذیرف��ت و م��ردم چین نی��ز همینگونه 

رفتار کردند. 
پرسش اصلی در اینجا راهکار پرهیز از 
چنین اتفاق های ناگواری اس��ت. صادقانه 
بگویم، پاس��خ به چنین مسئله ای چندان 
آس��ان نیس��ت. از دیدگاه��ی کلی، هیچ 
ش��یوه برندس��ازی و تبلیغاتی یکس��انی 
برای تمام ابزارها متصور نیست. بر همین 
اساس پیگیری فرآیندی واحد در مناطق 
مختلف، حتی درون یک کش��ور، ریسک 
چنی��ن وقای��ع ناخوش��ایندی را افزایش 
خواه��د داد. حتی اگر اندکی هم احتمال 
می دهی��د ک��ه کس��ب وکارتان در آینده 
وسعت بین المللی به خود خواهد گرفت، 
در آن صورت نسبت به انتخاب شعارهای 
اصلی ت��ان وس��واس بیش��تری ب��ه خرج 
دهی��د. تمرکز ش��ما در اینج��ا باید روی 
ایجاد آمادگی به منظور بومی سازی شعار 
برندتان در مناطق مختلف با فرهنگ های 

متفاوت باشد. 
6- استفاده از تبلیغی ناتوان در 

توضیح برندمان
امروزه ش��مار بس��یار باالیی از برندها 
در دام تل��ه ای خطرناک به نام اس��تفاده 
از تبلیغات��ی نامناس��ب در بی��ان ماهیت 
کسب وکارشان می افتند. در بیشتر موارد 
یا تبلیغ موردنظر توان انتقال دقیق پیام 
برن��د را ندارد یا اینکه آن را به ش��یوه ای 
دگرگون در اختیار مخاطب قرار می دهد. 
متأس��فانه چنی��ن فرآین��د ناقصی روی 
تصوی��ر برندمان در ذه��ن مخاطب تأثیر 

مستقیمی دارد. 
ب��ه منظ��ور س��اماندهی ام��ور ب��ه 

گون��ه ای که کامال از روند کلیش��ه ای 
تبلیغات رقبا متمایز شویم، نباید روی 
کلمات رایجی که اغلب ش��رکت ها در 
تبلیغات ش��ان به آنه��ا تکیه می کنند، 
چش��م بدوزی��م. به ج��ای آن باید به 
دنبال ویژگی خاص برندمان باش��یم. 
در واقع بازی حرفه ای با کلمات ش��ما 
را از دیگ��ران به ط��ور کام��ل متمایز 
خواه��د ک��رد. ی��ک مثال س��اده در 
مورد اهمی��ت کلمات انتخ��اب لغات 
مناس��ب با وضعیت تبلیغ مان اس��ت. 
در این راستا اگر کاال یا سرویس شما 
حقیقتا انقالبی در بازار به پا نمی کند، 
بی جه��ت از واژه انق��الب ی��ا انقالب 
صنعتی اس��تفاده نکنی��د. به جای آن 
روی ویژگ��ی که واقع��ال محصول تان 

دارد، تأکید کنید. 
اگ��ر هن��گام طراح��ی تبلیغ خ��ود از 
بودجه کافی برای همکاری با آژانس های 
حرف��ه ای برخ��وردار نیس��تید، این نکته 
کوچ��ک اما کارب��ردی را از من به عنوان 
هدیه قبول کنی��د: در تبلیغ تان به جای 
امکانات محصول تان روی منافع )حاصل 

از خریدش( تأکید کنید. 
به عن��وان مثال اگر م��ن قصد فروش 
ی��ک بیل برفی را به ش��ما دارم، با طیف 
گسترده ای از انتخاب ها برای جلب نظرتان 
مواج��ه خواهم بود. ی��ک گزینه تأکید بر 
امکان جابه جایی برف بیشتر با خرید بیل 
جدید اس��ت. با این حال اگر روی ویژگی 
خ��اص برندم تأکید کنم، به احتمال زیاد 
ش��انس بیش��تری برای فروش محصولم 
خواهم داشت. به این عبارت توجه کنید: 
در ص��ورت خرید این بی��ل صبح ها یک 
ساعت بیش��تر بخوابید. زیرا این بیل های 
جدید ب��ا جابه جای��ی برف های بیش��تر 
س��رعت برف روب��ی خودروه��ا را به طور 
امکان  افزای��ش می ده��د.  چش��مگیری 
خواب بیش��تر در کنار برف روبی بیش��تر 
هنگام��ی که در قال��ب مثالی عینی بیان 
شوند، گیرایی بیشتری از سوی مخاطب 

خواهند داشت. 
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شرکت ها چگونه برندشان را نابود می سازند؟ 

6 اشتباه برندسازی که تصویر شرکت  را خراب می کند)۲( غایبان بزرگ عروسی سلطنتی در 
کمپینی که اجرا نشد

اف��راد زیادی ب��رای عروس��ی س��لطنتی انگلیس 
حضور داش��تند، اما خیلی ها هم دعوت نشده بودند، 
بی خانمان ها. حال تصور کنید که که برندی بخواهد 
این رویداد را بدزدد و با کمی چاشنی مارکتینگ، از 

آن برای تغییر دنیا استفاده کند؟ 
کاخ ویندزور را همگان به خاطر ساکن مشهورش 
می شناسند؛ ملکه؛ و س��االنه 7 میلیون توریست به 
آن ج��ا می آیند. اما این ش��هر در کنار زرق و برقش، 
وجه تیره ای هم دارد که برای همه ش��ناخته ش��ده 

نیست. 
ماج��را از این قرار بود که کمی مانده به عروس��ی 
س��لطنتی، بی خانمان ه��ا را از دور و بر کاخ ویندزور 
پراکن��ده کردن��د ت��ا منظ��ره ناخوش��ایندی برای 

توریست ها و مدعوین وجود نداشته باشد. 
ب��رای برند Kastner و ش��رکا کام��ال واضح بود 
که چه کاری باید انجام دهند. اس��تفاده از عروس��ی 
سلطنتی برای نمایش بی خانمان های لندن به مردم. 
اوای��ل امس��ال، پلی��س بی خانمان ه��ا را از دور و 
ب��ر کاخ وین��دزور به جای دیگری ب��رد تا همه چیز 
برای عروس��ی آماده باش��د. آژانس که مش��تری ای 
برای این کمپین نداش��ت، تصمیم گرفت پاس��خی 
به رفتار نامناس��ب شورای ویندزور در برابر جمعیت 
بی خانمان ها بدهد. آژانس قصد داش��ت مردم واقعی 
را ب��ه تصویر بکش��د و برای این کار قب��ل از اخراج 
بی خانمان ها از شهر، برای آگهی هایش از آنها عکس 
گرفت؛ به این ترتیب آنها مطمئن بودند بی خانمان ها 
در روز عروس��ی حضور دارند.  )البته این کمپین در 

نهایت اجرا نشد( 

ویترین داروخانه سوئدی جایی 
برای نوردرمانی

 در ش��مال اروپا، زمس��تان می تواند واقعا طوالنی 
و نور خورش��ید در آنجا نادر باش��د. تحقیقات نشان 
می دهد که نیمی از جمعیت سوئد از کمبود ویتامین 
دی در زمستان رنج می برند و بسیاری از آنها نیز در 

ماه فوریه احساس خستگی می کنند. 

با توج��ه به ای��ن موض��وع، گ��روه داروخانه های 
زنجی��ره ای Apotek Hjartat  تصمی��م گرف��ت  
ویترین های یک��ی از داروخانه های خود را به صحنه 
نوردرمان��ی تبدیل کند. در طول م��اه فوریه، بیرون 
یکی از داروخانه هایApotek Hjartat  در مرکز 
اس��تکهلم، رهگذران می توانس��تند فقط با ایستادن 
جلوی ویترین ها، انرژی خ��ود را افزایش دهند. این 
ویترین ها از المپ های فلورسنت مخصوص و مطابق 
با ش��رایط موج��ود برای شبیه س��ازی ن��ور طبیعی 
اس��تفاده می کنن��د. این س��ازه به س��ادگی با عبور 

رهگذران از کنار ویترین ها فعال می شود. 
تبلیغات��ی  آژان��س  محص��ول  ف��وق،  کمپی��ن 
Wenderfalck تازه تری��ن اق��دام برن��د خارج از 
محیط خانه اس��ت ک��ه همگان را تح��ت تأثیر قرار 
می دهد؛ از جمله دیگر نمونه های تأثیر گذار می توان 
به بیلبورد سرفه کننده سال گذشته و کمپین پوستر 
2014 اش��اره کرد که در آن موی یک زن به بیرون 
آم��دن قطار از تونل مترو واکنش نش��ان می داد. هر 
  Akestam Holstدو آنها توس��ط آژانس تبلیغاتی

ساخته شدند.  

لکسوس جدید از جنس نامه های 
تشکر آمیز اوریگامی

 اخی��را در قالب ی��ک کمپین بازاریاب��ی جدید با 
هدف تجلیل از تجربه مهمان لکس��وس، از یک سازه 
سه بعدی موس��وم به »نامه ها«، اثر پیشگام در هنر 
ادراکی، مایکل مورفی، رونمایی شد. این قطعه هنری 
5 متری، آویزان از شش عدد پانل سقفی و یک قاب 
ف��والدی، بی��ش از 2000 قطع��ه اوریگامی معلق را 
نش��ان می دهد که هر کدام از نامه ها حاوی نامه های 
تشکر آمیز مهمانان به نمایندگی های لکسوس است. 
نقط��ه قوت این اقدام، در حالی س��اخت نمونه ای از 
خودروی مدل س��دان 2018 کامال جدید لکسوس 
با استفاده از قطعات هنری اوریگامی است که نقطه 
قوت دیگر آن ش��کل گیری لوگوی لکسوس به شمار 
می رود. برای نمایش این سازه، لکسوس یک ویدئوی 
60 ثانیه ای را س��اخته اس��ت که مهمان��ان را حین 
خواندن نامه های دس��ت نویس خود به نمایندگی ها 
به تصویر می کشد. در عین حال یک صنعتگر با دقت 

هر کدام از آنها را تا و آویزان می کند.  
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تبلیغاتخالق

واقعیت تبلیغات )33(
افسانه خیابان مدیسون- بخش اول

آرنولد توینبی چنین می گوید: »افسانه، جانوری جالب 
است؛ از خودش تغذیه می کند و هر چه بیشتر می خورد، 
بزرگ تر می شود.« یکی از بزرگ ترین گونه های این جانور 
اس��رارآمیز هم اکنون در خیابان مدیس��ون پرسه می زند. 
تقریباً هیچکس جرات مبارزه با آن را ندارد و هر روز نیز 
بزرگ تر از روز قبل می ش��ود.  این افسانه در مورد قدرت 

فعاالن حوزه تبلیغات است. 
کارمندان بخش تبلیغات ش��رکت هایی مثل س��اندی 
س��الپمنتس و طراحان داستان سرا هیچ اهمیتی برای ما 
ندارند. این جانور کتی خاکس��تری می پوش��د، نوشیدنی 
می نوش��د؛ تفریحش ش��رط بندی و قمار است؛ از ادبیات 
خاص��ی اس��تفاده می کند و هوش��ش، در صورت صحت 

اخبار، چندان باال نیست. 
نگرانی اصلی ما طراحان محتوای تبلیغاتی اقتصاددانان 
مدرن و نویسندگانی مثل ونس پاکارد است. آنها آشوبگر 
هستند، نمادهایی خیالی می س��ازند، مردم را با مهارتی 
خاص فریب می دهن��د و نیازهای کاذبی خلق می کنند. 
نگرانی اصلی ما شخصی اس��ت که قدرتی مافوق بشری 
دارد و روح خود را به شیطان فروخته است. داناترین افراد 
دنیا درست مثل عروسک خیمه شب بازی تحت کنترل او 
هستند، چون طبق افسانه ها، او توانایی فروش هر کاالیی 
به هر ش��خصی را دارد.  این افس��انه باعث بروز خطاهای 
مهلکی خواهد ش��د و ما باید آن را بررسی کنیم. توصیف 
کامل آن در ده ها کتاب، مقاله و روزنامه تکرار شده است، 
ولی ما به فرضیات جان کنث گالبریث اعتماد می کنیم. او 
در کتاب جامعه متمول که در سال 1۹58 توسط شرکت 
هیوتون میفلین چاپ شد، به این موضوع پرداخته است. 

به این مثال خالص و کامل توجه کنید: 
تصوی��ری که آقای گالبریث ترس��یم می کند، بس��یار 
ترس��ناک اس��ت. جامعه بر پایه انس��ان هایی با مغزهایی 
سیمانی و سنگی استوار است که »از نیازهای خود کامال 
بی اطالع هستند.« به این ترتیب تولیدکنندگان کاالهایی 
تولید می کنند که مردم هیچ نیازی به آنها ندارند. سپس 
خیابان مدیسون وارد عمل خواهد شد و مردم، که گویی 
هیپنوتیزم ش��ده اند، به سرعت و با عجله شروع به خرید 
کاالهایی بیه��وده و گران قیمت می کنند و در این روند، 
میلیارده��ا دالر هزینه خواهد ش��د. س��پس این چرخه 
تکرار می ش��ود و تا ابد ادامه خواهد داشت.  این تصویری 
از سرمایه داری پارانوییک اس��ت. یک نظام سرمایه داری 
دیوان��ه وار که به هیچ قانون و مقرراتی پایبند نیس��ت. به 
اعتقاد آقای گالبریث، اکثر این کاالها هیچ یک از نیازهای 
ما را برطرف نمی کنند. آنها صرفا نیازی خیالی را برآورده 
می س��ازند. آنها کاالهایی بیهوده و غیرضروری هستند و 
می ت��وان آنها را چنین توصیف ک��رد:   »این نیازها کامال 
ساختگی هستند و در شرایط عادی به هیچ عنوان وجود 
نخواهند داش��ت، به همین دلیل کاربرد و اس��تفاده این 

محصوالت»صفر« است.«
نقش فعاالن حوزه تبلیغات در این بازی چیست؟ آقای 

گالبریث چنین نظری دارد: 
 »کاربرد اصلی آنها ایجاد نیاز است. ایجاد نیازهایی که 

قبال وجود نداشتند.«
به زبان س��اده، وظیفه »تبلیغات« ایجاد »نیاز« است. 
این »ایجاد نیاز مدرن اس��ت.« جامعه، درست مثل سگ 
پاول��وف، ب��ا به صدا درآم��دن ناقوس خیابان مدیس��ون 
از خ��ود بیخ��ود خواهد ش��د و با عجله ش��روع به خرید 
چنین محصوالتی خواهد کرد. »خودروهای دوگانه سوز، 
ش��ش سیلندر، مجهز، ایمن، زیبا، پرقدرت«، مواد غذایی 
بسته بندی شده، یخچال های قابل حمل، برشتوک، مربا، 

و پودر بچه. 
آق��ای گالبریث چنی��ن مثالی ارائه می کند: »ش��خصی 
دارویی برای یک بیماری خیالی تهیه می کند و س��پس به 
تبلیغ دارو و بیماری می پردازد.« آقای گالبریث این وابستگی 
میان طراح و تهیه کننده را »اثر وابستگی« می نامد. به این 
ترتیب با تولید این محصوالت نیازهایی ایجاد خواهد شد که 
محصول دقیقا برای رفع همان نیاز طراحی شده است. پس 
از برپایی این فرضیه، دلیل تولید اکثر کاالهای غیرضروری 
آش��کار خواهد ش��د.  آقای گالبریث از این نقش تبلیغات، 
ایجاد »نیازهایی که تاکنون وجود نداشتند«، به هیچ عنوان 
راضی نیس��ت و چنین می نویسد:   »هیچ یک از این موارد 
جدید نیس��ت و تمام آنها بسیار سطحی و ابتدایی هستند. 
حتی ضعیف ترین دانش��جوی بدترین دانش��کده مدیریت 

کشور نیز این حرف را تأیید خواهد کرد.«
شاید! 

با این حال، آن دانش��کده باید بدترین دانش��کده و آن 
دانش��جو باید ضعیف ترین دانش��جو و از انج��ام مطالعه 
و تحقیق گریزان باش��د، چ��ون هیچ ی��ک از این موارد 
کوچک تری��ن ارتباطی با واقعیت تبلیغات ندارند.  چنین 
جادویی در تبلیغات وجود ن��دارد. فعاالن حوزه تبلیغات 
چنی��ن قدرتی ندارن��د. هرگز در طول تاریخ »ش��خصی 
دارویی برای یک بیماری خیالی تهیه نکرده و س��پس به 
تبلیغ دارو و بیماری نپرداخته اس��ت.« در واقع، تبلیغات 
ش��اید تنه��ا دارای یک قانون س��اده باش��د. آژانس های 
بی ش��مار، هزاران تولیدکننده و صدها شرکت ورشکسته 

صحت آن را تأیید خواهند کرد. 
قانون به این شرح است:  چنانچه محصول مطابق نیازها 
یا عالیق فعلی مشتری نباشد، تبلیغ در نهایت با شکست 

مواجه خواهد شد. 
فرضیه های آقای گالبریث دقیقا برعکس است. 

تبلیغ، مولد نیاز نیست. 
نیاز مولد تبلیغ است. 

ش��اید در نگاه اول متوجه این پدیده نشوید، ولی کمی 
صبر داش��ته باش��ید. این جمالت برای تولیدکنندگان از 
اهمیت فوق العاده باالیی برخوردار هستند و ما اکنون آنها 

را توضیح خواهیم داد. 
ادامه دارد. . . 
reality in advertising منبع: کتاب
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دلی��ل اینکه انجیل هرس��اله در میان 
پرفروش ترین کتاب هاست این است که 
آموزه های��ش را الب��ه الی مجموعه ای از 
داستان ها ارائه می کند و اگر نمی خواهید 
انجی��ل را به عنوان مث��ال برگزینید، هر 
مذه��ب دیگ��ری را در نظ��ر بگیرید که 
پی��روان ف��راوان دارد و ط��ی قرن های 
متمادی گسترش یافته است. در تمامی 
ای��ن مذاهب آموزه ه��ای دینی از طریق 

داستان عنوان می شود. 
انس��ان ها به طور ذاتی گوش کردن به 
داس��تان ها را دوس��ت دارند و داستان ها 
را به زندگی خودش��ان ارتباط می دهند. 
مذاه��ب مدت ه��ا پیش ای��ن مطلب را 
درک کرده بودند، به همین دلیل تمامی 
مذاه��ب از داستان س��رایی بهره برده اند. 
داستان س��رایی بهتری��ن ش��یوه ب��رای 
انتقال اطالعات به ذهن افراد است و در 

خاطر ها باقی می ماند. 
در همی��ن زمین��ه می توان��م مثالی از 
تجربه ش��خصی خودم بیاورم: اوایل که 
شروع به سخنرانی در رویدادهای مختلف 
کرده ب��ودم، بهترین اطالعات��م را بدون 
هیچ داس��تان یا جزییات ش��خصی ارائه 
می دادم. در واق��ع ابزارها و تکنیک هایی 
که در س��اخت تجارت میلی��ون دالری 
خودم )که حاال 10میلیون دالری ش��ده 
اس��ت( اس��تفاده کرده ب��ودم دقیقا در 

اختیار مخاطبان قرار می دادم. 
من به اش��تباه گمان می کردم همین 
ب��رای جل��ب توجه اف��راد و ب��ه حرکت 
واداش��تن آنها کافی اس��ت. در عوض، با 
سالنی روبه رو می ش��دم مملو از افرادی 
که مودبانه س��ر تکان می دادند و سپس 
هن��گام ترک جلس��ه از روی بی میلی به 
من واکنش��ی نش��ان می دادند )و فروش 

هم تعریفی نداشت(.
بعدها وقتی به فرمول »نکته، داستان، 
تشبیه« رسیدم، به هنگام پایین آمدن از 
صحنه افرادی به دورم جمع می ش��دند 
که اشک در چشمان شان حلقه زده بود. 
ای��ن افراد به من می گفتن��د که باالخره 
پیام مطلب را درک کردند و توانس��تند 
نور را در تاریکی ببینند. آنها آماده بودند 
تا ب��ه خان��ه بروند و کسب وکارش��ان را 

نجات دهند. 
درس��ی که از این مثال می آموزید این 
اس��ت که: م��ردم احساس��ی را به خاطر 
می آورند که در آنها ایج��اد کرده اید، نه 
اطالعات��ی که به آنه��ا داده اید. به عنوان 

یک کارآفرین ش��ما وظیفه دارید بینش 
افراد را به جهان تغییر دهید و وادارشان 
کنید با بینش ش��ما خری��د کنند. برای 
این منظ��ور باید کاری کنید تا ش��ما را 
به خاطر بس��پارند و حالت احساسی شما 

را دنبال کنند. 
نکته، داستان، تشبیه

برای آنکه بهتر متقاعد شوید، توضیح 
بیشتری در مورد فرمول »نکته، داستان، 
تش��بیه« می ده��م. برای مث��ال از یکی 
از پیام ه��ای س��خنرانی خودم اس��تفاده 
می کنم تا این فرمول را در عمل مشاهده 

کنید. 
»نکته« بس��یار ساده اس��ت: پیام تان 
را مس��تقیما عن��وان کنید. ب��رای مثال 
من همیش��ه به افراد می گویم »رهبری 
همیش��ه یک مش��کل اس��ت و رهبری 
همیش��ه یک راه حل اس��ت.« نکته باید 
س��اده و مستقیم بیان شود، درست مثل 

همین جمله. 
س��پس نوبت به »داس��تان« می رسد. 
داس��تان باید عواقب منفی دنبال نکردن 
آنچ��ه در »نکته« آمده را نش��ان دهد و 
س��پس نتایج مثب��ت دنبال ک��ردن آن 
را ب��ه نمایش بگ��ذارد. ب��رای مثال من 
همیش��ه در ادامه نکته ای که ذکر کردم 
داس��تانی از بحران مدیریتی خودم بیان 
می کنم.  حدود سال 2013، حق امتیاز 
فروش من با بحران مواجه شده بود. من 
کارمندانی داش��تم که به کس��ب وکارم 
آس��یب می رس��اندند و حتی افرادی که 
برخالف من فعال نبودند و با سس��تی و 

بی دقتی کار می کردند. 
در آن زم��ان ب��ه خ��ود می گفتم این 
بح��ران تقصی��ر آنهاس��ت. زمانی ک��ه با 
خانواده ام در پالم استرینگز در کالیفرنیا 
به تعطیالت رفته بودم به ناگاه همه چیز 
بر من آشکار شد و دریافتم که تمام این 
بحران ه��ا تقصیر من اس��ت. من رهبری 
ترسو و کم رو بودم و من بودم که به افراد 
اجازه می دادم با استانداردهای پایین کار 
کنند. تعطی��الت را نیمه رها کردم و به 
خانه برگش��تم و با خودم تکرار می کردم 
»وقت آن رسیده که شجاع باشی! شجاع 
باش!« وقتی به خانه رسیدم تمام کسانی 
را که الزم دانستم اخراج کردم، از جمله 
ش��ریک تجاری ام را و توقعات باالتری را 
برای خودم و ب��رای تیمم تدوین کردم. 
به عبارتی مانند ی��ک مدیر واقعی عمل 

کردم. 
و در نهایت وارد مرحله تش��بیه شدم. 
»تش��بیه« باید برای بار دیگ��ر »نکته« 
را نش��ان دهد اما از زاویه ای دیگر. برای 

مثال، تش��بیه رهبری که من همیش��ه 
اس��تفاده می کنم تفاوت میان فرماندهی 
خ��وب و بد اس��ت. یک فرمان��ده خوب 
تصمیمات قاطعی می گی��رد، تصمیم را 
به وضوح و روش��نی به لشگرش منتقل 
و با اعتماد به نفس با لش��گریان صحبت 
می کند به نحوی که لشگریان باور کنند 
در مس��یر رس��یدن به پیروزی هستند. 
فرمان��ده ضعی��ف، در تصمیم گیری این 
دس��ت آن دس��ت می کند، به دنبال آن 
است که لش��گریان تصمیماتش را تأیید 
کنن��د و همه افراد را دچار ترس و دلهره 
می کند، زیرا احس��اس می کند هیچکس 

زمام امور را در دست ندارد. 
در  را  پیام��ی  ه��ر  می توانی��د  ش��ما 
قالب فرمول »نکته، داس��تان، تش��بیه« 
بگنجانی��د. ش��اید به نظر ش��ما تکراری 
برس��د، اما نکته همین است. این فرمول 
طراحی ش��ده اس��ت تا نه تنها اطالعات 
الزم را منتق��ل کن��د، بلک��ه به مخاطب 
اطمین��ان خاطر می دهد که خودش این 

اطالعات را به کار ببندد و اجرایی کند. 
چرا در تمام س��طوح به داس��تان نیاز 

دارید
به عنوان یک کارآفرین، شما به فرمول 
»نکته، داس��تان، تش��بیه« نیاز دارید تا 
محصوالت یا خدمات ت��ان را در بازار به 
فروش برس��انید. جای تعجب ندارد: در 
واقع تمامی سیس��تم های ف��روش تأیید 
ش��ده بر مبنای فرمول »نکته، داستان، 

تشبیه« یا قالبی مشابه با آن هستند. 
مس��ئله به اینجا ختم نمی ش��ود: شما 
می توانید از »نکته، داس��تان، تش��بیه« 
در مراحل استخدام و تعلیم نیز استفاده 
کنید ت��ا بهترین اس��تعدادها را به گروه 
خ��ود ج��ذب و آنها را حف��ظ کنید. این 
مطلب ب��ه م��وردی برمی گ��ردد که در 
آخری��ن مقاله ام آورده ش��ده: »ش��ما به 
کارمندان��ی نی��از ندارید ک��ه فقط برای 
دریاف��ت چک حقوق ماهانه ش��ان ظاهر 
می ش��وند، کمترین ح��د ممکن را انجام 
می دهن��د، کم��ی دیرت��ر کار را ش��روع 
می کنن��د و کم��ی زودت��ر کار را ت��رک 

می کنند. 
درعوض ش��ما تیم��ی می خواهید که 
اعض��ای آن تفکری کارآفرینانه داش��ته 
باش��ند و دائما مش��غول به کار باشند تا 
نتایج بهت��ری به مش��تریان ارائه کنند. 
صادقانه بگویم، چنی��ن افرادی کم پیدا 
می شوند، اما شما می توانید با گفتن یک 
داس��تان گیرا و متقاعد کنن��ده در مورد 
اینکه چرا کسب وکار شما متفاوت است، 
چنین افرادی را جذب کس��ب وکار خود 

کنید. اشخاصی که عملکرد باالیی دارند 
مایل هستند برای تجارتی کار کنند که 
ارزش های اس��توار و پیامی مهم داش��ته 
باش��د؛ درس��ت مانند زندگی ش��خصی 

خودشان. 
به ع��الوه، بهره مندی از یک داس��تان 
خوب به شما کمک می کند تا میان خود 
و دیگ��ر کس��ب وکارهایی که محصوالت 
یا خدمات مش��ابهی ارائه می کنند تمایز 
قایل شوید. برای مثال، من سال ها عضو 
ش��بکه نبوغ ج��و پولیش ب��ودم. یکی از 
دالیل��ی که مدت طوالنی با این ش��بکه 
ماندم اعتقادی بود که به داستان پولیش 
داش��تم. پولی��ش به خاطر ای��ن حقیقت 
میان مردم مشهور است که سال ها پیش 
با اعتیاد دس��ت و پنجه نرم کرده و حال 
ک��ه از آن رهایی یافته و خودش را وقف 
حمای��ت از خدمات ت��رک اعتیاد کرده 
اس��ت تا به افرادی کمک کند که مانند 
خودش اس��یر اعتیاد بوده ان��د. به عالوه 
پولی��ش به اف��رادی که اعتی��اد را ترک 
کرده ان��د و مای��ل هس��تند زندگی خود 
را تغیی��ر دهن��د پیش��نهاد کار می دهد. 
این مثال نمونه ای الهام بخش محس��وب 
می شود و بخش��ی از علت ماندن من در 

گروه پولیش است. 
»ام��ا م��ن داس��تانی ندارم؛ چ��ه باید 

بکنم؟«
البته که ش��ما ه��م داس��تانی دارید. 
فقط کاف��ی اس��ت داس��تان تان را پیدا 
کنی��د: اول از خودت��ان بپرس��ید چ��را 
کارآفرین��ی را انتخ��اب کرده اید و اینکه 
به غیر از راه اندازی کس��ب وکار خودتان 
انتخاب های دیگری هم داش��تید. خیلی 
از ای��ن انتخاب ه��ا اس��ترس و اضطراب 
کمتری به همراه داش��ته اند. پس چرا به 

سمت کارآفرینی رفتید؟ 
وقتی ب��ه جواب رس��یدید دوب��اره از 
خودتان همین س��ؤال را بپرس��ید و باز 
دوباره بپرسید. پاسخ های تان را یادداشت 
کنید. وقتی به پنج تا 10پاس��خ مناسب 

رسیدید، داستان تان را پیدا کرده اید. 
اینجاس��ت: اص��ال مهم  نکت��ه مه��م 
نیس��ت چق��در داس��تان تان عجی��ب و 
متفاوت به نظر برس��د، ب��ه محض اینکه 
داس��تان تان را برای دیگران نقل کنید، 
افرادی را می یابید که با داس��تان ش��ما 
همذات پن��داری می کنند و همانطور که 
این افراد را جذب می کنید تا مش��تری، 
ارباب رجوع، اعضای تیم ش��ما و شرکای 
تج��اری ش��ما باش��ند، پای��ه و اس��اس 
امپراتوری کسب وکارتان را بنا می کنید. 
entrepreneur :منبع

 چطور از داستان سرایی
برای فروش محصول استفاده کنیم 

تکنیک های مهم در بازاریابی 
نامحسوس

یک��ی از روش هایی که ام��روزه در بازاریابی مورد 
اس��تفاده ق��رار می گی��رد و طرف��داران زی��ادی نیز 
پیدا کرده اس��ت، اس��تفاده از تکنیک های بازاریابی 
نامحس��وس یا پنهان اس��ت.   از قدی��م االیام مردم 
در براب��ر تبلیغ های مس��تقیم، بیش��تر موضع گیری 
می کنن��د و استدالل ش��ان هم این اس��ت که بخش 
زی��ادی از پیام ه��ای تبلیغات��ی فق��ط جنبه جذب 
مشتری دارند و در آنها اغراق و غلو صورت می گیرد. 
ای��ن بدبینی  ها نس��بت ب��ه بازاریاب��ی و تبلیغ های 
مستقیم، کارشناسان در این حوزه را به فکر استفاده 
از روش های متفاوت تر انداخته است. نتیجه این بود 
که آنها بازاریابی نامحس��وس یا پنه��ان را به عنوان 
یکی از روش های مفید ب��رای تبلیغ و ایجاد اعتماد 
بیش��تر بین م��ردم معرف��ی کردن��د. در بازاریابی و 
تبلیغات پنهان، از روش های پر س��روصدای تبلیغ ها 

و بازاریابی سنتی خبری نیست. 
بلک��ه، از روش هایی اس��تفاده می کنند که محصوالت 
و ن��ام برند ها به صورت کامال ناخ��ودآگاه در معرض دید 
مخاطبان و مشتریان قرار بگیرد و بر ذهن و انتخاب آنها 
اثر بگذارد. در این بازاریابی و تبلیغات، هیچ پیام تبلیغاتی 
به صورت مستقیم انجام نمی ش��ود و حتی ممکن است 
مخاطبان ش��ما متوجه این تبلیغ نیز نشوند. در صورتی 
هم که مخاطبان و مش��تریان، متوجه تبلیغ شما شوند 
هیچ ناراحتی را احساس نمی کنند یا هیچ آزاری برای آنها 
ندارد. در اصل، این نوع تبلیغ و بازاریابی برای اینکه بتواند 
از میزان آزار و اذیت تبلیغ های مستقیم و سنتی کم کند 
به وجود آمده است. پیام های بازرگانی که مدام از رادیو و 
تلویزیون با صدای بلند پخش می شوند، بعد از مدتی برای 
مردم آزاردهنده هستند و تمایلی ندارند آن را ببینند.  در 
این شرایط، عالوه بر اینکه تبلیغ ها بی اثر خواهد شد، بلکه 
موجب آزار و اذیت مخاطبان و همچنین افزایش بدبینی 
آنها نس��بت به این تبلیغ و محصول خواهد شد. پس در 
این شرایط، بهترین راه، استفاده از بازاریابی نامحسوس یا 
پنهان است. معموال در این روش از بازاریابی از دو تکنیک 

عمده استفاده می شود. 
تکنیک اول: نام بردن از محصول در میان سایر 

برنامه ها
اگ��ر به برنامه  ه��ای مختلف تلویزی��ون نگاه کرده 
باش��ید معموال متوجه خواهید ش��د که اسپانسر یا 
حامی مالی برنام��ه، لوگو یا محصول خود را در این 

برنامه در معرض دید مخاطبان قرار داده اس��ت ولی 
هیچ اثری از اشاره مستقیم به این کاال یا لوگو وجود 
ندارد. یعنی به صورت کامال نامحسوس در میان این 
برنامه، نام شرکت یا محصول آن برند در حال تبلیغ 
کردن است ولی به هیچ وجه، ظاهر تبلیغاتی به خود 
نگرفته اس��ت.  ممکن اس��ت مخاطبان متوجه این 
تبلیغ نشوند، ولی در صورتی که متوجه آن شوند نیز 
مانند تبلیغ های پر سروصدای سنتی که از تلویزیون 
پخش می ش��ود برای آنه��ا اذیت کنن��ده و تکراری 
نیس��ت یا الزم نیست مدت زمانی را صرف مشاهده 
این تبلیغ تکراری کنند. عالوه بر این، در صورتی که 
مردم از برنامه اجرا ش��ده رضایت داشته باشند قطعا 
ب��ه حامی مالی این برنامه نیز احس��اس مثبتی پیدا 
خواهند کرد و این بهترین نوع تبلیغ و ایجاد اعتماد 
بین مشتریان و برند هاست. به عنوان مثال، فکر کنید 
یک مس��ابقه فوتبال در حال برگزاری اس��ت و برند 
ورزشی خاصی از یک تیم حمایت می کند و لوگوی 
این برند روی پیراهن و لباس های ورزش��کاران دیده 
می شود.  در صورتی که این بازی فوتبال، با پیروزی 
این تیم خاتمه یابد، مخاطبان و افرادی که هواداران 
این تیم هستند همگی نس��بت به این برند ورزشی 
نیز احس��اس مثبتی پیدا خواهند کرد و این درست 
همان هدفی اس��ت که این برند ب��ه دنبال آن بوده 

است. 
تکنیک دوم: سخن پراکنی درباره برند

یکی دیگر از روش هایی که در بازاریابی نامحسوس 
اس��تفاده می شود، استفاده از سخن پراکنی است. در 
این روش، برند ها و ش��رکت  ها س��عی می کنند یک 
س��خن یا ش��ایعه ای را در خصوص برند خودش��ان 
پخش کنند. این ش��ایعه موجب می شود توجه افراد 
مختلف به این برند جلب ش��ود و در پی این باشند 

که بفهمند آیا این شایعه حقیقت دارد یا نه؟ 
ب��ه همین دلی��ل، تا مدتی ن��ام این برند بر س��ر 
زبان هاس��ت و خیلی راحت موجب شهرت و معرفی 
آن در میان مردم می ش��ود. در نتیج��ه، با کمترین 
هزینه، نام برند شما در میان مردم پخش می شود و 
توجه آنها را به خود جلب می کند. نکته اساس��ی در 
این نوع تبلیغ این است که شایعه شما باید به صورت 
مبه��م و گنگ باش��د که فقط بتواند توج��ه افراد را 
جل��ب کند ن��ه اینکه به صورت قطع��ی آن را مطرح 
کنید، زیرا اگر با قطعیت بیان ش��ده باشد، نمی تواند 

کنجکاوی افراد را جلب کند. 
qmpmarketing :منبع

ویژگی های دموی محصول حرفه ای
دموی محصول باید نیازهای مش��تری را به خوبی 
آدرس دهی و برطرف کند تا مشتری نسبت به خرید 

نسخه کامل و پولی آن تشویق شود. 
معموال مش��تری بعد از ثبت  نام برای اس��تفاده از 
دموی محصول جدید هیچ ای��ده ای از نحوه کارکرد 
آن ندارد و حتی اگر دس��تورالعمل مش��خصی وجود 
داش��ته باش��د، باز هم نمی تواند با آن ارتباط برقرار 
کند. حتی اگر فروش��نده نسخه مجانی و محدود آن 
را در اختیار مشتری قرار دهد، مانند اپلیکیشن های 
SaaS ب��از هم مش��کل پابرچا خواهد ب��ود. مطمئن 
باش��ید در اغلب موارد مش��تری حتی محصول شما 
را امتح��ان نخواهد کرد. به همین دلیل وجود دموی 
محصول در فرآیند فروش ضروری است. همانطور که 
می دانی��د، در این مورد نیز عوامل زیادی در کیفیت 
دم��و مؤثر خواهند بود. آیا برایتان پیش آمده اس��ت 
که دم��وی محصول��ی را امتحان کنید اما پاس��خ یا 
ایمیل مناسبی برای سؤال های خود دریافت نکنید؟ 
در ادام��ه این مقال��ه  به معرفی بیش��تر ویژگی هایی 
می پردازیم که ش��انس موفقیت دم��وی محصول را 

افزایش می دهند. 
1- برقراری تماس با مشتری یا فرستادن ایمیل

هر تولیدکننده محصولی باید به خوبی با مشکالت 
احتمالی کاربران هنگام اس��تفاده از محصول آش��نا 
باش��د و چالش های آنها را شناسایی کند. اختصاص 
دادن فیلدهایی هنگام ثبت  نام، یکی از راه های اطالع 
از سؤال های مشتری اس��ت. اما برای آشنایی بیشتر 
ب��ا دغدغه های آنها بهتر اس��ت ارتب��اط نزدیک تری 
برقرار کنید. جلسه گذاشتن با مشتری پیش از ارائه 
دموی محصول یا تماس گرفتن با او برای ارائه دموی 

حرفه ای محصول ضروری است. 
2- شروع دموی محصول

هنگام برقراری تماس پیش از پرداختن به جزییات 
محصول، موضوع صحبت های خود را به طور خالصه 
شرح دهید و توضیح مختصری در مورد شرکت خود 
و مشکلی که محصول تان برطرف می کند ارائه دهید. 
همچنین س��ایر مش��تری های بزرگ برند را معرفی 
کنید تا اعتماد کاربر نسبت به برند افزایش پیدا کند. 

3- اختصاصی کردن دموی محصول
دموی محصول، جلس��ه آموزش��ی نیس��ت، بلکه 
باید نیازهای مش��تری را آدرس ده��ی کند، بنابراین 
مس��تقیما س��راغ توضیح محصول نروید تا مشتری 
وحش��ت زده نش��ود. دم��وی محصول نش��ان دهنده 
ویژگی های خ��اص آن و نحوه بهره مندی مش��تری 
از امکان��ات آن نرم افزار اس��ت. به عن��وان مثال یک 
متخص��ص فروش از اپلیکیش��ن موبایل ب��رای پیدا 
کردن خودروی مورد نظر مشتری های خود استفاده 
می کند، درحالی که مدیر همان شرکت از نسخه وب 
برای شناسایی ماشین های دارای مشکل و فرستادن 

تعمیرکار متخصص استفاده می کند. 
دموی یک محصول باید بر اساس نیازهای مشتری 
تعریف ش��ده باش��د. درواقع دموی محصول باید به 
مشتری توضیح دهد چگونه می تواند مشکالت روزانه 
خود را از طریق آن حل کند. داده های استفاده ش��ده 

در دموی محصول باید واقعی باشند. 
نیازی نیس��ت یک کاربر ویژگی های بالاستفاده را 
در محصول مش��اهده کند، درنتیجه نس��خه دموی 
محصول باید بر اس��اس نیازهای کاربر شخصی سازی 
ش��ده باشد. مطمئنا زمانی که مشتری ببیند نیازهای 
روزمره اش چگونه توس��ط محصول برطرف می شود، 

برای خریدن آن صبر نخواهد کرد. 
4- اقدامات نهایی

بعد از به پایان رس��یدن دم��وی محصول دوباره با 
مش��تری ارتباط برقرار کنید و نظرش را جویا شوید. 
س��پس در مورد مراح��ل بعدی صحب��ت کنید. آیا 
مش��تری عالقه ای به خرید آن دارد؟ اگر پاسخ منفی 
است کدام مش��تری های بالقوه باید مورد هدف قرار 
بگیرند؟ هدف از ارائه نس��خه دمو حفظ مشتری های 
ه��دف و تالش برای ترغیب آن��ان به خرید محصول 
اس��ت. درنتیجه ب��ه نیازهای مصرف کنن��ده دموی 
محص��ول باید به خوبی پاس��خ داده ش��ود ت��ا بعد از 
گذشت این مدت نس��بت به خریداری نسخه اصلی 

محصول ترغیب شود. 
FORBES/zoomit :منبع
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کارآفرین و مدیرعامل شرکت آمارو ساینس

مترجم: محمد زمان زمانی

راهکارهایی هوشمندانه برای 
تقویت تمرکز حواس

تمرکز هنگام درس خواندن و به خصوص س��ر جلس��ه 
امتحان می تواند بس��یاری از دانش آموزان را خوش��بخت 
کند. حتی اگر ش��ما تم��ام کتاب های تان را س��ه مرتبه 
مرور کرده باش��ید اما سر جلس��ه امتحان نتوانید تمرکز 
خودتان را حفظ کنید، بدون ش��ک دچار مش��کل شده و 
نمی توانید جواب های کاملی به س��واالت بدهید. از سوی 
دیگر حتی اگر نتوانس��ته باشید جزوات را مرور کنید، اگر 
تمرکز کنید خواهید توانست نکاتی را جسته گریخته به 
یاد آورید و جواب های قابل قبولی ارائه دهید.  خوشبختانه 
راهکاری های هوشمندانه زیادی برای تقویت تمرکز و عدم 
حواس پرتی وجود دارد که می توان با تکیه بر آنها و به کار 
بستن شان، این توانایی را کسب کرد و در مواقع مورد نیاز 

به سراغش رفت: 
بر حواس پرتی  های تان غلبه کنید

اینکه حواس تان پرت بش��ود، مسئله بدی نیست. حتی 
در برخی مواقع ممکن اس��ت باعث شود از شرایط خاصی 
جان سالم به درد ببرید، اما در بسیاری از مواقع نیاز است 
که این مشکل رفع شود. یکی از بدترین کارها که موجب 
می شود حواس تان سریعا پرت شود، انجام دادن هم زمان 
چندکار با هم یا Multitask  اس��ت. این مسئله موجب 
می ش��ود تمرکزتان روی چند هدف تقسیم شود و نتیجه 
آنچن��ان مطلوبی هم به ارمغان نیاید.  جالب اینجاس��ت 
برخی در س��کوت تمرکز بیش��تری دارند ام��ا در مقابل 
گروهی دیگر، در شلوغی و سروصدا متمرکزترند. به همین 
دلیل بسیار مهم اس��ت که صدا و موسیقی مناسب برای 
فراهم آمدن تمرکزتان را سریعا بیابید و از آن بهره ببرید. 

برای فعالیت مغزتان خوراک مناسب فراهم کنید
اصوال وقتی گرس��نه هس��تید، نمی توانی��د ذهن تان را 
متمرکز کرده و حواس��تان بالفاصله پرت می شود. در این 
مواقع بهتر اس��ت که سریعا خوراک مناسبی برای بدن و 
مغزتان فراهم کنید. خوراکی های مقوی و سبک می تواند 

بهترین گزینه برای این مسئله باشند. 
به همین دلیل پزش��کان توصیه می کنن��د که میوه و 
س��بزی زیادی در رژیم خود داشته باشید تا بتوانید قند و 
ویتامین مورد نیازتان را فراهم کنید. از طرفی باید از قند 
و شکر و کربوهیدرات های فرآوری شده دوری کنید چون 
ب��ه یک باره قند خون تان را ب��اال می برند، اما مواد مغذی 

مطلوبی در آنها وجود ندارد. 
امگا 3، ادویه جات و گیاهای دارویی، روغن های گیاهی 
نظیر زیتون و نارگیل نیز می توانند مفید باش��ند. کافئین 
نیز اگر به مقدار کم مصرف شود می تواند در برخی مواقع 
اثرات خوبی بگذارد، اما نباید در مصرفش زیاده روی کرد. 

دوپامین موجود در بدن را ثابت نگه دارید
انتقال دهنده های عصبی، موادی ش��یمیایی هس��تند 
که س��لول های مغز با اس��تفاده از آنها س��عی می کنند با 
یکدیگر ارتباط برقرار کنند. یکی از مهترین آنها دوپامین 
اس��ت. دوپامین هورمونی است که به افراد پیام »بلند شو 
و فعالیت کن« را مخاب��ره می کند. اگر نمی توانید تمرکز 
کنید مس��لما دوپامین خون تان کم ش��ده اس��ت. انرژی 
پایی��ن، بی حالی و کالفگی از نش��انه های دوپامین پایین 
است.  در این مواقع بهتر است از شکالت، کافئین یا موارد 
مش��ابه اس��تفاده کرد تا بهترین نتیجه را کسب کرد. راه 
بسیار مناسب دیگر که از خوردن بسیار بهتر است، ورزش 
مداوم اس��ت. در این مواقع بدن ب��رای تامین انرژی مورد 
نیاز خود برای فعالیت های ورزشی مجبور می شود مقادیر 
زی��ادی از دوپامین تولید کند. پی��اده روی تند، یوگا، تای 
چی یا فعالیت ه��ای دیگر می تواند دوپامین مورد نظرتان 

را تهیه کند. 
با مدیتیشن استرس تان را مدیریت کنید

اگ��ر در انجام فعالیت تان ی��ا درس خواندن محدودیت 
زمانی داش��ته باش��ید، متوجه خواهید ش��د که استرس 
می تواند در برخ��ی مواقع به علت تولید آدرنالین در بدن 
موجب تقویت تمرکز بش��ود ام��ا در طوالنی مدت اثرات 
مطلوبی نمی گذارد، چراکه استرس همیشگی به سلول های 
ذهن آسیب می زند و ممکن است در طوالنی مدت موجب 
افس��ردگی، اضط��راب، بی خواب��ی و حواس پرتی بش��ود.  
بهترین تکنیک برای مقابله با استرس می تواند مدیتیشن 
باشد. هزاران پژوهش صورت گرفته در این محبث اثبات 
کرده که مدیتیشن نه تنها می تواند استرس را از بین ببرد، 
بلکه قادر اس��ت سالمتی و تقویت تمرکز را در پی داشته 
باشد. تنفس مناسب هم یکی از راهکارهای کاربردی برای 

رسیدن به تمرکز به شمار می رود
نگذارید ذهن خسته شود و حوصله تان سر برود

بس��یاری از مطالب به قدری خسته کننده هستند که 
نمی توانید حین مطالعه آنها تمرکزتان را حفظ کنید. در 
این مواقع می توانید با جویدن آدامس و خوردن قرص های 
خوش��بو کننده عضالت فک ت��ان را درگی��ر و ذهن تان را 
کنترل کنید.  طرح کش��یدن نیز می تواند به ذهن خسته 
کم��ی آرامش بدهد. از طرفی یادداش��ت برداری می تواند 
راهی مناس��ب برای به دست آوردن تمرکز و هدفی تازه از 

درس خواندن باشد. 
بهترین میانبر برای تقویت تمرکز چیست؟ 

اگر برای شما تمرکز در فعالیت های روزانه مشکل است، 
می توانید از تکنیک پومودورو استفاده  کنید. این تکنیک به 
شما کمک می کند که بدون توجه به عوامل بیرونی روی 
فعالیت خود تمرکز کنید و در فواصل زمانی کوتاه، کارهای 
بیشتری انجام دهید.  تکنیک پومودورو یکی از روش های  
مدیریت زمان، ابداع ش��ده توس��ط »فرانچسکو چیریلو« 
اس��ت. طبق این روش بهترین تکه زمانی برای کار کردن 
25 دقیقه است. فرد پس از 25 دقیقه کار باید برای مدت 
کوتاهی مثال سه تا پنج دقیقه استراحت کند.  در این فن، 
هر بازه زمانی 25 دقیقه ای یک پومودورو نامیده می شود و 
پس از هر چهار پومودورو یک استراحت طوالنی تر 15 تا 
20 دقیقه ای وجود دارد.  ش��اید از نظر شما این گونه کار 
کردن عجیب به نظر برس��د، اما محققان دریافته اند که با 
استفاده از این روش می توان به ذهن خسته استراحت داد 

و در عین حال زمان های تلف شده را کاهش داد. 
bebrainfit/digiato :منبع

15 س��ال پی��ش وقت��ی کار 
خود را در حوزه داده ها ش��روع 
می ک��ردم، هرگز نمی توانس��تم 
فراگیرشدن کارم را تحت عنوان 
»متخص��ص عل��م اطالع��ات« 
پیش بین��ی کن��م، چ��ه رس��د 
به محبوبی��ت فوق الع��اده زیاد 
س��ال های اخیر. باوج��ود اینکه 
ای��ن کار یک��ی از محبوب ترین 
مش��اغل  پرطرفدارتری��ن  و 
دانش��مندان  امروزه  دنیاس��ت، 
تعریف جدیدی  علم اطالع��ات 
از خوش��ایند ب��ودن در عص��ر 
ارائه می کنند.  تکنولوژی مدرن 
هرگز زمانی بهتر از اکنون برای 
همکاران من نبوده است. تقاضا 
برای این شغل به شدت درحال 
پیش��ی گرفتن از عرضه اس��ت. 
پررونق  به ق��دری  این صنع��ت 
ش��ده اس��ت که ش��نیدن این  
اعضای هیأت مدیره  واقعیت که 
به دنب��ال  نوپ��ا  ش��رکت های 
عل��م  متخصص��ان  اس��تخدام 
اطالعات در ابتدای چرخه تولید 
ام��ر عجیبی  باش��ند،  محصول 
نیس��ت. به حدی پتانس��یل این 
کار باالس��ت که م��ن اغلب در 
مالق��ات ب��ا مدیران، آنه��ا را از 
متخصصان  به  بیش��تر  عدم نیاز 

علم اطالعات مطلع می کنم. 
چگون��ه ام��کان دارد که یک 
متخصص و مروج علم اطالعات 
مانند م��ن ک��ه این گونه عالقه 
ش��دید به علم اطالعات نش��ان 
می ده��د، ناگه��ان در آس��تانه 
عقبگ��رد ق��رار می گی��رد؟ قبل 
از اینک��ه ج��واب این س��ؤال را 
بده��م، اجازه دهی��د بگویم که 
قطعا منافع زیادی از اس��تخدام 
یک کارشناس داده وجود دارد. 
این ک��ه  درم��ورد  نمی خواه��م 
نیازی به علم اطالعات نیس��ت 
ی��ا این ک��ه ای��ن عل��م، مبحث 
مفیدی نیس��ت بحث کنم، زیرا 
اگر به درستی و در جای مناسب 
از این علم اس��تفاده شود، مانند 
یک سالح با قدرت خارق العاده 
می کن��د.  عم��ل  تج��ارت  در 
فقط می خواه��م بگویم که این 
اصطالح��ی پرتک��رار ب��ا تأیید 
و اعتب��اری ضعی��ف ا س��ت که 
طیف گسترده ای از فعالیت های 
مرتب��ط ب��ا اطالع��ات را درب��ر 
محدود  مجموعه  ن��ه  می گیرد؛ 
و معین��ی که در م��دت 12 ماه 
قابل یادگی��ری باش��د. در زمان 
به کارگیری متخصص اطالعات، 
س��ازمان ها بای��د مالحظ��ات و 
محدودیت ه��ای حقیق��ی خود 
در م��ورد زمان و ن��وع تخصص 
الزم برای رفع نیازهای ش��ان را 

در نظر گیرند. 
1- به چه میزان داده در 

اختیار دارید؟ 
من همواره برای شروع، چهار 
س��ؤال مطرح می کنم که خیلی 
از س��ازمان ها قب��ل از ش��روع 
چنین سؤال هایی را نمی پرسند. 
اگر ش��رکت ش��ما یک شرکت 

نوپاس��ت، اما هنوز شروع به کار 
کارش��ناس  یک  به  نکرده ای��د، 
داده تمام وقت احتیاجی ندارید. 
حتی اگر شرکت موفقی باشید، 
اما مش��تریان ی��ا محصوالت یا 
اعضای مح��دودی دارید، بازهم 
به کارشناس داده نیازی ندارید. 
حتما از خود می پرس��ید به چه 
دلیل؟ چون عجیب نیس��ت که 
ی��ک کارش��ناس داده برای کار 
خود، ب��ه داده نی��از دارد و هر 
داده ای ب��رای این کار مناس��ب 
نیس��ت. تکنیک ه��ای زی��ادی 
وج��ود دارند که اگ��ر به صدها 
هزار و هزاران یا حتی میلیون ها 
پیاده  ب��رای  اطالع��ات  واح��د 
ش��دن احتیاج نداش��ته باشند ، 
اما حداقل به ده ه��ا هزار واحد 

اطالعات نیاز دارند. 
در ح��ال حاض��ر، تمرک��ز و 
توجه زیادی بر یادگیری عمیق 
معطوف اس��ت. توصیف ش��غل 
متخصص علم اطالعات با واژه ها 
و عبارات��ی مانن��د ش��بکه های 
و  ماش��ین  بینای��ی  عصب��ی، 
  )NLP( پردازش زب��ان طبیعی
توأم ش��ده اس��ت . اما دلیل این 
ام��ر چیس��ت؟ ای��ن تکنیک ها 
مبتنی ب��ر وجود حجم عظیمی 
از داده های آموزش��ی هس��تند. 
محب��وب  فوق الع��اده  مترج��م 
گ��وگل را به عن��وان نمونه ای از 
ش��بکه عصبی مبتن��ی بر بیش 
از 150 میلی��ون کلمه، در نظر 
بگیرید. حجم داده های موردنیاز 
جهت توسعه موفق این مدل، از 
آنچ��ه بس��یاری ش��رکت ها در 

اختیار دارند نیز فراتر است. 
تکنیک ه��ای بس��یاری وجود 
دارن��د که از داده ه��ای کمتری 
نسبت به روش یادگیری عمیق 
اس��تفاده می کنن��د، گرچه آنها 
نیازمند حجم گس��ترده ای  هم 
از نمونه ها هس��تند و نیازی به 
گفت��ن نیس��ت که اس��تفاده از 
روش تحلیل و پژوهش مناسب 
در زمان مقتضی نیز باید مدنظر 
ق��رار گرفته ش��ود. هن��وز باید 
کاره��ای زی��ادی ب��رای ایجاد 
اطالعات  علم  پیش��رفت  زمینه 
در آینده انجام ش��ود و تنها در 

اختیار داشتن منابع پرهزینه و 
تمام وقت جوابگو نیست. 

2- آیا از شاخص کلیدی 
عملکرد مشخص یا 

گزارش های هوش تجاری 
منظمی استفاده می کنید؟ 

عوام��ل  دانس��تن  ب��دون 
تأثیرگذار بر سازمان، بهره گیری 
از این روش های پیشرفته بسیار 
دش��وار خواهد ب��ود. برای مثال 
ی��ک متخصص عل��م اطالعات 
ب��رای  ماش��ین  یادگی��ری  از 
پیش بین��ی مس��ائلی از قبی��ل 
اینک��ه ک��دام کارب��ران فعالیت 
داش��ت ،  خواهن��د  بیش��تری 
استفاده می کند؛ که اگر چنین 
تعریف��ی در تج��ارت موردنظر 
وجود نداش��ته باش��د، باید قبل 
از مدل ه��ای پیش بین��ی ایجاد 
شود. با این وجود، اعتبارسنجی 
مدل ها بدون وج��ود معیارهای 
الزم برای ارزیابی آنها به سختی 
ص��ورت می گی��رد. روش ه��ای 
 A/B( دیگر مانند آزم��ون آ/ب
انتخ��اب  نیازمن��د   )testing
دقی��ق معیارهای کل��ی ارزیابی 
)OEC( اس��ت که خود نوعی 
محس��وب  عملک��رد  ش��اخص 

می شود. 
3- تصور می کنید یک 

متخصص علم اطالعات چه 
کارهایی انجام می دهد؟ 

 هرچه س��ؤال های خاص تر و 
جالب تری می پرسم، جواب های 
معمولی ت��ری می گی��رم. مث��ال 
در جواب س��ؤال »انتظار دارید 
ی��ک متخصص عل��م اطالعات 
چ��ه کارهای��ی انج��ام دهد؟«، 
پاس��خ »دقیق��ا نمی دانیم و به 
همین دلیل می خواهیم کس��ی 
را استخدام کنیم«، را می گیرم. 
در اینجاس��ت که به اعضای آن 
س��ازمان و مؤسسه می گویم که 
زمینه را برای عدم موفقیت علم 
اطالعات در آنجا فراهم کرده اند. 
ب��رای به کارگیری و اس��تخدام 
ی��ک متخصص عل��م اطالعات، 
نیازی نیس��ت که شما هم خود 
در این زمینه متخصص باشید، 
گرچه داش��تن اطالع��ات کلی 
در ای��ن مورد و دانس��تن اینکه 

چ��ه چیزهای��ی در زمینه علم 
اطالعات ممکن و چه چیزهایی 
غیرممکن اس��ت، باعث می شود 
انتظارات غیرواقعی نیز نداش��ته 

باشیم. 
ی��ا  ج��ادو  اطالع��ات  عل��م 
علمی قدیمی نیس��ت. به همان 
می��زان که علم اس��ت، هنر نیز 
محس��وب می ش��ود؛ بدین معنا 
که این علم ش��امل مهارت های 
گوناگ��ون و توانایی های کلیدی 
اعضای  اس��ت  ممک��ن  ا س��ت. 
فعل��ی تیم ش��ما در آینده و در 
زمینه کارکردهای علم اطالعات 
توس��عه خیره کننده ای داش��ته 
باش��ند. پیش بینی شاخص های 
گزارش های  براس��اس  عملکرد 
موج��ود، زمینه مناس��بی برای 
ورود  در  داده  تحلیلگ��ر  ی��ک 
ب��ه عل��م اطالع��ات محس��وب 
آنها  ترتی��ب  بدی��ن  می ش��ود. 
فرص��ت یادگی��ری از داده هایی 
را که قبال با آنها آش��نایی دارند 
پی��دا می کنند ک��ه نه تنها برای 
انگی��زه کارکن��ان مفید اس��ت ، 
بلکه س��رمایه گذاری امروز روی 
کارمندان، به معن��ای نیاز کمتر 
در به کارگی��ری افراد متخصص 
در شرایط رقابتی بازار در آینده 

است. 
4- متخصصان علم اطالعات 
به چه ملزوماتی نیاز دارند؟ 

اگر ش��ما نمی توانید آنچه را 
نیاز  اطالعات  عل��م  متخصصان 
دارند در اختی��ار آنان بگذارید، 
خود را برای به کارگیری آنان به 
زحمت نیندازید. اگرچه در چند 
س��ال اخیر جه��ش عظیمی در 
برنامه ه��ای علم داده ها رخ داده 
این  فارغ التحصیالن  اما  اس��ت، 
رش��ته برای اش��تغال در بیشتر 
ابزار مناس��ب  بدون  زمینه ه��ا، 
آمادگ��ی ندارن��د. دانش��جویان 
این رش��ته اغلب با حل مسائلی 
از قبل طراحی ش��ده در زمینه 
پاکسازی شده سروکار  داده های 
دارن��د، ام��ا در جه��ان واقعی، 
ای��ن متخصص عل��م اطالعات 
اس��ت که مش��خص می کند آیا 
مس��ائل قابل حل شدن هستند 
یا نه؟ و از طرف دیگر، داده های 

پاکسازی شده نیز وجود ندارند. 
به کارگی��ری متخص��ص علم 
اطالع��ات ت��ازه کار، ب��دون در 
اختی��ار داش��تن مناب��ع معتبر 
جه��ت تحلی��ل، نه تنه��ا باعث 
اخت��الل در کار او، بلک��ه اغلب 
منجر به تحلیل های اشتباه هم 
تازه کار گروه  اعضای  می ش��ود. 
اغلب تمایل به تفس��یر مس��ائل 
کاری به مس��ائل فن��ی دارند و 
همین تفس��یر اش��تباه به هدر 
رفتن ماه ه��ا کار و تالش منجر 

می شود. 
ای��ن مش��کل ب��ا به کارگیری 
افراد باتجربه ت��ر مرتفع نخواهد 
ش��د؛ ش��اید به ای��ن دلیل که 
افراد  ای��ن  به کارگیری  گرچ��ه 
نس��بت ب��ه تازه کاره��ا کارایی 
بیش��تری دارد، ام��ا در اختیار 
داش��تن داده های معتبر دشوار 
اس��ت. حتی اگر خوش ش��انس 
باش��ید و موف��ق به اس��تخدام 
ی��ک متخصص عل��م اطالعات 
باانگیزه و بااس��تعداد شوید، باز 
هم نیازمند پش��تیبانی مدیران 
مطل��وب  نتیجه گی��ری  ب��رای 
هستید. وضعیتی را تصور کنید 
که مدل ها ایجاد شده، اما هرگز 
به علت حمایت ناکافی از س��وی 
ق��رار  مورد اس��تفاده  مدی��ران، 
نگرفته اس��ت. ی��ا هنگامی که 
 )A/B testing( آ/ب  آزم��ون 
اجرا ش��ده اما نتای��ج آن نادیده 
گرفته شده اس��ت. بدتر از همه 
اینه��ا، دنبال ک��ردن داده هایی 
ک��ه ب��رای تحلیل یک مس��ئله 
موردنیاز اس��ت، هرگ��ز اجرایی 

نمی شود. 
غالبا، اولین قدم ضروری ایجاد 
برنامه گردآوری داده هاست، که 
احتماال توس��ط یک مهندس یا 
مدیر پایگاه داده اجرا می شود و 
نه یک متخصص علم اطالعات. 
در بسیاری از س��ازمان ها، یک 
ارش��د  اطالعات  علم  متخصص 
و باتجرب��ه، وقت و انرژی زیادی 
را ص��رف تهیه ک��ردن مقدمات 
اولی��ه و س��ر و کل��ه زدن برای 
تهیه داده های الزم و مش��خص 
کردن وظایف اعضا می کند. این 
راه قطعا به تلف کردن استعداد 

و انگیزه او منجر می شود. 
و  به کارگی��ری  چش��م انداز 
خارق الع��اده  اس��تعداد  حف��ظ 
داده پژوه��ی، رقابت��ی و گ��ران 
اس��ت، ام��ا آگاه ب��ودن درباره 
انتخ��اب  و  زم��ان  چگونگ��ی، 
می توان��د  موردنظ��ر  ش��خص 
هزینه ها و زیان ه��ای تجارت و 
سازمان ها را کاهش دهد. به دام 
لیست های بی مصرف و طوالنی 
مهارت های شغلی نیفتید. انتظار 
قدرت جادویی عصای سحرآمیز 
را از داده پژوه ها نداش��ته باشید. 
لیستی از نیازهای حقیقی خود 
تهیه کنید و اگر ممکن اس��ت، 
با ی��ک متخص��ص قابل اعتماد 
قبل از به کار گرفتن کارش��ناس 
کنی��د.  مش��ورت  داده پژوه��ی 
موفقی��ت برنام��ه تحلی��ل داده 
در ش��رکت ش��ما به این کارها 

بستگی دارد. 
entrepreneur :منبع 

عالقه روزافزون شرکت ها به استخدام »متخصصان علم اطالعات«
چرا دوران جوانی بهترین زمان 

برای کارآفرینی است
دوران  جوانی بس��یار سرنوشت ساز است و می توانید از آن 
برای ایجاد شغل موردعالقه خود و درآمدزایی باال بهره ببرید.  
راه اندازی کس��ب و کار یکی از مس��ائل مهم اس��ت که توجه 
تمامی افراد جامعه را به خود جلب می کند. قطعا فرصت های 
بس��یاری برای ایجاد شغل وجود دارند. می توانید از ایده های 
بزرگ مانند یک فناوری کامال جدید یا ایده های ساده  مانند 
ابداع راهی آس��ان برای ارسال پیتزا به مشتری شروع کنید. 
آنچ��ه  افراد خواهان کارآفرینی را از کارآفرینان واقعی متمایز 
می کند، عملکرد آنها اس��ت. درواق��ع ایده نابی که به مرحله 
اجرا نرس��د، کامال بی ارزش است.  اما با توجه به این مطالب 
بهترین زمان برای ش��روع چه موقع است؟ پس از سال ها کار 
کردن و کسب تجربه در شرکت؟ یا زمانی که تشکیل خانواده 
می دهید؟ واقعیت این اس��ت ک��ه قانون طالیی برای تعیین 
زمان انجام این کار وجود ندارد. اما بااین حال ایجاد ش��غل در 
مرحل��ه ای مانند دوران جوانی حاوی مزایای بی ش��ماری در 
زندگی اس��ت.  در ادامه این مقاله بهچهار موردی می پردازیم 

که از دالیل اهمیت کارآفرینی در دوران جوانی است. 
در این دوران غالبا سریع و به راحتی شکست 

می خورید
این تیتر بیشتر در سخنرانی های انگیزشی به کار می رود. 
بارها این عبارت را شنیدید که »الزمه موفقیت شکست خوردن 
است«. باوجود تمام نامالیمات  و سختی هایی که عدم موفقیت 
ب��ا خود به همراه دارد، باید آن را مانند هر عبارت انگیزش��ی 
دیگ��ری بپذیرید. درحقیقت برای رس��یدن به موفقیت های 
بزرگ به طور مکرر شکس��ت خواهید خورد. ازاین رو نیاز است 

که چگونگی خوب شکست خوردن را نیز بیاموزید. 
ورشکس��تگی یکی از مواردی اس��ت که تمام قوای روحی 
و فکری ت��ان را تحلیل می دهد. ناامید و مأیوس می ش��وید و 
حت��ی انگی��زه و آمادگی الزم برای ادامه کار را نیز از دس��ت 
می دهید. به همین دلیل اس��ت که عدم موفقیت در س��نین 
پایین اهمیت بسزایی دارد.  امکان دارد که اولین تجربه کاری 
خ��ود را از دوران دبیرس��تان و آن هم زمانی که نوجوانی 18 
س��اله و پرانرژی هستید شروع کنید. مطمئنا در این سن با 
شکس��ت ها و ناکامی های بس��یاری مواجه می شوید. به دلیل 
اش��تباه های پیش آمده خودتان را سرزنش می کنید و روحیه 
خود را از دست می دهید.  عدم موفقیت در دوران جوانی تنها 
کلید موفقیت محسوب می شود. پس از آنکه بار اول به سختی 
شکس��ت خوردید، پشت س��ر گذاشتن شکس��ت های بعدی 

برای تان آسان تر می شود. 
در دوران جوانی مسئولیت های کمتری برعهده دارید

در حالت کلی زمانی که جوان هستید وظایف کمتری دارید. 
در س��نین پایین در این دوران نه تنها هنوز ازدواج نکرده اید 
و مس��ئولیت های آن را برعهده نداری��د، بلکه هیچ وامی نیز 
برای پرداخت نخواهید داشت. چنانچه فرد خوش شانسی نیز 
باشید، همچنان تحت بیمه درمانی خانواده خود خواهید بود. 
در کارآفرینی ریسک های بسیاری وجود دارد و مسائل مالی 
مختلفی در رون��دکاری برای تان پیش می آی��د. باید به طور 
باورنکردنی نه تنها 100 درصد بلکه 110درصد از وقت خود را 
به کارتان اختصاص دهید. در دوران مجردی فقط مسئولیت 
خ��ود و کار های ت��ان را برعهده دارید و در طول س��ال تمام 
تمرک��ز و وقت خود را به کار و هدف تان اختصاص می دهید، 
ام��ا زمانی که ازدواج می کنید مس��ئولیت تأمین و حمایت از 
خان��واده نیز به وظای��ف قبلی  اضافه می  ش��ود. همانطور که 
می بینید تفاوت فاحشی میان این دو دوره زندگی وجود دارد. 

می توانید به سرعت صاحب درآمدهای بلندمدت 
شوید

چنانچ��ه تمام کارها را در رون��د کارآفرینی به خوبی انجام 
دهید، شغل یکی از بهترین دارایی های بلند مدت تان محسوب 
خواهدش��د. هم اکنون وارد عمل شوید تا برای باقی روز های 

زندگی خود درآمد تأثیرگذاری کسب کنید. 
افرادی که از نسل جوان کنونی هستند قدرت کارآفرینی 
باالیی دارند. این افراد بسیار تمایل دارند که رهبری کارها را 
برعهده بگیرند و به هیچ عنوان تحت مدیریت قرار نمی گیرند. 
این رفتار ناشی  از وجود ویژگی های شخصیتی  مانند تکبر و 
کمال گرایی در آنها اس��ت. چنانچه شما نیز از افراد این نسل 
به ش��مار می آیید، الزم است تا هر چه س��ریع تر درآمدزایی 
به روش کارآفرینی را شروع کنید. چنانچه زمان خود را صرف 
دریافت حقوق  ماهانه س��ازمان ها و ش��رکت ها کنید، هرگز 
در زندگی پیش��رفت نخواهید کرد. اگرچه کسب درآمدهای 
بلند مدت سخت و طاقت فرسا است، اما تحمل فشارهای آن 
در مقابل نتایج چش��مگیر به دس��ت آمده، ارزش بسیار دارد. 

براین اساس الزم است که هرچه زودتر دست  به کار شوید. 
با کارآفرینی طعم »زنگی واقعی« را خواهید چشید

کالس های درس��ی مدرسه و حتی کالس ها و جلسه هایی 
که در جهت اهداف کاری برگزار می شوند، محیط های کامال 
رسمی   به شمار می آیند. افراد در این مکان ها کامال زیر نظر و 
تحت کنترلند. بر این اساس اگر توان یادگیری و عالقه آنها نیز 
باال باش��د، به  دلیل نظارت و کنترل مداوم مس��ئوالن، هرگز 
مفاهیم را به طور کامل دریافت نخواهند کرد. باید تا حد امکان 
چنین جلس��ه هایی را به فضای ب��از منتقل کرد یا به طریقی 
از فضای رس��می آنها کم ک��رد. درغیراین ص��ورت زمانی که 
می توانس��تید بیشترین حجم مطالب را یاد بگیرید، کمترین 
آنها را یاد خواهید گرفت و فرصت های تان را با صرف زمان بر 

روی چند مورد کم اهمیت از دست خواهید داد. 
کارآفرین��ی بهترین راه برای تحصی��ل در »دنیای واقعی« 
است. در اینجا هیچ معلم یا مدیری وجود ندارد که بگوید چه 
کاری انجام دهید. فقط کافی است تمامی کارهای استخدامی 
و بس��یاری موارد دیگ��ر را با ایده های خودت��ان، برنامه های 
بازاریاب��ی و اهداف جذب س��رمایه به پی��ش ببرید. زمانی که 
مرتکب اشتباهی می شوید نیاز ندارید تحت حمایت و پوشش 
کس��ی قرار بگیرید. این درس ها و آموزه ها بس��یار گرانبها و 

ارزشمندند و فقط از طریق تجربه به دست می آیند. 
درانتها صادقانه می توان گفت که برای ش��روع کارآفرینی 
هیچگاه دیر نیست. اما بااین حال زمان بهینه ای برای این کار 
وجود دارد و آن دوران جوانی است. پس هرچه سریع تر خود 
را از وضعیت��ی ک��ه در آن قرار گرفته اید رها کنید و دس��ت 

به کار شوید. 
DUE/zoomit :منبع
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امروزه حضور اینترنت و اس��تفاده از آن در سراس��ر جهان با س��بک 
زندگی همه ما از هر زبان و ملیتی به گونه ای عجین شده که تصور جدا 
کردن فعالیت ه��ای اینترنتی از زندگی روزمره به نوعی ناممکن اس��ت 
و این امر اهمیت و لزوم اس��تفاده از اس��تراتژی های بازاریابی اینترنتی 
برای برندها را نش��ان می دهد. اما آیا شما به راحتی و شفافیت می توانید 
استراتژی های دیجیتال مارکتینگ برای برندتان را تدوین و اجرا کنید؟ 
یادتان باش��د که بخش عمده ای از اس��تراتژی های بازاریابی اینترنتی 
و تبلیغ��ات اینترنتی موفق، نش��أت گرفته از اصول و مدل های بازاریابی 
اس��ت که متأس��فانه امروزه کمتر به آن توجه می شود. اگرچه در مرور 
زمان نح��وه کاربرد مدل های بازاریابی و برندینگ در بس��تر اینترنت و 
ش��بکه های اجتماعی متفاوت شده اس��ت، اما اصل و بنیان این مدل ها 
همان مفاهیم کلیدی بازاریابی است که تغییری نیافته است. استراتژی 
دیجیت��ال مارکتین��گ براس��اس چارچوب  RACE نی��ز از این قاعده 

مستثنا نیست. 
یک��ی از مدل های برنامه ریزی دیجیتال مارکتینگ که امروزه به دلیل 
شفافیت و سادگی در نحوه استفاده از آن محبوبیت بسیاری یافته فریم 

ورک برنامه ریزی دیجیتال مارکتینگ RACE است. 
اس��تراتژی دیجیتال مارکتینگ براس��اس چارچ��وب RACE نحوه 
به کار گیری درس��ت اصول بازاریابی در دنیای دیجیتال را به س��ادگی و 
ش��فافی بیان می کند تا بتوان در تهیه و اجرای استراتژی های دیجیتال 

مارکتینگ عملکرد بهتری داشت. 
 AIDA و مفهوم قیف فروش، هردو برگرفته از مدل RACE م��دل

هستند. 
قیف بازاریابی یا قیف فروش در دنیای بازاریابی سنتی با تکیه براصول 
نس��بتا مش��ابهی با مدل RACE بیش از دو دهه است که به کار برده 

می شود. 

مقاله مرتبط: قیف بازاریابی )Marketing Funnel( چیست؟ 

 AIDA  ارتب��اط مفه��وم قی��ف بازاریابی یا قی��ف فروش از م��دل
اولین بار توس��ط تانر در کتاب Bon Salemanship  عنوان ش��د و 
اس��تراتژی های دیجیت��ال مارکتینگ RACE نیز ب��ا تکیه بر اصول و 
مفهوم مدل AIDA و با مفهومی مشابه به آنچه در قیف فروش / قیف 
بازاریابی در بازاریابی س��نتی به کار برده ش��ده برای اولین، بار در سال 

2010 عنوان شد. 
هدف از فریم ورک RACE کمک به مدیریت و اجرایی نمودن بهتر 
فعالیت های دیجیتال مارکتینگ است که در قالب زیر تعریف می شود: 

       

          
این چهار مرحله از مدل RACE براس��اس دوره تعامل مش��تری با 
برن��د Customer Lifecycle در فض��ای مج��ازی و چگونگی رفتار 

مصرف کننده در فضای اینترنتی تعریف می شوند. 
 R  برگرفت��ه از Reach در فری��م ورک برنامه ری��زی دیجیت��ال 

مارکتینگ است. 
 Reach به معنای ازافزایش آگاهی از برند، محصوالت و خدماتش از 
طریق بسترهای مختلف آنالین به منظور جذب بازار هدف مورد نظر به 

سمت وب سایت و شبکه های اجتماعی برند است. 
 A در م��دل RACE برگرفت��ه از ACT  اس��ت ک��ه مخفف کلمه 
Interact ی��ا همان تعامل با مخاطبان اس��ت. در ای��ن مرحله تعامل 
برند با مخاطبان باید به گونه ای باش��د تا بتواند آنها را از همان باالترین 
س��طح قیف فروش یا قیف بازاریابی، به یک ق��دم پایین تر  داخل قیف 
س��وق دهد. انجام این کار در بس��تر آنالین و ش��بکه های اجتماعی کار 
آسانی نیست. محتوای مناس��ب و جذاب و سایر المان های انگیزشی از 
جمله موارد الزمی اس��ت که برندها برای آنالین برندینگ خود و جذب 

مشتریان بالقوه به درون قیف باید برای آن هزینه کنند. 
در مرحله ACT از فریم ورک RACE الزم اس��ت بیشترین فعالیت 

برند در جهت ترغیب مشتریان بالقوه صورت بگیرد. 
در این بخش از قیف بازاریابی است که مخاطبان مرحله  Reach  را 

گذرانده اند و می خواهند در مورد برند، محصوالت تان و تمایز آن با آنچه 
رقبای ش��ما در بازار ارائه می کنند، بیش��تر بدانند. این مرحله باالترین 
س��طح از قیف بازاریابی در دنیای دیجیتال است و فعالیت هایی از قبیل 
ثبت نام برای خبرنامه، انتخاب محصول و گذاش��تن آن در سبد خرید، 
دنبال کردن ش��بکه های اجتماعی برند برای مطلع شدن از تخفیف ها و 
محصوالت جدید از جمله ش��اخص هایی )KPI( هس��تند که می توانید 
در مرحله ACT از اس��تراتژی دیجیت��ال مارکتینگ RACE  آنها را 

در نظر بگیرید. 
از جمله ش��اخص هایی ک��ه برای این مرحله خصوصا در ش��بکه های 
اجتماع��ی برند باید مورد توجه قرار گیرد نرخ مش��غولیت کاربر با برند 
)Engagement Rate( اس��ت. کامنت های فالوورها، اشتراک گذاری 

پست ها یا تگ کردن دوستان شان از جمله این شاخص ها هستند. 
 RACE بخش س��وم در فریم ورک برنامه ریزی دیجیتال مارکتینگ

مرحله Convert است. 
Convert: این مرحله از مدل RACE یعنی تبدیل ش��دن مشتری 
بالقوه به مش��تری بالفعل و سوق دادن مش��تری بالقوه به نیمه پایینی 

قیف فروش. 
C  در چارچوب اس��تراتژی دیجیتال مارکتینگ RACE از اهمیت 
باالیی برخوردار است، چون آخرین گام قبل از کامل شدن خرید است. 
یادتان باش��د، مرحله خرید ی��ا هم��ان Convert می تواند به صورت 

اینترنتی یا از طریق کانال های آفالین صورت بگیرد. 
 Engage، RACE آخرین قسمت از فریم ورک دیجیتال مارکتینگ

است. 
 RACE این مرحله طوالنی ترین بازه زمانی از فریم ورک :Engage
اس��ت. نگهداشت و توسعه ارتباط با مشتریانی که برای اولین بار از برند 

شما خرید کرده اند. 
مرحله ای از اس��تراتژی دیجیتال مارکتینگ RACE که شما باید به 
وفادارسازی مشتریان به دست آمده بپردازید و با نگهداشت آنها دربخش 
میان��ی قی��ف فروش منجر به خری��د چندباره آنها از برند ش��وید. کلیه 
تعامالت انجام شده در این مرحله از چارچوب RACE موجب افزایش 
طول عمر مشتری می ش��ود. خرید مجدد و به اشتراک گذاری محتوای 
برند در فضای مجازی توسط مشتریان از شاخص های قابل اندازه گیری 

این مرحله از استراتژی دیجیتال مارکتینگ RACE هستند. 
ه��دف از مدل RACE در دیجیتال مارکتینگ فراهم کردن نقش��ه 
راهی شفاف برای تهیه استراتژی های بازاریابی برند و اعمال تکنیک های 
درس��ت دیجیتال مارکتینگ به منظور تحقق اهداف بازاریابی اینترنتی 

و آنالین برندینگ است. 
مدلی علمی و عملی که براس��اس اصول م��دل AIDA مفهوم قیف 
بازاریابی یا فروش سال هاست که توسط متخصصان بازاریابی در سراسر 

دنیا در حال استفاده است. 
طی انجام مراحل مدل RACE یکپارچگی را فراموش نکنید

آنچه در دنیای دیجیتال باید حتما در نظر گرفته شود تعامل و جذب 
و مشغولیت مخاطبان و مش��تریان از طریق شبکه های اجتماعی است. 
در ه��ر مرحله از مدل RACE راهکارهایی را برای چگونگی اس��تفاده 
بهینه از شبکه های اجتماعی به منظور دستیابی به اهداف همان مرحله 

از RACE بیندیشید و میزان اثربخشی آن را بسنجید. 
یکپارچگی یعنی درکنار اس��تفاده از پتانسیل شبکه های اجتماعی در 
مدل RACE با صالحدید برند، راه های تعامل با مشتری در بسترهای 
آفالین را نیز حتما مدنظر قرار دهید. در خیلی از موارد با ایجاد آگاهی 
از برند از طریق کانال های آنالین موجب س��وق دادن سریع تر مخاطبان 
هدف به کانال دیجیتال مورد نظرتان خواهید ش��د. در واقع Reach را 
از طریق کانال های س��نتی آغاز کنید و در فضای اینترنتی آن را بس��ط 

دهید. 
گاه��ی نیز مرحله Reach در فضای اینترنتی بهتر پاس��خگو خواهد 
ب��ود، اما ب��رای مرحل��ه Convert، نمایندگان فروش در فروش��گاه ها 
راحت تر می توانند مشتریان بالقوه را به مشتریان بالفعل تبدیل کنند. 

شاخص های اندازه گیری عملکرد در فریم ورک استراتژی 
RACE دیجیتال مارکتینگ

تا اینج��ای مقاله مفصل به مزایا و س��هولت اس��تفاده از مدل عملی 
RACE در بازاریاب��ی دیجیتال پرداخته ش��د. آنچه در حین اس��تفاده 

از فری��م ورک RACE بای��د حتم��ا مدنظ��ر ق��رار گی��رد مش��خص 
کردن ش��اخص های کلیدی عملک��رد )KPIs( مرتبط با اهداف برند به 
منظور اندازه گیری میزان موفقیت کاربرد مدل RACE در فعالیت های 
R چه��ار مرحله کلیدی ،RACE بازاریاب��ی اینترنتی اس��ت.  در مدل

each→Act→Convert→Engage وج��ود دارد، بنابراین برای هر 
مرحله باید حداقل یک ش��اخص کلیدی عملکرد در نظر گرفته شود تا 
میزان موفقیت هر مرحله را بتوان با آن سنجید.  برای تعیین KPI هر 
مرحله از مدل RACE، ابت��دا باید اهداف بازاریابی اینترنتی برندتان و 
همچنین دوره طول عمر مشتریان تان با برند را در نظر بگیرید. سپس، 
 RACE اه��داف بازاریابی تان را برای هر مرحله اس��تفاده از فریم ورک
مش��خص کنید. یادتان باشد برای هر مرحله از مدل RACE بنابر نوع 
برن��د و رفتار مخاطبان و با توجه به اینکه از بازاریابی آفالین نیز در آن 
مرحله از مدل RACE در کنار بازاریابی آنالین استفاده می کنید یا نه، 
می توان اهداف مختلفی را تعریف کرد.  توصیه می ش��ود که برای انجام 
این مرحله حتما نظرات سهامداران شرکت، مدیرعامل و مدیران بخش 

فروش و خدمات پس از فروش را نیز در نظر بگیرید. 
نمون��ه زیر به عنوان یک مثال می تواند به ش��فاف ش��دن موضوع به 

شما کمک کند: 

حال ببینید که براس��اس اهداف مش��خص ش��ده برای هر مرحله از 
مدل RACE ش��ما از چه تاکتیک های بازاریابی باید استفاده کنید تا 
براس��اس اهداف ه��ر مرحله و تاکتیک های دیجیت��ال مارکتینگ مورد 
 REAC نظرتان بتوانید شاخص های کلیدی عملکرد هر مرحله از مدل
را مش��خص کنی��د.  برخی از ش��اخص های کلیدی عملک��رد در مدل 

RACE به شرح زیر است: 
در مرحله Reach با انجام تبلیغات در س��ایر سایت ها و فعالیت های 

آفالین، مخاطبان را به وب سایت خود جذب کنید. 
شاخص های کلیدی عملکرد در این مرحله: 

- تعداد هر بازدید
- میزان به اشتراک گذاری

- ارزش هر بازدید
در مرحله ACT س��عی به ایج��اد و افزایش تعامل ب��ا مخاطبان در 

وبسایت و شبکه های اجتماعی برند کنید. 
شاخص های کلیدی عملکرد در این مرحله: 

- میزان نرخ پرش
- تعداد صفحاتی که بازدید شده

- فعالیت هایی که در صفحه محصول یا خدمات برند از طرف مخاطب 
)بازدیدکننده( قرار گرفته است. 

در مرحله Convert س��عی کنید مخاطبان را به مش��تریان بالقوه و 
در نهایت به مش��تریان بالفعل در بس��تر آنالین و ی��ا کانال های فروش 

آفالین تبدیل کنید. 
- شاخص های عملکرد کلیدی در این مرحله: 

- پرکردن فرم مشاوره
- درخواست قیمت

- ثبت نام برای دریافت تخفیف آتی
- فروش

همچنین در مرحله Engage باید مش��تریان را دوب��اره به خرید از 
برند تشویق کنید. 

- شاخص های کلیدی عملکرد در این مرحله: 
- برگشت دوباره به سایت

- به اشتراک گذاری پست ها
- خرید مجدد

بعد ازاینکه ش��اخص های عملک��رد کلی��دی )KPIs( در هر مرحله 
مش��خص ش��د، برای اندازه گیری می��زان موفقیت هر مرحل��ه از مدل 
RACE س��نجش VQVC را در نظر بگیری��د.  به عنوان مثال اگر در 
مرحل��ه Engage از فریم ورک RACE می خواهی��د میزان وفاداری 
و تعامل مش��تریان فعلی با برند را از طری��ق ایمیل مارکتینگ افزایش 
دهید، نرخ بازگش��ایی ایمیل ه��ا به عنوان ی��ک KPI و افزایش تعداد 
ثبت نام کنن��دگان برای دریافت ایمیل را به عن��وان KPI دیگر در نظر 
بگیری��د.  اگر بخواهید با جزیی��ات کامل و دقیق مدل RACE را برای 
فعالیت ه��ای بازاریابی اینترنت��ی خود انجام دهی��د، حتما بخش بندی 
ب��ازار )Market Segmentation( را ب��رای هر مرحله از چهارچوب 
RACE و براساس ماهیت برند و مشتریان مختلف بازارهدفش در نظر 
بگیری��د.  با این کار نه تنها متوجه می ش��وید که در اجرای هر بخش از 
مدل بازاریابی اینترنت��ی RACE چقدر موفق بوده اید، بلکه می توانید 
می��زان ای��ن موفقیت را با توجه به گروه های مختل��ف بازار هدفتان نیز 
بس��نجید.  مشخص کردن ش��اخص های کلیدی عملکرد در فریم ورک 
RACE برای اولین بار ش��اید کمی دش��وار باش��د، اما گامی درست و 
اساس��ی برای زیرساخت سازی کلیه فعالیت های بازاریابی اینترنتی برند 

به حساب می آید. 

 RACE  استراتژی دیجیتال مارکتینگ براساس فریم ورک
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اخبار

اهواز - شــبنم قجاوند- در آستانه ی یکصدو دهمین سالروز 
فوران و اکتشاف نفت در ایران و خاورمیانه ، مسجدسلیمان ، زادگاه 
نفت میزبان برگزاری همایش نکوداشتی بود که به همین مناسبت 
برپا گشته بود . طی این آیین که از سوی دفتر ارتباطات مردمی علی 
عسکر ظاهری نماینده شهرستان های مسجدسلیمان ، اللی ، هفتکل 
و اندیکا در مجلس شورای اسالمی در تاالر یادمان ایل و در نزدیکی 
چاه شماره یک برگزار شد از توجه و همکاری مدیرعامل شرکت ملی 
مناطق نفتخیز جنوب در توجه به مسئولیت های اجتماعی وزارت 
نفت تجلیل به عمل آمد . علی عسکر ظاهری طی سخنانی در این 
مراسم اظهار داشــت : پنجم خرداد روزی بسیار با اهمیت در تاریخ 
ایران و جهان است که طی آن با کشف نفت در مسجدسلیمان ، این 
شهر دروازه ی ورود صنعت به ایران و خاورمیانه شد. عضو کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی با اشاره به نقش و جایگاه نفت در تأمین 
نیازهای ارزی و اقتصاد کشورمان گفت : شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب با تولید بیش از 83 درصد از تولید نفت کشــورمان نقشی پر 
رنگ و اساســی در استقالل اقتصادی کشــور دارد . وی با اشاره به 
مشکالت شهر مسجدســلیمان افزود : اگرچه چهره ی کنونی شهر 
زیبنده نیست و انتظارات مردم از صنعت نفت خیلی بیشتر از موارد 
فعلی اســت اما بدور از انصاف اســت اگر نگویم که با تالش و توجه 
ویژه مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره ی شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب پروژه های ارزشــمندی در حــوزه های مختلف برای ترمیم 
چهره ی زادگاه نفت و عمران و آبادانی دوباره آن تعریف و اجرا شده 
اند . امام جمعه شهرســتان مسجدسلیمان نیز طی سخنانی گفت : 

مسجدسلیمان با مشکالت ریز و درشت بسیاری دست و پنجه نرم 
می کند اما همت برخی افراد که بدنبال حل مشکالت مردم و کاهش 
آســیب های اجتماعی هستند ستودنی و قابل تقدیر است . حجت 
االسالم صادق امینی افزود : امروز با همت و تدبیر فرزندان خوب این 
سرزمین بار دیگر امیدی که از مردم این شهر رخت بسته بود دوباره 
در دل آنها زنده شده و بعنوان یک طلبه وظیفه خودم می بینیم که 
از اقدامات ارزشمند صنعت نفت در این منطقه از جمله صفر شدن 
حریم چاه ها که مشــکالت بسیاری را برای ساخت و ساز و توسعه 
ی شــهر ایجاد کرده بود – تأمین خوراک پتروپاالیش بختیاری که 
از ســوی مناطق نفتخیز جنوب تعهد داده شد و با ای اقدام ضمن 
ایجاد یک مجتمع بزرگ صنعتی ، اشتغالزایی خوبی هم برای جوانان 
بیکار صــورت می گیرد و همچنین احــداث راه های مواصالتی از 
جمله جاده مسجدسلیمان ایذه که موجب کاهش 100 کیلومتری 
مسافت بین دو شهر می شود ، تقدیر و تشکر کنم و برای همه دست 

اندرکاران این اقدامات از خداوند توفیق مســئلت نمایم . مدیرعامل 
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز طی سخنانی اظهار داشت : 
مسجدسلیمان زادگاه نفت است و این شهر حق بزرگی بر گردن ایران 
و خاورمیانه دارد از این هر کاری که بتوانیم برای توسعه ی این شهر 
انجام دهیم از آن کوتاهی نخواهیم داشت . مهندس بیژن عالی پور 
افزود : دیدن چهره ی کنونی شهر مسجدسلیمان و وجود دهها هزار 
جوان با استعداد و دارای مدرک تحصیلی ولی بیکار مرا بشدت آزار 
می دهد از این رو اجرا برخی پروژه ها در قالب توجه به مســئولیت 
های اجتماعی کمترین کاری است که می توانیم برای مردم خوب 
و نجیــب این دیار انجام دهیم . وی اجرای پروژه های عمرانی و عام 
المنفعه در حوزه های مختلف را اقدام عملی شــرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب برای توجه به زادگاه نفت برشمرد و گفت : برای توسعه 
ی این شهر پروژه های خوبی با مساعدت و توجه وزیر محترم نفت به 
مسجدسلیمان دارند توسط هیأت مدیره ی شرکت ملی نفت تصویب 
شــده که اجرای آنها می تواند چهره ی این شــهر را تا حد مطلوبی 
ترمیم نماید . در پایان این مراسم ، علی عسکر ظاهری نماینده مردم و 
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با اهدای لوح و تندیس 
از همت و اراده ی مهندس بیژن عالی پور مدیرعامل و اعضای هیأت 
مدیره ی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ، مهندس قباد ناصری و 
اعضای هیأت مدیره ی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
در ارائه خدمات مختلف و متنوع به شهروندان شهرهای نفتی حوزه 
ی انتخابیه اش در قالب عمل به مسئولیت های اجتماعی وزارت نفت 

تجلیل و تقدیر کرد .

تبریز - ماهان فالح- مدیریت، مسووالن و کارکنان شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی با حضور در مراسم 
سخنرانی و گلزار شهدای واالمقام در سالروز آزادسازی خرمشهر، یاد 
و خاطره ایثار، عشق، مقاومت و پایداری رزمندگان و حماسه سازان 
دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند. به گزارش خبرنگار ما در تبریز 
به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
آذربایجان شرقی، حجت االسالم بهروزی در جمع نمازگزاران روزه دار 
منطقه ضمن اشاره به حماسه سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر 
در خصوص ســجایای اخالقی، روحیه شهادت طلبی، عشق و ایثار 
رزمندگان جبهه های نبرد حق علیــه باطل در دوران دفاع مقدس 

نیز شــهدای واالمقام مدافع مطالبی را بیان کرد. وی در بخشــی از 
سخنان خود بهره مندی جامعه ایران اسالمی از درس های اخالقی و 
انسان ساز مکتب شهادت و ایثار را ضروری دانست. بنا به این گزارش، 
مدیریت، مسئولین و کارکنان والیتمدار شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه آذربایجان شــرقی با حضور در گلزار شهدا، با نثار 
گل و فاتحه بر روح مطهر شهدای واالمقام، ضمن گرامیداشت سالروز 
فتح خرمشهر و یاد و خاطره ایثار، مقاومت و رشادت شهدای جنگ 
تحمیلی و شهدای مدافع حرم بر عهد و میثاق خود جهت پاسداری 
از ارزشهای واالی انقالب اسالمی ایران، امام راحل)ره( و دفاع مقدس 

تأکید کردند.

اصفهان - قاسم اســد- مدیر آموزش، تشــکیالت و بهبود 
روش های معاونت برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات شهرداری 
اصفهان اعالم کرد: دوره هاي آموزشــي ویژه مدیران شــهرداري در 
بلند مدت با تغییر نگرش در تصمیم گیري ها منجر به ارائه خدمات 
سریع تر و آسان تر به مردم مي شود.   به گزارش اداره ارتباطات رسانه 
اي شهرداري اصفهان، مرتضي نصوحي در حاشیه برگزاري نهمین 
دوره آموزشي مدیران شــهرداري اصفهان افزود: در مدیریت جدید 
شهري تاکنون ســه دوره آموزشــي در زمینه سیستم کارآفرینی، 
شفافیت، پاسخگویي و مبارزه با فساد و تفکر سیستمي برگزار شده 
است. وي با بیان این که این دوره هاي آموزشي منجر مي شود طرح 
هاي شهر بر مباني علمي به روز دنیا اجرا شود، اذعان داشت: بسیاری 

از فرآیندها و روش های انجام کار، نیازمند اصالح و بازنگری اســت 
که در دســتور کار اداره بهبود روش ها قرار دارد و بدون شــک، اداره 
علمي شهر از اتالف منابع و هزینه ها جلوگیري مي کند و همان اداره 

ارزان شهر است.   مدیر آموزش، تشکیالت و بهبود روش های معاونت 
برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات شــهرداری اصفهان با اشاره 
به این که دوره هاي آموزشــي بر اساس نیازسنجي برگزار مي شود، 
تصریح کرد: خوشبختانه 80 درصد مدیران شهرداري از این دوره ها 
به خوبي استقبال کرده اند.  وي اضافه کرد: دوره هاي آموزشي ویژه 
مدیران شهرداري در بلند مدت با تغییر نگرش در تصمیم گیري ها، 
بهبود روند کاري و پرهیز از بخشي نگري تأثیرگذار خواهد بود و به 
ارایه سریع تر و آسان تر خدمات مردم منجر مي شود.  گفتني است 
ساالنه ۲00 دوره آموزشــی در قالب ۷0 هزار ساعت دوره آموزشی 
در بخش های مختلف عمرانی، شهرســازی و سایر موارد مرتبط با 

شهرداری اصفهان برگزار می شود.

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- در راســتای همکاری های 
بیشــتر در زمینه های پژوهشی و فناوری تفاهم نامه همکاری بین 
شرکت گاز اســتان قزوین و پارک علم و فناوری با حضور مهندس 
بوشهری مدیرعامل شرکت گاز استان و دکتر گرجی رئیس پارک علم 
و فناوری قزوین امضا شد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
قزوین، اسماعیل مفرد بوشــهری مدیرعامل این شرکت در جلسه 
شورای پژوهش گفت: این تفاهم نامه به منظور بهره گیری از تجربیات 
و توانایــی های علمی، تحقیقاتی و اجرایی دو ســازمان و بر مبنای 
همکاری های متقابل منعقد شده است. مدیرعامل شرکت گاز استان 

قزوین با اشــاره به مفاد تفاهم نامه امضاء شده تصریح کرد: برگزاري 
سمینارها، دوره ها و کارگاه هاي آموزشي، حمایت از پایان نامه هاي 
تحصیالت تکمیلي با موضوعات مرتبط با فعالیت هاي شرکت گاز 
استان قزوین، برگزاري نشست هاي علمي مشترک، انتقال تجربیات 
و نیازهاي شرکت به دانشگاه و بالعکس و همچنین انجام مشاوره های 
علمي و پژوهشي جهت اجرایی شدن پروژه هاي مطالعاتي و پژوهشي 
شرکت گاز را از مهمترین مواردی دانست که امید است با امضای این 
تفاهم نامه بتوان هرچه زودتر بســتر مناسبی جهت عملیاتی شدن 

آنها را فراهم کرد. 

تبریز - ماهان فالح- جلسه اختتامیه برنامه ارزیابی عملکرد سال 
۹۶ "معاونت بهره برداری" شرکت برق منطقه ای آذربایجان پس از 
پنج روز بازدید میدانی و بررسی های فشرده توسط تیم ارزیابی اعزامی 
از سوی شرکت توانیر، برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، این 
جلسه با حضور میالنی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان، 
اعضای تیم ارزیابی، جمعی از معاونان و مدیران شرکت بویژه مدیران، 
روسا و کارشناسان ارشد معاونت بهره برداری در سالن جلسات این 
شــرکت ترتیب یافت .در این جلسه ابتدا میالنی مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای آذربایجان با اشــاره به تاریخچه ممیزی ها و ارزیابی 
های ساالنه در صنعت برق کشور، یکی از ویژگیهای مثبت و بارز این 
ارزیابی ها را انتقال دانش مدیریتی و فنی و تسری تجربیات موفق در 
مجموعه صنعت برق کشور دانست و تصریح کرد: در کنار نکات بارز 
و موفــق، نکات قابل بهبود نیز در این ارزیابی ها اعالم می گردد که 

ما باید این موارد را به مثابه " هدیه" برای خود قلمداد کنیم چرا که 
رفع مشــکل و بهبود آن، موجب تعالی و تسریع در پیشرفت کارها 
خواهد بود. میالنی با بیان حدیثی از حضرت علی )ع( مبنی بر اینکه" 

ذکات علم، نشر آن است"، ارزیابی ازعملکردها و انتقال تجربیات از 
سایر بخش ها و شرکت ها را نمونه ای از این سخن ارزشمند قلمداد 
کرد. مدیرعامل برق منطقه ای آذربایجان، ارزیابی را دارای ماهیت و 
شخصیت خاصی قلمداد کرد که مسئولین بخش ارزیابی شونده هر 
آنچه که در جهت بهبود شرایط و نتایج آن موثر خواهد بود، با صراحت 
تبیین می کنند که این امر، کاری ارزشــمند است. میالنی در پایان 
سخنان خود از سرارزیاب و سایر اعضای تیم ارزیابی درخواست کرد تا 
هر نکته ای که موجب می گردد شرکت را یک قدم به جلو و خدمت 
بهتر و کار علمی رهنمون می سازد در اختیار مسئولین شرکت قرار 
دهند. الزم به ذکر است برنامه ارزیابی عملکرد سال ۹۶ معاونت بهره 
برداری شرکت برق منطقه ای آذربایجان طی روزهای ۲۲ لغایت ۲۶ 
اردیبهشــت ماه ســال جاری به مدت پنج روز با حضور تیم ارزیابی 

اعزامی شرکت توانیر به انجام رسید.

تقدیر عضو كمیسیون انرژی مجلس از مدیرعامل شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب

مدیران و کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی 
سالروز آزادسازی خرمشهر را گرامی داشتند

آموزش مدیران شهرداري با هدف اداره علمي و ارزان شهر

امضای تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی مابین شرکت گاز استان قزوین و پارک علم و فناوری 

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان:

ویژگی مثبت و بارز ارزیابی ها انتقال دانش مدیریتی و فنی در مجموعه صنعت برق کشور است

ســاری - دهقان - نشســت صمیمی رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی مازندران با دبیــران کانون ها، انجمــن های علمی و 
مسئولین تشکلهای دانشــجویي این دانشگاه برگزار شد. دکتر 
ســید عباس موســوی رئیس دانشگاه علوم پزشــکی مازندران 
در ایــن دیدار صمیمانه  ضمن تبریک فرا رســیدن ماه مبارک 
رمضــان و آرزوي قبولي طاعات و عبادات دانشــجویان با بیان 
اینکــه  حضور در ایــن جمع فرهیخته و شــنیدن دغدغه ها و 
چالش هــاي آنان  فرصت مغتنمي در جهت رفع مشــکالت و 
پیگیري مســائل مطرح شده است ، گفت: مسئوالن دانشگاه در 
راســتاي رفع چالش های قشر دانشــجویی با بینشی یکسان و 

بدون در نظر گرفتن تفاوت ها تالش خواهند کرد. دکتر موسوی  
تصریح کرد : خوشــبختانه در حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه 

نسبت  به رفع دغدغه ها و چالش های دانشجویان ، تمام تالش 
خود را به کار می بندند. رییس دانشــگاه علوم پزشکی مازندران  
با اشــاره به فرمایشات رهبر معظم انقالب بر لزوم توجه بیش از 
پیش به بحث فرهنگ در دانشــگاه ها گفت : تشکل ها و کانون 
های دانشــجویی موجب ارتقاي فعالیت هاي علمي، اجتماعي، 
فرهنگي و سیاســي  دانشــجویان در دانشــگاه مي شوند . در 
ادامه این دیدار صمیمی نمایندگان کانونها، تشــکلهای بســیج 
دانشجویی و انجمن اسالمي ، نشــریات دانشجویي، انجمنهاي 
علمي و کانونهاي نهاد رهبري و انجمن هاي ورزشــي   به بیان 

مشکالت و موانع خود پرداختند.

نشست رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با دبیران کانون ها، انجمن های علمی و مسئولین تشکلهای دانشجویی

حجت االسالم طباطبایی عنوان کرد: 
استقبال گسترده زائران از مراسم جمع خوانی قرآن در بقاع ناحیه 1

قم- خبرنگار فرصت امروز- رئیس اوقاف ناحیه یک شهرســتان قم گفت: در ماه رمضان امســال شاهد استقبال گسترده از 
مراسم جمع خوانی قرآن کریم در بقاع متبرکه این ناحیه بوده ایم. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، 
حجت االسالم سید محمد باقر طباطبایی اظهار کرد: رمضان ماه بهار قرآن و توجه بیشتر به این کتاب آسمانی است و هر چند توصیه 
شده در همه روزها و ساعت ها، به قرآن پناه ببریم، ولی در ماه رمضان فرصت بیشتری برای این کار فراهم است. وی افزود: با توجه به 
مأموریت های سازمان اوقاف که یکی از آنها توسعه فعالیت های قرآنی است، مراسم جمع خوانی و ترتیل خوانی قرآن در بقاع متبرکه 
سراسر کشور همزمان با ماه مبارک رمضان برگزار می شود. مدیر اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرستان قم خاطرنشان کرد: بقاع 
متبرکه شاخص این ناحیه هم در ماه رمضان امسال، مجری طرح ترتیل خوانی قرآن هستند. وی با بیان اینکه مراسم جمع خوانی قرآن 
کریم به مدت 30 روز در سه بقعه متبرکه ناحیه یک شهرستان قم برگزار می شود عنوان کرد: آستان مقدس امامزادگان حمزه)ع(، 
سید علی)ع( و علی بن جعفر)ع( میزبانان این مراسم معنوی و نورانی هستند. طباطبایی گفت: طی هشت روز اجرای این طرح و به 
طور متوسط روزانه 1۵ هزار نفر در سطح ناحیه یک شهرستان قم در مراسم جمع خوانی قرآن کریم شرکت می کنند که نشان دهنده 
استقبال گسترده زائران حرم های مطهر امامزادگان از این اقدام است. مدیر اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرستان قم افزود: در 
کنار مراسم جمع خوانی، شاهد اقامه نماز جماعت طی دو وعده ظهر و مغرب در 1۵ بقعه متبرکه و نماز جماعت صبح در دو بقعه 

امامزادگان موسی مبرقع)ع( و سید علی)ع(، هستیم.

استاندار کرمانشاه:
فضای کسب وکار استان نامناسب است

کرمانشــاه - دشتی - هوشنگ بازوند در جلسه شــورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی ،برگزار شد، با اشاره به وضعیت 
نامناسب فضای کسب و کار در استان کرمانشاه، اظهار کرد: مهمترین دلیل این فضای کسب و کار نامناسب ساختارهای دولتی و 
بانک ها هستند.  بازوند افزود: بخش خصوصی گناهی ندارد که بار برخی مسائل کشور  از جمله رکود، توقف های مقطعی صادرات، 
تحریم ها و ... را به دوش بکشد. وی تاکید کرد: سیستم کنونی مخصوصا در بانک ها برای بخش خصوصی بسیار دشوار است. استاندار 
کرمانشاه با بیان اینکه اقتصاد در کشور ما بانک محور است، ادامه داد: بخش خصوصی ما در بسیاری از موارد منابع چندانی ندارد و 
در این شرایط بانک ها باید به کمک بخش خصوصی بیایند. از سوی دیگر بخش خصوصی هم باید بانک ها را به عنوان شریک خود 
بپذیرند. بازوند برای حل مشکالت بین بانک ها و بخش خصوصی پیشنهاداتی داد و گفت: یا باید کمیته ای متشکل از نماینده بانک 
ها و بخش خصوصی تشکیل شود و سر مشکالت به توافق برسند و یا اینکه بانک ها مجموعه از موانع که پیش روی بخش خصوصی 
وجود دارد و مورد تایید آنها اســت را شناســایی کنند تا برای حل آن اقدام شود. وی تصریح کرد: بانکها موظفند ایراداتی که بانک 
مرکزی یا بازرسی به آنها می گیرد را احصا کنند تا از طریق بازرسی یا شورای گفت و گو حل و فصل شود. استاندار کرمانشاه با اشاره 
به حدود ۲0 مورد اختالف نظری که بین بانکها و بخش خصوصی وجود دارد، تاکید کرد: بانکها و بخش خصوصی باید به ادبیات 
مشترک برسند. بازوند خاطرنشان کرد: البته به برخی از این موارد ایراد اساسی وارد است، برای مثال مسدود کردن 10 تا 1۵ درصد 

از تسهیالت بانکی واقعا کاری غیرقابل قبول است. 

موافقت کنفدراسیون بسکتبال آسیا با میزبانی گرگان برای رقابت های بسکتبال غرب آسیا
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل ورزش و جوانان گلستان از موافقت کنفدراسیون بسکتبال آسیا با میزبانی گرگان برای 
رقابت های بسکتبال غرب آسیا خبر داد.به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان گلستان، دکتر بهمن طیبی درباره برگزاری 
مسابقات بسکتبال غرب آسیا در گلستان گفت: خوشبختانه کنفدراسیون بسکتبال آسیا با میزبانی گرگان برای این مسابقات موافقت 
کرده است.وی ادامه داد: خوشبختانه تالش هایی که در حال انجام است به سمتی پیش می رود که شاهد گلستانی متفاوت در عرصه 
ورزش باشیم.مدیرکل ورزش و جوانان گلستان گفت: برای برگزاری هرچه بهتر مسابقات بین المللی که بنا داریم هفت تورنومنت بزرگ 
ورزشی را امسال در گلستان اجرا کنیم، نیاز است تمامی دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و مردم شریف استان گلستان وارد 
عرصه شوند تا ثابت کنیم لیاقت استان گلستان در عرصه ورزش بیش از این است.طیبی با تقدیر از نگاه مثبت استاندار گلستان درباره 
برگزاری برنامه های بزرگ ورزشی گفت: همه ما باید از این فرصت ارزشمند بهترین استفاده را ببریم و این نکته الزم به ذکر است، 
اجرای مسابقات بین المللی در گرگان نه تنها به توسعه ورزش بلکه به توسعه اقتصاد، گردشگری، صنعت هتلداری، رونق رستوران ها و 
اماکن تفریحی کمک خواهد کرد.وی تاکید کرد: استان گلستان با برگزاری چنین رویدادهای مهم ورزشی نشان می دهد در عرصه های 

مختلف دارای توانمندی باال و ظرفیت ارزشمند بومی است.

از 98 کارگر نمونه شرکت توزیع نیروي برق استان گلستان تجلیل شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به مناسبت روز جهاني کار و کارگر با حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان، 
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان، مدیراني ستادي و شهرستاني از ۹8 کارگر نمونه شرکت توزیع نیروي برق استان گلستان 
تجلیل شد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان گلستان در مراسم روز کار و کارگر با تبریک اعیاد شعبانیه و این روز به تمام 
تالشگران این عرصه اظهار داشت: روز جهاني کار و کارگر بهانه اي است براي تکریم انسان هایي که تمام همت خود را براي آباداني 
و پیشرفت جامعه قرار مي دهند.مهندس علی اکبرنصیري به دیدگاه اسالم در خصوص کار به عنوان عملي دنیوي و اخروي و محور 
زندگي اشاره کرد و اظهار داشت: کار به رشد عقالني انسان کمک مي کند.وي همچنین افزود: در فرمایشات ائمه اطهار آمده است که 
کسي که به کار و تالش مشغول است از کسي که کار را رها کرده و به عبادت مشغول است در نزد خدا جایگاه باالتري دارد.نصیری 
در ادامه سخنانش اظهار کرد :حرکت در مسیر اصالح مصرف نیازمند یک عزم ملي است و تفاهم نامه هایي را با صنعت و کشاورزي 
منعقد کردیم.مهندس علی اکبر نصیری مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در ادامه، مدیریت استراتژیک را یکی 
از مهمترین ابزارهای حصول موفقیت سازمان در آینده و جوهره استراتژی را تمرکز منابع محدود برمسائل معدود سازمان دانست.
وی ادامه داد: لزوم وجود برنامه استراتژیک به جهت جلوگیری از انجام کارهای پراکنده، ایجاد چالش با هدف تعالی سازمانی و بهبود 
مستمر و ارتقای مدیریت و توانمندی های نیروی انسانی از طریق اجرای پروژه های بهبود مرتبط با برنامه استراتژیک می باشد و 
کارکنان شایسته نقش کلیدی در موفقیت شرکت دارند و وجود نظم فکری و ایجاد نگرش درست به جهان ، بدون تردید در بهبود 
عملکرد کارکنان اثردارد.همچنین معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به نحوه انتخاب کارگران نمونه اشاره 
کرد و اظهار داشت: امسال با مجوز مدیرعامل و هیئت مدیره محترم تعداد کارگران نمونه نسبت به سال قبل 1۲ درصد رشد داشته 
است، دارا بودن باالترین امتیاز ارزیابی در سال۹۶ رعایت نظم و انضباط اداری، نداشتن پرونده در کمیته انضباطی و رعایت شئونات 

اسالمی و دارا بودن تخصص الزم در کارهای محوله از شاخصهای تعیین و  انتخاب کارگران نمونه بوده است.

دوره آموزشی تخصصی پدافند غیرعامل درشهرداری بندرعباس برگزار گردید 
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیر بحران وپدافند غیرعامل شهرداری بندرعباس گفت: این دوره طی دو روز، 
ویژه مدیران و پرسنل شهرداری برگزار گردید، که در طول این دوره تهدیدات و نحوه برخورد با آنها در حوزه شهری تشریح شد. به 
گزارش خبرنگار پایداری ملی حمیدرضا حیدری پوری در حاشیه برگزاری دوره آموزشی تخصصی پدافند غیرعامل گفت: این دوره طی 
دو روز، ویژه مدیران و پرسنل شهرداری برگزار گردید، که در طول این دوره تهدیدات و نحوه برخورد با آنها در حوزه شهری تشریح 
شد. مدیر بحران وپدافند غیرعامل شهرداری بندرعباس با بیان اینکه این دوره با حضور و تدریس سه نفر از مدرسین برجسته کشوری 
برگزار شد، افزود: هدف از برگزاری این کالس آموزشی افزایش هرچه بیشتر دانش، باال بردن سطح علمی و آموزشی و آگاهی مدیران 
و مسئولین شهرداری در موارد اضطراری و آمادگی هرچه بیشتردرمقابل هر گونه تهدیدات است. وی با اشاره به اینکه این مدرسین به 
تدریس تخصصی موضوع پدافند غیرعامل که در یک دوره ۲روزه در محل سالن فردوسی شهرداری بندرعباس برگزار شد، تصریح کرد: 
این اساتید باتوجه به افزایش تهدیدات بیوتروریستی، سایبری و زیستی، افزایش پایداری وکاهش آسیب پذیری زیرساخت ها درمقابل 
تهدیدات ازطریق آموزش، برنامه ریزی، سازماندهی و فرهنگ سازی جهت پیشگیری و دفع این تهدیدات و حوادث را مورد بررسی قرار 
دادند. حیدری پوری خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان در این دوره با مباحثی همچون تعاریف پدافندغیرعامل، انواع دفاع غیرعامل، 

راهکارها و لزوم توجه به دفاع غیرعامل، تاریخچه پدافند، مقاوم سازی و استحکام در این رمینه آشنا شدند. 

در دیدار مدیرکل میراث فرهنگی و رئیس جهاد دانشگاهی ایالم تاکید شد:
ضرورت بازنگری در سند جامع توسعه گردشگری استان

ایالم- هدی منصوری- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: طبق پیش بینی های صورت گرفته 
صنعت گردشگری در آینده به صنعت اول دنیا تبدیل خواهد شد، چون صنعتی پاک است که به محیط زیست صدمه وارد نمی کند، 
به جوامع و فرهنگ ها احترام می گذارد و ۶0 تا ۷0 درصد آن مبتنی بر فکر و ایده است.  »عبدالمالک شنبه زاده« در دیدار با رئیس 
جهاددانشگاهی استان، ایالم را در تمامی تقسیم بندی های گردشگری از قبیل تاریخی، طبیعی، اقوام، دفاع مقدس و مذهبی مستعد 

دانست و افزود: ایالم با تمامی این پتانسیل ها، در حوزه گردشگری ناشناخته مانده است. 
وی سند توسعه گردشگری استان را نیازمند بازنگری ذکر و عنوان کرد: در این سند به دلیل قدیمی بودن، بسیاری از الزامات جدید 
از جمله رویداد اربعین دیده نشده است.  شنبه زاده صنعت گردشگری را پازلی دانست که اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری بخش کوچکی از آن است و افزود: در سند جامع توسعه گردشگری باید سهم و وظایف هر یک از ادارات و ارگان ها در 
حوزه گردشگری تعریف شود.  مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تصریح کرد: موانع گردشگری استان قابل 
رفع هستند ولی این امر در صورتی محقق خواهد شد که تبدیل به خواست و دغدغه همگی شود  رئیس جهاددانشگاهی ایالم در 
این دیدار گفت: مزیت های نسبی هر یک از شهرستان های ایالم در جذب توریست توسط جهاددانشگاهی ایالم در دست بررسی 
است.  »سید غالمرضا حسینی« اظهار کرد: در بحث توریسم ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه روستایی وجود دارد که به خوبی 

شناسایی و مورد توجه واقع نشده اند. 
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 اپل قابلیت باز کردن
 NFC در منزل یا خودرو توسط

آیفون را ارائه می کند؟ 
بن��ا بر گزارش ه��ا احتماال به زودی می ت��وان عالوه بر 
پرداخت کرایه تاکس��ی توسط NFC آیفون، در منزل یا 

خودرو خود را با استفاده از آن باز کرد. 
ب��ه گزارش دیجیات��و، NFC از س��ر واژه های عبارت 
Near Field Communication ی��ا ارتباط حوزه 
نزدیک گرفته ش��ده و همانطور ک��ه از نامش بر می آید 
امکان ارتباط کوتاه برد دس��تگاه ها ب��ا یکدیگر را فراهم 
می کن��د. ب��رای این منظور دس��ت کم به یک دس��تگاه 
فرس��تنده نیاز است و البته دس��تگاهی که سیگنال ها را 

دریافت کند. 

منبع��ی که کاربردهای جدی��د را مطرح کرده، خبر از 
آماده شدن اپل برای ارائه یک به روز رسانی اساسی برای 
چیپ NFC آیفون می ده��د. اکنون یکی از اصلی ترین 
استفاده های این سیتم در آیفون ها، در سیستم پرداخت 

اپل است. 
بن��ا بر گزارش ها هم اکنون تعدادی از کارمندان اپل به 
 NFC قابلیت های جدید دسترسی دارند و با استفاده از
آیفون های خود به ادارات و س��اختمان ها در مقر اپل در 
کوپرتینو دسترسی دارند. البته همین حاال هم قفل های 
مبتن��ی ب��ر بلوتوث متع��ددی در بازار وج��ود دارند که 
می توان با گوشی هوشمند آنها را باز کرد، ولی قفل های 

مجهز به NFC گزینه امن تری به نظر می رسند. 
ب��ر طبق ای��ن گزارش، اپ��ل از س��ال 2014 در حال 
هم��کاری با ش��رکت تولید کننده سیس��تم های امنیتی 
»HID Global«  اس��ت ت��ا ب��رای آیفون ه��ا قابلیت 
دسترس��ی ب��ه س��اختمان ها و ادارات فراهم ش��ود. این 
کمپانی همچنین ب��ا ش��رکت »Cubic«، تولید کننده 

کارت های عبور و مرور در حال همکاری است. 
هم اکنون امکان پرداخت کرایه تاکسی در ژاپن، لندن، 
بخش های��ی از چی��ن و نی��ز برخی از ش��هرهای آمریکا 
فراهم شده، ولی همکاری با Cubic موجب می شود که 
آیفون ها امکان استفاده به عنوان کارت های عبور و مرور 

در سراسر دنیا را داشته باشند. 
گزارش ه��ا اش��اره به این موض��وع دارند ک��ه اپل در 
کنفران��س توس��عه دهندگان خود ک��ه از 14 خرداد ماه 
آغاز خواهد ش��د، به معرفی فن��اوری مورد بحث خواهد 
پرداخ��ت. در ص��ورت عرض��ه این فن��اوری، آیفون های 
ساخت سال 2014 و به بعد قادر خواهند بود با دریافت 
به روز رسانی نرم افزاری، از قابلیت های جدید بهره ببرند. 

 

مثالی خ��وب از ذات روابط عمومی خوب و توانایی 
تکنول��وژی، توانمندس��ازی مردم ب��رای ایجاد روابط 
به وس��یله وبالگ نویسی مشخص می شود. در ادامه به 
بیان چند قانون ساده برای ایجاد ارتباط از طریق یک 

وبالگ روابط عمومی با یک برند خواهیم پرداخت.
ابتدا باید توجه داشت که وبالگ ها شخصی هستند 
و به بیان نظرات و عالیق نویسنده وبالگ می پردازند. 
توجه به این موضوع موجب درک روش��ی گس��ترده 
می ش��ود که یک رواب��ط عمومی حرفه ای ب��ا نیاز به 
ایمیل ه��ای کوتاه و مختصر، خ��ط موضوع آموزنده و 
نبود ضمایم، به نویس��نده وبالگ نزدیک می شود. اگر 
می خواهی��د با یک وبالگ نویس رابط��ه ایجاد کنید 
به یاد داش��ته باشید که بیش��تر آنها به قدرت ایده یا 

نقطه نظر عالقه مند هستند، نه مخاطب خود. 

تکنولوژی مفاهیمی برای روش��ی که پیام ها ایجاد 
و تحویل می ش��وند، دارد. ای��ن موضوع با قانون قبلی 
رابطه مس��تقیم داش��ته و ارائه پیام ها مشخصا بخش 

مهمی از کار یک روابط عمومی حرفه ای است. 
تکنول��وژی در ح��ال تغییر ش��کل به س��اختارها، 
فرهنگ ها و مدیریت سازمان ها با تغییر روش مدیریت 
درونی روابط عمومی است. یکی از جالب ترین تأثیرات 
دیجیتال، گسترده کردن سلسله مراتب سازمانی است. 
افراد با دستیابی بیشتر به داده های مرتبط تر و بیشتر، 
احتماال کمتر ناامید هس��تند و مشارکت بیشتری در 
تولید دارن��د و دیگر احتیاجی کنترلی بر س��ازه های 

مدیریت امروز ندارند. 
ارتباط��ات دیجیت��ال، تقس��یم درون��ی و بیرونی 
اطالعات را راحت تر کرده و درنتیجه آن، س��ازمان ها 

می توانند صادق تر و ش��فاف تر باشند. همچنین درک 
بیش��تر میان گروه های مختلف و غلبه بر چالش های 
زم��ان و فاصله را تضمین می کند و تکنولوژی موجب 

همکاری بیشتر و عدم تمرکز بیشتر می شود. 
باید توجه داشت که تغییر کامل زمانی روی خواهد 
داد که جهانی سازی با تکنولوژی ترکیب شود. این کار 
مردم را قادر می سازد تا در مناطق جغرافیایی با توجه 
به ضعیف شدن توانایی با فاصله و زمان ارتباط برقرار 
کنن��د. در این موقعیت درس��تی، گفت وگو و اعتماد 
بیش��تر از هرزمان��ی اهمیت دارد. به عبارت س��اده تر 
هرچقدر جهان پیچیده تر می ش��ود، اهمیت گفت وگو 
با اف��رادی که موافق اند و کس��انی ک��ه مخالف اند یا 

تصمیمی نگرفته اند بااهمیت تر خواهد شد. 
hormond :منبع

نقش وبالگ نویسی در بهبود روابط عمومی

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 977 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس:  برای طراحی این برنامه باید 
بر حوزه هایی تمرکز کنید که کارمندان شما برای 

انجام فروش به نحو احسن باید آن را بشناسند . 
با توجه به دامنه وسیع موضوعات مطرح شده در 
ای��ن حوزه، پیش از هر چیز باید مباحث مورد نظر 
را اولویت بندی کنید . برنامه آموزش فروش��ندگان 
عموما مواردی چون دانش شرکت، دانش محصول، 
تکنیک های فروش، دانش مشتری، دانش رقابتی و 

مدیریت زمان و مکان را در برمی گیرد.

کارمندان ش��ما بای��د اطالعات کاف��ی را درباره 
ابعاد فعالیت شرکت، تاریخچه و شهرت آن داشته 
باش��ند ت��ا در مواقع ل��زوم، اطالعات کاف��ی را به 

مشتری منتقل کنند . 
ای��ن مس��ئله در مورد کس��ب و کارهای خدماتی 
بیشتر نمود پیدا می کند . مرحله بعدی شناساندن 
محصول ی��ا خدمت به کارمندان اس��ت . اطالعات 
 کارمن��دان در ای��ن خص��وص بای��د دائم��ا به روز 
ش��ود .  بخش بع��دی معرف��ی تکنیک های فروش 
براس��اس نحوه رفتار مشتریان است . سپس باید به 
کارمندان آموزش داده ش��ود که مشتریان شرکت 

چه کسانی هس��تند، کجا هستند و چقدر اهمیت 
دارن��د . مدیر ف��روش همچنین بای��د اطالعاتی را 
درباره سیاست های اعتباری، ضمانتنامه ها، مزایا و 
معایب رقابتی و خط مش��ی های کلی به کارمندان 
انتق��ال دهد تا بدانند که برای چه رقابت می کنند . 
مرحل��ه بع��دی، برنامه ریزی برای فروش اس��ت تا 
جلسه های ناکارآمد و اقدامات بیهوده حذف شود . 
در پایان تاکی��د می کنیم که برنامه های آموزش 
فروش باید به دس��ت مربیان حرف��ه ای و ترجیحا 
در محل کار برگزار ش��ود تا بهترین نتیجه را برای 

پیشبرد فروش به همراه داشته باشد.

طراحی برنامه آموزشی

پرسـش: تصمیم دارم برای آموزش کارمندان بخش فروش شـرکت، یک برنامه آموزشی طراحی کنم . به طور کلی 
چه نکاتی را باید مورد نظر قرار بدهم؟  کلینیک کسب و کار

نشانه هایی از اینکه در مسیر شغلی 
اشتباه قرار دارید

 قرار گرفتن در موقعیت یا مس��یر ش��غلی بد، عالوه بر 
ناکامی های مادی باعث بیماری  های روحی نیز می شود. 
اما چگونه می توان نامناسب بودن شغل را تشخیص داد؟ 
فعالیت در مس��یر ش��غلی اش��تباه اتفاق غیر معمولی 
نیس��ت. طبق اظهارات کارن الیزاگا، مربی کس��ب وکار و 
مؤل��ف کتاب »نقطه عطف خود را پیدا کنید«، همیش��ه 
به آسانی نمی توان بین موقعیت شغلی بد و مسیر شغلی 
بد تمایز قائل ش��د. اگر از ش��غل تان ناراحت هس��تید و 
نمی توانی��د با این مس��ئله کنار بیایید، ام��ا درباره تغییر 
ش��غل مطمئن نیس��تید، در ادام��ه راهکار های��ی برای 

تشخیص این امر ارائه می دهیم. 
با وجود تالش سخت، نتایج رضایت بخشی ندارید

در مقال��ه ایزاگا آمده اس��ت که اگر ب��ه محیط کاری 
و ش��غل خ��ود عالقه مند هس��تید ولی با وج��ود به کار 
گرفتن تمام تالش، نتایجی در حد بقیه همکاران کسب 
نمی کنی��د، دلیلی بر نداش��تن مهارت کاف��ی یا کمبود 

استعداد الزم برای موفقیت در آن شغل است. 
درباره کار بسیار شکوه و گالیه می کنید

اگر ش��کایت و ناله های شما از کار بیش از حد معمول 
است، احتماال مسیر اشتباه را انتخاب کرده اید. به عقیده 
کارشناس��ان نش��انه دیگر مسیر شغلی اش��تباه، افکار و 

احساسات منفی پس از انجام وظایف است. 
حوزه ای که در آن کار می کنید با اعتقادات شما در 

تضاد است
شاید انگیزه هایی مانند موقعیت مکانی، پرستیژ شغلی 
و درآمد خوب در ابتدا بتوانند ش��ما را ترغیب به پذیرش 
کار کنن��د. اما با وج��ود چنین مزای��ای منحصربه فردی 
وج��دان و ش��خصیت تان نمی توان��د ب��ا خط مش��ی و 
سیاس��ت های کاری مجموعه کنار بیاید و سرانجام دچار 

استهالک روحی خواهید شد. 

استفاده ای از استعداد های تان نمی کنید
هر کسی دوست دارد در حرفه ای مشغول به کار باشد 
که اس��تعداد هایش را تقویت کند و از نقاط ضعفش دور 
باش��د. وقتی در فعالیتی باشید که از هیچ  کدام از نقاط 
قوت خود به��ره ای نمی برید، به روزمرگی دچار خواهید 
ش��د و لذتی از شغل خود نخواهید برد. این مسئله دلیل 

روشنی برای تغییر مسیر کاری است. 
آرزوی خالص شدن دارید

اگ��ر در موقعیتی هس��تید که دغدغه ای نس��بت به از 
دس��ت دادن کارتان ندارید یا حتی آرزوی اخراج ش��دن 
داشته باشید، چنین روحیه ای کامال بیانگر اشتباه بودن 

مسیر شغلی است. 
اگ��ر هر یک از موارد باال در مورد ش��ما صدق می کند 
نش��ان دهنده اش��تباه بودن مس��یر و حرفه شغلی است. 
اعتمادبه نفس خود را از دس��ت ندهید. کس��ی ش��ما را 
مجبور به ماندن در آن وضعیت نکرده اس��ت و برای پیدا 
کردن ش��غل جدید همیشه الزم نیس��ت از ابتدا شروع 
کنید. برای تصمیم گیری در مورد تغییر شغل به سؤاالت 

زیر پاسخ دهید. 
- در باطن خود چه کسی هستید؟ 

- چه مهارت هایی دارید؟ 
- چه چیزی به شما انگیزه می دهد؟ 

- چه چیزی شما را خوشحال می کند؟ 
متأسفانه بسیاری از افراد سؤال آخر را نادیده می گیرند 
و با هدف حفظ منبع درآمد، چشم ش��ان را روی انگیزه و 
آرزوهای خود می بندند و بیش��تر به دنبال شغل  های در 

دسترس  هستند. 
در ادامه به اس��تفاده از مهارت ها و تخصص های تان در 
شغل و حرفه ای جدید فکر کنید. فراتر از تصور خودتان 
بس��یار متعجب خو اهید ش��د که چقدر ق��ادر به تطبیق 

مهارت های تان با شغل های جدید هستید. 
پس از انتخاب ش��غل جدید با اف��رادی که در آن کار 
س��ابقه و تخصص خوبی دارند مش��ورت کنی��د و از آنها 
اطالعاتی درب��اره فرصت های جدید در آن حوزه و نحوه 
شروع فعالیت بگیرید. آیا به یادگیری مهارت یا تخصص 
خاصی نیاز است؟ آیا باید در کالس های آموزشی خاصی 
ثبت  نام کنید ی��ا با کارآموزی می توانید مهارت های الزم 
را کس��ب کنید؟ این اطالعات به شما کمک می کنند که 
تصمیم دقیق تری در مورد پیش نیاز های ش��غل بگیرید. 
ش��اید خالف تصور خودتان در وضعیت فعلی نیز از همه 

شرایط الزم برای آن کار برخوردار هستید. 
برای کس��ب تجربه  در ش��غل جدید بهتر است قبل از 
درخواست رسمی مدتی به کارآموزی بپردازید. به عقیده 
یک��ی از مربیان کس��ب وکار اگر می خواهی��د وارد حرفه 
جدیدی ش��وید ولی احس��اس می کنید هنوز از تخصص 
کاف��ی برخوردار نیس��تید، بهتر اس��ت در ش��رکت  های 
دیگ��ری مدتی به کارآموزی و کس��ب تخصص و تجربه 
بپردازید. این کار سبب می شود به مرور تخصص های تان 
را رش��د دهید و از بسیاری از اش��تباه های متداول افراد 

تازه کار دور باشید و بتوانید بهتر رقابت کنید. 
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 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

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

چاپ: هنر سرزمین سبز توزیع: نشر گستر امروز
آدرس: میرزای شیرازی- نبش کوچه چهارم - پالک 68- واحد 4

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

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

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