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تحریم های اقتصادی چگونه بی اثر می شوند؟ 

مقاوم سازی اقتصاد 
در شرایط تازه

زمزم��ه تحریم های تازه علیه کش��ورمان از ماه ها پیش ش��نیده می ش��د؛ از همان روزهایی ک��ه دونالد ترامپ 
رئیس جمه��ور آمری��کا بن��ای خ��روج از توافق برجام را گذاش��ت. هرچند مس��ئوالن دولتی اع��ام می کنند که 
برنامه ری��زی ب��رای مواجهه با ش��رایط تازه از ش��ش ماه پیش از اع��ام زمان بندی آمریکا را در دس��تور کار قرار 
داده اند، اما با این حال برخی بازارها از جمله بازار ارز نتوانس��ت در مقابل تهدیدها آنطور که باید مدیریت ش��ود...

 رئیس سازمان بورس در دیدار با اعضای هیأت مدیره
انجمن خبرنگاران و نویسندگان بازار سرمایه مطرح کرد

 اهمیت نقش رسانه
در بهبود شرایط بازار سرمایه
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دامنه جنگ تعرفه ای آمریکا به اروپا، کانادا و مکزیک رسید

جبهه های جدید در جنگ تجاری

اپل چگونه اپل شد؛ متفاوت بیندیش! 
چگونه برترین استعدادها را به شرکت جذب کنیم

فروش بازی اعداد نیست؛ بازی احتماالت است
معجزه برترین تبلیغات تمام دوران ها

ندایی برای گلوله های توپ
پیاده سازی دیجیتال برندینگ موفق

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 ارزش بازار مایکروسافت
 با عبور از 750 میلیارد دالر
آلفابت را پشت سر گذاشت

4
 FAN ID فرصت امروز: هفته گذشـته بود که بانک مرکزی

)بلیت مسـابقات جام جهانی فوتبال( را به رسمیت 
شناخت و اعالم کرد مسافرانی که برای تماشای...

سوال ارزی بدون جواب قانونی

چالش ارزی مسافران جام 
جهانی روسیه

یادداشت
 رتبه بندی شرکت ها

 ضرورتی ملی

مش��اوران مدیری��ت بر این 
عقیده اند که مشکات کنونی 
کش��ور  کس��ب وکار  فض��ای 
اگرچه به شدت از نوع و سطح 
روابط بین الملل ایران با سایر 
کش��ورها اث��ر می پذی��رد، اما 
بخ��ش مهم��ی از چالش های 
موجود در این فضا ناش��ی از 
عوام��ل تأثیرگ��ذار در درون 
کش��ور اس��ت که متأس��فانه 
ط��ی س��ال های متم��ادی با 
روبه رو  مس��ئوالن  بی توجهی 
بوده و اکنون ب��ه عارضه های 
کس��ب وکار  محیط  در  جدی 
تبدیل شده اند. عدم شفافیت 
در فض��ای اقتصادی، باألخص 
ب��ا  بنگاه ه��ا  تعام��ات  در 
در  حاکمیت��ی  نهاده��ای 
حمایتی  برنامه های  چارچوب 
اس��ت  معضات��ی  جمل��ه  از 
ک��ه منابع در دس��ترس ما را 
باألخ��ص در س��ال های اخیر 
به هدر داده و شرایط فساد و 
رانت را در سطح وسیعی برای 

سودجویان مهیا کرده است. 
ادامه در همین صفحه

محمود اولیائی
 رئیس هیأت مدیره انجمن 

مشاوران مدیریت ایران

88936651

ادامه از همین صفحه
در محیط ه��ای کس��ب وکار قربانی اصل��ی بنگاه ها و 
س��ازمان هایی هستند که س��عی دارند با فعالیت سالم و 
شفاف در مسیر توسعه خود و کشور گام بردارند و بی شک 
منافع اصلی عاید آن دسته از سودجویان خواهد شد که 
در پوشش فعال اقتصادی به دنبال ایجاد روابط ناسالم و 
جذب منابع موجود برای اهداف و منافع ش��خصی خود 

هستند. 
یکی از راه های ایجاد تمایز بین این دسته از سودجویان 
و کارآفرینان واقعی در تمام حوزه های کس��ب وکار تکیه 
 بر ارزیابی و رتبه بندی های حرفه ای توسط مراکز معتبر، 

مستقل و ملی است. 
چنانچه بتوان مراکز قابل اتکا، مس��تقل و دانش بنیان 
را ب��رای ارزیابی و تعیی��ن رتبه بنگاه ه��ای اقتصادی یا 
سازمان های مردم نهاد و حتی دستگاه های خدمت دهنده 
در نظام حاکمیتی ایجاد نم��ود آنگاه می توان حداقل به 
اخذ نتایج چشمگیر در دو حوزه زیر اطمینان پیدا کرد. 

1 -  شناسایی و معرفی کارآفرینان واقعی و سازمان های 
مردم نهادی که در مسیر توسعه کشور گام برمی دارند از 
س��ازمان هایی که در پوش��ش و ظاهری موجه به دنبال 
سودجوئی و اخال در نظم اقتصادی کشور هستند. قطعا 

در این شرایط منابع حمایتی به صورت مشخص و شفاف 
به س��ازمان هایی اختصاص پیدا خواهد کرد که در مسیر 
واقعی توسعه پایدار فعالیت می  کنند و جلوی رانت و فساد 

و هدر رفتن منابع کشور گرفته خواهد شد. 
2 - رتبه بندی فعاالن اقتصادی و ارائه تصویر دقیقی از 

توانمندی سازمان های مورد ارزیابی در هر حوزه. 
این اقدام موجب می  ش��ود ذی نفعان این سازمان ها 
تعامات خود را بر پایه توانمندی های آنها که در رتبه 
اخذ ش��ده مستتر اس��ت منطبق کنند. از سوی دیگر 
س��ازمان هایی که رتبه پایین تری اخذ کرده اند انگیزه 
الزم را برای توس��عه و اخذ رتبه های باالتر برای جذب 
مزای��ای مرتبط پیدا کرده و به این ترتیب رتبه بندی در 
میان مدت به عنوان بستری برای رشد سازمان ها عمل 

خواهد کرد. 
مرکز رتبه بندی اتاق ایران می تواند از طریق اهرم کردن 
تخصص و مهارت متخصصان کشور در این حوزه، نقشی 
ارزنده در مسیر شفاف سازی فضای کسب وکار ایفا کرده 
و ب��ا حمایت از کارآفرینان واقعی و معرفی آنها به جامعه 
بستری قابل اطمینان را برای حمایت از آنها در مسیر رشد 
در سطوح مختلف فراهم و درنهایت دست کارآفرین نماها 

را از اقتصاد پرتاطم کشور کوتاه کند.

رتبه بندی شرکت ها، ضرورتی ملی
صنع��ت خودروی ایران س��عی کرده اس��ت ت��ا بهترین 
استفاده ها را از برجام ببرد؛ توافق نامه هایی هم دراین باره با 
خودروسازان خارجی امضا شد. اما صنعت خودروی ایران، 
از مش��کاتی درونی رنج می برد و کیفیت و ایمنی همیشه 
حلقه گمشده این صنعت بوده است. ولی »طرح ساماندهی 

بازار خودرو« قرار است این صنعت را نجات دهد. 
مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسامی در گزارشی 
به بررسی طرح »ساماندهی بازار خودرو« پرداخته و نتیجه 
گرفته اس��ت که پنج ش��وك اصلی که در دو سال اخیر در 
ایجاد س��ونامی افزایش قیمت خودروهای وارداتی دخیل 
بوده اند عبارتند از توقف ثبت سفارش برای نمایندگی های 
غیررسمی )گری مارکت ها( در تاریخ 12 دی ماه سال 95، 
توقف ثبت س��فارش خودرو در تیرماه س��ال 1396، اباغ 
دستورالعمل اسقاط خودروهای فرسوده در مردادماه 1396، 
اباغ دستورالعمل جدید واردات خودرو در تاریخ 9 دی ماه 
سال 96 و نوس��ان نرخ ارز.  بر اساس این گزارش، رویکرد 
کان ط��رح مذکور، رقابتی کردن بازار خودرو و به تبع آن 
افزای��ش کیفیت و به خصوص ایمنی در محصوالت صنایع 
خودروسازی کشور در افق 1404 ه. ش با روش تدریجی و 
کاهش پلکانی کاهش تعرفه هاست. در عین حال، موضوع 
واردات خودروهای س��واری همواره دارای حساس��یت های 

خاص و ویژه ای بوده اس��ت. برخی کارشناسان، واردات این 
کاال را به عن��وان واردات کاالی لوکس و غیرضروری تلقی 
ک��رده و آن را عاملی مخرب برای تولی��د داخلی و خروج 
ارز قلمداد می کنند و برخی دیگر به این موضوع به عنوان 
عامل��ی برای ایجاد رقابت در بازار خودرو و افزایش کیفیت 
تولی��د داخل ن��گاه می کنن��د و آن را یک ض��رورت برای 
پاس��خ دهی به تقاضای داخلی می دانن��د. به همین دلیل 
اختاف نظرهایی درخصوص میزان نرخ حقوق ورودی این 
کاال و اعمال محدودیت های مقداری و توقف ثبت سفارش 
ورود این کاال همواره وجود داشته است.  طبق این گزارش، 
نامناس��ب بودن خدمات پس از فروش خودروهای داخلی، 
ع��دم رضایتمندی مصرف کنندگان ب��ه دلیل عدم رعایت 
حقوق مصرف کنندگان داخل��ی، افزایش قیمت های مکرر 
در ط��ول یک س��ال، تحمیل هزینه های اضافی ناش��ی از 
هزینه های غیرمرتبط با تولید توسط برخی مدیران صنعت 
خودروسازی به مردم، وجود نقص فنی و کیفیت پایین در 
تولی��د، تأخیر در تحویل به موقع خ��ودرو، باال بودن تعداد 
قطعات معیوب، مصرف غیراستاندارد سوخت، پایین بودن 
ایمنی )هیچ ک��دام از خودروهای تولید داخل با قیمت زیر 
50میلیون تومان، دارای امنیت باالیی نیستند )باالتر از سه 
س��تاره ایمنی((، باال بودن قیمت در مقایسه با خودروهای 

مشابه خارجی، عدم پاسخگویی به نیاز بازار و عدم تحول در 
تکنولوژی تولید به دلیل استفاده از فناوری قدیمی، کنترل 
نامناسب کیفیت در مراحل مختلف تولید، رقابت انحصاری 
در بازار به علت تعرفه باالی خودروهای وارداتی، کم بودن 
دوره گارانتی و. . . باعث شده واردات خودرو به عنوان بازاری 

در کنار بازار تولید خودروهای داخلی شکل گیرد. 
چه مشکالتی خودرو را گران کرد؟ 

براس��اس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، پنج شوك 
اصلی ش��امل توق��ف ثبت س��فارش ب��رای نمایندگی های 
غیررسمی )گری مارکت ها( در تاریخ 1395/10/12، توقف 
ثبت سفارش خودرو در تیرماه سال 1396 اباغ دستورالعمل 
اس��قاط خودروه��ای فرس��وده در مردادم��اه 1396، اباغ 
دس��تورالعمل جدید واردات خ��ودرو در تاریخ 1396/10/9 
و نوس��ان نرخ ارز همگی ش��وك هایی بودند که طی دوسال 
اخیر در ایجاد س��ونامی افزایش قیمت خودروهای وارداتی 
دخیل بودند.  همچنین این گزارش ادامه می دهد: »ازسوی 
دیگر حمایت تعرفه ای بلندمدت از صنعت خودروس��ازی به 
بروز مش��کاتی در رقابت پذیری، افزایش قیمت محصوالت 
ب��دون کیفیت در مقایس��ه با محص��والت خارجی، افزایش 
تلفات ج��اده ای منجر به مرگ به دلیل ایمنی پایین برخی 

محصوالت داخلی و... منجر شده است.«

فراز و فرود طرح »ساماندهی بازار خودرو« به روایت مرکز پژوهش های مجلس
5 دلیل افزایش قیمت خودروهای وارداتی



س��رانجام  امـروز:  فرصـت 
آمری��کا  گمرک��ی  تعرفه ه��ای 
روی ف��والد و آلومینی��وم اروپا 
نی��ز اعمال ش��د و س��اعت 24 
پنجش��نبه به وقت واش��نگتن، 
وزیر بازرگان��ی آمریکا از اعمال 
تعرف��ه  روی واردات فل��زات از 
اروپ��ا، کان��ادا و مکزی��ک خبر 
داد. ب��ه گ��زارش اس��پوتنیک، 
ویلب��ور راس، وزی��ر بازرگان��ی 
واردات  تعرفه های  گفت  آمریکا 
آلومینیوم و فوالد از ساعت 24 
واش��نگتن  وقت  به  پنجش��نبه 
اجرایی می ش��ود. ای��ن تصمیم 
آمریکا باعث شده است تا اروپا، 
کان��ادا و مکزیک واکنش تندی 

به این ماجرا نشان دهند. 
اگرچ��ه در اس��فندماه س��ال 
گذش��ته ک��ه دونال��د ترام��پ، 
رئیس جمهور آمریکا، تعرفه های 
10درص��دی ب��ر واردات فوالد 
و تعرفه ه��ای 25درص��دی ب��ر 
چی��ن  از  آلومینی��وم  واردات 
را اعم��ال کرد، اتحادی��ه اروپا، 
مکزی��ک و کانادا آن زمان برای 
مدتی از این تعرفه ها مس��تثنی 
ش��دند؛ ام��ا اعتبار ای��ن گفته 
س��رانجام به پایان رسید و حاال 
به نظر می رس��د که طرف های 
ای��ن جن��گ تعرفه ای  درگی��ر 
و جبهه ه��ای  یافت��ه  افزای��ش 

جدیدی گشوده شده است. 
واکنش تند اروپایی ها

بعد از اع��ام تصمیم ترامپ، 
افزای��ش  ب��ه  اروپ��ا  اتحادی��ه 
روی  آمریکا  تعرفه های گمرکی 
آلومینیوم و فوالد، هش��دار داد. 
آنه��ا می گویند اروپا تدابیر الزم 
با سیاس��ت های  را برای مقابله 

واشنگتن در نظر می گیرد. 
مالم اس��تروم«  »سس��یلیا   
کمیس��ر تجارت اتحادی��ه اروپا 
در واکنش به تعرفه های آمریکا 
روی ف��والد و آلومینیوم، گفته 
اتحادیه اروپ��ا نیز تدابیر الزم را 
برای مقابل با آمریکا و حفاظت 
از ب��ازار ای��ن اتحادی��ه، در نظر 

می گیرد. 
به گزارش اس��پوتنیک،  »ژان 
کلود یانکر«، رئیس شورای اروپا 

هم تصمی��م آمریکا برای اعمال 
تعرفه ها علیه اروپ��ا را غیرقابل 
قب��ول خوان��ده و متعهد ش��د 
اتحادیه اروپا نیز طی ساعت های 
تافی جویانه  تعرفه ه��ای  آت��ی 

خود را اعام می کند. 
مک��رون،  امانوئ��ل 
در  فرانس��ه  رئیس جمه��وری 
تماس تلفنی با همتای آمریکایی 
خود، تصمیم کاخ س��فید برای 
افزای��ش تعرفه  واردات فلزات را 
»غیرقانونی« خواند و از تدارك 
»به شیوه  تافی جویانه  پاسخی 
قاطع و مناس��ب« خب��ر داد. به 
گ��زارش خبرگ��زاری فرانس��ه، 
مکرون گفت ک��ه از دیدگاه او، 
این اقدام »اش��تباه« بوده است 
و با دامن زدن ب��ه »ملی گرایی 
اقتص��ادی« در نهای��ت همه را 

متضرر می کند. 
ب��ه گفت��ه مک��رون، تصمیم 
جدی��د دول��ت آمری��کا ب��ه هر 
ص��ورت اش��تباه اس��ت؛ چراکه 
ع��دم  ب��ه  رس��یدگی  ب��رای 
عرص��ه  در  فعل��ی  توازن ه��ای 
یعنی  بدترین شیوه  بین المللی، 
برگزیده  را  اقتصادی  ملی گرایی 
است. او معتقد است ملی گرایی 
ه��م یعن��ی جنگ؛ ای��ن همان 
اتفاقی اس��ت ک��ه در دهه 30 

رخ داد. 
س��ال 1930 هم��ان زمان��ی 
اس��ت که کنگ��ره آمری��کا در 
اوج رک��ود ب��زرگ اقتص��ادی، 
س��نگینی  وارداتی  تعرفه ه��ای 
را اعمال ک��رده بود؛ اقدامی که 
اوضاع  اقتصاددان��ان،  عقیده  به 
اقتص��ادی این کش��ور را حتی 

وخامت بیشتری بخشید. 
به دنبال اعام تصمیم ترامپ، 
کش��ورهای  و  مکزیک  کان��ادا، 
عض��و اتحادی��ه اروپ��ا ه��م از 
طرح های��ی مقابله جویان��ه خبر 
داده و ب��ه س��مت ی��ک جنگ 
جهانی تجاری حرکت کرده اند. 

پاسخ کانادا
نخس��ت وزیر کان��ادا ه��م در 
واکنش��ی تند به تصمیم دولت 
آمری��کا ب��رای اعم��ال افزایش 
تعرف��ه ف��والد و آلومینیم گفته 

حساب دوستی و شراکت 150 
س��اله م��ردم کان��ادا و آمریکا 
جداس��ت و خلل ناپذیر اما آنچه 
اکنون دولت ایاالت متحده انجام 
می ده��د کام��ًا غیرقابل قبول 

است. 
جاس��تین ترودو، ساعتی پس 
از علنی شدن تصمیم کاخ سفید 
ب��رای اعم��ال تعرفه های جدید 
علی��ه کش��ورهایی ک��ه به طور 
کاس��یک »متحد اس��تراتژیک 
واش��نگتن« محسوب می شوند، 
به ای��ن تصمیم واکنش نش��ان 
داد و گف��ت: »اجازه دهید رك 
بگوی��م. می��ان م��ا و آمریکا 2 
میلیارد دالر مازاد تجاری وجود 
دارد ک��ه ب��ا هیچ محاس��به ای 
نمی توانی��م آن را تهدید کانادا 
برای امنیت ملی آمریکا ارزیابی 

کنیم.«
گف��ت:  کان��ادا  نخس��ت وزیر 
»واضح اس��ت که ای��ن تعرفه ها 
کام��ًا غیرقابل قبولن��د. کان��ادا 
در 150 س��ال گذش��ته متحد 
همیش��گی آمری��کا ب��وده. م��ا 
چ��ه در دو جن��گ جهانی، چه 
در جن��گ ک��ره و چ��ه پس از 
یازدهم سپتامبر در کنار آمریکا 
نرماندی  از سواحل  ایستاده ایم. 
تا افغانس��تان. دوستی میان دو 
کش��ور هیچ گاه کم رنگ نشده 
و بلکه عمیق تر ش��ده به طوری 
که دولت کان��ادا اکنون بیش از 
گذشته باور دارد که ارزش های 
اش��تراك  و  م��ا  مش��ترك 
جغرافی م��ان دس��ت آخ��ر ب��ر 
حمایت گرای��ی ملی گرایانه فائق 

خواهد آمد.«
ترودو در پایان اظهارات خود 
هم وع��ده داده که دولت کانادا 
با تم��ام قوا از صنایع و کارگران 
این کش��ور در براب��ر تعرفه های 
جدید آمری��کا دفاع کند. دولت 
کان��ادا اعام ک��رده در اقدامی 
متقاب��ل برای بیش از 6 میلیارد 
و 500 میلی��ون دالر از واردات 
این  به  آمریکای��ی  محص��والت 
کشور تعرفه وضع خواهد کرد. 

 اولین اقدام مکزیک
تعرفه های جدید  نیز  مکزیک 

برای کاالهای آمریکایی معرفی 
می کن��د؛ دول��ت مکزی��ک در 
تعرفه های گمرکی  ب��ه  واکنش 
آمری��کا روی آلومینیوم و فوالد 
اع��ام ک��رد تعرفه ه��ای جدید 
ب��رای کاالهای ای��االت متحده 

وضع خواهد کرد. 
گمانه زن��ی  باوج��ود 
رس��انه های بین المللی درباره 
اینکه آمری��کا در نهایت اروپا 
از  را  خ��ود  همس��ایه های  و 
فوالد  و  آلومینیوم  تعرفه های 
معاف می کن��د، اما در نهایت 
چنین نش��د و بع��د از تهدید 
اتحادیه اروپا، مکزیک از اقدام 

عملی خود خبر داد. 
هیجده��م اس��فندماه س��ال 
1396 ب��ود ک��ه ترام��پ تعرفه 
ف��والد و آلومینی��وم را رس��ماً 
رئیس جمه��وری  داد.  افزای��ش 
آمریکا در آن تاریخ سند مربوط 
به افزای��ش تعرفه گمرکی برای 
واردات ف��والد و آلومینی��وم را 
امضا کرد. به گزارش خبرگزاری 
فرانس��ه، طبق مق��ررات جدید، 
واردات ف��والد و آلومینی��وم از 
سراسر جهان به آمریکا مشمول 
ع��وارض گمرک��ی مع��ادل 25 
درصد ب��رای فوالد و 10 درصد 
ش��د.  خواهد  آلومینیوم  ب��رای 
از  ای��ن مق��ررات دف��اع  هدف 
این محصوالت  تولیدات داخلی 

عنوان شده است. 
نیازهای خود  بیش��تر  آمریکا 
ب��ه آه��ن و آلومینی��وم را وارد 
می کند. بیش��تر این محصوالت 
از کان��ادا، برزیل و مکزیک وارد 
می شود. روسیه، ترکیه و آلمان 
بعدی کش��ورهایی  رده های  در 
هس��تند که به آمری��کا فوالد و 

آلومینیوم صادر می کنند. 
ترام��پ  دول��ت  زمانی ک��ه 
تصمیم خ��ود در این باره اعام 
ک��رد، واکنش منفی بس��یاری 
از کش��ورهای جه��ان از جمله 
کانادا، اتحادی��ه اروپا و چین را 
برانگیخت. ای��ن اعتراض ها بعداً 
منج��ر به تعدیل حوزه ش��مول 
ای��ن قان��ون ش��ده و کان��ادا و 
مکزیک فعًا مس��تثنی ش��دند، 

اما این مس��ئله س��ه ماه بیشتر 
دوام نی��اورد. دونال��د ترامپ در 
دوران مب��ارزات انتخاباتی خود 
وع��ده داده ب��ود ک��ه در ت��راز 
تجاری آمریکا با س��ایر کشورها 
تغییر ایجاد خواهد کرد و دست 
ب��ه بازس��ازی صنایع ف��والد و 

آلومینیوم می زند. 
اما قبا بسیاری از تحلیل گران 
و فع��االن بازار ف��والد جهان در 
گفت وگو ب��ا رویترز گفته بودند 
که تأثیرات مصوبه جدید دولت 
آمری��کا ب��رای وض��ع تعرفه بر 
واردات فوالد، به حدی است که 
در نگاه اول تصور می شود جدی 

نخواهد بود. 
آمریکا در سال 2017 حدود 
36 میلی��ون تن ف��والد از دیگر 
کش��ورها وارد کرد ک��ه در این 
برزیل  کانادا،  میان کش��ورهای 
بزرگ تری��ن  جنوب��ی  ک��ره  و 
صادرکنن��دگان فوالد به آمریکا 
بودن��د. ب��ر اس��اس آماره��ای 
رویت��رز، حج��م واردات ف��والد 
آمریکا در سال گذشته میادی 
تنه��ا 8درصد از حج��م تجارت 
ای��ن محص��ول )حدود  جهانی 
473 میلیون تن( برآورد ش��ده 

است. 
درحالی ک��ه انتظ��ار م��ی رود 
تعرفه ه��ای جدی��د ب��ه کاهش 
چشمگیر فوالد وارداتی در بازار 
تحلیل گران  منجر شود،  آمریکا 
وود مکنزی معتقدند  مؤسس��ه 
واردات ف��والد آمری��کا حداکثر 
18 میلیون ت��ن کاهش خواهد 
یافت و ای��ن رقم که کمتر از 4 
درصد از حج��م تجارت جهانی 
فوالد را تش��کیل می دهد، تأثیر 
چندان��ی ب��ر ب��ازار جهانی آن 
نخواهد داش��ت. به نظر می رسد 
ام��روز تولیدکنن��دگان ب��زرگ 
فوالد در جه��ان بیش از آن که 
نگران تصمی��م تعرفه ای ترامپ 
باش��ند، از ای��ن می ترس��ند که 
مب��ادا فوالدس��ازان چین��ی در 
ص��ورت اف��ت ب��ازار داخلی به 
فک��ر افزایش ص��ادرات افتاده و 
موجب��ات س��قوط قیمت ه��ا را 

فراهم آورند. 

دامنه جنگ تعرفه ای آمریکا به اروپا، کانادا و مکزیک رسید

جبهه های جدید در جنگ تجاری

در ش��رایطی ک��ه در دوس��ال 
گذش��ته کش��ورهای عضو اوپک 
و حت��ی غی��ر اوپکی ب��ر توافق 
محدودی��ت ف��روش نف��ت و در 
نظر گرفتن س��هم ف��روش برای 
هر کش��ور به توافق رسیده بودند 
و طرحی وی��ژه را با عنوان »فریز 
نفتی« ب��ه اجرا گذاش��ته بودند 
به نظر می رس��د این طرح رو به 
پایان باشد. خروج آمریکا از برجام 
و احتم��ال اعم��ال تحریم های 
نفتی ایران، فرصت سوءاس��تفاده 
تعدادی از کشورهای عضو اوپک 
و غی��ر اوپکی را به وج��ود آورده 
اس��ت تا در ص��ورت بازگش��ت 
تحریم های نفتی علیه کشورمان 
و کاهش ف��روش نفت ای��ران از 
این ظرفیت برای افزایش تولید و 
صادرات نفت کشورشان استفاده 
کنند و کاهش نفت ایران در بازار 

را جب��ران کنند؛ اتفاقی که باعث 
شکسته شدن طرح فریز نفتی هم 
خواهد شد و عمًا جلوی افزایش 
قیمت نف��ت در ص��ورت اعمال 
تحریم های نفتی علیه ایران را هم 

در بازارهای جهانی می گیرد. 
باتوج��ه ب��ه ای��ن تح��والت 
بی��ژن زنگنه، وزیر نف��ت ایران 
در نام��ه ای ب��ه س��هیل محمد 
المزروعی، وزیر انرژی و صنعت 
امارات و رئی��س دوره ای اوپک، 
با اش��اره به »ماده 2« اساسنامه 
اوپ��ک که به حمای��ت از منافع 
هر یک یا همه کشورهای عضو 
تأکید دارد، خواس��تار گنجاندن 
در  جداگان��ه ای  کار  دس��تور 
اوپ��ک تحت  آت��ی  کنفران��س 
عن��وان »حمایت اجاس وزرای 
اوپ��ک از اعضای��ی ک��ه تح��ت 
یکجانبه  غیرقانونی،  تحریم های 

و فرامرزی قرار می گیرند« شده 
است. اما در شرایطی وزیر نفت 
کش��ورمان ای��ن درخواس��ت را 
از رئی��س دوره ای اوپک مطرح 
کرده اس��ت که کشور امارات و 
عربس��تان به عن��وان دو بازیگر 
مهم اوپک از کش��ورهای حامی 
آمریکا علیه کشورمان محسوب 
می ش��وند و پی��ش از این وزیر 
ان��رژی امارات )رئی��س دوره ای 
اوپک( گفته ب��ود موضوع تأثیر 
خروج آمریکا از برجام بر عرضه 
نفت ایران موضوع اصلی نشست 

ماه آینده اوپک نخواهد بود. 
وزیر نف��ت ای��ران در این نامه 
خود با اش��اره به تحمیل تحریم 
یکجانب��ه و غیرقانون��ی آمری��کا 
علیه ایران ک��ه ناقض توافق های 
بین المللی اس��ت، گفت: چنانچه 
در نتیجه اعم��ال این تحریم ها، 

س��هم جمهوری اسامی ایران از 
بازار نفت کاهش یابد، پس از رفع 
محدودیت های غیرقانونی اعمال 
ش��ده، ای��ران در اس��رع وقت به 
سطح تولید عادی خود بازخواهد 
گشت و هیچ گونه محدودیتی را 
در این خصوص نخواهد پذیرفت. 
زنگنه همچنین با بیان اینکه هیچ 
کشوری سخنگوی اوپک نیست، 
این سازمان  نوشت: تصمیم های 
تنها ب��ا اجماع هم��ه اعضای آن 

صورت می  گیرد.
اش��اره زنگنه در پای��ان نامه 
خ��ود به اظهار نظرهایی اس��ت 
که در روزهای گذش��ته برخی 
اعضا اوپ��ک و غیر اوپک درباره 
جایگزینی سهم ایران در تولید 
انرژی  مقامات  داش��ته اند.  نفت 
عربس��تان در روزهای گذش��ته 
اع��ام کرده اند ک��ه در صورت 

تحری��م نف��ت ای��ران و کاهش 
صادرات ایران، نفت جایگزین و 
مورد نیاز بازار را تأمین خواهند 
ک��رد؛ اقدامی ک��ه همین حاال 
در مقاب��ل کاهش صادرات نفت 
ونزوئ��ا )به دلی��ل تحریم های 
می دهند.  انج��ام  ه��م  آمریکا( 
همچنین عربستان به دنبال آن 
اس��ت که در این مسیر روسیه 
را نی��ز با خود همراه کند. هفته 
گذش��ته الکس��اندر نواك، وزیر 
انرژی روسیه گفت که وی قصد 
دارد در جری��ان دی��دار با خالد 
عربس��تان  انرژی  وزیر  الفال��ح، 
در یک نشس��ت اقتص��ادی در 
س��ن پترزبورگ ک��ه اواخ��ر ماه 
ج��اری میادی برگ��زار خواهد 
ش��د، در مورد خروج آمریکا از 
توافق هس��ته ای ایران گفت وگو 

کند. 

فرصت طلبی عربستان از تحریم نفتی ایران

آیا تحریم های نفت ایران به پایان فریز نفتی منجر می شود؟ 

گزارش2

اقتصادکالن

دور جدید واگذاری ها
 18 بنگاه دولتی به مزایده گذاشته 

می شوند
دور جدید واگذاری های سازمان خصوصی سازی اواخر 
ماه جاری انجام می شود و 18 بنگاه از طریق مزایده عرضه 
می شوند.  به گزارش ایسنا، دور جدیدی از واگذاری های 
سازمان خصوصی س��ازی در تاریخ 28 خردادماه جاری 
انجام می ش��ود. در این روز 18 بنگاه توس��ط س��ازمان 
خصوصی س��ازی به مزایده گذاش��ته می شود. همچنین 
قس��متی از سهام یک شرکت از طریق بورس و قسمتی 
از سهام یک ش��رکت از طریق فرابورس عرضه می شود.  
از جمله این بنگاه ها می توان به س��یلوی اهواز به ارزش 
تقریبی 39 میلیارد تومان، س��یلوی بهبه��ان به ارزش 
تقریب��ی 21 میلی��ارد و 900 میلیون تومان، س��یلوی 
شوشتر به ارزش تقریبی 9 میلیارد و 200 میلیون تومان، 
سیلوی روباز شوشتر به ارزش تقریبی 39 میلیارد و 200 
میلیون تومان، سیلوی قدیم کرمان به ارزش تقریبی 26 
میلی��ارد و 901 میلیون تومان، س��یلوی ارزویه بافت به 
ارزش تقریبی 18 میلیارد و 600 میلیون تومان، سیلوی 
قدیم خرم آباد به ارزش تقریبی هش��ت میلیارد و 900 
میلیون تومان، س��یلوی قدیم ازن��ا به ارزش تقریبی 16 
میلیارد و 800 میلیون تومان، س��یلوی قدیم بجنورد به 
ارزش تقریبی سه میلیارد و 300 میلیون تومان، سیلوی 
بیجار به ارزش تقریبی 31 میلیارد و 900 میلیون تومان، 
انبار مکانیزه همدان به ارزش تقریبی 17 میلیارد و 800 
میلیون تومان، س��یلوی قدیم سقز به ارزش تقریبی 16 
میلی��ارد و 109 میلیون تومان، س��یلوی قدیم همدان 
ب��ه ارزش تقریبی 13 میلی��ارد و 400 میلیون تومان و 
انبار مکانیزه نهاوند به ارزش تقریبی 11 میلیارد و 700 

میلیون تومان اشاره کرد. 
همچنین دو بنگاه عمران و مسکن سازی ایران به ارزش 
تقریبی 37 میلیارد تومان و فرآوری مواد پروتئینی اهواز به 
ارزش تقریبی یک میلیارد و دویست میلیون تومان دیگر 
بنگاه هایی هستند که واگذار خواهند شد. تمام قیمت هایی 
که گفته ش��ده قیمت پایه برای مزایده هستند.  عاوه بر 
اینها قرار بر این اس��ت که 17.34 از ش��رکت بیمه البرز و 
11.44 درصد بیمه اتکایی امی��ن در تاریخ 28 خردادماه 
س��ال 1397 از طریق عرضه در بورس به بخش خصوصی 
واگذار ش��ود. در اطاعیه عرضه س��هام بیمه البرز درباره 
شرایط واگذاری این سهم آمده است که خریدار می تواند 
یکج��ا نقد یا نقد و اقس��اط مبلغ س��هام را پرداخت کند، 
در حال��ت نقد و اقس��اطی 30 درصد مبلغ باید به صورت 
نقدی و مابقی به صورت اقساطی طبق شرایط اعام شده 
پرداخت ش��ود.  تعداد س��هام قابل عرضه بیمه البرز 693 
میلی��ون و 666 هزار و 777 س��هم اس��ت که قیمت پایه 
آن 108 توم��ان و 9 ریال می ش��ود. قیمت پایه معادل با 
قیمت بسته ش��دن روز قبل از عرضه به اضافه 20 درصد 
به ش��رط آنکه از 108 تومان و 9 ریال کمتر نباشد.  بیمه 
اتکایی امین نیز برای بار دیگر قرار اس��ت در روز دوشنبه 
28 خردادماه س��ال 1397 در فرابورس عرضه شود. تعداد 
س��هام قابل عرضه این شرکت 285 میلیون و 996 هزار و 
872 س��هم اس��ت که معادل 11.44 درصد از کل سهام 
می شود. فروشنده این سهم س��ازمان خصوصی سازی به 
وکالت از شرکت سرمایه گذاری های خارجی است. قیمت 
پایه هر س��هم معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه 
به اضافه 20درصد به شرط آنکه مبلغ آن از 125 تومان و 
4 ریال کمتر نباشد. این سهم در بازار دوم فرابورس ایران 
عرضه خواهد ش��د.  شرایط تس��ویه قیمت معامله به این 
صورت است که خریدار 15درصد را به صورت نقدی و بقیه 
اقساط را حداکثر در شش سال پرداخت می کند. همچنین 
خریدار حداکثر 20 روز کاری فرصت دارد که مبلغ نقدی 
را به س��ازمان خصوصی سازی بپردازد.  به جز این بنگاه ها 
دو بنگاه دیگر با نام های کشتارگاه صنعتی ایام و کشتارگاه 
صنعتی اقلید فارس توس��ط سازمان خصوصی سازی و به 
وکالت از مالک در 28 خردادماه به مزایده گذاشته می شود. 
خریدار بای��د 5 درصد از قیمت معامله را نقدی بپردازد و 

مابقی را در مدت 10 سال پرداخت کند. 

آخرین وضعیت تورم تولید
بنگاه های تولیدی با چه ظرفیتی 

کار می کنند؟ 
گزارش ه��ا حاکی از آن اس��ت که اث��ر افزایش قابل 
توجه و روند رو به رشد نرخ تورم تولیدکننده روی نرخ 
تورم مصرف کننده، بس��تگی به ظرفیت تولید و میزان 
موج��ودی انب��ار دارد.  به گ��زارش خبرآناین، آن طور 
که مرکز پژوهش های مجلس گ��زارش داده، نرخ تورم 
تولیدکننده یکی از حسگرهای تورم یا پیشران نرخ تورم 
ش��اخص بهای کاالی مصرف کننده است، به طوری که 
افزایش نرخ تورم تولیدکنن��ده با یک یا دو وقفه زمانی 
منجر به افزایش نرخ تورم مصرف کننده می شود. از طرف 
دیگر تغییرات نرخ تورم تولیدکننده می تواند تا حدودی 
بیانگر تغییرات تقاضا نیز باش��د. افزایش تقاضا می تواند 
یکی از دالیل افزایش نرخ تورم تولیدکننده باش��د.  نرخ 
تورم تولیدکننده در سال 1396 با افزایش قابل توجهی 
مواجه بوده، به طوری که نرخ تورم نقطه مهرماه 1396 
به باالی 11.6درصد رسیده و سپس کاهش اندك داشته 
اس��ت.  نرخ رشد ش��اخص قیمت تولیدکننده در سال 
1395 روند رو به رش��دی داش��ته و این روند کم وبیش 
در س��ال 1396 نیز حفظ شده و در اسفندماه 1396 به 
باالترین مقدار یعنی 12.8 درصد رسیده است. همچنین 
نرخ تورم تولیدکننده برای نخستین بار طی دوره مورد 
بررس��ی از نرخ تورم مصرف کننده پیشی گرفته است.  
افزایش شاخص قیمت تولیدکننده در سال 1395 و به 
دنبال آن در سال 1396 می تواند ناشی از رشد اقتصادی 
قابل توجه و 12.5درصدی س��ال 1395 و 4.6 درصدی 
در بهار س��ال 1396 باشد. به نظر می رسد افزایش رشد 
اقتصادی موجب افزایش تقاضا شده و در نتیجه شاخص 

قیمت تولیدکننده را تحت تأثیر قرار داده است. 

انرژی

توتال در دوراهی ماندن یا رفتن
طلسم 13 ساله می شکند؟ 

ش��مارش معک��وس ای��ن ب��ار از ش��صت آغاز 
می شود؛ آیا توتال در ایران ماندنی است. داستان 
تنه��ا به بود و نبود یک ش��رکت نفت��ی در ایران 
بازنمی گردد، این بار پای دو کشور در میان است 
تا سرنوش��ت حضور یا عدم حض��ور توتال در فاز 
11 پارس جنوبی روشن شود. البته این اولین بار 
نیس��ت که گرهی محکم بر کاف روابط ایران و 
توتال جا خوش کرده اس��ت، اولین بار هم نیست 
ک��ه توتال قصد حضور در فاز یازده پارس جنوبی 

را می کند. 
به گ��زارش خبرآنای��ن، س��ال 1384 بود که 
توتال با مش��ارکت پتروناس مال��زی قرارداد بیع 
متقابلی را برای توس��عه این فاز به امضا رساند اما 

آنچه باید رخ می داد، نداد. 
مبلغ این قرارداد اجرا نشده، حدود یک میلیارد 
و 260 میلی��ون دالر حداق��ل و ی��ک میلیارد و 

400میلیون دالر حداکثر بود. 
دومی��ن ق��رارداد اما ن��ه بر اس��اس الگوی بیع 
متقابل ک��ه بر مبنای الگوی جدی��د قراردادهای 
نفت��ی، مصوب دول��ت یازدهم با توت��ال به امضا 

رسید. 
س��یدمهدی حس��ینی، رئیس کمیته بازنگری 
قراردادهای نفتی درباره چرایی اجرا نش��دن این 
قرارداد گفته اس��ت: از س��ال 1384 به بعد بازار 
جهانی نفت با تغییراتی جدی روبه رو شد. قیمت 
نفت ناگهان باال رفت و قطعاً این شرکت ها انتظار 
اصاح قرارداد را داش��تند که می ش��د این کار را 
کرد. اگر مبلغ قرارداد اصاح ش��ده بود امروز 12 
س��ال از توس��عه این میدان گذشته بود و سال ها 

بود که تولید آغاز شده بود. 
ای��ن بار اما ب��ود و نبود توتال بیش از س��الیان 
پی��ش به سیاس��ت گره خورده اس��ت. اگر توتال 
اولین شرکتی بود که پس از تصویب الگوی جدید 
قراردادهای نفتی و امضای برجام راهی ایران شد 
و قرارداد امضا کرد تا بیست سال بماند، حاال نیز 
اولین شرکتی است که درگیر اما و اگرهای ماندن 

در ایران، پس از خروج آمریکا از برجام است. 
توتال می ماند؟ 

بیژن زنگن��ه این روزه��ا بارها و باره��ا درباره 
توت��ال س��خن گفته اس��ت، مح��ور بس��یاری از 
س��واالت خبرنگاران از وی نیز تعیین تکلیف این 
ش��رکت فرانسوی اس��ت که تیرماه سال گذشته 
امضای مدیرعاملش بر قرارداد توس��عه فاز یازده 
پارس جنوبی حک ش��د. زنگنه گفته است: توتال 
هم اکنون مش��غول مذاکره ب��ا دولت آمریکا برای 
ماندن در طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی است، 
این ش��رکت 60 روز فرصت دارد با دولت آمریکا 
مذاکره کند. دولت فرانس��ه نی��ز در این 60 روز 
می تواند ب��ا دولت آمریکا برای مان��دن توتال در 

ایران مذاکراتی انجام دهد. 
پیش ت��ر اما وزی��ر دارای��ی فرانس��ه گفته بود 
کشورش در حال بررسی این موضوع است که آیا 
اتحادیه اروپا می تواند زیان ش��رکت های اروپایی 
که بابت فعالیت در ایران از س��وی آمریکا جریمه 

می شوند را جبران کند. 
جایگزین کیست؟ 

بر اس��اس اعام زنگنه امکان جایگزینی توتال 
فرانس��ه در فاز 11 پارس جنوبی با شرکت چینی 
CNPC وجود دارد. وزی��ر نفت توضیح می دهد 
ب��رای خروج توت��ال از ق��رارداد جریمه ای وجود 
ن��دارد اما مبلغی که توتال تاکنون در این قرارداد 
هزینه کرده است تا زمان اجرای کار، بازپرداخت 

نمی شود. 
شرکت چینی CNPC نیز که غول انرژی چین 
خوانده می ش��ود پیش تر اعام آمادگی کرده بود 
در صورتی که توتال ب��ه علت تحریم های آمریکا 
مجبور به ترك ایران ش��ود، سهام این شرکت در 

پروژه گاز پارس جنوبی را خریداری کند. 
با ای��ن وجود محم��د مش��کین فام در توضیح 
حضور یا عدم حضور توتال برای ادامه روند کاری 
ف��از 11 پارس جنوبی گفت: با توجه به ش��رایط 
حضور یا نبود این شرکت در ادامه قرارداد توسعه 
فاز 11 پارس جنوبی پیش بینی شده و ادامه روند 
کاری کامًا مشخص است، اما اگر توتال نتواند به 
روند کاری خود ادامه دهد، ابتدا ش��رکت چینی 
و اگر چین نیز به میدان نیامد شرکت پتروپارس 

ادامه دهنده فرآیند توسعه خواهند بود. 
فاز یازده اما برای چین نامی ناش��ناخته نیس��ت، 
چراکه سهم شرکت CNPCچین از قرارداد منعقد 
ش��ده در تیرماه سال گذش��ته 30درصد بود. سهم 
توتال و پتروپ��ارس دیگر حاضران نیز به ترتیب به 
50.1 درصد و 19.9 درصد می رسید. از سوی دیگر 
معاون اکتش��اف و تولید توتال می گوید: اگر دولت 
آمری��کا تعلیق تحریم ها را تمدی��د نکند، ما تاش 
خواهی��م کرد که برای ف��از 11 پارس جنوبی یک 

معافیت ویژه دریافت کنیم. 
ح��رف و حدیث ه��ا ب��ر س��ر ماندن ی��ا رفتن 
توت��ال ادام��ه دارد، اما آنچه در ای��ن میان بیش 
از رایزنی ه��ای سیاس��ی اهمی��ت می یابد تکلیف 
فاز یازده میدان مش��ترکی است که میان قطر و 
ایران جا خوش ک��رده و عنوان بزرگترین میدان 
گازی جهان را داراس��ت. آیا طلسم توسعه در فاز 
یازده پارس جنوبی پس از س��یزده س��ال خواهد 
شکست؟ این سوالی است که بسیاری با حضور یا 
بی حضور توتال در این میدان مشترك، به دنبال 

پاسخ آن هستند. 
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زمزمه تحریم های تازه علیه کشورمان 
از ماه ها پیش ش��نیده می ش��د؛ از همان 
روزهایی ک��ه دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمری��کا بنای خ��روج از تواف��ق برجام را 
گذاشت. هرچند مس��ئوالن دولتی اعام 
می کنن��د که برنامه ریزی برای مواجهه با 
ش��رایط تازه از ش��ش ماه پیش از اعام 
زمان بندی آمریکا را در دس��تور کار قرار 
داده ان��د، اما ب��ا این حال برخ��ی بازارها 
از جمل��ه ب��ازار ارز نتوانس��ت در مقابل 

تهدیدها آنطور که باید مدیریت شود. 
به گ��زارش خبرآناین، هرچند اقتصاد 
ای��ران ب��ا تحریم ه��ا بیگانه نیس��ت و از 
س��ه دهه پیش با آنها خ��و گرفته و کنار 
آم��ده، اما هنوز تا فائق آمدن بر ش��رایط 
ت��ازه فاصل��ه دارد؛ فاصله های��ی ک��ه به 
گفته کارشناس��ان اقتص��ادی می تواند با 
برنامه ریزی و عملی��ات اجرایی دقیق پر 

شود. 
البت��ه در رابطه با التهاب ب��ازار ارز، از 
حدود یک ماه گذش��ته که سامانه نیما پا 
به عرصه تبادالت ارزی کش��ور گذاشته، 
تقاضاهای واقعی از بازار آزاد به سوی این 
سامانه رفته و ترمز افزایش قیمت بیشتر 
دالر ه��م در بازار س��یاه تقریبا کش��یده 
شده است، اما همچنان فعاالن اقتصادی 
از مش��کات این س��امانه ابراز نارضایتی 

می کنند. 
تردی��دی نیس��ت که ش��رایط امروز 

ای��ران ب��ه گونه ای نیس��ت ک��ه آن را 
در قال��ب موقعیت��ی ع��ادی و معمولی 
توصیف ک��رد، به همین دلیل نیز اداره 
امور از جمله مدیریت اقتصادی کشور، 
نیازمند تمهیداتی ویژه است تا حداکثر 
به��ره و حداق��ل ضرر متوج��ه مردم و 

کشور شود. 
اقتص��اد ای��ران از س��ه ده��ه پیش با 
تحریم ه��ای بین الملل��ی مواج��ه ب��وده 
است، ولی تحریم های چند سال اخیر از 
چند حیث تفاوت کلی با موارد پیش��ین 
داشته اند؛ تحریم هایی که پیش از توافق 
برجام اجرایی شد، به دلیل آنکه ضمانت 
اجرای شورای امنیت سازمان ملل متحد 
را داشت و از س��ویی گستره تحریم ها از 
طرف کشورهای بیشتری اعمال می شد و 
از همه مهم تر اینکه مبادالت پولی و نیز 
نفت را هم شامل بود، شرایط سخت تری 
را رق��م زد. ام��ا در تحریم ه��ای جدی��د 
که پی��ش روی ایران ق��رار دارد، به نظر 
می رسد، این بار شرایط کمی متفاوت تر از 

گذشته خواهد بود. 
جای خالی بخش خصوصی

بدتری��ن اتفاقی که ب��رای یک اقتصاد 
می توان��د رخ ده��د، نادیده گرفتن قواعد 
و اصول حاکم بر اقتصاد اس��ت. ش��رایط 
تازه پی��ش روی اقتصاد ایران هم بی نیاز 
از توجه به قواعد و اصول اقتصاد نیس��ت. 
از همین رو، کارشناسان به دولت توصیه 

می کنند که پی��ش از هر تصمیمی برای 
اداره اقتصاد کش��ور در شرایط تازه، نظر 
بخش خصوصی را به عنوان بازوی اجرایی 

شرایط تازه جویا شود. 
اتاق  بانکی  مهدی رئیس زاده، مش��اور 
بازرگان��ی ته��ران می گوی��د: »باوج��ود 
معاون  اس��حاق جهانگی��ری  بخش��نامه 
اول رئیس جمه��ور مبن��ی بر مش��ورت 
ب��ا بخش خصوص��ی درب��اره تصمیم های 
مه��م ب��رای اقتصاد کش��ور، متأس��فانه 
تصمیم دس��تگاه ها و وزارتخانه ها پش��ت 
دره��ای بس��ته و ب��دون نظرخواه��ی از 

بخش خصوصی اخذ می شود.«
به گفته او در ش��رایط ت��ازه اقتصادی 
کش��ور بخش خصوص��ی می تواند کمک 

بزرگی برای دولت باشد. 
این فعال اقتصادی می گوید: »اگر قرار 
باش��د که م��ردم، حامی اقتصاد باش��ند، 
تولیدکنن��دگان در بخ��ش خصوصی نیز 
باید با این حمایت همراه باشند، ولی این 
مس��ئله نیازمند اعتماد داشتن به بخش 
خصوصی است. کافی است که سیاست ها 
به صورت ش��فاف و روش��ن اعام شود، 
پ��س از آن باید راه را برای حضور بخش 

خصوصی باز کرد. 
اقتصاد ایران در آستانه فصل تازه

تح��والت ب��ازار ارز و افزایش قیمت به 
تدری��ج در قیم��ت بس��یاری از کاالها و 
خدم��ات خودنمایی می کن��د. آنطور که 

نرخ  می کنند،  پیش بین��ی  کارشناس��ان 
تورم در نیمه دوم س��ال دو رقمی خواهد 
شد. هرچند در سه ماهه اول امسال تورم 
به بخش خوراکی ها هم رسیده است، اما 
هنوز میانگین تورم بنا بر اعام مرکز آمار 

و بانک مرکزی تک رقمی است. 
از  حکای��ت  پیش بینی ه��ا  البت��ه 
تأثیرپذی��ری افزای��ش قیم��ت کاالها و 
خدمات در میانگین تورم دارد؛ اتفاقی که 
می تواند، ش��رایط اقتصادی را تحت تأثیر 
ق��رار بدهد. چه آنکه تبع��ات منفی تورم 
متعدد است، از جمله آنکه نتیجه قطعی 
و مهم آن، کاسته ش��دن از توان و قدرت 
خرید طبقات ضعیف و مزد و حقوق بگیر 
است؛ نتیجه ای که باید با لزوم همراهی و 
همگامی مردم با اقتصاد مقاومتی تطابق 

داشته باشد. 
اگرچ��ه اتخ��اذ سیاس��ت های توزی��ع 
س��همیه ای یا سیاس��ت های کنترلی در 
قیمت ه��ا به عن��وان یک راه حل بس��یار 
موقتی برای جلوگیری از عوارض مذکور 
ب��رای تورم اس��ت، ولی این سیاس��ت ها 
نه تنها موقتی هس��تند، بلکه خود منش��أ 
بروز مش��کات دیگری نیز هست که آن 
را به عنوان یک راه حل مناس��ب معرفی 

نمی کند. 
 از این رو، مهم ترین راه برای جلوگیری 
از تورم، کنترل نقدینگی از طریق کاهش 

هزینه های عمومی و دولتی است. 

ح��وزه  خبره��ای  عناوی��ن  مهم تری��ن 
کار و تع��اون در هفت��ه ای که گذش��ت، به 
صدور شناس��نامه اش��تغال، ایجاد بیش از 
5 ه��زار فرصت ش��غلی در بخش تعاون در 
اردیبهش��ت ماه و تصویب کلیات آیین نامه 
تبص��ره یک م��اده 7 قان��ون کار اختصاص 
داش��ت.  اما مهم ترین خب��ر در این میان، 
صدور شناس��نامه اشتغال برای ایرانیان زیر 
65 سال بود که معاون توسعه کارآفرینی و 
اش��تغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
آن را اع��ام ک��رد.  عیس��ی منص��وری در 
گفت وگو با ایسنا، خبر داد که کار صدور این 
شناسنامه ها به زودی آغاز می شود. منصوری 
همچنین گفته است که در این شناسنامه ها، 
همه اطاعات مربوط به افراد زیر 65س��ال 
ذکر می شود و این شناسنامه ها تنها محدود 
به اش��تغال رسمی نیست بلکه همه افرادی 
که ذیل مشاغل غیررسمی تعریف می شوند 
هم شامل می شوند.  او داشتن آمار دقیق و 
واقعی از شاغان، بیکاران و میزان تخصص 
و مهارت های آنها را ضروری دانست. معاون 
توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار انتقادی 
هم به بانک های کش��ور داشت که پرداخت 
تس��هیات را با تأخیر انجام می دهند و ابراز 
امیدواری کرد بانک ها با تس��ریع در فرآیند 
اعطای تس��هیات زمینه استفاده درست و 

هدفمند از این منابع را فراهم کنند. 
ایجاد 5 هزار فرصت شغلی در بخش 

تعاون
در هفت��ه ای که گذش��ت مرک��ز آمار و 
اطاعات راهبردی وزارت کار از ثبت 317 
شرکت تعاونی در کشور طی اردیبهشت ماه 
امس��ال خبر داد و میزان اشتغال زایی این 
تعاونی ها را 5297 فرصت شغلی ذکر کرد. 
براس��اس این گزارش 6191 نفر عضو این 
تعاونی ها هستند و بیشترین تعداد تعاونی 
ثبت ش��ده مربوط ب��ه اس��تان های فارس 
و هرمزگان بوده اس��ت. بیش��ترین میزان 
فرصت ش��غلی هم متعلق ب��ه تعاونی های 
و  نف��ر   1242 ب��ا  کش��اورزی  گرای��ش 
تعاونی های صنعتی با 1103 نفر بوده است. 

کلیات آیین نامه تبصره یک ماده 7 
قانون کار

همچنین تصویب کلیات آیین نامه تبصره 
یک ماده 7 قانون کار در کمیته روابط کار 
ش��ورای عالی کار از دیگر رویدادهای این 

هفته بود. 
کمیت��ه روابط کار ش��ورای عالی کار در 
آخرین نشس��ت خود که ب��ا هدف تعیین 
حداکثر مدت موقت برای کارهای با جنبه 
غیرمس��تمر تش��کیل داد، ضمن تصویب 
کلی��ات آیین نامه تبصره یک ماده 7 قانون 
کار، مشاغل پشتیبانی، پروژه های عمرانی، 
کاره��ای س��اختمانی و کارگاه هایی که با 
ماهیت غیرمستمر تشکیل می شوند را جزو 

کارهای موقت تعریف کرد. 
به گفته علی خدایی � نماینده کارگران 
در ش��ورای عال��ی کار در طول جلس��ات، 
تمهیداتی اندیش��یده شد تا به یک راهکار 
مطلوب برس��یم و درنهایت ماك تعیین 
سقف مدت قرارداد در مشاغل غیرمستمر 
را س��ه س��ال در نظر گرفتیم، به این نحو 
که هر کار یا پروژه ای که به ش��کل موقت 
تعریف می ش��ود کارفرما اجازه دارد در آن 
کار و پ��روژه، با نیروی کار ق��رارداد موقت 
ببندد و چنانچه بعد از س��ه سال آن پروژه 
تداوم داش��ت و کارفرما همچنان کارگر را 
به کار گرفت یا کارگر جدیدی جذب کرد، 
باید با نیروی کار ق��رارداد دائم ببندد. وی 
گف��ت: کلیات ای��ن آیین نامه ب��ه تصویب 
هم��ه ش��رکای اجتماع��ی و نماین��دگان 
کارگری، کارفرمایی و دولت رسیده و برای 
جمع بن��دی و تصمیم گیری نهایی به وزیر 

کار ارجاع شده است. 
آنطور که وی گفت��ه این آیین نامه برای 
آنکه جنب��ه عملیاتی به خود بگیرد باید از 
تصویب هیأت وزی��ران بگذرد؛ تبصره یک 
ماده 7 قان��ون کار، وزارت کار را به تدوین 
آیین نامه حداکثر مدت موقت برای کارهای 
با ماهیت غیرمس��تمر مکلف کرده که این 

تبصره قانونی تا به حال اجرا نشده است. 
در هفته ای که گذش��ت ط��رح کاربینی 

مشاغل ویژه مربیان فنی و حرفه ای با هدف 
پژوهش محوری آغاز شد و در گام نخست 
به طور آزمایش��ی در چهار استان اصفهان، 
آذربایجان شرقی، سمنان و خراسان رضوی 

به اجرا درآمد. 
آنطور که معاون پژوه��ش، برنامه ریزی 
و سنجش مهارت س��ازمان آموزش فنی و 
حرفه ای گفته، در راستای اجرای این طرح 
120 ساعت فرصت مطالعاتی پژوهشی در 
طول یک سال برای مربیان سازمان در نظر 
گرفته ش��ده که با حضور مربی در محیط 
واقعی کار در بخش صنعت محقق می شود. 
وی احی��ای جای��گاه مربی در س��ازمان 
آم��وزش فن��ی و حرف��ه ای، تجربه اندوزی 

مربیان و کیفیت بخشی به آموزش های فنی 
و حرفه ای متناسب با نیاز بازار کار صنعت 
را از جمله دستاورهای اجرای طرح کاربینی 

مشاغل عنوان کرد. 
ایجاد و تقوی��ت روحیه پژوهش محوری 
در بین مربیان فنی وحرفه ای، ایجاد بستر 
مناس��ب برای آش��نایی مربیان با مشاغل 
ح��وزه صنعت، اس��تفاده از ظرفیت و توان 
علمی و مهارتی مربیان در راستای توسعه 
کمی و کیفی آموزش های مهارتی، توسعه 
تعامات سازمان با بازار کار و ارتقای سطح 
علمی و مهارتی مربیان متناسب با فناوری 
روز بازار از دیگر اهداف اجرای این طرح به 

شمار می رود. 

کار و تعاون در هفته ای که گذشت

شناسنامه شغلی برای ایرانیان صادر می شود

تحریم های اقتصادی چگونه بی اثر می شوند؟ 

مقاوم سازی اقتصاد در شرایط تازه
انرژی

آب شرب از شیرهای مردم جدا 
می شود؟ 

ایده طرح تفکیک »آب ش��رب« و »آب بهداش��تی« 
در ایران، س��ابقه ای بیش از یک دهه دارد که البته این 
بحث در سال 1395 به طور جدی تری مورد ارزیابی قرار 
گرفت و برخاف نظر نمایندگان مجلس این طرح هنوز 
وارد مرحله اجرایی نشده اس��ت.  به گزارش ایسنا، در 
حال حاضر در ایران که در منطقه خشک و نیمه خشک 
جه��ان ق��رار دارد آب ب��ا هزینه های گ��زاف تولید و با 
هزینه های بسیار سنگین تصفیه و سپس در پروسه های 
پرهزینه به آب قابل ش��رب تبدیل می شود و در شبکه 
توزیع شهری قرار می گیرد و این درحالی است که تنها 
6درصد از آن به مصرف شرب انسانی می رسد و مابقی 
صرف مصارف بهداش��تی )شست و شو(، آبیاری فضای 
سبز خانگی و استحمام می شود و در واقع بخش اعظمی 
از هزینه های تولید آب شرب در پروسه مصرف، به هدر 
می رود.  طبق وعده های مسئوالن وزات نیرو قرار شده 
که این طرح در دول��ت دوازدهم با نگاه ویژه تری مورد 
ارزیابی قرار بگیرد، اما باید در ابتدا برای اجرایی ش��دن 
این ط��رح اولویت بندی صورت گی��رد. به عبارت بهتر 
می توان علت اجرایی نش��دن این ط��رح را تاکنون لزوم 
رعایت اس��تانداردهای الزم معرفی کرد که متأس��فانه 
تاکن��ون به رغ��م ورود وزارت بهداش��ت ب��ه این حوزه 
نتیجه ای به دس��ت نیامده است.  البته وزارت نیرویی ها 
بر این باورند که اجرای این طرح نمی تواند راه چاره ای 
برای حل مش��کات باشد اما برای این کار قراردادی را 
با دانشگاه شهید بهشتی به ارزش 250 میلیون تومان 
منعقد کردند تا تحقیق��ات الزم روی این طرح صورت 
گیرد و بر اس��اس گفته های عباس سروش معاون آب 
و آبفای وزیر نیرو این طرح در دو ش��هر آغاز ش��ده، اما 
سیاس��ت وزارت نیرو این است که با احتیاط بیشتری 
ب��رای این مهم گام بردارد، چراکه باید اس��تانداردهای 
محکمی برای آب بهداش��تی و غیرشرب در نظر گرفته 
شود، بنابراین ابتدا باید استاندارد تعریف شود و اگر این 
مس��اله را بخواهیم به تمام استان ها تعمیم دهیم، باید 
به این مس��اله توجه کنیم ک��ه آب کیفیت حداقلی را 
برخوردار باشد.  وی ادامه داد: البته جداکردن آب شرب 
از آب بهداشتی هزینه هایی را دربر دارد که باید به این 
موضوع توجه شود. به طور کلی باید گفت که این مساله 
شدنی است، به شرط اینکه ابتدا استاندارد تعیین شود، 
بعد از آن محاسبات مالی برای هر استان صورت گیرد 
و نهایتا این موضوع در استان ها اجرایی شود، ولی ذکر 
این نکته نیز ضروری اس��ت که ای��ن طرح را نمی توان 
به عنوان یک قاعده کلی برای اس��تان ها اجرایی کرد و 
ممکن است در ش��هرهای کوچک انجام چنین کاری 
به صرفه نباش��د.  به رغم وعده وعید های مس��ئوالن آبی 
برای اجرای این طرح هنوز هیچ نش��انه ای از سرانجام 
رس��یدن این طرح دیده نمی شود و به نظر می رسد که 
دولت سیاست جدی برای اجرای این طرح ندارد و این 
در شرایطی است که در بسیاری از کشور های دنیا این 
طرح اجرایی شده و نتایج خوبی را نیز دربر داشته است. 

وزیر نیرو: 
 تحریم ها در صنعت آب و برق

تأثیر ندارد
وزی��ر نیرو درباره تهدیدهای آمریکا و احتمال اعمال 
برخ��ی تحریم ها تأکید کرد: صنعت آب و برق کش��ور 
به طور کامل خودکفا اس��ت، بنابرای��ن هیچ نگرانی در 
زمینه ارائه خدمات به مردم وجود ندارد.  رضا اردکانیان 
در حاش��یه آیین بهره برداری از چند طرح وزارت نیرو 
در روده��ن شهرس��تان دماون��د در گفت وگو ب��ا ایرنا، 
گفت: اینک در ش��رایطی هس��تیم که حتی می توانیم 
به کش��ورهای همس��ایه و بازار هدف هم خدمات ارائه 
دهیم.  وی تأکید کرد: البته دنبال قطع ارتباط با دیگر 
کشورها نیستیم و از هر راه ممکن که مصالح کشور را 
تأمین کند، می توانیم با مرزهای دانش در پیوند باشیم و 
خدمت رسانی را توسعه دهیم.  وزیر نیرو ادامه داد: باید 
تا پایان برنامه ششم توسعه 5هزار مگاوات از ظرفیت 
انرژی های نو و پاك که بیش��تر نیروهای خورشیدی 
و بادی اس��ت بهره مند ش��ویم و در این زمینه از هر 

ظرفیتی استفاده خواهیم کرد. 

ارتباطات

آخرین خبرها از رجیستری موبایل و چند نکته
چالش های رجیستری در ایران

پروژه رجیستری موبایل مستلزم هماهنگی های وزارت 
ارتباط��ات، وزارت صنع��ت و معدن و تج��ارت )صمت(، 
گمرك و بس��یاری از سازمان های دیگر است و با وجودی 
که برای مبارزه با قاچاق پیگیری  ش��ده اما اجرای آن به 

طول انجامیده است. 
به گ��زارش ایس��نا، چندین ماه از اجرای رجیس��تری 
می گذرد و در این مدت مس��ائلی از جمله انتقال مالکیت 
گوشی رجیسترشده، رجیستری گوشی مسافران، خرید 
گوش��ی و نح��وه آگاهی از اصالت گوش��ی و از این قبیل 
موضوعات مطرح شده است. با وجود این همچنان ممکن 
است کاربران با مشکاتی مواجه شوند که نیازمند پیگیری 

باشد. 
با اجرای طرح رجیس��تری )ثبت ش��ماره گوشی های 
همراه( و مشمول شدن تمامی برندهای گوشی از ابتدای 
اردیبهشت ماه، صرفا گوشی هایی که از مبادی قانونی وارد 
کشور شده اند، در شبکه اپراتوری کشور فعال خواهند شد. 
در اطاعیه س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
نی��ز درباره اج��رای آخری��ن مرحله طرح اح��راز اصالت 
تجهیزات دارای سیم کارت )رجیستری( آمده است تمامی 
گوش��ی هایی که پیامک مبنی بر غیرقانونی بودن گوشی 
دریافت کرده اند، 31 روز مهلت اس��تفاده داشته و پس از 

آن از شبکه سرویس نخواهند گرفت. 
خریداران تجهیزات س��یم کارت خور باید هنگام خرید، 
س��ریال دس��تگاه مورد نظر را به س��امانه همتا اعام و از 
رجیس��تر بودن آن اطمینان حاصل کنند؛ برای استعام 
قانونی و یا غیرقانونی بودن روند واردات هر گوش��ی الزم 
اس��ت با استعام کد 15 رقمی )IMEI( که روی گوشی 
و همچنین با شماره گیری #4* مشاهده می شود، اصالت 
گوشی را بررسی و پس از اطمینان از ثبت گوشی نسبت 

به خرید آن اقدام کنند. 
اگر گوش��ی خود را قبل از تاریخ های اعام شده روشن 
نکرده  باش��ید، طبق قوانین قطع س��رویس خواهد شد. 
البته اگر مدعی روش��ن بودن گوش��ی قبل از تاریخ های 
اعامی برای برندهای مش��مول طرح هستید، می توانید 
برای پیگیری، موضوع را به مرکز تماس طرح با ش��ماره 
096366 و یا به آدرس ایمیل س��امانه همتا اعام کنید. 
همچنین جهت هرگونه سوال و حل مشکات مربوط به 
طرح رجیس��تری می توانید با مرکز تماس طرح با شماره 

096366 تماس حاصل کنید. 
در صورتی که گوشی خود را از خارج از کشور خریداری 
کرده اید، یک ماه مهلت دارید در س��ایت گمرك اقدام به 
ورود اطاع��ات و حقوق و عوارض گمرکی کرده، رس��ید 
آن را پرینت گرفته و در س��ایت س��امانه همتا در بخش 
مس��افری ثبت و به آدرس همتا ایمیل کنید. در صورت 
وصل نشدن گوشی پس از دو الی سه روز، مشکل خود را 
ب��ا مرکز تماس طرح 096366 و یا به آدرس ایمیل همتا 
مطرح کنید.  اگر جزو مسافرانی هستید که می خواهید از 
س��یم کارت های داخلی استفاده کرده و به همین منظور، 
حقوق و عوارض گمرکی گوشی مسافری خود را پرداخت 
کرده اید، اما گوشی همچنان قطع سرویس است، تصویر 
رس��ید خود را در س��ایت همتا در بخش مسافری ثبت و 
همچنین با ش��رح موضوع به آدرس ایمیل همتا ارس��ال 
کنید.  همچنین اگر گوش��ی مستعمل خود را بنا به هر 
دلیلی در فروش��گاه های خارج از کشور تعمیر یا تعویض 
کرده اید که منجر به تغییر IMEI گوش��ی شده است و 
پیامکی از س��امانه همتا مبنی بر قطع س��رویس دریافت 
کرده اید یا قطع سرویس شده اید، IMEI گوشی قبلی و

IMEI گوشی جدید به همراه نام و نام خانوادگی، کد ملی 
و ش��ماره تلفن همراهی که در گوشی استفاده می شود را 
به همراه کلیه مستندات و با شرح موضوع به آدرس ایمیل 
همتا بفرستید.  البته وظیفه رجیسترکردن دستگاه های 
موبایلی که در فروش��گاه هستند، برعهده فروشنده است. 
به همین دلیل خریداران باید هنگام مراجعه به فروشگاه 
و خرید گوش��ی، از فروشنده فاکتور بگیرند تا در صورت 
بروز مش��کل به مراجع مربوط مراجعه کنند، بنابراین اگر 
از مغازه و یا فروش��گاهی در ایران گوشی خریداری کرده 
و از سامانه همتا پیامکی مبنی بر غیرقانونی بودن گوشی 
و قطع سرویس دریافت کرده  و یا قطع سرویس شده اید، 
باید گوش��ی را به فروش��نده بازگردانید و هزینه خود را 
دریافت کنید. در صورت هرگونه مش��کل با فروشنده نیز 
می توانید با سازمان های مربوطه موضوع را پیگیری کنید. 

وزارت صمت؛ پاسخگوی مشکالت رجیستری
در این راستا حس��ین فاح جوشقانی، رئیس سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تأکید بر مشمولیت 
تمامی برندهای گوشی همراه در پروژه  رجیستری گفت: 
پس از مش��مول رجیستری ش��دن همه طرح ها، عموما 
شکایاتی س��مت ما نمی آید. رجیس��تری کانتکت سنتر 
)مرکز امور مش��تریان( دارد که شکایات از این طریق و از 
وزارت صمت بررسی می شود، چون بیشتر شکایات مرتبط 

به بازار است و مرتبط با بحث فنی نیست. 
البته از آنجا که وزارت ارتباطات و رگوالتوری به نحوی 
مس��ئول هماهنگی های انجام ش��ده برای تکمیل پروژه 
رجیستری بوده، ممکن است شکایاتی نیز به این سازمان 
مطرح شود و البته تمهیداتی نیز برای این موضوع در نظر 
گرفته شده است. جوشقانی در این باره گفت: بعضا ممکن 
است شکایاتی نیز س��مت وزارت ارتباطات و رگوالتوری 
بیاید، زیرا ما مسئول هماهنگی بودیم، اما ما هم موضوع 
را به وزارت صمت ارجاع می دهیم تا در کانتکت سنتر و یا 

روی سامانه همتا مشکات خود را حل کنند. 
در نهایت با گذش��ت چندین ماه از اجرای رجیستری 
که در وهله اول در راس��تای مبارزه با قاچاق اجرایی شده 
اس��ت تا از درآمدهای غیرقانونی و خاف منفعت دولت 
جلوگی��ری کند، کاربران نیز می توانن��د از این طرح بهره 
گرفته و از طرف مقابل در صورت بروز مشکل، به سامانه  
همتا مراجعه کرده و مشکل خود را حل کنند؛ در غیر این 
صورت شما می توانید مشکاتی که با اجرای رجیستری 
برای تان ایجاد شده و حتی با مراجعه به سامانه همتا هم 

حل نشده است، با ایسنا در میان بگذارید. 

شنبه
12 خرداد 1397
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فرصت امروز: هفته گذش��ته 
 FAN ID بود که بانک مرکزی
)بلیت مس��ابقات ج��ام جهانی 
فوتبال( را به رس��میت شناخت 
و اعام کرد مس��افرانی که برای 
تماشای مسابقات جام جهانی به 
روسیه سفر می کنند، می توانند 
از بانک ه��ای عام��ل 500 یورو 
دریافت کنند. بانک مرکزی در 
ای��ن بخش��نامه، ترتیبات ارزی 
تأمین و پرداخت ارز مس��افرتی 
برای مس��افرانی را ک��ه مقصد 
آنها کش��ورهایی اس��ت که نیاز 
به اخذ ویزا ندارند به بانک های 
عامل اباغ ک��رد و تأکید نمود 
که به دارندگان FAN ID ارز 

مسافرتی تعلق می گیرد. 
ام��ا اگرچ��ه بان��ک مرک��زی 
ت��ا  آورد  فراه��م  را  ش��رایطی 
مس��افران جام جهانی روس��یه 
بتوانن��د با ارائ��هFAN ID ارز 
مس��افرتی دریاف��ت کنن��د، اما 
ب��ا مس��ائل دیگری  مس��افران 
مواجهن��د ک��ه هی��چ ج��واب 
قانون��ی برای آن وجود ندارد. به 
گزارش ایسنا، در آستانه شروع 
ج��ام جهان��ی 2018 روس��یه، 
فوتبال دوس��تان ایرانی نیز برای 
س��فر به این کش��ور و تماشای 
مسابقات خود را آماده می کنند. 
یکی از مس��ائل مهم آنها تأمین 
ارز مورد نی��از برای دوره اقامت 
در روس��یه است. به هر حال در 
شرایط جدید ارزی که از سوی 
بانک مرکزی در حال اجراست، 
می توانن��د  روس��یه  مس��افران 
حداکثر 500 ی��ورو و یا معادل 

آن را دریافت کنند. 

ب��ا توجه ب��ه اینک��ه یکی از 
م��دارك مورد نیاز ب��رای انجام 
فرآیند دریاف��ت ارز در بانک ها 
ارائه ویزاست و روسیه از جمله 
کشورهایی به شمار می رود که 
برای س��فر به آن نی��از به ویزا 
نیس��ت، اخیرا بانک مرکزی در 
توافق��ی با وزارت ام��ور خارجه 
شرایطی ایجاد کرد تا مسافران 
روس��یه برای دیدار مس��ابقات 
ج��ام جهان��ی بتوانن��د در کنار 
ارائه بلیت و سایر مدارك با ارائه 
»FAN ID« و ی��ا به عبارتی 

مجوز صادره سفارت فدراسیون 
روس��یه به بانک عامل ارز مورد 

نیاز خود را تهیه کنند. 
با وجود اینک��ه نحوه دریافت 
روس��یه  مس��افران  ب��رای  ارز 
تس��هیل ش��ده، اما گزارش های 
دریافت��ی و صحبت های��ی ک��ه 
این مس��افران با ایسنا داشته اند 
با گله هایی همراه اس��ت. برخی 
از آنه��ا می گویند م��ا در حدود 
یک سال گذش��ته باز هم سفر 
خارجی داشته ایم و اکنون برای 
س��فر به روس��یه نمی توانیم ارز 

را از بانک ه��ا تهیه کنیم چراکه 
طبق قوانین ارز مس��افرتی فقط 
یک بار در س��ال اختصاص پیدا 
کرده و از این رو ما امکان تأمین 

ارز نخواهیم داشت. 
نکته دیگری که به آن اش��اره 
دارند این اس��ت که اکنون برای 
س��فر خود ارز مورد نی��از را باید 
چگون��ه تهی��ه کنن��د، آن ه��م 
در ش��رایطی که بان��ک مرکزی 
صرافی ه��ا را ممنوع المعامل��ه و 
اع��ام کرده که خری��د و فروش 
در ب��ازار ارز ممن��وع اس��ت. در 

این ش��رایط وقتی ک��ه بانک ها 
ب��ه م��ا ارز نمی دهن��د، باید نیاز 
خ��ود را چگونه ب��رآورده کنیم؟ 
آیا می ت��وان ب��دون ارز از ایران 
خارج شد و به سفر رفت و یا اگر 
قرار اس��ت به بازار برویم، صرافی 
حاض��ر اس��ت بدون اینک��ه با ما 
آش��نا بوده و سابقه قبلی خرید و 
فروش با او را داشته باشیم، به ما 

ارز بفروشد؟ 
از س��وی دیگر نه تنها یک بار 
س��فر در س��ال اکنون مش��کل 
برخی مسافران از جمله عازمان 
جام جهانی اس��ت، بلکه تأمین 
ارز م��ازاد بر آنچ��ه که بانک در 
اختیار آنها ق��رار می دهد، خود 
به ی��ک معض��ل تبدیل ش��ده 
اس��ت. این در حالی اس��ت که 
ارزی  جدی��د  مق��ررات  طب��ق 
یورو  مس��افران حداکثر 1000 
می توانند دریافت کنند که برای 
کشور هم مرز و مشترك المنافع 
به 500 یورو می رس��د. در این 
حالت مسافری که به هر دلیلی 
نیازی مازاد بر این داشته باشد، 
راه قانونی برای تأمین نداش��ته 
و بای��د به ب��ازار آزاد که اکنون 
معام��ات آن ممن��وع و قاچاق 

اعام شده برود. 
اینها مس��ائلی اس��ت که چه 
مسافران عازم جام جهانی و چه 
سایر مسافرانی که به هر دلیلی 
برای بار دوم عازم سفر به خارج 
از کش��ور هس��تند و ی��ا نیازی 
دارند مط��رح می کنند،  م��ازاد 
اما تاکنون بانک مرکزی پاس��خ 
روشنی به این مس��افران نداده  

است. 

اعام تصمیم جلس��ه کمیته 
س��ران س��ه قوا برای رسیدگی 
به  مسائل موسس��ات غیرمجاز، 
ب��رای پرداخت س��پرده های تا 
س��قف یک میلی��ارد تومان در 
غیرمجاز  اعتب��اری  موسس��ات 
منحل ش��ده و از س��وی دیگ��ر 
عدم اعام زمان بندی و شرایط 
پرداخت در مهلت تعیین ش��ده 
موج��ب ایج��اد نگرانی هایی در 

بین سپرده گذاران شده است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، حدود دو 
هفت��ه پیش ب��ود که مس��عود 
مجلس  نایب رئیس  پزش��کیان، 
و یکی از اعضای کمیته س��ران 
س��ه ق��وا ب��رای رس��یدگی به 
مسائل موسسات غیرمجاز اعام 
ک��رد که قرار ش��ده تا به زودی 

مطالبات سپرده گذاران تا سقف 
موسس��ات  تومان  یک میلی��ارد 
وی  شود؛  پرداخت  غیراعتباری 
وعده داده ب��ود که در چند روز 
بع��د از این اعام، تصمیم گیری 
نهای��ی اتخ��اذ ش��ده و بت��وان 

پرداخت وجوه را آغاز کرد. 
از این رو به فاصله ای کوتاه از 
این بود که پزش��کیان بار دیگر 
خبر داد که این سیاست نهایی 
ش��ده و بانک مرکزی در هفته 
پیش رو شرایط را برای پرداخت 

وجوه اعام می کند. 
در حالی این زمان وعده داده 
ش��ده برای اعام اطاعیه بانک 
مرکزی در م��ورد نحوه مراجعه 
س��پرده گذاران ب��ه موسس��ات 
مال��ی و بانک ها ب��رای دریافت 

س��پرده ها و تعیین تکلی��ف آن 
گذشت که در زمان سپری شده 
هیچ اطاع رسانی از سوی بانک 
مرکزی انجام نش��د و هنوز هم 
در این باره اطاعیه ای منتش��ر 
نش��ده است. این جریان موجب 
شده تا سپرده گذاران که با این 
وعده شرایط مناسبی پیدا کرده 
و امی��د ب��ه تعیین تکلیف وجوه 
خود داشتند، بار دیگر به دنبال 
دریافت اطاعاتی در مورد زمان 
تعیین تکلی��ف  ب��رای  اعام��ی 
گزارش های  باش��ند.   سپرده ها 
ک��ه  اعام های��ی  و  دریافت��ی 
سپرده گذاران به ایسنا داشته اند 
از این حکایت دارد که اگر قرار 
است تصمیمی برای آنها گرفته 
شود تا نهایی نشده اعام نکنند 

و یا اگر اعامی صورت می گیرد، 
به وعده خود عمل کنند، چراکه 
موضوع و شرایط آنها با توجه به 
زمان سپری شده، بسیار حساس 
است و هرگونه تأخیری موجب 
نگران��ی خواهد ش��د.  با وجود 
دارند،  سپرده گذاران  که  گله ای 
باید یادآور ش��د که در مجموع 
اگ��ر تصمیم��ی هم در جلس��ه 
سران سه قوا برای تعیین تکلیف 
سپرده های تا سقف یک میلیارد 
توم��ان اتخاذ ش��ده، در نهایت 
بانک مرکزی باید نحوه و س��از 
و کار پرداخت وجوه و ش��رایط 
مراجعه را مشخص کند که این 
می تواند بی��ش از یک هفته ای 
ک��ه نایب رئیس مجل��س به آن 

اشاره داشته، زمانبر باشد. 

در بین موسسات، فرشتگان به 
عنوان یک��ی از زیرمجموعه های 
ایرانیان  البرز  وحدت،  کاسپین، 
همچنی��ن  و  ت��وس  افض��ل  و 
ثامن الحجج مورد اش��اره بوده و 
قرار بر این اس��ت تا سپرده های 
آنه��ا  یک میلی��ارد  س��قف  ت��ا 
تعیین تکلی��ف ش��ود. هر یک از 
این موسسات تا پیش از این در 
فرآیندی مرحله ای و تا س��قف 
مشخصی وجوه س��پرده گذاران 
آنه��ا تعیین تکلی��ف و پرداخت 
ش��د. این پرداختی ه��ا با توجه 
به شناسایی اموال و دارایی های 
موسسات و وثیقه گذاشتن نزد 
بانک مرک��زی ب��ا اعطای خط 
اعتب��اری از س��وی ای��ن بانک 

انجام می شود. 

ثانیه شماری سپرده گذاران غیرمجازها برای دریافت طلب های میلیاردی

سوال ارزی بدون جواب قانونی

چالش ارزی مسافران جام جهانی روسیه از سوی گمرک ایران
مصادیق پولشویی مرتبط با ارز 

همراه مسافر اعالم شد
برخی ش��اخص ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز 
همراه مس��افر از س��وی مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم 
سازمان یافته گمرك ایران اعام شد. در این بخشنامه 
به تمامی گمرکات اجرایی آمده اس��ت: پیرو بخشنامه 
13 آب��ان 96 بانک مرکزی جمهوری اس��امی ایران 
موضوع اصاحیه »دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر 
ارز/ اس��ناد بانکی/ اوراق بهادار بی نام همراه مسافر« در 
رابطه با اضافه نم��ودن ماده )19( مبنی بر الزام رعایت 
مفاد دستورالعمل مزبور برای مبالغ کمتر از سقف مقرر 
10.000 ی��ورو و ی��ا معادل آن به س��ایر ارزها به ظن 
پولشویی یا تأمین مالی تروریسم، بدین وسیله در اجرای 
ماده 19 بخش��نامه مذکور شاخص های ذیل به عنوان 
راهنم��ا جهت اعمال آن عبارتند از:  افراد کثیر الس��فر 
در هر یک از مرزهای ورودی و خروجی: این فهرس��ت 
می تواند از طریق تعداد س��فر در ب��ازه زمانی محدود 
و فاقد توجیه منطقی احصا ش��ود.  افراد مش��کوك به 
ارتباط با لیست تحریمی )با دالیل و قرائن منطقی( به 
شرح مندرج در بند )ر( آیین نامه اجرایی قانون مبارزه 
با تأمین مالی تروریس��م.  اس��امی اف��رادی که مراجع 
قضایی و ضابطان قضایی از گمرك استعام نموده و یا 
سوء سابقه آنها به نحوی مقتضی برای گمرك جمهوری 
اس��امی ایران مس��جل ش��ده باش��د.  اظهار ارزهای 
نامتعارف و غیرجهان روا که توجیه اقتصادی و منطقی 
برای ورود آنها در مرز مورد نظر وجود نداشته باشد. به 
عنوان نمونه اظهار ارز مربوط به کشورهای آسیای دور 
یا منطقه غرب آسیا در مرزهای شرقی که فاقد توجیه 

منطقی کاری و اقتصادی باشد. 

در 2 ماه نخست امسال انجام شد
توزیع 6 میلیارد دالر 4200 تومانی 

بین صنایع
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در 
دوماهه اول امسال، حدود 6 میلیارد دالر ارز 4200 تومانی 
در اختی��ار تولیدکنندگان قرار گرفته اس��ت.  به گزارش 
پژوهش��کده پولی و بانکی، سعید باس��تانی درخصوص 
تأثیر گ��ذاری افزایش نرخ ارز ب��ر افزایش صادرات، اظهار 
داش��ت: در صورتی که افزایش نرخ ارز کنترل شده باشد، 
بر میزان صادرات محصوالت کشور تأثیر مثبت دارد، اما 
اگ��ر افزایش نرخ ارز منجر به افزای��ش قیمت نهاده ها و 
مواد اولیه مصرفی شود تأثیر آن منفی است.  سخنگوی 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه صنایعی 
که برمبنای بومی داخل ش��کل می گیرند و صادرات در 
آنها صورت می گیرد منفعت می برند مانند پیله و ابریشم 
و فرش دس��تبافت، گفت: افزایش قیمت ارز در برخی از 
اق��ام کاالیی که نهاده و مواد اولیه آنها صادراتی اس��ت 
اثرگ��ذاری ندارد.  نماینده مردم تربت حیدریه، مه والت و 
زاوه با اش��اره به اینکه صنایعی که مواد اولیه آنها وارداتی 
اس��ت و در داخل کشور نیز مصرف می شوند به شدت از 
افزایش نرخ ارز متضرر می شوند، ادامه داد: نمی توان صرفا 
بگوییم افزایش نرخ ارز به صورت مستقیم به نفع صنایع 
اس��ت یا خیر، در شرایطی که دولت ارز ارزان قیمت را به 
منظور تأمین نهاده های وارداتی در اختیار تولیدکنندگان 
قرار دهد افزایش قیمت ها بی تأثیر می شوند.  باستانی با 
بیان اینکه در دو ماهه اول سال حدود 6میلیارد دالر ارز 
4 هزار و 200 تومانی در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته 
است، تصریح کرد: اینکه توزیع ارز 4 هزار و 200تومانی 
متناسب اس��ت و یا اینکه به موقع در اختیار صنایع قرار 

گرفته مشخص نیست. 
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دریچه

رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد
تاسیس 4 دفتر بیمه خارجی در ایران

رئیس کل بیمه مرکزی از تاس��یس و فعالیت چهار 
دفتر توسط بیمه گران خارجی در ایران خبر داد و گفت: 
یک درخواست دیگر از سوی شرکت های خارجی نیز در 

دستور کار قرار دارد. 
ب��ه گزارش بیم��ه مرکزی، عبدالناص��ر همتی البته 
تاسیس این دفاتر را به معنای فعالیت در ایران ندانست 
و ادامه داد: تاس��یس این دفاتر ب��ه معنای فعالیت در 
کش��ور نیست، بلکه بیشتر برای آن است که بتوانند از 

شرکت های بیمه ایرانی کار بگیرند. 
وی تصریح کرد: شرکت های بیمه اروپایی برای آنکه 
در ایران فعالیت کنند یا باید در ایران شعبه دایر کنند 

یا سهام شرکت های ایرانی را بخرند. 
رئیس کل بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: قبل از روی 
کار آم��دن دونالد ترامپ در آمریکا، ش��رایط به خوبی 
در حال پیش��رفت بود، اما بع��د از آن روند همکاری ها 
مقداری کند شد. ما حق بیمه برای پوشش های اتکایی 
ب��ه طرف های اروپایی را به یورو پرداخت می کنیم و در 
زمان بروز خسارت نیز به یورو این خسارت ها را دریافت 

می کنیم. 
همت��ی گفت: بیش��تر ذخایر ارزی بیم��ه مرکزی و 
ش��رکت های بیمه نیز به یورو اس��ت؛ با این حال برای 
پوش��ش برخی از ریسک های موجود در صنایع نیاز به 
دالر و س��ایر ارزها داریم که این موضوع باعث می شود 
ت��ا حق بیمه مقداری گران تر ش��ود.  وی با اش��اره به 
اعطای مج��وز به چند ش��رکت ایرانی برای پوش��ش 
اتکایی بیمه های زندگی اظهار داش��ت: ما پوشش های 
خوبی را از یکی از ش��رکت های بیمه اروپایی در زمینه 
بیمه های زندگی گرفتیم؛ این اجازه برای این داده شد تا 
شرکت های ایرانی با محصوالت جدید بیمه گران اروپایی 
آشنا ش��ده و آموزش های الزم را در این زمینه ببینند.  
رئیس شورای عالی بیمه، در عین حال بیشتر مشکات 
در روابط با بیمه گران اروپایی را مربوط به نقل و انتقال 
پول دانس��ت و اف��زود: حق بیمه و دریافت خس��ارت 
نیازمند انتقال پول است و هنوز سیستم بانکی نتوانسته 

این مشکل را برای صنعت بیمه حل کند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.200دالر آمریکا

7.523یورو اروپا

8.583پوند انگلیس

1.744درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

851.000مثقال طا

196.840هر گرم طای 18 عیار

2.085.000سکه بهار آزادی

2.155.000سکه طرح جدید

1.075.000نیم سکه

610.000ربع سکه

373.000سکه گرمی

نرخنــامه

بیمهنامه
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فرصـت امـروز: رس��انه ها در بهبود 
ش��رایط بازار س��رمایه تا چه اندازه نقش 
دارن��د؟ ای��ن پرسش��ی بود ک��ه رئیس 
س��ازمان بورس کوش��ید ت��ا در دیدار با 
اعض��ای هیأت مدیره انجم��ن خبرنگاران 
و نویسندگان بازار س��رمایه به آن پاسخ 
دهد. ش��اپور محمدی، رئیس س��ازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار در ای��ن دیدار با 
تأکید بر اهمیت نقش رسانه ها در توسعه 
اقتص��ادی و همچنی��ن اب��زار صیانت از 
حق��وق س��رمایه گذاران گفت: رس��انه ها 
می توانن��د در هم��ه حوزه ه��ا از جمل��ه 
اقتصاد و همچنین بازار س��رمایه س��طح 

تحلیل مخاطبان را ارتقا دهند. 
محم��دی با بی��ان اینک��ه انجمن های 
صنفی از جمله تش��کل خبرنگاران بازار 
سرمایه ظرفیت گسترده ای برای آموزش 
و فرهنگ س��ازی در اختی��ار دارند، ادامه 
داد: س��ازمان ب��ورس از همه فرصت های 
پیش روی مسیر آموزش و فرهنگ سازی 
بهره برداری می کند و در این زمینه هیچ 

محدودیتی وجود ندارد. 
او با بیان اینکه فرهنگ سازی و آموزش 
دغدغه اصلی س��ازمان بورس است، ابراز 
امیدواری کرد جامعه از طریق رس��انه به 
دانش تخصصی بازار سرمایه مجهز شود. 
به گ��زارش س��نا، دبیر ش��ورای  عالی 
ب��ورس ادام��ه داد: اگر پایه داد و س��تد 
در بازار س��رمایه بر اس��اس تحلیل های 

عقانی، علمی و منطقی باش��د بی ش��ک 
این بازار س��ودآور خواه��د بود و از منابع 

مردم صیانت می شود. 
رئیس سازمان بورس تأکید کرد: آنچه 
امروز باید مورد توجه ارکان بازار سرمایه 
باش��د فرهنگ سازی داد و ستد بر اساس 
تحلیل تخصصی اس��ت و این امر با تکیه 
ب��ر رس��انه های جمعی محقق می ش��ود. 
خری��د و فروش در بازار س��رمایه باید بر 
اس��اس تحلیل صورت گیرد و مسئولیت 
فرهنگ سازی آن بر دوش رسانه ها است. 
سخنگوی سازمان بورس با بیان اینکه 
رسانه ها با انتش��ار اخبار صحیح در واقع 
اعتم��اد تولی��د می کنند، گف��ت: تولید 
اعتماد، یک س��رمایه اجتماع��ی گرانبها 

برای بازار سرمایه است. 
محم��دی ب��ا تأکید بر اینکه س��ازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار از تعام��ل هرچه 
بیش��تر رس��انه ها با ارکان بازار س��رمایه 
استقبال می کند و با ذکر این نکته که در 
دنیای امروز حتی بازی های رایانه ای نیز 
نقش رسانه بازی می کنند، گفت: توسعه 
اقتصادی کش��ور و رش��د بازار سرمایه با 

تاش رسانه ها تسهیل می شود. 
فض��ای  توس��عه  ب��رای  برنامه ری��زی  

رسانه ای بازار سرمایه
همچنین در این نشس��ت یاس��ر فاح، 
مدی��ر رواب��ط عمومی و ام��ور بین الملل 
سازمان بورس و اوراق بهادار تولد انجمن 

صنفی خبرنگاران بازار سرمایه را یکی از 
رویداده��ای مهم و مثبت دو س��ال اخیر 
بازار سرمایه دانست و ابراز امیدواری کرد 
اهداف این تش��کل رس��انه ای به صورت 

کامل محقق شود. 
مدیر روابط عموم��ی و امور بین الملل 
س��ازمان بورس و اوراق به��ادار به تأثیر 
دو س��ویه این انجمن اشاره کرد و گفت: 
انجمن صنفی از یک س��و رشد و توسعه 
حوزه تخصصی را رقم می زند و از س��وی 
دیگر جایگاه خبرنگاران و رسانه ها را ارتقا 

می دهد. 
یاس��ر فاح با تأکید بر اینکه س��ازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار با تم��ام توان از 
رسانه های فعال در بازار سرمایه حمایت 
می کند، گفت: امروز بازار سرمایه بیش از 
هر زمان دیگری به رسانه های تأثیرگذار 
نیاز دارد و توسعه رسانه های فعال حوزه 

بورس دغدغه بازار سرمایه است. 
و  اطاع رس��انی  ش��رکت  مدیرعام��ل 

خدمات بورس گفت: گس��ترش فعالیت 
رس��انه ها در ب��ازار س��رمایه ضریب نفوذ 
این بازار در میان آحاد جامعه را افزایش 
می ده��د.  مدی��ر روابط عموم��ی و امور 
بین الملل س��ازمان ب��ورس از برنامه های 
این سازمان برای توسعه فضای رسانه ای 
ب��ازار س��رمایه خب��ر داد و عن��وان کرد: 
برگ��زاری کارگاه های آموزش��ی با محور 
بازار س��رمایه برای خبرنگاران اقتصادی 
از جمل��ه برنامه های آت��ی روابط عمومی 

سازمان بورس است. 
در پای��ان یاس��ر فاح افزود: ش��رکت 
اطاع رس��انی و خدمات ب��ورس و روابط 
عمومی و امور بین الملل س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار از هیچ امکانی برای توسعه 
و حمایت رس��انه های فعال بازار سرمایه 
دریغ نمی کند. محم��دی همچنین ابراز 
امیدواری کرد با کمک رس��انه ها ش��اهد 
ارتقای س��واد مالی و بس��ط مفاهیم بازار 

سرمایه در جامعه باشیم. 

رئیس سازمان بورس در دیدار با اعضای هیأت مدیره انجمن خبرنگاران و نویسندگان بازار سرمایه مطرح کرد

اهمیت نقش رسانه در بهبود شرایط بازار سرمایه
دریچه

معاون عملیات سمات خبر داد
صدور 200 هزار کد سهامدار جدید 

در بازار سرمایه
معاون عملیات ش��رکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تس��ویه وجوه )سمات( از صدور 200 هزار کد 
جدید سهامداری در بازار سرمایه در دومین ماه امسال 
خب��ر داد.  فریبا اخوان به پایگاه خبری بازار س��رمایه 
گفت: ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی در ماه گذشته 
بی��ش از 200 هزار کد س��هامداری جدید صادر کرد 
تا تعداد کدهای س��هامداری بازار س��رمایه به رقم 10 
میلی��ون و 234 هزار کد برس��د.  وی از صدور 32 کد 
س��هامدار خارجی در اردیبهشت ماه امسال خبر داد و 
اظهار داشت: 12 سهامدار حقیقی از کشورهای اسپانیا، 
لهس��تان، اردن، هند، کویت، عراق )2 نفر(، افغانستان 
)4 نفر( و یک ایرانی مقیم سوییس ماه گذشته با پشت 
سر گذاشتن مراحل قانونی، کد معاماتی فعالیت خود 
را در بازار سرمایه ایران دریافت کردند.  معاون عملیات 
شرکت سپرده گذاری مرکزی ادامه داد: 20 سرمایه گذار 
حقوقی خارجی نیز ماه گذشته کد سهامداری خود را از 

این شرکت دریافت کردند. 
اخوان درباره آمار اوراق حق تقدم تسهیات مسکن 
گفت: حدود 7000 نفر در ماه گذش��ته با خرید 397 
هزار اوراق تس��هیات حق مسکن وارد فرآیند دریافت 
این تسهیات شدند.  وی در خصوص سهامداران فعال 
بازار س��رمایه در اردیبهشت ماه 97 افزود: تعداد 204 
هزار کد حداقل یک ت��ا 10 معامله )خرید یا فروش(، 
بیش از 22 ه��زار کد بین 11 تا 20 معامله و بیش از 
29 هزار کد بیش از 20 معامله را در ماه گذشته انجام 
دادند.  نخستین کد سهامدار خارجی بازار سرمایه ایران 
را آبان ماه سال 73 یک شرکت آلمانی دریافت کرد و 
تاکنون 1083 کد سهامدار خارجی در این بازار صادر 

شده است.  

 لغو مجوز کارگزاری های کوچک
از بورس

یک نماینده مجلس از تصمیم شورای عالی بورس 
در خصوص لغو مجوز کارگزاری های دارای س��رمایه 
کمتر از 15 میلیارد تومان، تا پایان مرداد خبر داد. 
ب��ه گ��زارش تس��نیم، محم��د حس��ن نژاد گفت: 
ش��ورای عالی ب��ورس تصمیم گرفته م��رداد مجوز 
کارگزارای های دارای س��رمایه کمت��ر از 15میلیارد 
تومان را لغو کند. این کار با هدف افزایش س��رمایه 
کارگزاری ها در دس��تور کار ش��ورا ق��رار گرفته که 
منطقی اس��ت.  این نماینده مجل��س ادامه داد: در 
ش��رایطی صنعت و حجم معامات بازار سهام بزرگ 
ش��ده که احتم��ال اش��تباهات بزرگ نی��ز افزایش 
می یابد. بنابراین درس��ت نیست کارگزاران بورس با 
اعتبارات کوچک، گردش مالی بزرگی را ایجاد کنند. 
وی اضافه ک��رد: وقتی کارگزاری ب��ا یک میلیارد 
س��رمایه، ماهانه 100 میلیارد گ��ردش مالی ایجاد 
می کند، این نگرانی وجود دارد که در صورت اشتباه 
چه پش��توانه ای برای جبران خواهد داش��ت؟ انتظار 
م��ی رود کارگزاری ها س��رمایه را افزای��ش دهند تا 

مشکلی برای آنها پیش نیاید. 

با چه تاکتیکی رونق به بازار بورس 
بازمی گردد؟ 

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت افت های 
ش��اخص بورس در هفته اخیر معم��والً کمتر از 300 
واح��د بوده، بنابرای��ن نمی توان خیلی ب��ه این میزان 
کاهش های عدد شاخص توجه کرد، البته اتخاذ تدابیر 
برای رونق بازار بورس یک اصل بدیهی اس��ت.  قرجه 
طیار در گفت وگو با خانه ملت درباره وضعیت شاخص 
بورس ادامه داد: باید پذیرفت شاخص بورس بازار عاوه 
بر اینکه متاثر از عوامل اقتصادی است تحت تأثیر اخبار 
سیاس��ی نیز قرار می گیرد.  عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اس��امی افزود: سودآوری شرکت های 
بورسی نقش مهمی در رونق بازار سرمایه دارد، بنابراین 
باید پذیرفت در ش��رایطی که بازار خرید و فروش دالر 
و سکه با رونق روبه رو شده به طور طبیعی انگیزه برای 
سوق نقدینگی به سوی بازارهای مولد یا بازار سرمایه 
کاهش می یابد.   نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس 
دهم ش��ورای اسامی ادامه داد: خروج آمریکا از برجام 
نیز در مدت اخیر در افت شاخص بورس مؤثر بوده اما 
تأثیرات مذکور به نوعی مقطعی است.  عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس ش��ورای اس��امی یادآور شد: در هر 
صورت باید با س��از و کارهای اقتصادی شرایط تقویت 
ش��اخص بورس را فراهم کرد، در این راس��تا باید مانع 
از فعالیت های س��وداگرانه در بازار بورس کشور شد و 
از طرفی باید زمینه جذب نقدینگی های خرد در بازار 

فراهم شود. 

بورس تهران در آستانه نخستین 
عرضه اولیه سال 1397

بازیگران بازار سرمایه اوایل هفته بعد شاهد عرضه 
یک ش��رکت جدید در بورس تهران خواهند بود؛ هر 
کد حقیقی و حقوقی در این عرضه می تواند حداکثر 
5000 سهم با کف قیمت 620 تومان و سقف قیمت 
650 توم��ان را خری��داری کند.  به گزارش ایس��نا، 
ش��رکت بورس تهران اعام کرده در س��ال 1397، 
بخشی از سهام 12 شرکت در بورس عرضه می شود 
ام��ا در حال حاضر با گذش��ت حدود دو ماه و نیم از 
سال 1397 هیچ ش��رکتی عرضه اولیه نشده است.  
اواخر س��ال 1396 بود که ب��ورس تهران اعام کرد 
قس��متی از سهم شرکت پرداخت الکترونیک سامان 
کی��ش با نماد »س��پ« وارد بورس می ش��ود اما در 
آن زم��ان به علت آنچه مش��کاتی در گزارش دهی 
این ش��رکت عنوان ش��د، از عرضه اولیه این شرکت 

جلوگیری به عمل آمد. 

نگاه
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صنای��ع  دس��تی، یک��ی از فرصت ها و 
ظرفیت های بالقوه موجود در کش��ور به 
ش��مار می رود که با برنامه ریزی مناسب 
و قاعده مند، می ت��وان آن را به عرصه ای 
برای اش��تغا ل زایی و توسعه هرچه بیشتر 

اقتصادی کشور مبدل کرد. 
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، 
تحقق سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی به 
عنوان نقشه راه جامع و استراتژیک کشور 
برای نائل ش��دن ب��ه توس��عه اقتصادی، 
ضرورتی است که  باید مورد توجه تمامی 
دس��تگاه های ذی ربط و آحاد جامعه قرار 

گیرد. 
یکی از مولفه های اساس��ی در حصول 
و تأمین اهداف از پیش تعیین ش��ده در 
این خصوص ب��ه اس��تفاده حداکثری از 
ظرفیت ها و توانمندی های بومی و داخلی 

معطوف می شود. 
در ای��ن میان، صنایع دس��تی یکی از 
عرصه ه��ای فراخ و توانمند برای پیگیری 
ای��ن امر به ش��مار می رود؛ ح��وزه ای که 
در کن��ار ابعاد فرهنگی و هن��ری آن، از 
برخوردار  بس��یاری  اقتصادی  مزیت های 

است. 
برخ��ورداری از تاریخ و تمدنی چندین 
هزار س��اله و تنوع قوم��ی و طایفه ای از 
ویژگی های کم نظیر ایران زمین به ش��مار 
می رود که کمتر کشوری از آن برخوردار 
است و بالطبع برخورداری از این ظرفیت 
از ش��اخصه هایی اس��ت ک��ه جذابیت و 
توانمن��دی صنایع دس��تی ای��ران را صد 

چندان می کند. 

در طول س��الیان گذش��ته به کرات به 
موض��وع فاصله گرفت��ن از اقتصاد نفتی و 
تاش برای توسعه فعالیت های اقتصادی 
غیرنفتی تأکید ش��ده، اما متأس��فانه در 
مقام عم��ل، اقدامات کافی برای تحقق و 
حصول این امر، اجرایی نش��ده است که 
اگر غی��ر از این بود ام��روز فروش نفت، 
رکن اصلی درآمدزایی کش��ور محس��وب 

نمی شد. 
یکی از حوزه هایی ک��ه توجه و تمرکز 
ب��ه آن، توانایی ایران را در فاصله گرفتن 
از اقتص��اد نفتی تقویت می کند به همین 

عرصه )صنایع دستی( بازمی گردد. 
به واق��ع اهمیت این حوزه ب��ه میزانی 
اس��ت که رهبری معظم انقاب در اباغ 
سیاس��ت های کلی برنامه شش��م توسعه 
در بند 51 مش��خصا به حمایت از صنایع 

دستی تأکید موکد فرموده اند. 
توسعه فرصت های شغلی، با تکیه بر 
برنامه ریزی هدفمند در صنایع دستی

ب��دون تردی��د، یک��ی از اصلی ترین 
دغدغه ه��ای فعلی در ح��وزه اقتصادی 
و اجتماعی ب��ه معضل بیکاری معطوف 
می ش��ود و بخش قابل توجهی از انرژی 
و بودج��ه کش��ور در راس��تای رفع این 
معض��ل صرف می ش��ود که متأس��فانه 
خروجی و نتایج حاصل ش��ده از آن نیز 
آنچن��ان که باید مطلوب و شایس��ته به 

نظر نمی رسد. 
از  دس��تی  صنای��ع  می��ان،  ای��ن  در 
ظرفیت های��ی به ش��مار م��ی رود که در 
صورت برخ��ورداری از برنامه ریزی مدون 

و اصول��ی در دو س��طح خ��رد و کان 
و حمای��ت هرچه بیش��تر دس��تگاه های 
ذی ربط، بس��تری مناس��ب برای توسعه 

فرصت های شغلی به شمار می رود. 
چ��ه بس��یار جوانانی ک��ه می توانند با 
آموزش صحی��ح و اصولی، در این عرصه 
مشغول به فعالیت شوند که البته در سایه 
چنین مش��اغلی از درآم��د مکفی و قابل 
توجهی نیز برخوردار ش��وند، اما حصول 
ای��ن امر مس��تلزم سیاس��ت گذاری های 
صحیح و البته اج��رای جدی و هدفمند 

آن است. 
مش��اغلی که ب��ا حداقل س��رمایه و با 
دس��تان توانمند هنرمندان فعال در این 
حوزه، محص��والت ارزنده ای را روانه بازار 
خواهن��د کرد و می توان ب��ا اتخاذ تدابیر 
هوش��مندانه از ای��ن فرص��ت وی��ژه، در 
راستای تحقق شعار سال نیز به توفیقات 

بسیار نائل شد. 
بناب��ر اع��داد و ارقام موج��ود بیش از 
370 نوع صنایع دس��تی در کشور وجود 
دارد که در هر یک از رسته های موجود، 
می ت��وان ب��ه فراخ��ور عایق و س��ایق 
دوس��تداران ای��ن صنع��ت، ب��ه جذب و 
پ��رورش جویندگان کار و عاقه مندان به 
فرهنگ و هن��ر بومی، محلی و منطقه ای 

این کشور مبادرت ورزید. 
با همه این اوص��اف، عرصه مذکور نیز 
با مش��کات و نارسایی هایی مواجه است 
ک��ه بدون رفع و حل و فصل ش��دن آن، 
امکان بهره ب��رداری حداکثری از صنعت 
مذکور، میسر نخواهد شد؛ نارسایی هایی 

که عرصه را برای پیشرفت و توسعه بومی 
این صنعت سخت و دشوار ساخته است. 
نیم نگاهی بر مشکالت و موانع پیش 

روی صنایع دستی در کشور
چن��دی پیش، ش��هاب طای��ی، عضو 
هیأت علمی سیاس��ت پژوهشی حکمت 
در تش��ریح معضات و مش��کات پیش 
روی ای��ن صنعت تصریح ک��رد: یکی از 
نارس��ایی های جدی موجود در این حوزه 
معط��وف به ای��ن واقعیت تلخ می ش��ود 
که متأس��فانه فعاالن ای��ن عرصه، به نیاز 
مخاط��ب و جامع��ه هدف ای��ن محصول 
توجه نمی کنند و بخ��ش اعظم تولیدات 
خود را بر مبنا و اس��اس ذوق و س��لیقه 
ش��خصی خویش تولید و عرضه می کنند 
و به تعبی��ری می توان گفت مطالعات در 
عرصه بازاریابی و بازار شناس��ی این حوزه 
آنچنان که باید حرفه ای و دقیق نیست. 

وی معتقد اس��ت، همین نارس��ایی ها 
روی ح��وزه صادراتی صنایع دس��تی نیز 
تأثیرگ��ذار ب��وده و به نوعی باعث ش��ده 
نتوانی��م محص��والت تولی��دی مرتبط با 
ای��ن حوزه فعالیتی را به نحو شایس��ته و 

مطلوبی صادر کنیم. 
طای��ی اف��زود: فقدان ن��وآوری کافی 
و الزم و عدم احس��اس نی��از به ابزارهای 
روز، باعث ش��ده بخش اعظم فعاالن این 
ح��وزه با اتکا ب��ه سیس��تم های صنعتی 
قدیمی ب��ه فعالیت در بخش های مرتبط 
با صنایع دس��تی مبادرت ورزند و همین 
موارد، توس��عه صنایع دستی در کشور را 

با مشکاتی مواجه کرده است. 

معاون س��ازمان توسعه تجارت ایران از تعیین چهار 
ش��یوه برای بازگش��ت ارز حاصل از صادرات توس��ط 
بخش خصوص��ی خب��ر داد و گف��ت: صادرکنندگانی 
که نخواهن��د به روش های تعیین ش��ده ارز حاصل از 
ص��ادرات را به چرخ��ه اقتصادی کش��ور بازگردانند، 
مش��مول مالیات و جریمه ش��ده و متخلف محسوب 

می شوند. 
محمدرضا م��ودودی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار 
کرد: طبق مصوبه اباغ ش��ده در زمینه بازگش��ت ارز 
حاص��ل از ص��ادرات باید گفت که در ای��ن زمینه دو 
بخش خصوصی و دولتی به صورت مجزا در نظر گرفته 

شده اند. 
وی گفت: در مورد شرکت های دولتی، شبه دولتی، 
ش��رکت های وابس��ته به نهادهای عمومی غیردولتی 
و ش��رکت هایی که تح��ت مدیریت دولت هس��تند و 
حداق��ل 80درصد کل صادرات را در اختیار دارند، به 
این صورت است که این شرکت ها مکلفند ارز حاصل 
از صادرات خود را به دو شیوه مورد مصرف قرار دهند. 
معاون سازمان توسعه تجارت گفت: بر این اساس این 
شرکت ها، ملزم شده اند ارز صادراتی خود را برای تأمین 
مواد مورد نیاز خود استفاده کنند یا اینکه آن را از طریق 
س��امانه نیما به نظام بانکی و ارزی کشور وارد کنند، اما 

مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به غیر نیستند. 
م��ودودی در ارتب��اط با بخش خصوص��ی نیز گفت: 
ام��ا در م��ورد بخش خصوصی می ت��وان گفت که این 
بخش اقتصادی که ش��اید بیش از 20درصد صادرات 
غیرنفتی را در اختیار نداش��ته باش��د، به چهار شیوه 
می توانند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند. 
معاون س��ازمان توسعه تجارت ایران در توضیح این 
مطلب افزود: صادرکنن��دگان بخش خصوصی باید ارز 
خود را با قیمت 4200 تومان مصوب از طریق بانک ها 
یا صرافی های مجاز به نظام بانکی کش��ور بازگردانند 

ی��ا اینکه اگر بدهی ارزی به دولت دارند، آن را از این 
طریق تس��ویه کنند یا معادل میزان صادرات مندرج 
در پروانه صادراتی ش��ان، واردات داشته باشند و یا کد 
اظهارنام��ه صادراتی خود را در اختیار یک واردکننده 
غی��ر قرار دهند تا از این طریق ارز حاصل از صادرات 

برای واردات صرف و ثبت سامانه شود. 
واردات کاالهای لوکس با ارز صادراتی به صرفه 

نیست
م��ودودی در پاس��خ به این س��وال که آی��ا با این 
ش��یوه بی نظم��ی در بحث واردات و صادرات کش��ور 
ایج��اد نمی ش��ود و واردات کااله��ای غیرض��روری 
ص��ورت نمی گیرد؟ گفت: باتوج��ه به روندی که برای 
واردات تعیی��ن ش��ده از طریق تعرفه گذاری و س��ایر 
محدودیت های قانونی و مقرراتی که بر واردات اعمال 
ش��ده اس��ت، مدیریت واردات صورت می گیرد و ارز 
صادرات��ی توجیهی ب��رای واردات اقام غیرضروری و 
لوکس نخواهد داش��ت. به عن��وان مثال کاالهایی که 
در کش��ور نی��از کمتری ب��ه آنها وج��ود دارد و غالبا 
لوکس هس��تند و ب��رای واردات تعرفه 55درصدی و 
عوارض گمرکی باال دارند، طبیعی است که در چنین 
ش��رایطی برای صادرکنن��دگان ورود به این عرصه ها 

صرفه اقتصادی و جذابیتی نخواهد داشت. 
معاون س��ازمان توس��عه تجارت ادام��ه داد: در هر 
صورت معموال صادرکنندگان ما واردکننده نیس��تند. 
ام��ا زمان��ی  که در س��امانه نیم��ا اظهارنام��ه خود را 
بارگذاری می کنند، بخشی از واردکنندگان عاقه مند 
ب��ه احص��ای دالر، ب��ا آنها لین��ک خواهند ش��د و از 
ظرفیت صادراتی آنها به نف��ع واردات بهره می برند و 
از طری��ق پروانه صادراتی آنه��ا واردات خود را انجام 
می دهند که با این ش��یوه، مشکلی برای واردکننده و 
صادرکننده ایجاد نخواهد ش��د، چراکه فرآیند تجاری 
ما و تراز تجاری کش��ور گویای آن اس��ت که معموال 

بیش از واردات در کش��ور صادرات صورت می گیرد و 
واردکنندگان به ط��ور طبیعی نیاز به آن دارند که ارز 

خود را از یک منشأ رسمی و مشخص تأمین کنند. 
سیاست جدید ارزی برای جلوگیری از 

سوءاستفاده سفته بازان است
وی در پاسخ به این سوال که با این وجود در نهایت 
مش��کل صادرکنندگان پابرجا باقی مانده و آنها ملزم 
می ش��وند ارز حاصل از ص��ادرات خ��ود را به قیمت 
4200 تومانی در اختیار دولت قرار دهند، درحالی که 
نرخ ارز در بازار غیررسمی کشور حدود 6200 تومان 
و حت��ی باالتر برآورد می ش��ود؟ توضیح داد: وضعیت 
ارزی جدید برای جلوگیری از سوءاستفاده سفته بازان 
ارزی شکل گرفته و هدف از سامانه فقط شفاف سازی 
تجارت اس��ت. به هر حال از س��وی دول��ت یک نرخ 
رس��می برای دالر اعام شده و براساس آنچه از سوی 
بانک مرک��زی نرخ منطقی دالر ب��وده، قیمت گذاری 

صورت گرفته است. 
ضرر در انتظار صادرکنندگانی که دالرشان را از 

مجاری تعریف شده وارد کشور نکنند
م��ودودی ادام��ه داد: آم��ار دو ماه��ه هم نش��ان 
می دهد ک��ه به همان ان��دازه که از کش��ور صادرات 
ص��ورت می گی��رد، واردات هم داریم و اگ��ر روند در 
نظر گرفته شده به طور درس��ت اجرا شود، ارز حاصل 
از ص��ادرات ب��رای تأمین مواد اولی��ه و واردات کافی 
خواهد ب��ود. اکنون صادرکنندگان بای��د به این نکته 
توجه داشته باش��ند که در صورت عدم ورود ارز آنها 
از مجاری تعریف ش��ده، تأمین مواد اولیه با ارز آزاد و 
غیررسمی انجام خواهد ش��د و همین مسئله موجب 
می ش��ود قیمت تمام ش��ده برای صادرکنن��دگان باال 
رود و در نهایت باز آنها هس��تند ک��ه از این وضعیت 
متضرر می شوند، به همین دلیل باید نوعی همگرایی 
و همراهی بین دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد. 

جریمه و مالیات در انتظار صادرکنندگان متخلف

واردات هنر دست ایرانیان از خارج! 

 هنوز 370 نوع صنایع  دستی کشور روی طاقچه صنعت خاک می خورد

اخبار

تعرفه سنگ آهن باید به جیب معدن بازگردد
شیب نزولی صادرات سنگ آهن در 

چند سال گذشته
عضو کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان گفت: در 
صورتی که تعرفه سنگ آهن در خزانه دولتی ذخیره شود، 
نه تنه��ا نفعی برای بازار معدن کش��ور ندارد، بلکه موجب 
افول معادن می شود.   به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
اکنون عمده تولیدکنندگان س��نگ آهن ترجیح می دهند 
م��واد اولی��ه واحدهای تولید ف��والد در داخل کش��ور را 
تأمین کنند و با توجه به قیمت های جهانی این محصول، 
معدن داران تمایل چندانی به صادرات ندارند. در عین حال 
به دلیل بهره گیری واحدهای فوالدی کشور از روش قوس 
الکتریکی، سنگ آهن به طور مس��تقیم برای این واحدها 
قابل اس��تفاده نیست و تنها کارخانه ذوب آهن اصفهان به 
روش ک��وره بلند محصول ش��مش تولید می کند که نیاز 
به س��نگ آهن دارد که آن هم تاکنون تأمین شده است، 
بنابراین برخی معادن، محصول س��نگ آهن مازاد دارند و 
یا به  دلیل عیار پایین برای مصرف داخل مناس��ب نیست 
و تنها راه آن صادرات این محصول اس��ت.   در سال های 
گذش��ته، واحدهای بزرگ معدنی از جمله چادرملو اقدام 
ب��ه تکمیل زنجیره تولی��د کرده اند و تولی��دات خود را از 
مرحله استخراج سنگ آهن تا فرآوری به طور کامل انجام 
می دهند، اما برای توس��عه واحدهای صنعتی خود نیاز به 
منابع مالی دارند که بخش از آن می تواند از طریق صادرات 
مازاد محصول سنگ آهن تأمین شود. همچنین بسیاری از 
معادن کوچک س��نگ آهن کشور محصولی با عیار پایین 
دارند که مصرف داخلی ندارد و باید به صادرات بیندیشند، 
اما با وض��ع تعرفه 15درصدی قطعا ص��ادرات مقرون به 
صرفه نخواهد بود که در این صورت هم تکمیل طرح های 
توسعه به تعویق می افتد و هم موجب تعطیلی بسیاری از 
معادن می ش��ود.  از سوی دیگر بسیاری از فعاالن معدنی 
معتقدند؛ واریزی تعرفه سنگ آهن به خزانه دولتی نه تنها 
موجب پیشرفت صنایع معدنی نمی شود بلکه در بلندمدت 
آسیب های جدی به معادن سنگ آهن کشور وارد خواهد 
آورد.  در همین راستا با دو تن از فعاالن خصوصی بخش 

معدن به گفت وگو پرداخته ایم؛ 
تعرفه سنگ آهن، باید به جیب معدن بازگردد

شهریار شعبانی، عضو کمیسیون معادن اتاق بازرگانی 
اصفه��ان اظهار کرد: تعرفه و ع��وارض به هر نوعی برای 
صادرات س��نگ آهن می تواند به نوعی مثمرثمر باشد، اما 
با توجه به اینکه ما زیرس��اخت های الزم را برای این کار 
نداری��م، قطعا به ضرر بخش خصوص��ی خواهد بود.  وی 
افزود: امروز زمزمه هایی در این حوزه به گوش می رس��د 
و نگران��ی بخش خصوص��ی بیش  از پیش ش��ده، زیرا در 
س��ال های گذش��ته عوارض س��نگ آهن به خزانه دولتی 
ریخته  ش��ده و هیچ منفعتی برای بخش خصوصی معدن 
نداش��ته اس��ت.  ش��عبانی تأکید کرد: باید بگذاریم بازار 
مس��یر خود را پی��دا کند و اکنون اگ��ر تعرفه ها دریافت 
ش��ده و در خزانه دولتی ذخیره شود، نه تنها نفعی برای 
بازار معدن کشور نخواهد داشت بلکه موجب افول معادن 
کشور خواهد شد.  عضو کمیسیون معادن اتاق بازرگانی 
اصفهان گفت: اگر این پول ها در بخش معدن هزینه شود 
موجب رش��د فوالدی ها و معدنی ها شده و در کنار آن به 

رونق اقتصادی کمک خواهد کرد. 
علیرضا سیاس��ی راد، دبیر انجمن س��نگ آهن ایران 
گف��ت: ب��ازار داخلی به دلیل فعال ش��دن تع��دادی از 
طرح ه��ای کنس��انتره و گندله، ش��اهد ش��کل گیری 
تقاضاه��ای جدی��دی ب��وده و هرچند هن��وز مکانیزم 
قیمت گذاری مشخصی ش��کل نگرفته است، اما شاهد 
فعالیت مداوم بورس کاال در حوزه س��نگ آهن هستیم.  
سیاسی راد تصریح کرد: از آنجایی که معادن، شرکت ها 
و کارخانج��ات فعال در این حوزه دولتی بودند و مدت 
کوتاهی اس��ت که روند خصوصی ش��دن شتاب گرفته، 
ضوابط مشخصی در این حوزه شکل نگرفته است.  دبیر 
انجمن سنگ آهن بیان کرد: پیشنهاد انجمن، استفاده 
از بورس کاالس��ت تا قیمت ها ش��فاف ش��ده و بتوانیم 
از ظرفیت ه��ای بورس در جهت تقویت تولیدکنندگان 
فوالد و س��نگ آهن بهره ببریم.  سیاسی راد اضافه کرد: 
بعد از بحران افت قیمت در س��ال 1994، یک گرایش 
عمومی طبیعی از س��مت فعاالن س��نگ آهن به وجود 
آمد و آنها به س��مت س��رمایه گذاری در تولید مراحل 
باالتر همچون کنس��انتره و گندله حرکت کردند که در 
نتیجه در حوزه تأمین سنگ آهن، دچار مشکل شدیم. 

واردات رسمی ایران از ترکیه 
10درصد کاهش یافت

واردات رس��می ای��ران از ترکی��ه در چه��ار ماهه 
نخس��ت 2018 با افت 10.3درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال قبل به 945 میلیون دالر رسید. 
به گزارش تسنیم، آمارهای منتشرشده توسط اداره 
آمار ترکیه نش��ان می دهد مبادالت تج��اری ایران با 
این کش��ور در چهار ماهه نخست سال جاری میادی 
رشد 2درصدی داشته اس��ت.  مبادالت تجاری ایران 
و ترکیه در چهار ماهه نخس��ت س��ال جاری میادی 
3.625 میلی��ارد دالر اعام ش��ده اس��ت. این رقم در 
چهار ماهه نخس��ت سال قبل 3.55میلیارد دالر بوده 
است.  براساس این گزارش صادرات ترکیه به ایران در 
ماه های ژانویه تا آوریل 2018 با کاهش 10.3درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 945 
میلیون دالر رس��یده اس��ت. ترکیه در ماه های ژانویه 
تا آوریل س��ال قبل 1.05میلی��ارد دالر کاال به ایران 
صادر کرده بود.  واردات ترکیه از ایران در چهار ماهه 
نخس��ت امسال رشد 7درصدی نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل داش��ته اس��ت. ترکیه در ماه های ژانویه تا 
آوریل س��ال قبل 2.5 میلی��ارد دالر کاال از ایران وارد 
کرده بود که این رقم در مدت مشابه امسال به 2.68 

میلیارد دالر افزایش یافته است. 

اخبار

ممنوعیت صادرات دام زنده 
شاه کلید تنظیم بازار گوشت

ممنوعی��ت ص��ادرات دام زن��ده در روزهای اخیر، 
تأثیر بسزایی در مدیریت عرضه و تقاضا و جلوگیری 
از روند افزایش قیمت گوش��ت گوس��فندی در بازار 
داش��ته است.  به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، 
بازار گوش��ت قرمز از دو ماه پیش با نوساناتی همراه 
ش��د و تا چند روز مانده به آغ��از ماه رمضان به اوج 
خود رس��ید، در این میان هر یک از مسئوالن دالیل 
مختلف��ی همچون ص��ادرات دام زن��ده، دالل بازی و 
واسطه گری را عامل اصلی این گرانی مطرح کردند. 
البت��ه ناگفته نماند که بازار گوش��ت قرمز در س��ال 
گذش��ته در مقاطعی ب��ا افزایش قیمت روبه رو ش��د؛ 
افزایش��ی که مورد تأیید هیچ یک از مسئوالن ذی ربط 
نب��ود، اما عما در ب��ازار با قیمت های باالتر از س��قف 
تعیین شده عرضه می شد.  باتوجه به آنکه نوسان قیمت 
گوشت قرمز دهک های پایین جامعه را برای خرید این 
محصول پروتئینی در ماه رمضان با مشکات متعددی 
مواجه می کند؛ معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، 
ص��ادرات دام زنده را به منظور مدیریت عرضه و تقاضا 
و جلوگیری از روند افزایش قیمت گوشت قرمز به ویژه 

گوشت گوسفندی ممنوع اعام کرد. 
بررس��ی قیمت در بازار نشان می دهد که همزمان با 
ممنوعیت صادرات دام زنده تا حدودی قیمت گوشت 
گوس��فندی در ب��ازار افت ک��رده اس��ت، به طوری که 
هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 53 
تا 54 هزار، ران گوسفندی 58 هزار، ماهیچه گوسفندی 
61 تا 62 هزار، راس��ته گوسفندی50 هزار و سردست 
گوسفندی 49 هزار تومان در بازار عرضه می شود.  حال 
برای اطاع از آخرین وضعیت بازار گوشت گوسفندی 
و تأثیر ممنوعیت صادرات دام زنده با مسئوالن ذی ربط 

گفت وگوهایی داشته ایم که به این شرح است: 
منصور پوریان، رئیس ش��ورای تأمین کنندگان دام 
زنده، درباره آخرین بازار گوش��ت گوس��فندی اظهار 
کرد: با توجه به افزایش تولید گوش��ت قرمز در این 
ایام نسبت به مدت مش��ابه سال قبل، بهانه ای برای 

سودجویی قصابان بر نوسان قیمت ها وجود ندارد. 
وی از واردات روزانه 100 تن گوشت در بازار خبر داد و 
گفت: به رغم نوسان نرخ ارز، نرخ گوشت وارداتی تغییری 
در بازار نداشته است.  این مقام مسئول نرخ هر کیلو دام 
زن��ده را 16 ه��زار و 500 تا 20 هزار تومان اعام کرد و 
گفت: با توجه به واردات انبوه گوشت، هیچ گونه مشکلی 
در تأمین داخل نداریم.  رئیس ش��ورای تأمین کنندگان 
دام زنده نرخ هر کیلو الشه بره سبک داخلی را 40 هزار 
و الشه بره س��نگین 38 هزار تومان اعام کرد.  پوریان 
درب��اره تأثیر ممنوعیت صادرات دام زنده بر کنترل بازار 
گوشت گوسفندی تصریح کرد: با توجه به آنکه صادرات 
دام زنده به صورت مشروط در ازای واردات انجام می شد، 
بنابرای��ن این موض��وع هیچ تأثیری ب��ر افزایش قیمت 
گوش��ت در بازار ندارد و در ماه های اخیر قیمت گوشت 
تنها به سبب سودجویی عوامل واسطه و دالل در بازار با 

نوساناتی روبه رو شده است. 
کاهش تنش بازار گوشت با ممنوعیت صادرات 

دام زنده
امینی، یکی از فعاالن عرصه گوش��ت، درباره آخرین 
وضعیت بازار گوش��ت گوس��فندی گفت: هم اکنون هر 
کیلو ش��قه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 54 هزار و ران 
گوس��فندی70 هزار تومان در قصابی ها عرضه می شود.  
وی ص��ادرات و کمب��ود دام در میادی��ن را دلیل اصلی 
گران��ی گوش��ت در روزهای اخیر در ب��ازار اعام کرد و 
افزود: با توجه به ممنوعیت صادرات دام زنده، تا حدودی 

از تنش قیمت گوشت در بازار کاسته شده است. 
بازار گوشت گوسفندی در رکود به سر می برد

حسن شکوهی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی 
شهرس��تان ری از رک��ود حاک��م ب��ر بازار گوش��ت 
گوس��فندی خبر داد و گفت: ب��ا توجه به ممنوعیت 
صادرات دام زنده، بازار گوش��ت قرمز در رکود به سر 
می برد.  وی نرخ هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه 

را 49 تا 50 هزار تومان در بازار اعام کرد. 
شکوهی قیمت گوش��ت در بازار را پیش بینی کرد و 
افزود: با اس��تمرار ممنوعیت صادرات دام زنده، قیمت 
گوشت گوسفندی مجدد در بازار کاهش خواهد یافت، 
اما به طور دقیق نمی توان میزان آن را اعام کرد.  رئیس 
اتحادیه گوش��ت گوسفندی شهرس��تان ری در پایان 
تصریح کرد: براساس شنیده ها، هم اکنون تنها دام زنده 
به طور غیرقانونی از کش��ور خارج می ش��ود و صادرات 

رسمی آن تا اطاع ثانوی ممنوع اعام شده است. 

واردات جو از روسیه 147درصد 
افزایش یافت

در ب��ازه زمانی جوالی تا مارس 18-2017 میزان 
خرید جوی ایران از روسیه 147درصد نسبت به کل 
سال مالی 2016-17 رشد داشت و رکورد بیشترین 
میزان خرید از روسیه را شکست.  به گزارش تسنیم 
به نق��ل از پایگاه خبری بلک س��ی گرین، آمارهای 
موسسه یو کی آر آگرو کنسالت نشان می دهد میزان 
واردات جوی ایران از روسیه در فصل جاری به دلیل 
افزایش مصرف داخلی به ش��دت افزایش یافته است. 
در ب��ازه زمانی جوالی تا م��ارس 18-2017 میزان 
خرید جوی ایران از روسیه 147درصد نسبت به کل 
سال مالی 17-2016 رشد داشت و رکورد بیشترین 
میزان خرید از روس��یه را شکست.  به صورت سنتی 
قزاقس��تان بزرگ ترین تأمین  کننده جوی مورد نیاز 
ایران است، اما با توجه به رشد سریع مصرف جو در 
ایران، این کش��ور از طریق افزایش خرید جو از دیگر 
کش��ورهای ساحل دریای س��یاه در حال تأمین نیاز 
روزافزون خود اس��ت. در همین ب��ازه زمانی، واردات 
جوی ایران از قزاقستان به 1.07میلیون تن رسید. 
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افزایش قیمت کاالها و خدمات 
این روزها به گونه ای روند صعودی 
به خود گرفته که گویی مسابقه ای 
در میان اس��ت. این امر در صنایع 
تولیدی اما شدت بیشتری پیش 
گرفته ش��ده تا جایی ک��ه با هر 
نوسان قیمتی در نرخ ارز، بافاصله 
اعمال می شود.  قیمت ها  افزایش 
حال اگر ش��رایط تحریمی جدید 
از س��وی آمریکا ب��رای ایران رقم 
بخورد، این پرس��ش مطرح است 
که دولت چگونه در این ش��رایط، 
 قیمت ها را کنت��رل خواهد کرد؟ 
ب��ه گزارش پدال نی��وز، از ابتدای 
امس��ال و ب��ا افزایش ن��رخ ارز تا 
اواسط اردیبهش��ت ماه که آمریکا 
بر سر موضعش همچون خروج از 
برجام تأکید کرد؛ صنایع، تولیدات 
و خدمات در کشور با فراز و فرود 
قیمتی مواجه شدند. در این میان 
برخی تولیدکنندگان به واس��طه 
افزایش نرخ ارز و خرید دو برابری 
مواد اولیه افزایش دو برابری قیمت 
را تجربه کردند و برخی دیگر نیز 
توان ادامه فعالیت را نداش��تند و 
 کم کم از تولید خداحافظی کردند. 
 در همی��ن بی��ن تولیدکنندگان 
قطعات خ��ودرو و خودروس��ازان 
نی��ز عق��ب نماندن��د و ه��ر یک 
متحم��ل افزای��ش هزینه های��ی 
ش��دند که در نهایت مش��تریان 
تاوان اصل��ی آن را دادن��د و این 
روند نیز همچنان ادامه دارد. حال 
هر چه می گذرد نه تنها ش��رایط 
بهتر نمی ش��ود، بلکه فش��ارهای 
اقتصادی بر صنایع تولیدی به ویژه 
صنعت��ی اس��تراتژیک همچ��ون 
قطعه سازی و خودروسازی بیشتر 
تحریم های  می ش��ود، چراکه در 
پیش��ین، صنعت خودروسازی در 
رده های نهم و دهم قرار داش��ت 
و اکن��ون اولوی��ت تحریم ه��ای 
اس��ت.  گرفته  ق��رار   آمریکای��ی 
 حال این پرسش مطرح است که 
با اعمال فشار دور جدید تحریم ها 
ب��رای ای��ران، دول��ت ب��ه عنوان 
نماینده خودروس��ازان و دارای دو 
خودروس��از داخل��ی، باید چگونه 
فشارهای ناش��ی از تحریم ها را از 
صنعت خودروس��ازی دور کند و 
در نهای��ت دولت چگونه می تواند 

قیمت ه��ا را در زم��ان تحریم ها 
کنت��رل کند؟ آیا اص��ًا قیمت  ها 
کنترل ش��دنی هستند یا صنعت 
خودروس��ازی باید همچنان سوار 
بر موج نرخ ارز و نوس��انات ناشی 
از آن حرکت کند؟ همچنین این 
پرس��ش مطرح اس��ت که به طور 
کل��ی نق��ش دولت در تس��هیل 
شرایط تولید برای صنایع سودآور 
 همچون خودروس��ازی چیست؟ 
 مرتضی عم��ادزاده- عضو هیأت 
علمی سازمان مدیریت صنعتی- 
در ای��ن زمین��ه ب��ه خ��ودروکار 
می گوی��د: »تا زمانی ک��ه کاالیی 
ب��ا نیازه��ای روزم��ره و ارت��زاق 
م��ردم در ارتب��اط نباش��د، ورود 
دولت به قیمت گ��ذاری و تنظیم 
 بازار مناس��ب دیده نمی ش��ود.« 
 او می افزای��د: »وقت��ی ک��ه در 
صنایع، کاالیی ب��ه عنوان کاالی 
نباید  اساساً  نباش��د،  استراتژیک 

دول��ت ه��م نقش��ی در تنظی��م 
ب��ازار و قیم��ت آن ایف��ا کند. از 
ای��ن رو بای��د ب��ازار را به دس��ت 
نیروهای عرضه و تقاضا بس��پارد، 
ک��ه ای��ن نیروها خ��ود قیمت ها 
را معی��ن کنن��د و بتواند آنچنان 
موج��ب تقوی��ت خودروس��ازان 
ش��وند ک��ه نه تنه��ا از تحریم ها 
مش��کلی را متحمل نشوند، بلکه 
 صادرات آنه��ا نیز بهب��ود یابد.« 
 عض��و هی��أت علمی س��ازمان 
مدیری��ت صنعتی تأکید می کند: 
»قیمت گذاری و تعیین قیمت در 
بازار خودرو نیز باید همانند سایر 
 کاالها به خود بازار واگذار شود.« 
 به گفت��ه عم��ادزاده، مگر دولت 
برای تعیی��ن قیمت لوازم خانگی 
وارد عم��ل می ش��ود ک��ه برای 
 خودرو ای��ن کار را انج��ام دهد؟ 
 او ادامه می دهد: »به نظر می رسد 
یکی از اقداماتی که باعث افزایش 

این دس��ت مش��کات می شود، 
دولتی بودن صنعت خودروسازی 
ایران است که باید برای مهار این 
مشکات، قیمت گذاری به دست 
بازار س��پرده ش��ود، چرا که بازار 
قیمت خ��ودرو را معین می کند 
و کاالهایی ک��ه قوت غالب مردم 
نیست و عنوان کاالی استراتژیک 
ندارد، نباید ب��ا دخالت دولت نیز 

همراه شود.«
 چالش های پیش پای کنترل 

قیمت ها چیست؟ 
 عبدال��ه بابایی – کارش��ناس 
صنعت خودرو نیز درباره چگونگی 
کنترل قیمت ها از سوی دولت در 
شرایط تحریمی می گوید: »به طور 
طبیعی ه��ر محصولی برگرفته از 
مواد اولیه تولید می ش��ود که 75 
درصد آن کاال مواد اولیه و مابقی 
هزینه های سربار و منابع انسانی را 
در بر می گیرد. لذا اگر حواس مان 

ب��ه 75 درصد تأمین م��واد اولیه 
نباشد، قطعاً تولیدکنندگان دچار 
چال��ش می ش��وند و در مقاب��ل 
قیمت تمام ش��ده محص��ول باال 
م��ی رود. از ای��ن رو تنه��ا دو راه 
پی��ش پ��ای تولید کنن��ده باقی 
می ماند، اینکه ی��ا با قیمت تمام 
شده باال تولید خود را ادامه دهد 
و یا چالش های پیش رو همچون 
 ضرر و زیان ها را متحمل ش��ود.« 
 او با بی��ان اینکه عمدت��ا تأمین 
کنندگان صنعت خودروسازی دو 
منب��ع تأمین مالی دارن��د، اظهار 
می کن��د: »دو منب��ع تأمین مالی 
صنعت خودرو یکی پتروشیمی و 
دیگری بورس کاال اس��ت. به طور 
کل��ی کاال و محصوالت��ی که در 
بورس کاال عرضه می شود، همانند 
دوره مشابه سال گذشته نخواهد 
بود و قطعاً با وجود مشکات پیش 
رو، عرضه کمتر خواهد شد. از این 
رو ب��ا کاهش عرض��ه و در مقابل 
افزایش تقاضا، تولید کننده واقعی 
به مواد اولیه مورد نیازش دس��ت 
نمی یاب��د و در نهایت یک افزایش 
هزینه نیز در اینج��ا رخ می دهد، 
چرا که تولید کننده مجبور به خرید 
 م��واد و تولید محصولش اس��ت. 
 بابایی می افزاید: »باید در شرایط 
تحریم��ی، دولت، ب��ورس کاال و 
س��ایر بازارهای تح��ت تأثیر مواد 
اولی��ه مراق��ب و کنترل کنن��ده 
عرض��ه کنندگان باش��ند، چراکه 
اگر نیاز واقعی بازار تأمین نش��ود، 
روز ب��ه روز به افزایش قیمت مواد 
 و محصوالت دامن زده می شود.«

 طی دو ماه گذش��ته، ساماندهی 
بازار خ��ودرو از س��وی مجلس و 
قیمت گذاری خودروهای زیر 45 
میلیون تومانی از س��وی شورای 
رقاب��ت در ص��ف انتظار اس��ت تا 
ش��اید بتوانن��د ب��ازار خ��ودرو را 
تاحدی متعادل کنند. اما به گفته 
کارشناس��ان و صاحب نظران بازار 
خ��ودرو، اگر دولت دس��تش را از 
نظارت مس��تقیم بر قیمت گذاری 
خودرو کوتاه تر کند و فرصتی برای 
تعیین قیمت خودرو به بازار دهد، 
ش��اید ح��ال و روز قیمت گذاری 
خودرو و رقاب��ت واقعی تر در بازار 

رقم خورد. 

پ��س از توقف خط تولی��د 23 مدل 
خودرو در فاز اول اجرای استانداردهای 
85گان��ه خودرویی، کمتر از یک ماه تا 
اج��رای فاز دوم این ط��رح باقی مانده 
و در تیر امس��ال مش��خص خواهد شد 
چ��ه تعداد خودروی دیگر با توقف خط 

تولید روبه رو می شوند. 
به گزارش ایس��نا، اس��فندماه س��ال 
1395 بود که س��ازمان ملی استاندارد 
ای��ران از افزایش تعداد اس��تانداردهای 
خودرویی از 55 به 85 مورد خبر داد و 
اعام کرد که براساس تفاهم نامه ای بین 
این س��ازمان و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ارتقای این اس��تانداردها از نظر 
تع��داد و کیفیت مطرح ش��ده اس��ت؛ 
موضوعی که بر اس��اس مصوبه شورای 
سیاس��ت گذاری خودرو با حضور وزیر 
وقت صنعت، مع��دن و تجارت، رئیس 
سازمان ملی استاندارد، خودروسازان و 
قطعه سازان در دستور کار قرار گرفت. 

براس��اس زمان بندی ص��ورت گرفته 
باید تا ابتدای دی ماه سال گذشته 61 
اجرایی  اس��تاندارد خودروی��ی  م��ورد 

می ش��د و پس از آن ت��ا ابتدای تیرماه 
س��ال 1397 دو مورد به 61 استاندارد 
قبلی اضافه ش��ده و در نهایت با اضافه 
ش��دن 22 مورد اس��تاندارد خودرویی 
دیگر ت��ا دی ماه س��ال 1397، تعداد 
اس��تانداردهای اجب��اری خودروه��ای 

سواری به 85 مورد افزایش می یافت. 
بنابراین اگر خودرویی نمی توانس��ت 
ت��ا ابتدای دی م��اه پارس��ال 61 مورد 
استاندارد تعیین ش��ده را رعایت کند، 
در اولی��ن مرحل��ه از اج��رای مصوب��ه 
مربوط��ه با توق��ف خط تولی��د روبه رو 
می ش��د، ای��ن در حالی اس��ت که دو 
مورد اس��تاندارد خودرویی دیگر به این 
61 مورد از ابتدای تیر ماه س��ال آینده 
اضافه می ش��ود و اگر خودرویی نتواند 
این دو م��ورد را رعایت کن��د با توقف 
خط تولید در تیرماه سال جاری روبه رو 

می شود. 
گفتن��ی اس��ت در ف��از اول اج��رای 
در  خودرویی،  85 گانه  اس��تانداردهای 
ابتدای دی ماه سال گذشته، 23 مدل 
خودرو با توقف خط تولید روبه رو شدند 

و برای اجرای فاز دوم این طرح کمتر از 
یک ماه فرصت باقی است. 

پیش از این نی��ره پیروزبخت-رئیس 
سازمان ملی استاندارد ایران- در پاسخ 
به اینکه چه تع��داد خودرو در فازهای 
دوم و سوم اجرای طرح استانداردهای 
85 گان��ه خودرویی که ب��ه ترتیب در 
تیرم��اه و دی ماه س��ال 1397 اجرایی 
می ش��ود، با توقف خط تولی��د مواجه 
می ش��وند، اظهار کرده ب��ود که در فاز 
اول اج��رای اس��تانداردهای 85 گان��ه 
خودروی��ی 23 مدل خ��ودرو با توقف 
خط تولید روبه رو شدند و به ترتیب در 
فازهای دوم و س��وم اجرا که در تیرماه 
و دی ماه س��ال 1397 اجرایی می شود، 
مجددا برخی مدل های خودرویی خط 

تولیدشان متوقف خواهد شد. 
وی با بی��ان اینکه ما پیش بینی خود 
را انجام داده ای��م، اما فعًا قصد نداریم 
نام و تعداد این خودروها را اعام کنیم، 
خاطرنش��ان ک��رده بود که بر اس��اس 
پیش بین��ی صورت گرفت��ه در فاز دوم 
اس��تانداردهای 85 گانه خودرو  رعایت 

که تیرماه سال 1397 اجرا می شود دو 
مدل خودروی دیگر با توقف خط تولید 

روبه رو شوند. 
پیروزبخت ب��ا بیان اینک��ه در مورد 
فاز س��وم این طرح ک��ه دی ماه خواهد 
ب��ود، قصد اع��ام پیش بین��ی از تعداد 
خودروهایی ک��ه با توقف خ��ط تولید 
روب��ه رو می ش��وند را نداری��م، تأکی��د 
کرده بود که این مس��ئله شائبه برانگیز 
اس��ت و ابهاماتی را ایجاد خواهد کرد؛ 
بنابراین نه نام این خودروها و نه تعداد 
آنه��ا را اعام نمی کنیم و در نهایت هم 
امیدوار هس��تیم ک��ه خودروها بتوانند 
اس��تانداردهای لحاظ ش��ده را رعایت 
کنن��د و خ��ط تولید هی��چ خودرویی 

متوقف نشود. 
بای��د دی��د درحالی ک��ه کمتر  حال 
از ی��ک ماه ت��ا اجرای ف��از دوم اجرای 
طرح استانداردهای 85 گانه خودرویی 
باقی مانده اس��ت، در نهایت چه تعداد 
خودروی دیگر موفق نخواهند ش��د 63 
اس��تاندارد اعامی را رعایت کنند و با 

توقف خط تولید روبه رو می شوند؟ 

ترام��پ آوریل )فروردین( گذش��ته در 
گفت وگ��و ب��ا مکرون بر حفظ سیاس��ت 
تجاری اش تأکید ک��رد و گفت به دنبال 
توقف تردد »مرسدس بنز« در نیویورك 
اس��ت. دولت ترامپ تحقیقات��ی را آغاز 
کرده ک��ه ه��دف از آن بررس��ی میزان 
آس��یب واردات خودرو به این صنعت در 

آمریکا است. 
دونالد ترام��پ، رئیس جمهوری آمریکا 
که فش��ار ب��ر متحدان اروپای��ی اش را با 
تهدی��د به اعمال افزای��ش تعرفه واردات 
فوالد و آلومینیوم تش��دید کرده اس��ت، 
ای��ن ب��ار قص��د دارد ب��ا بی��رون کردن 
خودروسازان آلمانی از کشورش، فشارها 

بر اروپا را مضاعف کند. 

پنجش��نبه  رویت��رز  خبرگ��زاری 
مجل��ه  گ��زارش  ب��ه  اس��تناد  ب��ا 
ویرتشافتس��ووخه  زب��ان  آلمان��ی 
اع��ام  ب��ا    )Wirtschaftswoche(
ای��ن خبر اف��زود: خودروس��ازان آلمانی 
90 درص��د از بازار خ��ودروی آمریکا را 
در اختی��ار دارند.  این مجل��ه به نقل از 
برخی دیپلمات ها آمریکایی و اروپایی که 
نام شان فاش نش��ده است، افزود: ترامپ 
آوریل )فروردین( گذش��ته در گفت وگو 
ب��ا مکرون بر حفظ سیاس��ت تجاری اش 
تأکید ک��رد و گفت به دنبال توقف تردد 

»مرسدس بنز« در نیویورك است. 
دولت ترامپ تحقیقات��ی را آغاز کرده 
ک��ه هدف از آن بررس��ی میزان آس��یب 

واردات خ��ودرو به این صنعت در آمریکا 
اس��ت.  در بین کشورهای اتحادیه اروپا، 
آلم��ان بزرگ ترین صادرکننده خودرو به 
آمریکا اس��ت. آمریکا نی��ز از بزرگ ترین 
صاحبان صنای��ع تولید خودرو در جهان 
به ش��مار می رود.  بر اساس آمار انجمن 
)ACEA( تولیدکنندگان خودروی اروپا
واردات خودروهای سواری اتحادیه اروپا 
از آمریکا سال گذشته 6.2 میلیارد یورو 
)7.3 میلیارد دالر( بود. این اتحادیه 37 
میلیارد یورو به آمریکا صادرات داش��ته 
است.  آمار انجمن صنعتی VDAآلمان، 
نیز نش��ان می ده��د که خودروس��ازان 
آلمانی سال گذش��ته، 804 هزار خودرو 
در کارخانه های آمری��کا مونتاژ کرده اند. 

این کشور 657 هزار خودروی دیگری به 
آمریکای شمالی صادر کرده است. 

با تصمی��م ترامپ درب��اره تعرفه های 
واردات فلزات��ی همچ��ون آلومینی��وم و 
ف��والد از اتحادیه اروپا؛ اقدامی که آلمان 
هش��دار داده که این کار می تواند به یک 

جنگ تجاری مخرب منجر شود. 
تحقیقات آمریکا درباره واردات وسایل 
نقلیه از اروپا خش��م برلین را برانگیخته 
اس��ت. این تحقیق��ات ممکن اس��ت به 
اعم��ال تعرف��ه 25 درصد علی��ه واردات 
خودرو از اروپا منجر شود. ترامپ مارس 
گذشته به بهانه حفظ امنیت ملی تعرفه 
مش��ابهی را علیه واردات فل��زات اعمال 

کرد.

فاز دوم توقف خط تولید، بیخ گوش خودروسازان

ترامپ واردات خودروهای آلمانی را ممنوع می کند

تحریم های احتمالی چقدر در قیمت خودرو تأثیر دارد؟ 
اخبار

نرخ های جدید کرایه تاکسی تهران 
از 12 خرداد اعمال می شود

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شهر تهران گفت نرخ کرایه تاکسی سال 97 با 12،5 
درصد افزایش در خطوط مختلف ش��هر تهران از 12 

خرداد )امروز( اعمال می شود. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، علیرض��ا قنادان با بی��ان اینکه 
حدود 80 هزار برچس��ب نرخ جدی��د کرایه چاپ و 
بی��ن رانندگان توزیع ش��ده، افزود: این برچس��ب ها 
بای��د روی شیش��ه جلو تاکس��ی ها نص��ب و مبنای 
 جدی��د پرداخ��ت کرایه ه��ا در س��ال جاری اس��ت. 
قن��ادان ادامه داد: مبن��ای پرداخت کرایه تاکس��ی  
در خط��وط مختل��ف ش��هر ته��ران ن��رخ اع��ام 
روی  ب��ر  ش��ده  نص��ب  برچس��ب های  در  ش��ده 
 تابلوه��ای خطوط و شیش��ه جلو تاکس��ی ها اس��ت. 
ب��ه گفت��ه وی، اعم��ال نرخ ه��ای جدی��د کرای��ه 
پرداخ��ت  س��امانه  ک��ه  خطوط��ی  در  تاکس��ی 
الکترونیک��ی و موبایل��ی در آنه��ا راه ان��دازی ش��ده 
 اس��ت از طریق س��امانه مرکزی انجام خواهد ش��د. 
مدیرعامل س��ازمان تاکس��یرانی تهران با بیان اینکه 
مصوب��ه ن��رخ کرایه تاکس��ی امس��ال ب��ر پایه مدل 
اقتص��ادی تاکس��یرانی و محاس��بات قیم��ت تمام 
ش��ده س��فر بوده، گف��ت: اعم��ال این نرخ ه��ا برای 
 ش��هروندان و تاکس��یرانان به عدالت نزدیک تر است. 
وی اف��زود: ش��هروندان تهران��ی ب��رای اط��اع از 
نرخ های س��ال 97 عاوه بر برچس��ب های کرایه در 
تاکس��ی ها، تابلوهای خطوط و سامانه های پرداخت 
الکترونیکی می توانند به س��ایت سازمان تاکسیرانی 
 ب��ه نش��انی taxi. tehran. ir نی��ز مراجعه کنند. 
ب��ه گفت��ه مدیرعامل س��ازمان مدیری��ت و نظارت 
ب��ر تاکس��یرانی ش��هر ته��ران س��امانه ش��کایات 
رس��یدگی  آم��اده   1888 ته��ران  ش��هرداری 
در  تهران��ی  ش��هروندان  مش��کل  هرگون��ه  ب��ه 
 خص��وص اج��رای کرایه ه��ای جدی��د خواه��د بود. 
 تعداد تاکس��ی های ش��هر ته��ران ح��دود 80 هزار 

خودرو برآورد می شود. 

دلیل تمایل مردم به خودروهای 
خارجی چیست؟ 

نایب رئی��س کمیس��یون ان��رژی مجلس ش��ورای 
اس��امی اظهار داش��ت چنانچه کاالیی ب��ا کیفیت 
ایده آل تولید ش��ود کش��ور از واردات آن کاال بی نیاز 

می شود، این امر در مورد خودرو نیز صادق است. 
به گزارش پ��دال نیوز، هدای��ت اهلل خادمی افزود: 
ب��ا وجود اینکه در حوزه خودرو چند س��الی اس��ت 
موضوعاتی مانند خودروی ملی، پلتفرم ملی و موتور 
ملی مطرح شده و مورد حمایت قرار گرفته است اما 
متأسفانه این حمایت ها نتیجه ای جز تغییر جزئی در 
کیفیت و ایمنی خودروها نداشته است، چنانچه نتایج 
حاصله نتوانسته اس��ت رضایت مردم را جلب کند و 
 همچنان مردم ب��ه خودروهای خارجی تمایل دارند. 
 نماینده م��ردم ایذه و باغملک در مجلس ش��ورای 
اس��امی در رابطه با تأثیر خروج آمریکا از برجام بر 
رونق ب��ازار خودروهای چینی گف��ت: قطعاً با توجه 
به بزرگی و گس��تردگی بازاریابی چینی ها همچنین 
قیم��ت مناس��ب خودروهای چینی، پ��س از خروج 
آمری��کا از برجام بازار برای حضور خودروهای چینی 
مهیاتر خواهد ش��د و این خودروها سهم بیشتری از 
 بازار خودروی کشور را به خود اختصاص خواهند داد. 
 وی ب��ا بیان مزایا و معایب کاهش تعرفه خودروهای 
وارداتی گفت: از یک س��و کاهش تعرفه خودروهای 
وارداتی به معنی پاس��خ مثبت ب��ه ورود خودروهای 
خارجی و کاهش اش��تغال در کش��ور است؛ از سوی 
دیگر سالهاس��ت ک��ه خودروس��ازان از فرصت هایی 
ک��ه در اختیار آنها قرار داش��ت اس��تفاده نکردند و 
نتوانس��تند خودروی با کیفیت و ایمنی را در اختیار 
مردم قرار دهند، در نتیجه باید خاء موجود در بازار 
 خ��ودرو را با واردات خودروهای ب��ا کیفیت پر کرد. 
 خادمی در ادامه افزود: در ش��رایط فعلی این سؤال 
مطرح می ش��ود که چرا مردم باید تاوان کم کاری یا 
ناتوانی خودروس��ازان داخل��ی را بپردازند؛ در نتیجه 
باید اج��ازه ورود خودروهای با کیفیت تر به کش��ور 

وجود داشته باشد. 

افتتاح سه کارخانه جدید 
فولکس واگن برای تولید خودروهای 

شاسی بلند و برقی در چین
گروه خودروسازی فولکس واگن با همکاری شریک 
چینی اش گروه فاو، س��ه کارخانه خودروس��ازی در 
چین افتتاح خواهد کرد.  به گزارش »عصر خودرو« 
به نقل از بلومبرگ، این اقدام در راستای تاش های 
فولکس واگ��ن ب��رای تس��لط ب��ر بزرگ تری��ن بازار 
خودروی جهان صورت می گیرد. بر اس��اس بیانیه ای 
که فولکس واگن در این رابطه منتش��ر کرده اس��ت، 
کارخانه های جدید بر تولید خودروهای شاس��ی بلند 

و خودروهای برقی متمرکز خواهند شد. 
یکی از این سه کارخانه به تازگی با معرفی خودروی 
جدید بورا گش��ایش یافته است. کارخانه بعدی در ماه 
ژوئن در فوشان افتتاح خواهد شد و پیش بینی می شود 
س��ومین کارخانه فعالیت خود را در ماه آگوس��ت آغاز 
خواهد کرد.  فولکس واگن و شرکای چینی اش بناست 
بی��ش از 17 میلی��ارد دالر ب��رای توس��عه فناورهای 
خودروهای برقی و خودران و نیز ترویج شیوه های جدید 
حمل و نقل در چین سرمایه گذاری کنند.  در چهار ماه 
نخست س��ال جاری میادی، میزان فروش محصوالت 
فولکس واگن در چین بیش از 13درصد افزایش یافت و 

به یک میلیون و 340 هزار دستگاه رسید. 

اخبار

بازار ایران برای برندهای خارجی مهم است 
 بسته شدن سامانه ثبت سفارش 

هوشمندی دولت بود
چنانچ��ه روند مذاکرات توس��ط دولت با س��رعت 
بیش��تری پیش می رفت امروز شاهد حضور برندهای 
بیش��تری در حوزه خودروس��ازی کشور و واردات به 

شرط تولید می بودیم. 
محم��د مرتضای��ی، کارش��ناس بازار خ��ودرو در 
گفت وگو با پرشین خودرو، با بیان این مطلب گفت: 
پس از برجام شرکت های خارجی، ایران را به عنوان 
بزرگ ترین پتانس��یل سرمایه گذاری در حوزه خودرو 
انتخاب کردند و بس��یاری از ایش��ان که در 40 سال 
گذش��ته حتی حاضر به مذاکره ب��ا ایران نبودند این 
 انگیزه را پیدا کردند که پای میز مذاکره با ما بنشینند. 
وی ادامه داد: ایران به عنوان بزرگ ترین بازار خودرو 
در خاورمیانه و حتی حوزه GCC شناخته می شود 
و ای��ن مه��م را برندهای مط��رح خودرویی به نیکی 

دانسته و درك کرده اند. 
 مرتضای��ی تأکی��د ک��رد: در ح��وزه خودروهای 
س��بک برخی کش��ورهای منطق��ه توانای��ی رقابت 
ب��ا ما را دارن��د، اما در ح��وزه خودروهای س��نگین 
کل کش��ورهای خاورمیان��ه در ی��ک س��و و ای��ران 
در س��وی دیگ��ر ق��رار می گی��رد. به همی��ن دلیل 
م��ا دارای ی��ک ظرفیت بس��یار بزرگ ب��رای تولید 
هس��تیم.  ب��زرگ  ش��رکت های  س��رمایه گذاری   و 
وی ب��ا اش��اره به ای��ن مطل��ب ک��ه روند مذاکرات 
خودرویی در پسابرجام بسیار کند پیش رفت، گفت: 
ب��ا تمام کندی مذاکرات، بس��یاری از قراردادهای ما 
اجرایی ش��د اما برخی تفاهم های بزرگ به یک باره 
ن��اکام ماند که از آن جمله می ت��وان به قراردادهای 
فولکس و بنز اش��اره ک��رد که تا ورود س��رمایه نیز 
 پی��ش رفتند اما به یک باره همه چیز متوقف ش��د! 
این کارش��ناس بازار خودرو اف��زود: البته بروز برخی 
ش��ایعات در خصوص برجام در ن��اکام ماندن برخی 
تفاهم��ات و قرارداده��ا مؤثر ب��ود و البته این حرف 
و حدیث ه��ا ام��روز به واقعیت تبدیل ش��ده و گویی 
شرکای خارجی قبل از ما از این رخداد با خبر بودند. 
این فعال حوزه خودرو در خصوص کارهایی که دولت 
در این زمان می تواند ب��رای خنثی کردن تأثیر خروج 
آمریکا از برجام انجام دهد، گفت: هوشمندی دولت از 
همان سال گذشته در مورد برجام مشخص شد. شک 
نکنید که بس��ته شدن سامانه ثبت س��فارش خودرو، 
 هوش��مندی دولت برای مواجهه با چنی��ن روزی بود. 
وی در ادامه خاطرنش��ان کرد: دولتی ها می دانس��تند 
خروج آمریکا از برجام باالخره اتفاق می افتد و از این رو 
با توجه به حجم بس��یار زیاد خروج ارز از کشور توسط 
واردکنن��دگان خودرو این س��امانه را بس��تند تا هم از 

خروج ارز و هم از امنیت ملی کشور محافظت کنند. 

تعطیلی 50 واحد قطعه سازی 
خودرو

اگر قیمت قطعات تولی��دی بین 30 تا 35 درصد 
افزای��ش نیاب��د پیش بینی می کنیم ظ��رف یک ماه 
آینده 200 واحد قطعه س��ازی دیگر تعطیل ش��وند.  
دبی��ر انجمن صنای��ع همگن قطعه س��ازی گفت: به 
دلیل رشد شدید قیمت مواد اولیه و دیگر هزینه های 
تولی��د، 50 واح��د قطعه س��ازی در هفته های اخیر 

تعطیل شده اند. 
آرش محبی ن��ژاد در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: 
در چند ماه اخیر قیمت مواد اولیه صنعت قطعه سازی 
به ط��ور میانگی��ن 40 درصد افزایش داش��ته اس��ت. 
همچنین هزینه های حمل و نقل، حقوق و دستمزد و 

نرخ ارز نیز با افزایش همراه بوده است. 
وی با بیان اینکه به همین دلیل در حال حاضر تمام 
واحدهای قطعه سازی فعال با زیان به فعالیت خود ادامه 
می دهند، خاطرنشان کرد: اگر قیمت قطعات تولیدی 
بین 30 تا 35 درصد افزایش نیابد پیش بینی می کنیم 
ظ��رف یک ماه آین��ده 200 واحد قطعه س��ازی دیگر 

تعطیل شوند. 
دبی��ر انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی ادامه داد: 
مشکل در حال حاضر این است که خودروسازان به این 
دلیل که دولت مانع از افزایش قیمت خودروها شده از 
افزایش قیمت قطعات دریافتی از قطعه سازان خودداری 
می کنند؛ درحالی که مشکات بین صنعت خودرو که 
یک صنعت دولتی است و دولت، باید بین خودشان حل 

شود و نباید به بخش خصوصی منتقل شود. 
وی افزود: 90 درصد تولیدکنندگان مواد اولیه صنعت 
خودرو و قطعه شامل تولیدکنندگان مس، آلومینیوم، 
فوالد و پتروشیمی، دولتی هستند و همه این واحدها 
نیز در هفته ه��ای اخیر افزایش قیمت داش��ته اند، اما 
قطعه سازان که مصرف کننده همین مواد اولیه هستند، 
به سد خودروسازان برخورده اند و با درخواست افزایش 
قیمت آنها موافقت نمی شود. در این شرایط این پرسش 
مطرح اس��ت که اگ��ر افزایش قیمت بد اس��ت چرا از 
افزایش قیمت مواد اولیه دولتی این صنعت جلوگیری 

نشده است؟ 
محبی ن��ژاد با بیان اینکه اگر خودروس��ازان به دلیل 
ممانع��ت از افزایش قیمت خودروها ق��ادر به افزایش 
قیمت قطعات دریافتی نیس��تند زیان آن نباید متوجه 
قطعه سازان ش��ود، تصریح کرد: قطعه سازان بنگاه های 
اقتصادی متعلق به بخش خصوصی هس��تند و طبیعتا 
تا مدت محدودی قادر به ادامه فعالیت با زیان هستند 

و با ادامه وضعیت فعلی همه ورشکست خواهند شد. 
وی اظهار کرد: دود ورشکستگی و تعطیلی واحدهای 
قطعه سازی در نهایت به چشم مردم و مصرف کنندگان 
خ��ودرو خواهد رفت زیرا در آن صورت ش��اهد کاهش 
تیراژ و کیفیت خودروهای تولیدی همزمان با افزایش 

شدید قیمت ها در بازار خواهیم بود. 
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معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس سازمان آموزش فنی 
و حرفه ای کشور توافق کردند یک شبه پارك علم، فناوری و مهارت به طور 

آزمایشی در استان تهران راه اندازی شود. 
به گزارش سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کش��ور، مع��اون علم��ی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری در این نشس��ت گف��ت: آموزش ها 
باید با رویکرد آماده سازی محیط کسب و کار 
برای اشتغال جوانان با کمک شرکت های نوپا 
)اس��تارتاپ ها( و توسعه بخش خصوصی ارائه 
ش��وند.   »سورنا س��تاری« افزود: باید زمینه 
تسهیل ورود بخش خصوصی برای نیازسنجی 
آموزش��ی و اجرای برنامه ه��ای مرتبط فراهم 
ش��ود.  به گزارش ایرنا، وی گفت: الگوی ارائه 
آموزش های مهارتی در کشورهای پیشرفته، 
اج��رای ای��ن برنامه ه��ا در ج��وار بنگاه های 
اقتصادی، صنایع و محیط واقعی کار براساس 

نیاز واقعی بازار کار صنعت است. 
به گزارش ایرنا، پارك علم و فناوری، نهادی 
اجتماعی و جایگاهی برای توسعه نوآوری های 

دانش محور از طریق کمک به تشکیل و تقویت بنگاه های اقتصادی کوچک 
و متوس��ط و بخشی از راهبرد اندیشمندانه و هماهنگ برای توسعه ملی 

محسوب می شود. 

پارك ه��ای علم و فناوری جریان دانش و فناوری را میان دانش��گاه ها، 
موسس��ه های تحقیق و توسعه، ش��رکت های خصوصی و بازار به حرکت 
انداخت��ه و مدیری��ت می کند و به عنوان ابزار جلب ش��رکت های مبتنی 
بر فناوری در س��طوح بین المللی ش��ناخته 

می شود. 
معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری 
گفت: نظ��ام اطاعاتی نیازهای اش��تغال و 
آم��وزش در ایران وجود ن��دارد و برای رفع 
نیازه��ای ب��ازار کار برنامه ریزی آموزش��ی 

درستی نشده است. 
وی ادامه داد: با همکاری سازمان آموزش 
فن��ی و حرفه ای کش��ور و معاون��ت علم و 
فناوری ریاست جمهوری می توان در عرصه 
کس��ب و کار به یک الگوی حمایتی دست 
یافت.  ستاری نقش بخش خصوصی در آینده 

صنعت را کلیدی توصیف کرد. 
رئیس س��ازمان آموزش فن��ی و حرفه ای 
کشور نیز در این نشست بر اهمیت گنجاندن 
آموزش ه��ای  در  مهارت��ی  آموزش ه��ای 
دانش��گاهی تأکید کرد.   »سلیمان پاك سرشت« گفت: معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان 

خانواده سیاستگذاری علمی و مهارتی کشور محسوب می شوند. 

کارش��ناس ح��وزه آب و پس��اب س��تاد فن��اوری نانو با اش��اره به 
محصوالت و ش��رکت هایی که در حوزه نانو فعال شده اند، گفت حوزه 
کس��ب وکار نانو هر روز در حال گسترش اس��ت و این موضوع آینده 

خوب��ی را نوی��د می دهد.  به گ��زارش آنا، 
مهندس علی زبردس��تی، کارشناس حوزه 
آب و پس��اب س��تاد فناوری نان��و، درباره 
توس��عه این فناوری تصریح کرد: »اولویت 
نخست در این حوزه تربیت نیروی انسانی 
است که این اتفاق به خوبی رخ داده است. 
برای اینکه بتوانیم در صنعتی ورود کنیم، 
فناوری آن را داش��ته باش��یم و در دنیا نیز 
حرفی برای گفتن داش��ته باش��یم، قاعدتا 
باید نیروی انس��انی را به عنوان پایه اولیه 
م��ورد توجه ق��رار دهی��م، بنابراین توجه 
ویژه در دهه گذش��ته درباره تربیت نیروی 

انسانی بود«. 
وی اضاف��ه ک��رد: »ب��ه لحاظ تع��داد و 
کیفیت مقاالت، ای��ران جایگاه قابل قبولی 
دارد و خیل��ی فرات��ر از برنامه ریزی اس��ت 

ک��ه قب��ا انجام داده ایم و ای��ن به دلیل همکاری خ��وب بین وزارت 
علوم، دانش��گاه ها و س��تاد نانو اس��ت که نهایتا خروجی آن کس��ب 
موفقی��ت در عرص��ه پژوهش و تحقیق بود«.  کارش��ناس حوزه آب و 

پساب ستاد فناوری نانو درباره تشکیل ستادی درباره نانو گفت: »دلیل 
اصلی این موضوع بین رشته ای بودن فناوری نانو است. احساس می شد 
چون این فناوری جدید اس��ت، باید مورد توجه قرار گیرد. این رش��ته 
از پزش��کی، نانو الکترونیک تا کشاورزی را 
تحت پوشش قرار می دهد و برنامه ریزی بر 
این شد اگر پیگیری این فناوری به صورت 
ستادی باشد می تواند خیلی موفق تر باشد 
زیرا نیاز اس��ت با بخش های مختلف کشور 
ارتباط داشته باشد و خوشبختانه امروز به 
اه��داف برنامه ریزی ش��ده در حوزه فناوری 
نانو رسیده ایم.« وی اش��اره کرد: »در حال 
حاضر در ستاد فناوری نانو با توجه به تعداد 
باالی نیروی انس��انی که در کش��ور در این 
حوزه شکل گرفته است، بیش از 10 حوزه 
صنعت��ی را به ص��ورت تخصصی در بخش 
نان��و در حال پیگیری هس��تیم و برای آنها 
محص��ول ارائه می دهیم و حت��ی صادرات 
نیز اتفاق افتاده اس��ت. در حوزه کشاورزی، 
س��اختمان، خودرو، نفت، پتروشیمی، آب 
و محیط زیس��ت به صورت هدفمند از فناوری نانو استفاده می کنند که 
تحقیقات آن در مراکز رشد فناوری و پردیس های دانشگاه ها به صورت 

تخصصی و هدفمند پیش می رود.«

نوید آینده خوب در حوزه کسب و کار با گسترش فناوری نانو در کشورنخستین »شبه  پارک علم، فناوری و مهارت« در پایتخت ساخته می شود

خرید ش��رکت های فناوری محور در س��ال های اخیر رشد زیادی داشته است. 
شرکت های بزرگ برای عقب نماندن از مسیر فناوری به دنبال این خریدها هستند. 
شرکت های بزرگ در صنایع مختلف اعم از خرده فروشی، هوافضا و خدمات مالی 
در حال جذب استعدادها و فناوری های جدید هستند تا ظرفیت های فناوری خود 
را افزایش داده و در مس��یر تحوالت آن قرار بگیرند. نکته مهم برای این شرکت ها 
این است که در جذب شرکت ها و استعدادهای دنیای فناوری، باید وسواس زیادی 
به خرج بدهند؛ چرا که عاوه بر ناآشنا بودن آنها با این دنیای جدید، جّو ایجاد شده 

برای تبدیل شدن به شرکت فناوری می تواند مخرب باشد. 
آمارها نش��ان می دهد ش��رکت های بزرگ در حال تکرار اش��تباهات سال های 
ابتدایی قرن بیس��ت ویک هستند. در آن سال ها، ترس از دست دادن فرصت ورود 
به دنیای فناوری باعث می ش��د که شرکت های سنتی قابلیت های استارتاپ ها را 
بیش��تر از مقدار واقعی ببینند و بیش از اندازه روی آنها س��رمایه گذاری کنند. در 
س��ال 2000، شرکت های سنتی حدود 707 شرکت کامپیوتری و الکترونیکی را 
خریداری کردند که اغلب آنها با قیمت های نجومی خریداری شدند. در دهه بعدی، 
تعداد ش��رکت های فناوری محور خریداری شده در هر سال به طور میانگین 262 
عدد بوده است.  آمارها نشان می دهد از سال 2015 بار دیگر روند خرید شرکت ها 
مسیری صعودی داشته است. این آمارها افزایش چهار برابری را در سال های اخیر 
نشان می دهد که تعداد شرکت های خریداری شده در طول یک سال را به بیش از 
1000 عدد می رساند. نکته دیگر این که شرکت های فعال در دنیای فناوری، به طور 
میانگین 250 ش��رکت را س��االنه خریداری کرده اند و از سال 2011 نیز این آمار 
به 350 ش��رکت فناوری محور در سال رسیده است. این آمارها نشان می دهد 70 
درصد از خرید شرکت های فناوری محور، توسط بازیگران خارج از این بازار انجام 
ش��ده اس��ت.  صرف نظر از تب ایجاد شده برای خرید شرکت های فناوری، سؤالی 
که باید از سمت خریداران مطرح شود این است که آیا فاکتورهای مورد نظر برای 
خرید شرکت جدید توسط آنها، با فاکتورهای دقیق غول های فناوری در این مورد 
یکسان است؟ به بیان دیگر آیا آنها توانایی شناخت ارزش واقعی این شرکت های 

جدید را دارند؟ در بسیاری از مواقع پاسخ این سؤال منفی است. 
موضوعات مختلفی باعث ایجاد این تب خرید در سال های اخیر شده اند. اولین 
و مهم ترین دلیل این خریدها این اس��ت که ش��رکت های س��نتی تمایل دارند تا 
به فناوری های مکمل یا مزاحم برای کسب وکارش��ان دسترس��ی داش��ته باشند. 
دلیل بعدی جذب اس��تعدادهایی اس��ت ک��ه به احتمال زی��اد نمی توانند به طور 
مستقیم استخدام کنند. این استعدادها عموما به عنوان کاتالیزورهایی برای تحول 
دیجیتال شرکت استفاده می شوند. در نهایت نیز دسترسی به بازار مشتریان بیشتر 

شرکت های فناوری، دلیل قانع کننده برای خرید آنها است. 
اما با وجود حس��اس و مهم بودن فاکتورهای گفته ش��ده، ش��رکت های سنتی 
در رس��یدن به اهداف خود در خرید شرکت های فناوری محور شکست می خورند. 
بخش��ی از این شکست به خاطر ارزش دادن بیش از اندازه و پرداخت قیمت های 
ناعادالنه در خرید این شرکت ها است. راه حل این بحران، استفاده ار استراتژی های 
هوش��مندانه تر در خرید استارتاپ های فناوری است. طرز تفکر جدیدی باید وارد 
این شرکت ها شود که از تکرار پذیر بودن فناوری و همچنین استعدادهای موجود 

در آن اطاع داشته باشد. 
شرکت های سنتی بزرگ باید در خرید استارتاپ ها سؤاالتی شبیه به غول های 
فناوری بپرسند. این شرکت  ها در قدم اول هزینه پیاده سازی استراتژی های مشابه 
را بررس��ی می کنند. آنها ابتدا در استعدادهای داخلی به دنبال فرصت هایی برای 
ساخت فناوری مورد نظر در داخل شرکت می گردند. در مورد مشتریان نیز هزینه 
دستیابی به مشتریان جدید و زمان مورد نیاز برای آن بررسی می شود. در نهایت 
ارزش خرید ش��رکت جدید نس��بت به وجود راه های جایگزی��ن و هزینه و زمان 
پیاده س��ازی آنها مش��خص می ش��ود.  نکته مهم این که در عموم این بررسی ها، 
ارزش فناوری ارائه شده توسط شرکت جدید بسیار ناچیز است. به عنوان مثال در 
بررسی انجام شده توسط وب سایت Thenextweb، هزینه توسعه فناوری اصلی 

شرکت های بزرگ دنیای فناوری همچون فیس بوك، توییتر، واتساپ و اوبر، چیزی 
بین 50 هزار تا 1.5 میلیون دالر تخمین زده ش��د. این تخمین توس��ط مدیران 
شرکت های توس��عه فناوری های وب و موبایل، انکوباتورها، آژانس های استارتاپی 
و آزمایشگاه ها محاسبه شد. این هزینه بسیار پایین تر از خرید شرکت هایی با این 
ابعاد است.  توجه به آمارهای باال نشان می دهد ارزش واقعی یک شرکت فناوری، 
مدل کسب وکاری است که پیرامون فناوری آن شکل گرفته و تکنولوژی به تنهایی 
ارزش زیادی نخواهد داش��ت. غول های فناوری در خرید استارتاپ های این حوزه، 
برای فناوری موجود هزینه پرداخت نمی کنند، آنها برای مدل کس��ب وکار قوی با 

قابلیت مقیاس پذیری و حضور در بازارهای جدید، پول پرداخت می کنند. 
به عنوان مثال اوبر شرکتی بزرگ است که سرویس های فناوری مختلف را برای 
بهبود خدمات خود خریداری می کند. اما نکته ای که این شرکت را جلوتر از رقبا 
قرار داده، فناوری نیست. مدل کسب و کار اوبر باعث شده تا ارزش افزوده ای به هر 
دوطرف راننده و مشتری ارائه شود. اوبر در مقایسه با رقبای خود، سفرهای ارزان تر 
و س��ریع تری را به مش��تریان ارائه می دهد، چراکه این شرکت، شبکه بزرگتری از 
رانندگان دارد. در نتیجه این خدمات س��ریع و ارزان، درخواس��ت مشتری از این 
ش��رکت افزایش یافته و در زنجیره ای به هم پیوسته، تعداد رانندگان نیز افزایش 
می یابد.  یکی دیگر از دالیل خرید توس��ط غول های فناوری، پایگاه های مشتری 
و تأثیرات شبکه ای موجود در استارتاپ ها است. شرکت های بزرگ دنیای فناوری 
برای این بخش هزینه هایی بس��یار بیش��تر از درآمد کنونی استارتاپ ها پرداخت 
می کنند، چرا که عموما تش��کیل این پایگاه های قوی برای آنها هزینه و هدررفت 
زمانی زیادی خواهد داش��ت.  به عنوان مثالی در این مورد، به خرید اینستاگرام و 
واتساپ توسط فیس بوك توجه کنید. این شرکت اینستاگرام را در سال 2012 به 
قیمت یک میلیارد و واتساپ را دو سال بعد به قیمت 19 میلیارد دالر خریداری 
کرد. در زمان انجام این معامات، کارشناس��ان بس��یاری از این قیمت ها متعجب 
ش��دند چراکه فیس بوك به راحتی می توانست اپلیکیشن های اختصاصی و مشابه 
خود را در این بخش ها توس��عه دهد. به عاوه این ش��رکت، استعدادهای باانگیزه 
زیادی در این زمینه داشت.  آنچه موجب پرداخت این هزینه ها شد، پایگاه مشتری 
موجود در این س��رویس ها بود که در اکوسیس��تمی با تأثیر شبکه ای قوی حضور 
داشتند. هزینه ای که فیس بوك برای این شرکت ها پرداخت کرد، وابسته به ارزش 
هر کاربر آنها و همچنین پتانس��یل رشد ش��بکه کاربری بود. نکته جالب این که 

اینستاگرام در زمان فروش به فیس بوك هیچ درآمدی نداشت. 
یکی دیگر از دالیل خرید اس��تارتاپ ها، ش��بکه توزیع آنهاس��ت که ساخت آن 
برای شرکت های بزرگ هزینه زیادی می طلبد. مایکروسافت در سال 2016 قیمت 
سرس��ام آور 26 میلیارد دالر را برای شرکت متضرر لینکدین پیشنهاد داد. توجه 
به همین کانال ه��ای توزیع جدید، دلیل این خرید بود. آنها متوجه بازاری جدید 
از مش��تریان شدند که شرکت خودش��ان تاکنون به آن نپرداخته بود. این خرید 
دسترسی به یک شبکه حرفه ای از 450 میلیون کاربر را به کسب وکار مایکروسافت 
در بخش ابری داد. امروزه لینکدین به عنوان جواهر باارزش مایکروسافت شناخته 
می ش��ود که یک میلیارد دالر از درآمد سه ماهه این غول فناوری را شامل شده و 

رشد کسب وکار ابری آن را دورقمی کرده است. 
 وقت��ی رقاب��ت برای خرید ش��رکت های فناوری و تاش برای کس��ب س��ریع

)و میان ب��ری( اعتبار دیجیتال افزایش یابد، قیم��ت الماس های واقعی این رقابت 
افزایش سرسام آور خواهد داشت. در نتیجه شرکت های سنتی اولین پیشنهاد قابل 
خرید را قبول می کنند. به احتمال زیاد این خرید، با نیاز خریدار هماهنگ نبوده 
و ارزش افزوده زیادی برای آنها نخواهد داش��ت. نکته مهم این که خریداران بازار 
فناوری باید به چیزی بیش از فناوری ش��رکت و استعدادهای موجود در آن نگاه 
کنند. همانطور که گفته ش��د، باارزش ترین دارایی، مدل کس��ب وکار است. مدل 
کسب وکار نشان می دهد که یک خرید، ارزش افزوده داشته یا تنها به یک بحران 

)مانند سال 2000( تبدیل خواهد شد. 
HBR منبع

 خرید شرکت های فناوری محور
و مواردی که باید مدنظر قرار بگیرند

نگـــاه

مدیرعامل جامعه نیک��وکاری ابرار گفت خیرین عضو این جامعه نیکوکاری 
از ایجاد اش��تغال و کارآفرینی در 11 روستای کشور در سه استان کردستان، 

خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان حمایت می کنند. 
به گ��زارش ایرنا، علی اصغر خامنوی خیابانی ش��امگاه پنجش��نبه در جش��ن 
اعطای بورس تحصیلی به دانش آموزان و دانش��جویان مس��تعد استان کردستان 
اظهار داشت: این حمایت ها در قالب طرح توسعه پایدار روستایی جامعه خیرین 
اب��رار انجام می ش��ود.  وی افزود: این جامعه در این ط��رح با دولت همکاری دارد 
و تس��هیات مورد نیاز برای اجرای طرح های اش��تغال زایی و کارآفرینی در این 

روستاها نیز از سوی صندوق کارآفرینی امید تأمین و پرداخت خواهد شد. 

 نیکوکاران از کارآفرینی در
11 روستای کشور حمایت می کنند

شنبه
12 خرداد 1397

شماره 1080



9 www.forsatnet.ir کسب و کارامـروز

شرکت سامس��ونگ الکترونیکس روز سه ش��نبه 8خرداد در مراسمی 
جدیدترین سیس��تم کولرهای گازی خود را در حضور جمعی از اصحاب 
رسانه معرفی کرد. این سری از کولرهای گازی پیش از این در نمایشگاه 

موسترا کانوگوی )MCE(  ایتالیا معرفی شده 
 Wind( بودن��د. کولرهای گازی ویندف��ری
Free( سامس��ونگ جایگاه این شرکت را در 
مقام یکی از پیش��تازان صنایع س��رمایش و 
 HVAC گرمایش، تهویه و هواساز موسوم به
تثبی��ت می کن��د.  در مراس��م معرف��ی این 
محص��ول که با حضور مدی��ران بخش تهویه 
مطبوع سامسونگ ایران و خبرنگاران رسانه ها 
در فروش��گاه س��ام رضا در ب��ازار امین حضور 
تهران برگزار شد، شرکت کنندگان از نزدیک 
ب��ا قابلیت ها و توانایی های مدل های مجهز به 
فناوری ویندفری آشنا شدند.  شایان شمس، 
سرپرس��ت بخش تهویه مطبوع سامس��ونگ 
در م��ورد جدیدترین م��دل کولرهای گازی 
این ش��رکت گفت: »سری جدید محصوالت 
سامسونگ به فناوری س��رمایش بدون باد یا 

ویندفری مجهز شده است؛ تحولی که می تواند یکی از مهم ترین مشکات 
کولرهای گازی یعنی وزش مداوم باد س��رد در خانه را حل کند. در واقع 
خنک کنندگی بدون باد نقطه عطفی است که صنعت سرمایش و گرمایش 

خانگی را برای همیش��ه تغیی��ر خواهد داد.« فن��اوری ویندفری یکی از 
برجسته ترین نوآوری های انجام شده در حوزه تهویه هوا است. دستگاه های 
مجهز به این فناوری ابتدا دمای محیط را با اس��تفاده از حالت سرمایش 
سریع )Fast Cooling( به دمای موردنظر 
شما می رساند. سپس فناوری ویندفری فعال 
ش��ده و بدون ایجاد باد مس��تقیم و تنها از 
طری��ق خروج آرام هوای س��رد از منافذ ریز 
روی دس��تگاه، دمای محی��ط در همان حد 

ایده آل نگه داشته می شود. 
ای��ن روش خنک س��ازی محی��ط باعث 
می ش��ود بدن دیگر در تم��اس دائمی با باد 
س��رد خروجی از کولر ق��رار نگیرد. از طرف 
دیگ��ر خروج هوای خن��ک از 21هزار منفذ 
روی بدنه کولر موجب می شود تمامی نقاط 
خانه حتی گوشه های اتاق ها به یک اندازه و 
متناسب با دلخواه اعضای خانه خنک شوند. 
دانی��ار کاظم پور، مدیر محصول در بخش 
کولرهای گازی سامسونگ در ایران از چهار 
ویژگی سرمایش بدون بدون باد، کمپرسور 
هش��ت قطبی )فناوری انحصاری سامسونگ(، فیلتر عریض برای تصفیه 
کامل هوا و امکان کنترل پیشرفته دستگاه حتی از بیرون خانه به عنوان 

مهم ترین قابلیت های کولرهای گازی ویندفری یاد کرد. 

س��رانجام چندی��ن س��ال پس از انتش��ار وین��دوز 10، این نس��خه از 
سیستم عامل مایکروسافت توانس��ت از لحاظ سهم بازار از سیستم عامل 
محبوب ویندوز 7 پیشی بگیرد و به سیستم عامل غالب بازار تبدیل شود. 

 Due Trusted 2018  براس��اس گزارش
Access ویندوز 10 توانس��ته اس��ت سهم 
27درصدی سال قبل خود را به 48درصد در 
سال 2018 برساند و این گواهی بر این است 
که آخرین سیستم عامل آنها به آرامی در حال 
تصاحب سهم سیستم عامل های قدیمی این 

کمپانی است. 
به عنوان مثال سیس��تم عامل بسیار موفق 
وین��دوز 7 از س��هم 65درصدی س��ال قبل 
خ��ود به س��هم 44درصدی در س��ال 2018 
رسیده است که نشانه روزهای سراشیبی این 
سیستم عامل اس��ت. قرار است مایکروسافت 
پش��تیبانی خودش از این سیستم عامل را در 

ژانویه سال 2020 به پایان برساند. 
می ده��د  نش��ان  اشاره ش��ده  گ��زارش   
کمپانی های فع��ال در زمینه های کامپیوتر و 

الکترونیک، عمده فروشی ها و سیستم های توزیع و همچنین سازمان های 
غیرانتفاعی به سرعت کس��ب و کار خود را به ویندوز10 منتقل کرده اند 
و این در حالی اس��ت که کمپانی های فعال در عرصه های بیمه، حمل و 

نقل و ذخیره س��ازی و همچنین س��امتی پایین ترین نرخ انتقال به این 
سیستم عامل را داشته اند. 

با اینکه مایکروس��افت در حال افزایش دادن سهم خود در بازار تجاری 
اس��ت، اما در مجموع ب��ا کاهش 3درصدی 
س��هم این کمپانی، سال خوبی را پشت سر 
نمی گذارد و اپل توانسته این میزان را برای 
خود تصاحب کند. سهم کلی مایکروسافت 
به نس��بت س��ال قبل از 68 به 65درصد و 
س��هم اپل از 27درصد به 30درصد در سال 
2018 رسیده است. اپل همچنین در دنیای 
موبایل با افزایش 2درصدی، توانس��ته سهم 
خودش در سیستم عامل های این پلتفرم را 

به 12درصد برساند. 
نکته آخ��ر در این گزارش این اس��ت که 
دس��تگاه هایی ک��ه سیس��تم  عامل های اپل 
می کنن��د،  اج��را  را   )macOS و   IOS(
نرم افزاری  سیس��تم عامل های  به روزتری��ن 
را دارن��د و این در حالی اس��ت که همانند 
همیشه اندروید در این رتبه بندی در آخرین 
 ChromeOSجای��گاه قرار می گیرد. در جایگاه دوم هم سیس��تم هامل
گوگل قرار دارد. البته باید به این نکته توجه کنیم که این رتبه بندی شامل 

سیستم عامل ویندوز نمی شود. 

»ویندفری« معرفی شد

ویندوز 10 سرانجام ویندوز 7 را پشت سر گذاشتسرمایش بدون باد مزاحم

اگر در ش��هرهای بزرگ یا هر جای دیگر زندگی می کنید به احتمال 
زیاد از محبوبیت روزافزون »اوبر« مطلع هس��تید؛ شرکتی که خدمات 
مس��افربری از طریق گوشی های تلفن همراه هوشمند را ارائه می دهد. 
این ش��رکت در سان فرانسیسکو توس��ط »تراویس کاالنیک« و »گرت 
کمپ« تأس��یس ش��د. آنها ضمن ابداع نرم افزاری کاربردی، در س��ال 
2010 سایت ش��ان را را ه ان��دازی و رانندگان��ی را در سان فرانسیس��کو 
اس��تخدام کردن��د. از آن به بعد اوبر در 250 ش��هر جهان گس��ترش 
یافت. تنها مش��کلی که وجود داشت چالش های قانونی و نظارتی بود. 
رانندگان تاکسی های قدیمی در برابر شیوه جدید حمل مسافر از خود 
مقاومت نش��ان می دادند. تعدادی از افراد هم در چندین ش��هر از این 
نوآوری تقلید کردند. هرچند مشکات نظارتی قابل توجه هستند ولی 
این شیوه نوآورانه در سفارش تاکسی، صنعت تاکسی رانی قدیمی را به 

چالش و مبارزه واداشت. 
با اینک��ه احتماال هزینه تاکس��ی 
معمول��ی ارزان ت��ر به نظر می رس��د، 
اوب��ر  رقابتی ب��زرگ  ولی مزی��ت 
»پیشنهادات« آن است نه »قیمت«. 
ش��رکت قابلیت های  این  اپلیکیشن 
ساده ای دارد که می تواند سه منفعت 

را برای مشتری فراهم  کند: 
1 - سهولت استفاده 

- فرآیند سفارش را ساده می کند 
)سفارش تاکس��ی بدون سر و صدا، 

بدون تماس و بدون جست وجو(
- کاهش عدم قطعیت نس��بت به 
دریافت تاکس��ی در زم��ان و مکان 
مش��خص )دیگر نگران نیس��تیم که 
چه زمانی و چه نوع ماش��ینی برای 

سفرهای ما ارائه خواهد شد(
- تسهیل فرآیند پرداخت

- مشاهده و تعیین قیمت دقیق سفر از ابتدای فرآیند سفارش
2 - مفید بودن 

- امکان ردیابی مسیر سفر تاکسی و امنیت و آرامش بیشتر
- کیفیت بهتر از طریق امتیازدهی به راننده و مسافر در هر سفر

- فراگیر بودن اپلیکیش��ن )این برنامه در اکثر شهرهای بزرگ جهان 
قابل استفاده است(

- صرفه جویی در زمان
- رسیدهای الکترونیکی خودکار

- انتخاب سرویس ها )ماشین های استاندارد و لوکس(
3 - هنر 

- در مقایس��ه با تاکسی های قدیمی می توان به هنرمندانه بودن این 
روش پی برد. 

در واق��ع ش��رکت اوبر مال��ک هیچ خودرویی نیس��ت. سیس��تمی 
بس��یار ساده اس��ت که تنها نقش واس��طه  را ایفا می کند. این شرکت 
با بهره گیری از تکنولوژی، راننده ها را به مس��افران متصل می س��ازد، 

سپس از هر تراکنش بخشی را به عنوان حق الزحمه برمی دارد. 
درح��ال حاضر اوبر کس��ب و کاری با عملکرد بس��یار موفق اس��ت. 

هرچن��د در ابتدا با پول کمی کارش را آغاز کرد ولی در س��ال 2015 
ارزش این ش��رکت به 70 بیلیون دالر رسید. اما اوبر چطور توانست در 

مراحل ابتدایی راه اندازی کسب و کارش رشد کند؟ 
این ش��رکت در سال های اولیه عمًا هیچ پولی صرف بازاریابی نکرد، 
در ع��وض به تبلیغات ده��ان به دهان متکی بود. م��ردم خدمات این 
ش��رکت را به گوش هم دیگر می رساندند. تبلیغات دهان به دهان یکی 
از جنبه های رش��د اوبر بود. این شرکت نه تنها سهم بازار را از آن خود 

کرد، بلکه اندازه بازارش را نیز روز به روز افزایش داد. 
اوب��ر م��دل درآمدی مس��تقیم و س��اده ای دارد. این ش��رکت از هر 
تراکن��ش مبلغ عادالنه ای را به عنوان حق الزحمه برمی دارد. مش��تریان 
راضی به نظر می رسند و دیگران را هم به استفاده از این برنامه تشویق 
می کنند. بنابراین نیازی به بازاریابی و تبلیغات گسترده نیست. قبل از 
اینکه دامنه خدمات اوبر تا صدها شهر دیگر گسترش یابد، این شرکت 
به تنهایی توانس��ت در سان فرانسیس��کو به کسب و کاری چندمیلیون 

دالری تبدیل شود. 
ش��اید از خود بپرس��ید چرا اوبر 
با این س��رمایه نقدی که داش��ت، 
بیش��ترش  هرچ��ه  رش��د  روی 
سرمایه گذاری نکرد؟ آیا ایده اولیه 
اوبر برای تضمین موفقیتش کافی 
نبود؟ پاس��خ این است که موفقیت 

را نمی توان قطعاً تضمین کرد. 
رهبران این شرکت با سه تهدید 

مهم مواجه بودند: 
تهدید اول: خدمات اوبر 

به راحتی و با هزینه کم قابل 
کپی برداری است

در واقع صدها بار در کش��ورهای 
مختلف دنی��ا و با س��رمایه گذاری 
کمتر از یک میلیون دالر نسخه ای 
از آن کپی برداری شده است. برای 
اینکه اوبر در بلند مدت بتواند عملکرد موفقیت آمیزی داشته باشد، باید 

بتواند با رشدی  چشمگیر رقبایش را کنار بزند. 
تهدید دوم: رقبا مشتریان باارزش را از چنگ اوبر درمی آوردند

رقبا، مش��تریان باارزش را از چنگ اوبر درمی آوردند و در کنار تنزل 
دادن ویژگی ه��ای خدمات��ی این ش��رکت، خدمات  خودش��ان را ارتقا 
می دادند )با اس��تفاده از اپراتور بزرگ تر در ش��هرهای خاص(. در این 
موارد، اپراتورهای بزرگ نس��بت به اپراتوره��ای کوچک تر )مثل اوبر( 
زمان انتظار کمتری را فراه��م می کردند. اگر خیلی کوچک تر از رهبر 
بازار باش��یم خطرناك اس��ت، زیرا این بازارها به م��رور زمان یکپارچه 

می شوند و یک یا دو رقیب اصلی را ایجاد می کنند. 
تهدید سوم: اوبر کسب و کاری محلی و شهر به شهر است

در اصل کس��ب و کار اوبر محلی و ش��هر به ش��هر است. این شرکت 
مجبور شد هم زمان در صدها شهر جهان آغاز به کار کند تا افسار رقابت 
را به دس��ت گیرد. این راه اندازی س��ریع مزیت دیگری را نیز در اختیار 
ش��رکت قرار داد. از آنجایی که اوبر در ش��هرهای زیادی حضور داشت 
مشتریانش سریع تر متوجه ش��دند که استفاده از اپلیکیشنی واحد در 
هر جای جهان چه مزیتی دارد. از این رو شرایط موفقیت و رقابت برای 

رقیبان اوبر سخت تر شد. 
entrepreneur/modirinfo :منبع

ارزش بازار مایکروسافت با عبور از مرز 750 میلیارد دالر که ریشه در افزایش ارزش سهام 
این کمپانی دارد، از بازار آلفابت یا همان کمپانی مادر گوگل عبور کرد. 

به گزارش زومیت، ارزش بازار مایکروسافت از روز گذشته به 753 میلیارد دالر رسیده و از 
این رو ردموندی ها موفق شده اند تا در رده بندی با ارزش ترین کمپانی ها، از آلفابت عبور کنند. 
آخرین آمارهای ارائه شده نشان از این دارد که ارزش بازار آلفابت 738 میلیارد دالر بوده و از 

این رو رتبه سوم باارزش ترین کمپانی ها را به مایکروسافت واگذار کرده است. 
اپـل همچنان نام خود را به عنوان باارزش ترین کمپانی جهان در رده یک قرار داده اسـت. 
کوپرتینویی ها با ارزش بازار بیش از 900 میلیارد دالری در مسـیر دسـت یافتن به ارزش بازار 
یک تریلیون دالری هسـتند و در این مسـیر با آمازون رقابت می کننـد که هم اکنون در رتبه 
دوم قرار دارد. اپل و آمازون به ترتیب با ارزش بازار 923 و 782میلیارد دالری رقابتی سخت 

برای رسیدن به عنوان اولین کمپانی تریلیون دالری جهان دارند. 
گوگل و مایکروسـافت در سال های گذشـته نیز همواره با تغییراتی که در ارزش سهام خود 
دیده انـد، شـاهد باال و پایین شـدن جایگاه از نظـر ارزش بازار بوده اند. گوگل در سـال 2015 
میـالدی بـا تغییراتی که در سـاختار کمپانی ایجاد شـد، به عنوان یکـی از زیرمجموعه های 

کمپانی آلفابت به فعالیت خود ادامه می دهد. 
عالوه بـر رده بندی باارزش ترین کمپانی های جهان، دو کمپانـی آمازون و آلفابت یا به بیان 
بهتـر گـوگل در زمینه های مختلفی با یکدیگر رقابت می کنند کـه از جمله آنها باید به هوش 

مصنوعی، یادگیری ماشین و دستیارهای هوشمند صوتی و البته رایانش ابری اشاره کرد. 
 

 چگونه استارتاپ »اوبر«
صنعت تاکسی رانی را به چالش کشید؟ 

 ارزش بازار مایکروسافت
 با عبور از 7۵0 میلیارد دالر
آلفابت را پشت سر گذاشت

یادداشـت

عضو هیأت رئیس��ه اتاق بازرگانی، صنایع و کش��اورزی ایران گفت: یکی از 
خواس��ته های اصلی بخش خصوصی اجرای قانون مس��تمر کسب و کار توسط 
دولت است.  به گزارش ایرنا، حسین پیرموذن روز پنجشنبه در حاشیه اولین 
گردهمای��ی فعاالن صنعت پخش اس��تان اردبیل در گفت وگ��و با خبرنگاران 
افزود: یکی از افتخارات اتاق ایران پیش��نهاد اجرای قانون مستمر کسب و کار 
به دولت در سال 91 با هدف نظام مند شدن تشکل ها بود که متأسفانه تاکنون 

این قانون اجرا نشده است. 
وی اظهار داش��ت: براس��اس این قانون دولت مکلف بود ت��ا در روند ایجاد 
تش��کل های صن��وف مختلف نق��ش مثب��ت و تأثیرگ��ذاری را در حمایت از 

بخش خصوصی و اتاق بازرگانی داشته باشد. 

بخش خصوصی خواستار اجرای قانون 
فضای کسب و کار است

مترجم: طاهره منیری شریف
MBAکارشناس ارشد 
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De Beer -11: الماسی برای همیشه
 Ad Age رس��انه   1999 س��ال  در 
)رس��انه وی��ژه تحلی��ل ام��ور تبلیغاتی( 
 De کمپین »الماسی برای همیشه« برند
Beers را به عن��وان ماندگارترین ش��عار 
قرن 20 معرفی کرد. داس��تان اصلی این 
کمپی��ن تاکید روی اهمیت حلقه ازدواج 
دارای الماس بود. براین اساس پیام اصلی 
روی ناکامل��ی ازدواج بدون اس��تفاده از 
الماس De Beers قرار داش��ت. شرکت 
ب��ا ارائه ای��ن تبلیغ به ط��ور کلی صنعت 
الم��اس را دگرگ��ون ک��رد. در واقع آنها 
الماس را بدل به کاالیی لوکس و در عین 
حال ضروری کردند. بی تردید تا پیش از 
این هم الماس به عنوان محصولی لوکس 
شناخته می ش��د، اما ضرورت استفاده از 
آن را تیم تبلیغاتی De Beers در ذهن 

مخاطب حک کرد. 
بنا ب��ه گزارش نیوی��ورك تایمز برنامه 
اصل��ی آژان��س تبلیغات��ی ان. دابلیو. آیِر 
ایجاد ش��رایطی خ��اص به گونه ای که هر 
فرد ب��دون الماس ازدواج این مراس��م را 
ناق��ص تلقی کند ب��ود. در واقع در اینجا 
الماس نقش کامل کننده را بازی می کند. 
درس کارب��ردی: باتوج��ه ب��ه اینک��ه 
الماس ه��ای برن��د De Beers به ط��ور 
معم��ول در س��طح قیمت پایین��ی قرار 
دارن��د، فعالی��ت تبلیغاتی آنه��ا موفق به 
اف��زودن الماس ه��ای ارزاش ش��رکت به 
فهرست کاالهای لوکس شد. گاهی اوقات 
در تبلیغات باید کااله��ای ارزان را برای 

مشتری لوکس و خاص جلوه داد. 
Old Spices -12: مرد شما چنین 

بویی می تواند بدهد
بخش نخست کمپین »مرد شما چنین 
بوی��ی می توان��د بدهد« توس��ط آژانس 
و  طراح��ی   Wieden+Kennedy
در فوری��ه 2010 به نمای��ش درآمد. این 
کمپی��ن به یکباره نگاه ه��ای زیادی را به 
خود جلب کرد. در حقیقت میزان عاقه 

مخاطب به این کمپین حتی فراتر از حد 
انتظار خوشبین ترین مدیران شرکت بود. 
ویدئوی تبلیغاتی این کمپین به هنگام 
ن��گارش ای��ن مقاله بالغ ب��ر 51 میلیون 
بازدید داش��ته است. مدتی بعد از نمایش 
نسخه اولیه، برند Old Spices در ژوئن 
2010 نس��خه دوم را به نمایش گذاشت. 
در نس��خه دوم نیز از همان بازیگر قبلی 
یعنی اش��عیا مصطفی استفاده شده بود. 
 Old ب��ه زودی مصطفی بدل ب��ه »مرد
Spices« ش��د. ای��ن ش��عار را آژان��س 
Wieden+Kennedy ب��ه این بازیگر 
داد. همچنی��ن ب��ه هن��گام پخ��ش این 
کلیپ در ش��بکه های اجتماعی اشعیا به 
کامنت های کاربران با کلیپ های کوتاه و 

اختصاصی پاسخ می داد. 
در تقریب��ا دو روز Old Spices بیش 
از 186 کلی��پ کوت��اه ب��ا حضور اش��عیا 
مصطفی ضبط کرد. همچنین بس��یاری 
از ویدئوهای اختصاصی نیز برای کاربران 
تهیه ش��د. براس��اس گ��زارش Inc این 
کلیپ ها نزدی��ک به 11 میلیون بار دیده 
 Old Spices ش��دند. به ع��اوه برن��د
نیز موفق به کس��ب 29 ه��زار فالوور در 
فیس ب��وك و 58 هزار فال��وور در توییتر 

شد. 
جیس��ن باگلی، مدی��ر بخش خاقیت 
Wieden+Kennedy، در مصاحب��ه با 
Inc این گونه اظهارنظر کرده اس��ت:  »ما 
تبلیغات تلویزیونی بسیار کوچکی را تهیه 
و برای هرکدام از مخاطب ها فرس��تادیم. 
ب��ه این ترتی��ب هر مخاطب ی��ک ویدئو 
اختصاصی داشت. ما این کار را به سرعت 
و در ابعاد بس��یار باال انج��ام دادیم. نکته 
اینجاس��ت ک��ه هیچکس فک��ر نمی کرد 
کامنتی گذاش��ته و س��پس پاس��خی از 
س��وی ش��رکت دریافت کند. آن هم در 
قالب ویدئویی اختصاصی با حضور اشعیا 

مصطفی.« 
درس کارب��ردی: اگ��ر از ای��ده ای که 
ش��ما و مش��ریان تان را برای مدت نسبتا 
طوالنی س��رگرم می کند، آگاه هس��تید، 
آن را ب��ه س��رعت عملی کنی��د. در واقع 

ش��ما باید پیام خود را در قالب شیوه ای 
سرگرم کننده به آنها منتقل کنید. در این 
میان نیز راهکارهای تعاملی بهترین مورد 

به حساب  می آیند. 
13. ِوندیز: بیف کجاست؟ 

آیا کافی است که در بیان موفقیت این 
کمپین تنها به نمایش همبرگری بزرگ و 
پیرزن های خنده دار اکتفا کنیم؟ نه؟ من 

نیز این گونه فکر نمی کنم. 
برند وندیز در این تبلیغ شجاعت مثال 
زدن��ی را به نمای��ش گذاش��ت. در واقع 
کمپی��ن آنها رقبای ش��ان را ه��دف قرار 
داده ب��ود. برهمین اس��اس عبارت »بیف 
کجاس��ت؟« ب��ه کمبود گوش��ت گاو در 
همبرگرهای رقبای شرکت اشاره داشت. 
به زودی این عبارت بدل به پرکاربردترین 
جمله در میان بس��یاری از افراد شد. در 
واق��ع دیگر کارای��ی آن صرفا به همبرگر 
محدود نمی شد، بلکه افراد برای اشاره به 
ه��ر کمب��ودی آن را در قالب این عبارت 

بیان می کردند. 
بی ش��ک نمی ت��وان مطمئن ب��ود که 
چه زمانی یک عبارت به ش��هرت باالیی 
می رسد )یا برعکس(. با این حال ویندیز 
هوشمندانه از عبارت مشهورش محافظت 
ک��رد. به این ترتیب این عبارت مش��هور 
تنها یک س��ال در دنی��ای تبلیغات مورد 
اس��تفاده ق��رار گرفت. اگرچ��ه هنوز هم 
بسیاری از مردم از آن استفاده می کنند. 
و  پی��روزی  مراق��ب  کارب��ردی:  درس 
شکس��ت های کمپین تان باشید. این نکته 
که ش��ما المانی تاثیرگ��ذار را یافته اید به 
معنای تاکید بیش از حد روی آن نیس��ت. 
در این زمینه باید اصول اساسی شرکت مان 
را دنبال کنیم. براین اس��اس در آینده نیز 
امکان استفاده بهینه از فرصت های پیش رو 
وجود خواهد داش��ت. در غیر این صورت از 
شانس کشف ایده های تازه محروم خواهید 
شد. به عاوه ایده فعلی تان هم به مرور زمان 
بر اثر استفاده بیش از اندازه تاثیرگذاری اش 

را از دست می دهد.
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متشکرم مامان

م��ن همین ابتدا اع��ام می کنم که در 
پای��ان این بخ��ش از مقاله به ش��ما یک 
دقیقه ب��رای پاك کردن اش��ک های تان 

فرصت خواهم داد. 
ج��داً هیچک��س از یک برن��د فعال در 
زمین��ه کااله��ای خانگ��ی و محصوالت 
نظافتی انتظار تبلیغی چنین احساس��ی 
را ن��دارد. با این حال اخیرا این ش��رکت 
ب��رای  را  تحس��ین برانگیز  تبلیغات��ی 
مخاطبانش ب��ه نمایش درآورده اس��ت. 
ش��اید بیجا نباش��د که فعالیت تبلیغاتی 
س��رآغاز  را   Procter & Gamble
تغیی��ری عم��ده در تبلیغ��ات صنع��ت 

محصوالت خانگی به شمار آوریم. 
دلی��ل اصلی ش��هرت ب��االی تبلیغات 
روی  تمرک��ز   Procter & Gamble
قهرمان ه��ای  پش��ت پرده  داس��تان های 
المپی��ک اس��ت. داس��تان هایی در مورد 
مادران حمایت گری که فرزندان شان را به 
س��وی افتخارآفرینی و جلب نگاه  سراسر 
دنیا هدایت کرده اند. مطمئنا این مادرها 
مجبور به انج��ام حجم زیادی از کارهای 
خان��ه نظیر شس��تن ظرف ه��ا و لباس ها 
بودند. در بس��یاری از مواق��ع نیز آنها از 
  Procter & Gamble محص��والت 

استفاده می کردند. 
درس کارب��ردی: مخاطب خ��ود را به 
گریه اندازید )ش��وخی می کن��م(. فصل 
ی��ا زم��ان نمای��ش تبلیغ ش��ما اهمیت 
باالیی دارد. با ای��ن حال حتی اگر مانند 
Procter & Gamble  تبلیغ تان را در 
زمان برگزاری مس��ابقات المپیک نیز به 
نمای��ش در می آورید، از وجود المان های 
جذاب در آن مطمئن شوید. تنها در این 
صوت مخاطب پیام شما را دریافت کرده 

و از آن تاثیر خواهد پذیرفت. 
بی تردید بازاریابی احساس��ی و مبتنی 
بر نوستالژی شیوه ای نیرومند در راستای 
جلب نظر مردم برای خرید محصوالت مان 
است. برهمین اساس اگر داستانی بزرگ 
و حیرت انگیز پش��ت برندتان است، آن را 

برای مخاطب به نمایش درآورید. 
hubspot :منبع 

از نایک، کوکاکوال و فولکس واگن گرفته تا گوگل و اپل

معجزه برترین تبلیغات تمام دوران ها )4(  پیاده سازی دیجیتال
برندینگ موفق

ش��فافیت محیط دیجیت��ال به گونه ای اس��ت که 
همه چی��ز را بافاصله در معرض دی��د قرار می دهد. 
وقت��ی 9 نف��ر از 10 نف��ر مصرف کنن��ده می گویند 
که ش��رکت ها باید از مس��ائل اجتماعی س��ازگار با 
کسب وکارش��ان حمای��ت کنن��د، پس قطع��ا اقدام 
قدرتمندی اس��ت. وقتی مصرف کنندگان می توانند 
ببینن��د ک��ه این ش��رکت ها آی��ا واقعا آنچ��ه را که 
می گوین��د انجام می دهند یا ن��ه و این که می توانند 
با این کیف پول ش��ان به این اقدامات شرکت ها رأی 

بدهند، قدرت این اقدام بیشتر نیز می شود. 
سازمان به وقت بررسی مس��یر مشتری تا رسیدن 
ب��ه برند و تعیی��ن نقاط بهینه س��رمایه گذاری، باید 
حواس��ش به این ش��فافیت باش��د. مصرف کنندگان 
مش��تاق تعامل با برندهای مورد اعتمادشان هستند 
و این مسئله موجب می شود تجربه های خودشان را 
در اختیار برند بگذارند و این اعتماد را در طول زمان 
تقویت کنند. هیچ سحر و جادویی در کار نیست که 
بتواند بگوید برن��د دقیقا کجای این دنیای دیجیتال 
باید بازی خود را شروع کند و موفق شود. بااین حال 
اگر تمام فعالیت های برندینگ ش��ما با برند سازگار 
باش��ند، اگر موشکافی ش��وند و از تمایز معنادار برند 
پش��تیبانی کنند، در ادامه به مواردی اشاره خواهیم 
کرد که باید در پیاده سازی دیجیتال برندینگ موفق 

مدنظر قرار داده شود: 
1 - حض��ور در هرجایی که مش��تریان به دنبال 
اطاعات می گردند؛ به اجتماعات آناین بپیوندید و 
با استفاده از دیگر منابع اطاعاتی آناین، به افرادی 
گوش بدهید که بر کسانی که می خواهید جذب شان 
کنی��د، تأثیر می گذارند. هر برند قدرتمندی مبلغان 
خود را دارد. ببینید این افراد کجاها پرسه می زنند 
و برند ش��ما چ��ه کاری می تواند بکند ت��ا آنها را به 
نماین��دگان فع��ال خ��ود تبدی��ل کن��د. از تمامی 
ابزارهای��ی که در اختی��ار دارید اس��تفاده کنید تا 
مش��تریان تان را به خوبی بشناسید. تعیین کنید که 
کجاها به دنبال اطاع��ات می گردند، چگونه خرید 
انج��ام می دهند، آیا برای کس��ب اطاعات بیش��تر 

برمی گردند یا نه و چرا. 
هدف شما این است که ببینید در کدام نقطه های 
ارتباطی می توانید بیشترین تأثیر را بر رفتار مشتری 
بگذارید. برخی از این نق��اط تماس تأثیر فوق العاده 
بیش��تری نس��بت به بقیه دارند و می توانند مردم را 
وادار ب��ه همان فک��ری بکنند که ش��ما می خواهید. 
تعیی��ن کنید که در کدام نقاط می توانید بیش��ترین 
میزان ارزش را به مشتری برسانید و درعین حال، به 

ارزش برند خود نیز اضافه کنید. 
2 - چیزهای جدید را بیازمایید؛ نگذارید ایده های 
س��نتی مانند جلسه های س��االنه، برنامه ریزی رسانه 
ش��ما را عقب بیندازند. بزرگ تری��ن برندها همچون 
پراکتر اند گمبل و جنرال موتورز از سعی و خطاهای 
خ��ود درس گرفته اند. آژان��س ارتباطات مارکتینگ 
com عض��وی از خانواده  publicis. com زیربرند 
کام��ا جدیدی ایجاد کرده تا فق��ط تبلیغات آناین 
جن��رال موتور را ب��ا اس��تفاده از معیارهای مختلف 
مش��تری آزمای��ش کند. آنه��ا کم می کنن��د، اضافه 
می کنند، می چس��بانند و ویرایش می کنند تا اینکه 
ب��ه تبلیغی برس��ند که بیش��ترین میزان بازگش��ت 
س��رمایه ای )ROI( را حاصل کن��د. محیط امروزی 
هم��ان محیط برنامه ریزی رس��انه زم��ان پدران مان 

نیست. 
3 - مدیر برند منصوب کنید؛ ش��اید خیلی دل تان 
بخواه��د دموکراتیک باش��ید، اما فرآین��د برندینگ 
نمی تواند چنین باش��د. کس��ی باید باشد تا تصمیم 
نهای��ی را بگی��رد که آیا یک اق��دام برندینگ با برند 
هماهنگ است یا نه و آیا وعده برند را محقق می کند 
ی��ا نه. اگر مقامی از درون ش��رکت تضمین نکند که 
تمام کانال های ارتباطی ب��ا یکدیگر هماهنگ عمل 
می کنند، وعده برند با احتمال باالیی از دست خواهد 

رفت. 
4 - مسئولیت اجتماعی را به کار ببندید؛ اینترنت 
فضایی ش��فاف پدید آورده اس��ت و مصرف کنندگان 
می توانند ه��ر اتفاقی را که ح��ول برندتان می افتد، 
ببینن��د. بگذارید اقدامات خوب ش��ما نقاط ارتباطی 
روی مس��یر مش��تری باش��ند. از کارهای خوبی که 
می کنید و از هس��ته اخاقی برندت��ان بهره ببرید تا 

بتوانید تمایز معنادار برند را تقویت کنید. 
5 - برای برنده شدن بازی کنید؛ به هر آنچه انجام 
می دهید، نگاهی تازه داشته باشید. وقتی برگرکینگ 
به ای��ده جوجه دلقک رس��ید، از همه خاقیت های 
خ��ود اس��تفاده کرد تا مطمئن ش��ود بچه ه��ا آن را 
ب��ه یکدیگر پیش��نهاد می دهند و تبلیغات ش��فاهی 
دلخواهش ایجاد شود. وقتی زیراکس خواست تصویر 
خود را از یک دستگاه کپی سیاه سفید قدیمی تغییر 
ده��د، کمپینی راه اندازی کرد که ش��امل تبلیغ های 
قاب��ل کلیک در وب س��ایت فایننش��یال تایمز بود و 
می ش��د با موبایل هم آنها را مشاهده کرد. با این کار 

سهم بازارش را 5.6 افزایش داد. 
6 - رفت��ار مصرف کنن��ده را تغیی��ر بدهید؛ مانند 
هم��ان کاری ک��ه دایاجیو با رویداده��ای معروفش 
انج��ام داد، هدف ش��ما ه��م صرفا اطاع رس��انی یا 
سرگرم کردن نیست، بلکه درگیر کردن مردم است. 
وقتی ی��ک برند بتوان��د مصرف کنن��ده را به تعامل 
فعال با محصول ی��ا خدمت خود ترغیب کند، تمایز 
معنادارش بیشتر به چش��م می آید و درك می شود. 
بهترین شیوه استفاده از ابزارهای دیجیتال را تعیین 
کنید تا بدون نیاز ب��ه افزایش بودجه بتوانید ردپای 

برند را پررنگ و صدایش را تقویت کنید. 
hormond :منبع

تبلیغاتخالق

واقعیت تبلیغات )35(
ندایی برای گلوله های توپ

در قرن شانزدهم، مرد جوانی به نام گالیلئو گالیله 
دو گلول��ه توپ را از باالی برج کج پیزا رها کرد. این 
دو توپ پس از برخورد با زمین، سرنوش��ت انسان را 
تا آخرین لحظه ثبت تاریخ تغییر دادند. آنها یک طرز 
فکر را نابود کردند و دنیا هرگز مثل قبل نخواهد بود. 
آزمایش بسیار ساده است. انسان 2000 سال تصور 
می کرد که یک ش��ی س��نگین س��ریع تر از یک شی 
سبک س��قوط می کند. اگر وزن شیء دو برابر باشد، 

دو برابر سریع تر سقوط خواهد کرد. 
منبع؟ دانش��مند بزرگ ارس��طو! اولی��ن بار او این 
جمل��ه را ب��ر زب��ان آورد و بش��ر بی��ش از 20 قرن، 
درست مثل آزمایش کرم ها، با چنین تصوری زندگی 
می ک��رد. پرتاب این دو توپ به دس��ت گالیله اتفاق 
بس��یار عجیبی بود. این دو توپ سبک و سنگین در 
پیش چش��مان متعجب حاضرین، با سرعت یکسانی 

با زمین برخورد کردند. 
ای��ن اتف��اق، آغ��ازی بر پای��ان تم��دن غیرعلمی 

ارسطویی بود و وندل جانسون چنین نظری دارد: 
 »آزمای��ش گالیله، نمایش س��قوط وزنه نبود. این 
روش��ی جدید برای حل مش��کات اس��ت که در آن 
به جای اس��تفاده از قدرت س��ن و اعتب��ار، از قدرت 

مشاهدات و آزمایش استفاده می شود.«
اکنون حدود سه قرن از آن روز تاریخی می گذرد. 
سه قرن زمان زیادی نیست، ولی در طول این مدت 

کل ساختار تمدن تغییر کرده است. 
محقق��ان آزمایش های خود را ب��ا این هدف انجام 
می دهن��د: در صورت انجام ای��ن کار چه اتفاقی رخ 
خواهد داد؟ فلس��فه جدید »چی و چه زمانی« بسیار 
جالب اس��ت. ناگهان بس��یاری از حقای��ق به صورت 
افس��انه و دان��ش و تجربه به صورت سفس��طه ظاهر 
ش��دند. نظرات ش��خصی صرف��ا به عن��وان »نظرات 
شخصی« دیده می ش��دند. دانشمندان بسیاری پس 
از گالیله، با چشمانی حیرت زده و متعجب به نتیجه 
آزمایش��ات خود نگاه کرده اند و تنه��ا یک جمله در 
ذهن شان نقش بسته است: »هیچ چیز آن طور که به 

نظر می رسد نیست!«
اکنون زمان پرتاب گلوله های تبلیغات فرا رس��یده 
اس��ت. اکنون باید راهی برای افزایش تأثیر تبلیغات 
پیدا کنیم، تبلیغات را به جایگاهی مناسب در اقتصاد 
برسانیم و تمام افسانه ها و داستان های خیالی را نیز 
از بی��ن ببریم. بخش بزرگی از جن��گ دنیای برده و 
دنیای آزاد در حوزه اقتصادی انجام می شود، حوزه ای 
که انس��ان به واسطه آن به زندگی بهتری دست پیدا 
خواه��د کرد و تبلیغات صدای رقابت اس��ت، صدای 

کسب آزاد در دنیایی آزاد. 
تبلیغات به افسانه و نظر نیازی ندارند. باید حقایق 

و اصول را جمع آوری کنیم. 
در واقع مشکل گسترده تر از اقتصاد است. از زمان 
دشمنی هابیل و قابیل، مش��کل اصلی تمام برادران 
دنی��ا، ناتوانی در صحبت و برقراری ارتباط اس��ت و 
اصول پنهان در تبلیغات، در حقیقت اصول ارتباطات 

است. 
متأس��فانه همچنان جوای��ز این حوزه بر اس��اس 
نظرات، فرضیات و جذابیت اهدا می شود. ما همچنان 
ه��ر س��ال 12میلی��ارد دالر بر روی اف��کار خیالی و 
غیرواقعی سرمایه گذاری می کنیم. افراد کمی جرات 
پرت��اب توپ ها را خواهند داش��ت. تبلی��غ به عنوان 
یک هنر آغاز ش��د، و بسیاری از فعاالن این حوزه به 
دلیل عاقه به چنین جماتی همچنان به این اصول 
هنری پایبند هس��تند: »این کار درست است، چون 

ما »احساس« می کنیم که درست است.«
چند فصل قبل به داستانی اشاره داشتیم که در آن 
نمایندگان بیس��ت و پنج شرکت برتر کشور بدترین 
تبلیغ تلویزیون را انتخاب کردند و مش��اهده کردید 
که چطور دو تبلیغ به شدت موفق به عنوان بدترین 
تبلیغات معرفی شدند. من ساعت ها با یکی از اعضای 
این هیأت صحبت کردم. من از سر کنجکاوی جداول 
نیلس��ن، نموداره��ای نف��وذ، اطاعات ب��ازار و چند 
حقیقت جالب را به او نشان دادم. او کاما موافق بود، 
ولی بعد من به واژه »قوانین تبلیغات« اشاره کردم. 

او س��ری تکان داد و گفت: »قوانین! قوانین هنر را 
نابود می کنند! تبلیغات یک هنر است!«

اکثر آژانس ها و فع��االن حوزه تبلیغات با این نظر 
موافق هس��تند. آنها به هیچ عنوان در مورد اصول یا 
قوانین تبلیغات صحبت نمی کنند. به نظر آنها اصول 

و قوانین، خاقیت را محدود خواهد کرد. 
ای��ن دیدگاه یک ذه��ن علمی و منطقی نیس��ت. 
دانش��مندان و محققان تنها پدیده ه��ای قابل اندازه 
گیری، محاس��به و مش��اهده را باور خواهند کرد. به 
همین دلیل اکثر دانشمندان به روح اعتقادی ندارند. 
آنها به دنبال حقایق هستند و از اصول برای پرورش 

ذهن و تخیات خود بهره می برند. 
دانشمندان به این ترتیب دنیا را بازسازی می کنند. 
با ای��ن حال، اکثر فعاالن ح��وزه اقتصادی همچنان 
به روح اعتقاد دارن��د. به صدای طبل جادوگران گوش 
می دهند، طلس��م می خوانند و در معجون های خود از 
پای قورباغه و چشم سوسمار استفاده می کنند. آنها باید 
روزی، مث��ل جراحانی که در ارتش به آرایش��گری نیز 
مشغول اند، حرفه و کار خود را به صورت جدی بررسی 
کنند. اولین کالبدشناس واقعی جایی در این تجارت به 
انتظار نشسته است. شخصی مثل وسالیوس که محل 
اتص��ال تاندون ها را پیدا کرد، یا هاروی که به بررس��ی 

نحوه گردش خون در بدن پرداخت. 
سپس و در آن مرحله، تبلیغات در مسیر تبدیل به 

یک حرفه قرار خواهد گرفت. 
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تبعیض نژادی و جنسیتی در بخش های 
خدمات مش��تریان می تواند به اعتبار کلی 
ش��رکت صدمه بزند. عموم این پدیده ها از 

دید مدیران پنهان است. 
در آوریل سال 2017، شرکت هواپیمایی 
یونایتد ایرالینز به خاطر رفتار نامناسب با 
یک مس��افر آس��یایی مورد انتقاد و خشم 
افکار عمومی قرار گرفت. تقریبا یک س��ال 
بعد، حادثه ای مش��ابه برای اس��تارباکس 
رخ داد و دو مش��تری سیاه پوس��ت م��ورد 
رفتار ناشایست کارمندان این شرکت قرار 
گرفتند. این حوادث به سرعت ضبط شدند 
و ب��ا گس��ترش در ش��بکه های اجتماعی، 
خسارت های زیادی به شرکت های درگیر 

وارد کردند. 
اگرچ��ه ح��وادث گفته ش��ده م��واردی 
اغراق آمیز هس��تند، اما به عنوان نمادهایی 
از روندی عادی در ش��رکت ها قابل بررسی 
خواهن��د بود. تحقیقات مجله کس��ب وکار 
هاروارد نشان می دهد که مشتریان اقلیت 
عموما خدمات مشتری ضعیف تری دریافت 
می کنند، اما این موارد به صورتی نیس��ت 
که توسط ناظران یا مدیران قابل مشاهده 

باشد. 
اچ بی آر ب��رای مطالعه رفت��ار کارمندان 
در این بخ��ش، به 6هزار هت��ل در ایاالت 
متحده آمریکا، ایمیل هایی برای درخواست 
رزرو ارس��ال کرده اس��ت. این ایمیل ها از 
آدرس هایی فرس��تاده شده که در نام آنها، 
اش��اره ای کلی به جنسیت و  نژاد فرستنده 
ش��ده اس��ت. نتایج آماری نش��ان داد که 
کارمندان هتل ها در پاس��خ ب��ه افراد غیر 
سفیدپوس��ت، رفتاری مش��ابه با دیگران 
ندارند. به بی��ان دیگر رنگین پوس��تان در 
مقایس��ه با سفیدپوستان خدمات مشتری 

ضعیف تری دریافت می کنند. 
ای��ن یافته ها، مدیران را با دو س��ؤال در 
مورد کارمندان روبه رو می کند. س��ؤال اول 
اینکه آیا آنها کارمندان را برای ارتباط بهتر 
با مش��تریان اس��تخدام می کنند؟ در اکثر 
مواقع پاس��خ مثبت است. سؤال دوم اینکه 
آیا از نحوه برخورد عادالنه آنها با مشتریان 
اطاع دارند؟ پاسخ این سؤال عموما منفی 
اس��ت. دلیل این پاس��خ منفی، دش��واری 
مطالعه و مش��اهده رفتاره��ای کارمندان 
بخ��ش ارتباط با مش��تری اس��ت. به بیان 
دیگر این خدمات مشتریان در عموم اوقات 
غیرقابل لمس، منحص��ر به فرد و غیرقابل 

اندازه گیری هستند. 
استارباکس در پاسخ به اتفاق پیش آمده 
به مدت یک روز تمامی فروشگاه های خود 
را تعطی��ل کرد ت��ا آموزش هایی در زمینه 
عدالت ن��ژادی به کارمندان��ش ارائه کند. 
اگرچه این حرکت یک اقدام رو به جلو تلقی 
می ش��ود، اما قطعا شرکت ها باید اقداماتی 
عمیق ت��ر در این زمینه انج��ام دهند. این 
اقدامات شامل نظارت ها و حسابرسی های 

منظم و تغییرات ساختاری می شود. 
بازرس��ی های داخلی راهی برای کش��ف 
اتفاق��ات در جریان در خط مقدم ش��رکت 
شما هس��تند. با این اقدام می توانید نقاط 
بحرانی ارتباط با مشتری را شناسایی کنید. 
انجام یک بازرسی عادی کاری آسان برای 
مدیران اس��ت، اما فراتر رفتن در این اقدام 
و بررس��ی عمیق تر روابط نیاز به شناخت 
کامل صنعت، نقاط حساس��ی مشتریان و 

برنامه ریزی استراتژیک قوی دارد. 

به عنوان مثال اگر ش��ما یک فروش��گاه 
س��نتی هس��تید، می توانید با اس��تفاده از 
ماموران مخفی در قالب مش��تری، برخورد 
فروش��ندگان خ��ود را بررس��ی کنید. اگر 
یک فروش��گاه آناین هستید که از طریق 
ایمیل و تیکت با مش��تریان ارتباط برقرار 
می کنید، ارسال ایمیل ناشناس با آدرس ها 
و مش��خصات متنوع روشی نسبتا مناسب 
اس��ت. در ادامه به راهکاری چند مرحله ای 
می پردازیم که به طور کلی در آزمایش نحوه 
خدمت رسانی تیم ارتباط با مشتری مفید 
خواهد بود. این شناسایی، عاوه بر کیفیت، 
عادالن��ه بودن خدمات ارائه ش��ده به همه 

نژادها و جنسیت ها را شامل می شود. 
شناسایی راه های ارتباط با مشتری

شرکت ها کانال های متنوعی برای ارتباط 
با مش��تری ها دارند. تماس، ایمیل، تیکت 
پش��تیبانی و چ��ت آناین، برخ��ی از این 
کانال ها هس��تند. در قدم اول باید تمامی 
این کانال ها شناس��ایی شده و وارد پروسه 
مطالعه شوند. انواع مختلف ارتباطات در این 
کانال ها برقرار می شوند که هر کدام نیاز به 
بررسی جداگانه دارند. به عنوان مثال لحن 
ص��دای کارمندان در تماس تلفنی موردی 
است که در پاسخگویی مکتوب وجود ندارد 
و تنها در این بخش باید بررسی شود. این 
بررس��ی اولیه، تمامی نقاط مخفی بخش 
خدمات را مش��خص می کند و اولویت اول 

برای بررسی را نیز به شما نشان می دهد. 
شناسایی انواع گروه بندی های 

مشتریان
پس از شناسایی راه های ارتباطی، نوبت 
به شناس��ایی مش��تریان اصلی و اقلیت ها 
می رس��د. بی عدالتی در خدمت رس��انی به 
مشتریان نه تنها شامل اقلیت های جنسیتی، 
نژادی و مذهبی می ش��ود، بلکه مشتریان 
اقلیت را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. برای 
شناس��ایی و رفع این مش��کل ابتدا جامعه 
اصلی مش��تریان خود را شناس��ایی کنید. 
در مرحل��ه بعدی دید خود را بازتر کنید و 
مشتریان غیرمعمول برای کسب وکار خود 

را پیدا کنید. 
به عنوان مثال شما فروشگاهی در زمینه 
موس��یقی دارید. قطعا تمامی کارشناسان 
یک خانم مس��ن را خارج از دس��ته بندی 
مش��تریان اصلی شما قرار می دهند. سؤال 
اصلی این است که کارمندان و فروشندگان 
ش��ما در صورت مواجهه با چنین مشتری 
چ��ه رفت��اری ب��ا او خواهند داش��ت؟ آیا 
خدماتی مشابه با یک مشتری سفیدپوست 

ج��وان ارائه می دهن��د؟ در نتیجه انتخاب 
گروه های مقایسه ای در این زمینه به شما 
کمک می کند که رفتار کارمندان را در قبال 

افراد مختلف ارزیابی کنید. 
مشخص کردن موضوعات مورد 

بررسی
در قدم بع��دی باید فاکتورهای آزمایش 
خود را مشخص کنید. یکی از چالش های 
اصلی بررس��ی کیفیت خدمات مشتریان، 
غیرقابل اندازه گیری بودن آنها است. برای 
حل این چالش بای��د فاکتورهای ثابتی را 
برای بررس��ی خود انتخاب کنید. به عنوان 
مث��ال در بررس��ی HBR آنه��ا به دنب��ال 
جمات خاص، س��ؤاالت و نوع احوالپرسی 

کارمندان بودند. 
یک بررسی عالی روی رفتارهای کلیدی 
که مدیران از کارمندان توقع دارند، تمرکز 
می کن��د. به عن��وان مثال در بررس��ی های 
حض��وری می توان زبان ب��دن کارمندان را 
مطالعه کرد، در پاس��خ های مکتوب، پایان 
مت��ن و عبارات محترمانه مهم هس��تند و 
در تماس ه��ای صوتی نی��ز می توان لحن 
کارمن��دان ی��ا زمان اختصاص داده ش��ده 
برای هر مش��تری را مورد بررسی قرار داد. 
فراموش نکنید که فاکتور مورد بررسی، باید 
همان رفتاری باشد که از کارمندان در قبال 

مشتریان انتظار دارید. 
حذف فاکتورهای گمراه کننده

یک بررسی عالی، با این اطمینان برگزار 
می شود که هر دو طرف ناظران و کارمندان 
از عواملی ک��ه به نتیجه آن خدش��ه وارد 
می کنند، مبرا هس��تند. در تعریف س��اده، 
کارمندان ش��ما نباید متوجه دلیل بررسی 
ش��وند یا به طور کلی نباید بدانند که مورد 
آزمایش قرار می گیرند. در طرف دیگر، در 
انتخ��اب ناظران باید این نکت��ه را در نظر 
داش��ته باش��ید که نتیجه بررسی تأثیری 
برای آنها نداشته باشد. این اقدام با انتخاب 
ناظران از بخش های دیگر قابل انجام است. 
اق��دام بهتر، اس��تفاده از ناظ��ران خارج از 

شرکت است. 
پس از انج��ام بررس��ی های اولیه، نوبت 
به اق��دام اصلی و تغیی��ر روندهای جاری 
در بخ��ش خدمات مش��تریان می رس��د. 
بای��د تغیی��رات را بر اس��اس نقاط ضعف 
اصلی برنامه ری��زی کنید. حتی اگر نتیجه 
بررسی ها، ترکیبی از رفتارها برای مشتریان 
متنوع را نشان می دهد، بهتر است که یک 
برنامه آموزشی رفع تبعیض برای کارمندان 
داشته باشید. در حاالت دیگر که مشکات 

اساسی در روابط مشاهده می شود، باید به 
فکر تغییرات استراتژیک در سازمان باشید. 
راهکار چهارمرحل��ه ای زیر برای ایجاد این 

تغییرات پیشنهاد می شود: 
1- تدوین پروتکل پیش گیرانه

در قدم اول قوانین��ی را برای جلوگیری 
از وق��وع تبعی��ض در خدمات مش��تریان 
وض��ع و اباغ کنید. استانداردس��ازی روند 
خدم��ات مش��تریان و وض��ع قوانین برای 
اجرای استانداردها، تا حد زیادی از تبعیض 
جلوگیری می کند. برای اجرای این مرحله 
باید روش های ارائه محصول به مش��تریان 
و ارائه خدمات را مش��خص کنید و سپس 
از کارمندان مربوط��ه، گزارش هایی از ارائه 
خدمات برابر به همه مشتریان درخواست 

کنید. 
2- اختصاص کانال های ارائه بازخورد

پس از تدوین استانداردها، بروز مشکات 
کام��ا طبیعی اس��ت. ب��رای اج��رای این 
بخش باید کانال هایی اختصاص دهید که 
کارمندان این مش��کات را اع��ام کنند. 
کارمن��دان بای��د بتوانند با تیم مس��ئول 
طراحی و اباغ استانداردها ارتباط برقرار و 
ب��ه بهبود آن کمک کنن��د. ایجاد گروه در 
ش��بکه های اجتماعی نیز راه حلی مناسب 
برای تب��ادل نظ��ر در مورد اس��تانداردها 
است. فراموش نکنید که نیازهای مشتریان 
هم��واره در ح��ال تغیی��ر و تحول اس��ت. 
انجمن ه��ای اطاع رس��انی در م��ورد این 
تغییرات و نیازهای مش��تریان، به شناخت 
بهتر چالش ها و تغییر استانداردها بر اساس 

آنها کمک می کند. 
3- تمرکز روی خدمات عادالنه

عموم ش��رکت ها از ارائ��ه خدمات عالی 
به مش��تریان احس��اس غرور می کنند. اما 
ای��ن طرز تفک��ر می توان��د کارمندان خط 
مقدم را به ارائه خدمات انتخابی )به برخی 
مشتریان( تشویق کند، چراکه ارائه کردن 
همیش��گی خدمات عالی طاقت فرسا بوده 
و از طرفی، تفس��یر آن نی��ز در کارمندان 
مختل��ف، متفاوت اس��ت. ب��رای حل این 
مشکل پیشنهاد می شود که ارائه خدمات 
منصفانه و عادالنه ب��ه جای خدمات عالی 
به کارمندان اباغ شود. افزایش آگاهی در 
مورد ارزش خدمات عادالنه، موجب تغییر 

رفتار کارمندان خواهد شد. 
4- ایجاد تنوع در کارمندان

ب��ا اس��تخدام کارمن��دان در گروه های 
جنس��یتی، نژادی و سنی متنوع، می توان 
تجربه کاربری آنها را متنوع ساخت. عاوه 
ب��ر آن، جابه جایی کارمندان در بخش های 
مختلف خدمات مشتری نیز در این مسیر 
مفی��د خواهد ب��ود. عاوه بر آن داش��تن 
کارمندان از گروه های مختلف، این اعتماد 
را در مخاطب��ان ش��ما ایج��اد می کند که 

خدماتی عادالنه ارائه خواهید کرد. 
مرحل��ه بعدی پس از اج��رای تغییرات، 
بررس��ی و آزمایش نتایج آنها اس��ت. یک 
آزمایش مج��دد روی رفتارهای کارمندان 
داشته باشید و لزوم اجرای تغییرات بعدی 
را بررس��ی کنید. نکته مه��م این که یک 
بررسی داخلی به تنهایی نمی تواند تأییدی 
بر روند کاری ش��ما باشد. در نتیجه اجرای 
مداوم آزمایش��ات برای شناخت و برطرف 
کردن تبعیض ها در بخش خدمات مشتری 

ضروری است. 
HBR :منبع

 تبعیض نژادی و جنسیتی را
در خدمات مشتری شرکت شناسایی کنید

چطور بر اعتراضات زمان محور 
مشتری در فروش فائق آییم

خیلی غیر طبیعی و دور از انتظار نیس��ت که از یک 
مشتری بالقوه بشنویم که: »باید در موردش فکر کنم.« 
ی��ا »اجازه بدید در موردش فکر کنم و دوباره با ش��ما 
تم��اس بگیرم« آن هم دقیقا در زمانی که ش��ما آماده 

بستن و نهایی کردن قرارداد فروش خودتان هستید. 
اینهایی نمونه هایی کاس��یک از به تأخیر انداختن 

خرید یا اعتراضات زمان محور مشتری است. 
در این مواقع اغلب دو مس��ئله در حال اتفاق افتادن 
است، یا مشتری بالقوه شما پیشنهاد مورد نظر را برای 
خرید مد نظر دارد و می خواهد قبل از خرید کارهایی را 
انجام دهد یا اینکه اصا قصد خرید نداشته و با این کار 

تنها قصد رها شدن از دست شما را دارد. 
در حال��ت دوم مطمئنا موفق ب��ه فروش به این فرد 
نخواهید ش��د، ه��ر چند اگر چند ماه ش��انس خود را 
مجددا امتحان کنید، احتمال موفقیت بیشتری خواهید 
داشت. در واقع اگر مشتری عاقه ای به خرید از شما یا 
محصول و پیشنهاد شما نداشته باشد، پیگیری خرید 
کردن وی فقط تلف کردن وقت اس��ت. بنابراین اولین 
قدم در س��ر و کار داش��تن و کنار آمدن با اعتراضی با 
محوریت زمان پیدا کردن این مهم است که آیا مشتری 
بالقوه ش��ما اصا قصد خرید کردن از ش��ما را دارد یا 

خیر؟ 
کشف مسئله. . . 

برای کشف حقیقت، به اطاعات بیشتری نیاز دارید. 
معموال، بهتری��ن راه و روش برای پیدا کردن حقیقت 
طرح مستقیم یک پرسش از خود شخص خریدار است. 
مثا می توانید چیزی شبیه به این سؤال را مطرح کنید: 
»میش��ه قدری برام توضیح بدی که چی مانع از خرید 

کردن شماست؟«
در این مرحله مش��تری ممکن است قبول کند که 
مثا باید تأییدی برای این خرید از رئیس یا سرپرست 
خود بگیرد یا اینکه می خواهد پیش��نهادهای برخی از 

دیگر رقبای شما را با هم مقایسه کند. 
اگر هیچ جزییات مشخصی از دلیل عدم خرید کردن 

خودش ارائه نکرد، پس
می توانید به این موضوع ش��ک کنید که شاید اصا 

عاقه ای به این خرید یا خرید از شما نداشته باشد. 
راه حل فروش. . . 

مشتری بالقوه ممکن اس��ت احساس کند که برای 
این خرید نیاز به اطاعات بیشتری دارد. در این حالت 
ممکن اس��ت بتوانید با در اختیار ق��رار دادن اطاعات 
و حقایق��ی ک��ه وی نیاز دارد به یکب��اره جریان کار را 

تغییر دهید. 
به عنوان مثال، مش��تری بالقوه شما ممکن است از 
این شیوه به عنوان روشی برای به دست آوردن فرصتی 
جهت مرور کردن نظرات خریداران دیگر از محصوالت 
شما اس��تفاده کرده باشد و ببینید که آیا مثا در بین 
مشتریان خود دارای اعتبار قابل قبولی هستید یا خیر. 
اگ��ر بتوانید تا این مرحله با وی پیش بروید، ش��اید 
مثا بتوانید با ارائه چند نمونه گواهی تصدیق یا نظرات 
مکتوب مشتریان برتر خود وی را قانع کنید که خرید 
مورد نظر نهایی شود یا حتی در حضور خود به یکی از 
مش��تریان اخیر خود زنگ بزنید و فرصتی را برای وی 
فراهم کنید که از تجربه آن مشتری به طور مستقیم از 

خودش بشنود. 
راه حل جایگزین. . . 

اگر نتوانستید جزییات بیش��تری را به دست آورید، 
سعی کنید یک ضرب  االجل زمانی را برای وی در نظر 
بگیرید. مثا، می توانید این موضوع را مطرح کنید که 
»خوب، اجازه دهید در هفته آتی با هم صحبت کنیم 
و ببینیم می توانیم با هم موضوع رو پیش ببریم یا خیر. 
من خودم با ش��ما تماس می گیرم – سه شنبه حدود 
س��اعت 11 با محل کار ش��ما تماس بگیرم، مشکلی 

نیست؟«
اگر مش��تری از هماهنگ کردن و قطعی کردن یک 
زمان برای صحبت بیش��تر در آینده با شما خودداری 
کرد، به احتمال زیاد قصد جدی برای پیش بردن این 
خرید را ندارد و ش��اید خیلی راحت باید نام وی را در 
لیست سرنخ های غیر فعال خود قرار دهید. اما اگر برای 
تعیین یک زمان دیگر موافقت کرد، می توانید که هنوز 
احتمال موفقیت فروش ش��ما زیاد اس��ت.  همچنین 
می توانید از دیگر مش��تریان یا افرادی نزدیک خود که 
این مشتری بالقوه شما را می شناسند، به دنبال کسب 
اطاعات باش��ید. این موض��وع می تواند مثا صحبت 
کردن با منش��ی وی )قبا در مطالبی گفته بودیم که 
باید ارتباط خوبی با این اف��راد که همانند دروازه های 
اطاعاتی شما هستند، داشته باشید( یا بررسی کردن 
شبکه ارتباطی خودتان به منظور یافتن شخصی که با 

وی آشنایی یا ارتباط نزدیکی دارد. 
نباید ها. . . 

یکی از روش هایی که اصوال هیچ اثربخش��ی در این 
گونه موارد ندارد، اصرار بر در جریان نگاه داشتن چرخه 
فروش و پیگیری های مجدد و مجدد است. اعتراض و 
عدم عاقه ب��ه خرید با محوریت موضوعات زمانی، در 
واقع راه و روش مش��تری بالقوه برای گرفتن زمانی از 
ش��ما جهت پرداختن به موضوع خرید و به س��رانجام 
رس��اندن آن از راه و شیوه خودش است. شاید به قول 
معروف تمایل دارد دوره خواب روی مسئله را طی کند 
ی��ا قبل از اینکه حس بهتری نس��بت به نهایی کردن 
قرارداد داشته باشد، نیازمند کسب اطاعات بیشتری 

است. 
اگر وی را به اتخاذ یک تصمیم سوق بدهید، در واقع 
شانسی را از وی گرفته اید که حس او را نسبت به شما 

بد می کند یا حتی او را از شما عصبانی می کند. 
و البته اینکه، اگر تصمیم��ی مبنی بر عدم خرید از 
شما گرفته باشد، با این کار تنها وی را در عدم خرید و 

کار کردن با خودتان مصمم تر می کنید. 
ibazaryabi :منبع

فروش بازی اعداد نیست؛ بازی 
احتماالت است

به تازگ��ی همکاری من با افراد ش��گفت انگیزی در 
انجمن مطبوعات نیویورك به پایان رس��یده اس��ت. 
بله، مردم هنوز روزنامه می خوانند، درواقع بس��یاری 
از مردم ای��ن کار را انجام می دهند. فیس بوك منبع 

اخبار برای همۀ افراد نیست! 
زمانی که ب��ا گروهی کار می کن��م، اغلب ایده های 
مختلفی درمورد فروش از شرکت کنندگان می شنوم. 
یک بار، ش��رکت کننده ای عنوان کرد مربی فروش��ی 
ب��ه او گفته اس��ت فروش در واقع بازی اعداد اس��ت 
و فروش موفقیت آمیز متکی به داش��تن مشتری های 
بیشتر اس��ت. اگر برای فروش با مشتریان بیشتر در 
تماس باش��ید، درصد فروش تان نیز باال خواهد رفت. 
من کاما با این ایده مخالف بودم. فروش بازی اعداد 

نیست، بلکه بازی احتماالت است. 
هر فردی یک مشتری احتمالی نیست! 

می توانم با یک س��ؤال ساده به سادگی حدس بزنم 
چه زم��ان فردی حرف��ه ای در حوزه ف��روش، چنین 
ادعایی را – حرفی که آن مربی فروش می زند- بازگو 

می کند. 
وقتی از متخصص فروشی می خواهم به من بگوید 
که مشتری ایده آلش کیست، باید توصیف خاصی از 
نوع مش��تریانی که با آنها تم��اس می گیرد و احتماال 
از آنه��ا خریداری می کند ارائه بده��د. این اطاعات 
ممکن اس��ت ش��امل آمار جمعیتی باشد؛ اطاعاتی 
مربوط ب��ه مش��تریان احتمالی که می تواند ش��امل 
درآمد شرکت، تعداد کارکنان، سابقه در کسب وکار، 
محل شرکت، اندازه ساختمان یا سایر اطاعات باشد. 
توضیح��ات آنها همچنی��ن باید ش��امل اطاعات 
روان شناختی شود؛ یعنی طرز فکر مردم. هنگامی که 
می دانید مش��تری چگونه فکر می کند و قصد خرید 
دارد ی��ا خیر، می توانی��د به طور مؤثرت��ر کار فروش 
را انج��ام دهید. داده ه��ای روان ش��ناختی می تواند 
ش��امل اطاعاتی باش��د مانند اینکه آیا مشتری شما 
ریس��ک پذیر است یا خیر؛ آیا به سامتی اش اهمیت 
می دهد و یا متقاضی وضعیت است یا خیر. می توانید 
فروش خوبی به مش��تریان ریسک گریز داشته باشید 
اگر بتوانید خوب ارتباط برقرار کنید و درك آنها را از 
خطر کاه��ش دهید؛ در غیر این صورت، فقط اوضاع 

را بدتر خواهید کرد. 
من می دانم زمانی که از یک فروش��نده می پرسند 
مش��تریان ایده آل ش��ما چگون��ه افرادی هس��تند، 
پاس��خی منطق��ی ندارن��د و به جای ارائ��ه داده های 
جمعیت شناختی و روان ش��ناختی خاصی، لبخندی 
می زنند و می گویند »هرکس می تواند یک مش��تری 
احتمالی برای من باشد!«  فروشندگان بودجه و زمان 
نامحدودی ندارند که برای فروش به هر فردی صرف 
کنند. زمانی که متوجه ش��دید هر فرد یک مش��تری 
احتمالی نیس��ت، به این مس��ئله نیز پی خواهید برد 

که فروش بازی اعداد نیست. 
هدر دادن زمان برای فروش مضر است

درم��ورد زمانی که ص��رف تاش ب��رای فروش به 
مش��تریان احتمالی می شود - مش��تریانی که هرگز 
از ش��ما خرید نخواهند کرد- بیشتر فکر کنید. ابتدا 
ممکن است وقت خود را صرف قرار ماقات گذاشتن 
از طری��ق تلفن کنید. بس��یار خوش بینانه که درنظر 
بگیری��م خیلی با صدای پیغام گیر مواجه نمی ش��وید 
و در اولی��ن ت��اش خود ب��ه مش��تری احتمالی تان 
دسترسی پیدا می کنید. درحالی که من فکر نمی کنم 
این گونه باش��د و ش��ما باید تمام زمان��ی را که برای 
تم��اس گرفتن و س��فر به محل مش��تری احتمالی، 
ف��روش به صورت رودررو، ایجاد پیش��نهاد درصورت 
نیاز و یا جم��ع آوری اطاعات مورد نیاز مخصوص به 
مشتری احتمالی صرف کرده اید درنظر بگیرید. حال 
اگر فروشی به آن مش��تری احتمالی نداشته باشید، 

همه زمان شما به هدر می رود. 
هنگامی ک��ه تصور می کنید هر فرد یک مش��تری 
احتمالی اس��ت، مقادیر زی��ادی از زمان فروش را به 
هدر می دهید، زیرا ش��ما زمان باارزش خود را صرف 
مش��تری ای می کنید که هیچ گاه محصولی از ش��ما 

نمی خرد. 
مشتری یابی صحیح چگونه است

به ج��ای ت��اش ب��رای ف��روش ب��ه تع��داد باال، 
فروش��ندگان موفق زم��ان خود را صرف شناس��ایی 
افرادی می کنند که به احتمال زیاد از آنها خریداری 
خواهند کرد. آنها تمرک��ز منابع فروش خود را برای 
یافتن مشتریان احتمالی می گذارند که بیشتر شبیه 
به مش��تریان واقعی هس��تند و در گذش��ته موفق به 

فروش به آنها شده اند. 
این بدان معنی نیس��ت که آنها هرگز با مش��تریان 
احتمال��ی که کم ت��ر ایده آل به نظ��ر می آیند، تماس 
نمی گیرن��د؛ ام��ا باید ب��رای آنها بیش از مش��تریان 
ایده آل برای فروش زمان صرف شود و احتمال خرید 
کم تری نیز دارند. این مشتری یابان موفق، به سادگی 
و با تمرکز شروع به کار می کنند و به احتمال زیاد در 
مقایس��ه با افرادی که تمرکز ندارند و تصور می کنند 
همه افراد از آنها خرید خواهند کرد، فروش بیشتری 

خواهند داشت. 
این ش��ما هس��تید که انتخاب می کنید چه باوری 
دربارۀ فروش داش��ته باش��ید. آیا هر فردی می تواند 
یک مش��تری احتمالی باشد؟ اگر این گونه است پس 
ش��ما باید منابع زیادی داش��ته باش��ید. من ترجیح 
می دهم فروش��نده ای کم کار باشم و حداقل فعالیت 
را انج��ام دهم و بزرگ ترین پ��اداش را دریافت کنم. 
به همین دلیل اس��ت که معتق��دم فروش بازی اعداد 

نیست، بلکه بازی احتماالت است. 
allbusiness :منبع
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9 کاری که مدیران باید در زمان افت 
عملکرد کارمندان خود انجام دهند

حتی بهترین کارکنان دوره های زمانی را تجربه می کنند 
که در آنها نمی توانند به بهترین نحو ایفای نقش کنند. این 
موقع بهترین زمان برای مداخله اس��ت. بهتر است آنها را 
ارزیابی و مشاهده کنید آیا این مسئله نشانۀ یک روند نزولی  
اس��ت یا این که درواقع اختالی در یک سابقۀ کار متعادل 
اس��ت؟ برای پیدا کردن جواب این سؤال، ما از کارآفرینان 
س��ؤال زیر را پرس��یدیم:  کارکنان ممکن است دوره های 
افت داشته باشند؛ یعنی زمانی که با حداکثر توان خود کار 
نمی کنند. برای تعیین اینکه آی��ا آنها درواقع یک روز غیر 
عادی دارند یا مس��ئله ای جدی تر در حال رخ دادن است، 

مهم ترین ویژگی هایی که شما درنظر می گیرید کدام اند؟ 
1- بررسی کنید چه زمان کارمندتان بی توجه 

می شود
فقدان شور و شوق، واضح ترین نشانۀ افت است. این امر 
به ویژه در مورد کارمندی که زود در محل کار حاضر می شده، 
ایده ه��ای خاقانه ارائه می داده و از حد عادی بیش��تر کار 
می کرده است، صدق می کند. هنگامی که کیفیت کار شروع 
به افت می کند، کارمندان دیر س��رکار حاضر می ش��وند و 
س��اعت را در انتظار زمان رفتن ن��گاه می کنند. در چنین 
ش��رایطی شما باید دقت بیش��تری به خرج دهید. اگر به 
فرد هیچ چالش جدیدی پیشنهاد یا مسئولیت های تازه ای 
داده نش��ود، به احتمال زی��اد کارمند افت خواهد کرد. هر 
مسئله ای که هست، با آن کنار بیایید. در مورد آنچه اتفاق 

می افتد صحبت کنید و به یک راه حل برسید. 
2- مرتبا پیگیری کنید

مدیران باید مراودات نزدیک کافی با تیم خود داش��ته 
باش��ند تا امکان برقراری ارتباط باز فراهم شود. گپ زدن 
ب��ا کارمند و متمرکز کردن این تعامل روی یک مش��کل 
خاص )به خصوص موقعیتی که اخیرا از دست رفته است( 
شیوۀ خوبی است. آنها را تشویق کنید تا به صورت آزادانه 
دربارۀ آنچه انجام می دهند و اینکه چه کمکی از دس��ت 
ش��ما برمی آید، صحبت کنند. پیگیری مرتب تا زمانی که 
هر دو طرف احساس کنند اوضاع به حالت عادی برگشته 

است، باید ادامه پیدا کند. 
3- حل مسائل در جلسات دونفره

راه حلی آنی برای فهمیدن اینکه چه مشکلی برای یکی از 
اعضای تیم به وجود آمده، وجود ندارد. به یاد داشته باشید 
که آنها انسان هستند و شرایط، انگیزه ها و چالش های شان 
به طور مداوم درحال دگرگون شدن است. با-توجه به تجربۀ 
خودم، متوجه شده ام که بهترین راه باخبر شدن از شرایط 
تیم، برگزاری جلس��ات دونفره است. این ابزار به من اجازه 
می دهد همواره از وضعیت هر فرد و نیازهایش باخبر باشم. 

4- برای بهتر کردن فضای اعتماد، چالش ها را 
موردبحث قرار دهید

هم��ۀ ما مب��ارزه می کنیم. در ش��یوه ای ک��ه من اجرا 
می کنم، اگ��ر اتفاقی ج��دی در حال وقوع باش��د، خودم 
به عنوان الگو عمل می کن��م. من مبارزاتم و اینکه چگونه 
جوابگ��وی کارکنانم هس��تم را ابراز می کنم. بس��یاری از 
مدیران این رویکرد را انتخاب نمی کنند، اما من معتقدم که 
داشتن محل  کاری صادقانه مهم است. یک روز غیرعادی 
به این معنی نیست که شما درحال رکود هستید، اما هر 
دوره رک��ود با یک روز غیرعادی ش��روع می ش��ود. اگر به 
آنها حقیقت را بگویید، می توانند این صمیمیت را با شما 

احساس کنند و آنها نیز حقیقت را بیان کنند. 
5- کارمندان خود را به صرف قهوه دعوت کنید

فوق العاده مهم اس��ت که به سرعت س��ر گفت وگو را با 
کارمندی که مثل معمول کار نمی کند، باز کنید. بهترین 
راه این است که آنها را برای نوشیدن قهوه به بیرون ببرید 
و با یکدیگر روراس��ت و صادق باش��ید. از آنها بپرسید که 
اوض��اع چگونه پیش می رود و برای کم��ک یا حمایت از 
آنه��ا چه کاری می توانید انجام دهید. کارمندان ارزش این  

اهمیت قائل شدن را می دانند. 
 6- زمینۀ ارتباطات باز را ایجاد کنید

درحالی ک��ه ممکن اس��ت نش��انه هایی از عدم تمرکز و 
مشارکت در یک کارمند وجود داشته باشد، نیازی نیست 
که کارفرما از حقه ای اس��تفاده کند تا مجددا به باالترین 
عملکرد و کارآمدی او دست پیدا کند. داشتن محیطی از 
ارتباطات باز می تواند مؤثرترین ابزار برای تعیین هرگونه 
مشکلی باشد که شاید کارمند شما با آن مواجه شده است. 
اگر توانس��تید چنین محیطی را برای کارمندان تان ایجاد 
کنید، کار دیگری که باید انجام دهید این است که سؤال 

بپرسید و به علت این روز غیرعادی پی ببرید. 
7- به دنبال ناکامی های مکرر و نشانه های دیگر 

باشید
اگر از دس��ت دادن فرصت و فرجه انجام کارها به  عادت 
تبدیل شده است، میزان کار کارمندان از حد معمول کمتر 
یا به طور کلی عملکرد آنها ضعیف است، باید گامی بردارید 
و دس��ت به اقدام بزنید. هر  وضعیتی  که بیش از دو هفته 
به طول بینجامد، می تواند نگران کننده باش��د و بهتر است 
آن را مطرح کنید. سپس از آنها بخواهید تا هفته آینده آن 
را حل کنند. اگر کارمندان این کار را انجام ندهند، می توان 

نتیجه گرفت شما دچار مشکل شده اید. 
8- درصورت شک و تردید، سؤال بپرسید

من متوجه شده ام که تنها با پرسیدن می توان فهمید که 
آیا کارمند دچار مشکل شده است یا خیر. این کار همچنین 
به ارتباطات میان شما و کارمندتان کمک می کند و نشان 

می دهد که واقعا به او اهمیت می دهید. 
9- به احساس درونی خود اطمینان داشته باشید و 

حس همدردی تان را انتقال دهید
من کارمندانم را می شناسم. اساسا یادداشت هایی درباره 
آنها می نویسم و رفتارشان را در هفته جاری یا بیشتر بررسی 
می کنم. س��پس کارمندم را به کناری می کشم و یا او را به 
دفترم دعوت می کنم. از آنجایی که ممکن است در آن لحظه 
به مشکات شخصی بپردازید، باید محیط را به گونه ای آماده 
کنید که حریم خصوصی و عزت نفس شخص حفظ شود. 
allbusiness :منبع

فعالی��ت جدی اپ��ل از اولین 
ی��ک  فق��ط  )ک��ه  کامپیوت��ر 
مادربورد بدون مانیتور یا صفحه 
کلید بود( ش��روع شده و نهایتا 
به iWatch، ختم می شود این 
یک نگاه کلی به س��یر پیشرفت 
طی شده توس��ط اپل است، اما 
در درون این موفقیت ها راز های 
زیادی نهفت��ه که می خواهیم با 
بررسی آنها راه موفقیت خود را 

هموارتر کنیم. 
یک زندگی رویایی پشت 

ریسک است! 
داس��تان از آنجایی آغاز شد 
که اس��تیو ووزنیاك و اس��تیو 
جاب��ز تصمی��م گرفتن��د که با 
الهام از وس��یله بازی Atari و 
پرینتر ه��ای HP  برای اولین 
ب��ار کامپیوتر اپل را بس��ازند. 
آنه��ا س��رمایه الزم ب��رای این 
کار را از طریق فروش ماش��ین 
فولکس واگن جاب��ز به قیمت 
1500دالر و ماش��ین حس��اب 
ووزنی��اك به قیم��ت 520دالر 

به دست آوردند. 
پشت هر موفقیتی یک 
حامی تمام قد ایستاده! 

اپل که توس��ط اس��تیو جابز 
تأس��یس  ووزنی��اك  اس��تیو  و 
کس��ب وکار  در  اس��ت،  ش��ده 
 I کامپیوتره��ای کی��ت ب��ا اپل
ش��روع به کار کرد. ای��ن تولید 
اولی��ه، هرچند به عن��وان یک 
ش��ناخته  محب��وب  کاالی 
می ش��ود، عمدت��ا ب��ه خاط��ر 
کمک به س��رمایه گذاری کافی 
ب��رای س��اخت اپ��ل II که در 
س��ال 1977 انجام شد شناخته 
می ش��ود، همان س��ال که اپل 
به طور رسمی شروع به کار کرد. 
Wozniak در ابتدا هر دو این 
کامپیوتره��ا را س��اخت و جابز 

بازاریابی را مدیریت کرد.
به رغم اینک��ه بخش اعظم 
بخ��ش  از  ش��رکت  درآم��د 
می آمد،  به دس��ت  سخت افزار 
اپل II تا اواس��ط دهه 1980 
به عنوان ی��ک محصول منبع 
درآم��د اصل��ی ش��رکت ب��ه 
تاش  اپ��ل  می آمد.  حس��اب 
کرد ب��ه روز رس��انی هایی در 
تولیدات خود مانند اپل III و 
اپل لیزا ص��ورت دهد، اما این 
تجاری سازی  برای  محصوالت 
شانس��ی نداش��تند. البته اپل 
II هن��وز ف��روش داش��ت، اما 
دهه 1980 میادی آغاز یک 
بحران اقتصادی برای ش��رکت 

تازه کار اپل بود. 
برگشت به رقابت با ابداعی 

جدید
انتشار سال 1984 مکینتاش 
ی��ک جهش رو به جلو برای اپل 
بود، اما در سال های بین انتشار 
اپ��ل II و مکینت��اش،  ای بی ام 
گوی سبقت را از رقیب تازه کار 
خود ربود. درآم��د ناامید کننده 
تصمیم��ات  و  مکینت��اش  از 
اش��تباه جمع��ی و همین ط��ور 
ب��رای  داخل��ی  مش��اجره های 
رهبری اپل منج��ر به برکناری 
اس��تیو جاب��ز در کن��ار انتخاب 
جان اس��کالی به عنوان ریاست 

اپل شد. 

ناامید شدن یا ادامه دادن به 
تالش، سخت ترین تصمیم زندگی

جاب��ز بع��د از برکن��اری اپل 
را ب��رای کار ب��ر روی ش��رکت 
در  او  ک��رد  ت��رك    NeXT
تاریخی ش��رکت  یک تصمی��م 
را   Pixar انیمیشن س��ازی 

تأسیس کرد.
 ،Sculley رهب��ری  تح��ت 
اپ��ل مج��ددا ش��روع به رش��د 
کرد. اس��کالی تا س��ال 1993 
ب��ود. در آن  اپ��ل  مدیرعام��ل 
سال ها، اپل از رشد فوق العاده ای 
برخ��وردار ب��ود و این رش��د را 
از  مدیون محص��والت جدیدی 
M -  ممله پرینترهای لیزری،
cintosh Portable، Pow-
erBooks، نیوت��ن و. . . ب��ود. 
به طور  اپل همچنان  محصوالت 
تضمین��ی به فروش می رس��ند، 
بنابرای��ن حاش��یه ها ب��رای اپل 
س��ودمند بودن��د و منج��ر ب��ه 
درآمد مال��ی قابل توجهی برای 
اپل شدند. با این حال، در طول 
هم��ان دوره، رایانه ه��ای ارزان 
با سیس��تم عامل وین��دوز، بازار 
بس��یار بزرگ تری از افرادی که 
دوست  را  خانگی  کامپیوترهای 
از  اما نمی توانس��تند  داش��تند، 
مک اس��تفاده کنند، در اختیار 
گرفت. ام��ا با این ح��ال به نظر 
می رس��د با وجود درآمد بسیار 
زیاد اپل در حال خاموش شدن 

است.
No Jobs ,No success

دو مدی��ر اجرایی اپل، مایکل 
اس��پیندلر و گیل آملیو، به نوبه 
جری��ان  در  نتوانس��تند  خ��ود 
گس��ترش بی رحمانه کلون های 
 ای بی ام که در ح��ال اجرا روی 
توفیقی  بودن��د،  مایکروس��افت 
کس��ب کنن��د. سیس��تم عامل 
مایکروس��افت، وین��دوز، تبدیل 
به یک اس��تاندارد برای استفاده 
در صنعت ش��د و سیستم عامل 
اپ��ل دیگ��ر آن کارایی س��ابق 
را نداش��ت. آملیو ب��رای بهبود 
مسائل مربوط به سیستم عامل 
ش��رکت، کمپان��ی NEXT  را 
خرید. کمپانی که توس��ط هیچ 
یک از آن دو اداره نمی شد، بلکه 
بنیانگذار سابق اپل یعنی استیو 

جابز اداره اش می کرد. 

شانس دوم مدیرعامل
از ابت��دای تولی��د مکینتاش، 
اپ��ل بازتاب��ی ی��ا واکنش��ی به 
مدیریت استیو جابز بوده است. 
در مکینت��اش، اپ��ل در تاش 
برای ایجاد یک ماش��ین بود که 
محاسبات ساده و لذت بخش را 
برای کاربر انج��ام می داد. جابز 
به طور خ��اص به دنب��ال ایجاد 
یک تجربه کاربری بود که همه 
را متقاعد به خریداری یک مک 
می کرد. جابز معتقد بود که یک 
محصول واقعا انقابی نمی تواند 
خواس��ته های  و  نیازه��ا  ب��ه 
باشد،  داش��ته  بستگی  مشتری 
زیرا مش��تری نمی تواند کیفیت 
محصول را تا زمانی که آن را نگه 
می دارد، درك کند. متأسفانه او 
در سال 1985، 12 سال جلوتر 
از زم��ان خود ب��ود - دقیقا 12 

سال جلوتر.
ایمان به آنچه اعتقاد داریم

هنگام��ی ک��ه جاب��ز آملیو را 
س��رنگون ک��رد و ب��ار دیگر در 
س��ال 1997 س��لطنت اپ��ل را 
س��خت افزار  گرف��ت،  برعه��ده 
تولیدی این ش��رکت به نمودی 
به تمام معنا از اعتقادات وی در 
زمینه دیجیتال تبدیل گش��ت. 
او iMac  را ب��ا ی��ک کمپی��ن 
بازاریابی قوی با شعار »متفاوت 
فکرکن«راه اندازی کرد. به دلیل 
اینکه جابز اغلب با صرف هزینه 
و وقت ب��رای بازاریاب��ی اعتبار 
قائل می ش��د، اپل هم��واره در 
بازاریابی و نام تجاری عالی بوده 
  iMac است. تفاوت واقعی بین
و تم��ام محص��والت قبل از آن، 

زیبایی و طراحی بود.
این ب��ار این محصول تولیدی 
یک ب��رج و ی��ک مانیتور نصب 
ش��ده مانند هر کامپیوتر دیگر 
ب��ازار نب��ود. iMac تقریبا  در 
ش��بیه یک کاه مسابقه ای بود 
ک��ه در س��رعت عک��س گرفته 
  iMac ،1998 شده. در س��ال
زیباترین دس��تگاه در بازار بود. 
ای��ن کامپیوتری ب��ود که هیچ 
ک��س نمی دانس��ت ک��ه آن را 
می خواهد ت��ا زمانی ک��ه آن را 
می دیدن��د. این محصول ظریف 
بود و به لطف ارتقای سیس��تم 

عامل، کاربرپسند بود. 

معرفی iEcosystem )سیستمی 
شامل تمام زیبایی ها(

این سیس��تم ش��امل آی پاد، 
�ای فون، مک ب��وك ایر و اپل 
ب��ود.  آی پ��اد رس��ما قاتل رده 
پخش کننده های MP3  ش��د، 
همی��ن ط��ور آای فون اساس��ا 
راه ان��دازی و س��پس در ب��ازار 
گوش��ی های هوشمند به گوشی 
 iPad غالب بازار تبدیل ش��د و
به نوعی میلیون ها نفر را متقاعد 
ک��رد این دس��تگاه را خریداری 

کنند.
کیفیت باال، زیبایی و سادگی 

3 راز اصلی موفقیت اپل
همه این دستگاه ها به عنوان 
محصوالتی ب��ا کیفیت بهتر - و 
قطعا کیفیت��ی بهتر در طراحی 
- در مقایس��ه ب��ا محص��والت 
رقابت��ی در نظر گرفته ش��دند. 
جاب��ز در طراح��ی بی رحم بود 
هن��ر  را  اپ��ل  فرهن��گ  کل  و 
طراحی معرفی ک��رد. موفقیتی 
ک��ه او توانس��ت ب��رای اپل در 
دومی��ن دوره خود ب��ه ارمغان 
آورد، س��هولت اس��تفاده است. 
اس��تفاده از چ��رخ در آی پاد یا 
بهره برداری لمس کردن آیکون 
در iPad، ای��ن متد های جدید 
کنترلی بخشی از سادگی است 
که باعث می ش��ود اپل بس��یار 

جذاب باشد. 
بازار همیشه خبرساز اپل

در ح��ال حاضر ه��ر محصول 
به روز ش��ده و جدی��دی از اپل 
توس��ط رس��انه ها و عموم مردم 
پیش بینی ش��ده است، به عاوه 
طرفداران��ی که این ش��رکت از 

ابتدا در اختیار داشت.
مهم ت��ر از هم��ه، تم��ام این 
محص��والت، اپل را به یک مدل 
کس��ب وکار جدید ب��رای ایجاد 
اکوسیستم س��خت افزاری،  یک 
نرم افزاری و محتوا تبدیل کرد. 
اپل آیتونز را به عنوان یک برنامه 
ساده برای کاربران برای انتقال 
فایل ه��ای MP3 ب��ه iPod ها 
ایجاد نکرده ب��ود کاربرد آیتونز 
فرات��ر از اینه��ا ب��ود، همانطور 
ک��ه در مورد بس��یاری از موارد 
دیگر س��ازندگان نیز صادق بود. 
این ش��رکت به مفهوم و تعریف 
واقعی یک آلب��وم حمله کرد و 

آنه��ا را ب��ه ترانه های��ی تبدیل 
کرد که به ص��ورت جداگانه در 
قیمت کل آلبوم فروخته می شد 
)مثال��ی درمورد نح��وه عملکرد 
اپ��ل( همی��ن روند ب��ا نرم افزار 
صورت گرفت. این بار بس��یاری 
از توابع رایج رایانه ای می توانند 
روی دس��تگاه های تلفن همراه 
اپل با استفاده از برنامه های کم 

حجم شده اجرا شوند. 
استادیوم را بساز و قوانین 
بازی را خودت تنظیم کن

این برند به عنوان اولین عامل 
بزرگ در بسیاری از این بازارها، 
اس��تادیوم را س��اخت و قوانین 
بازی را تنظیم کرد. هنگامی که 
برنامه ها  فیلم ها،  کتاب ها،  برای 
یا موسیقی در یک دستگاه اپل 
پول پرداخت می کنید، اپل یک 
قطعه به ش��ما می ده��د. البته، 
این کس��ب وکار درآم��د زیادی 
از طری��ق تولید ی��ک ipod  و 
یک iphone  در اختیار ش��ما 
نمی گ��ذارد، درحالی ک��ه ای��ن 
س��ازوکار خیلی وسیع تر از این 
حرف هاست و مس��ائل بسیاری 
در درآمد سرشار اپل مؤثر است. 
خاص بودن در کنار زیبایی 

و سادگی
گفته ب��اال این مفه��وم را به 
ما می رس��اند که در واقع ش��ما 
یک محت��وا را از اپل خریداری 
می کنی��د و زمانی که برای چند 
 i-device از محت��وای  س��ال 
خود اس��تفاده می کنید با توجه 
ب��ه جذابیتی ک��ه ای��ن محتوا 
دارد م��ردم زی��ادی را متمرکز 
بر خری��د دوباره و دوب��اره اپل 
می کند. بنابرای��ن هزینه بخش 
محت��وای اکوسیس��تم در کوتاه 
  Apple مدت و درازمدت برای
پرداخت می ش��ود. هنگامی که 
شما به دلیل طراحی یا سادگی 
به اپل رو می آورید، خاص بودن 
همراه با محتوای شماس��ت که 
ش��ما را یار وفادار و همیش��گی 

اپل می گرداند. 
ف��رد خوش  ش��ما  احتم��اال 
شانسی هستید که این مقاله را 
مطالعه می کنی��د و دلیلش - و 
دلیل موفقیت اپل - این اس��ت 
ک��ه، اپل دس��تگاه زیبایی را در 
اختیار ش��ما می گذارد که شما 
هنگام اس��تفاده از آن احساس 
لذت بخش��ی را تجربه می کنید. 
به همی��ن دلیل اس��ت که این 
برن��د  چنی��ن  دارای  ش��رکت 
قدرتمند و ارزش س��هام بسیار 
باالیی اس��ت. در کنار بازاریابی 
که نقش کمک کننده را داراست 
و از طرف��ی رس��انه ها و جنون 
خری��د طرفداران ای��ن برند که 
هرگ��ز اثر و تبلیغ منفی را برای 
آن به همراه نداشته است، آنچه 
موفقی��ت اپ��ل را تضمین کرده 
کیفیت محصوالت آن اس��ت و 
 iEcosystem ع��اوه بر ای��ن
که باعث می ش��ود امکان این را 
داشته باشید که بسیار راحت تر 
چیزی جدی��د را امتحان کنید 
و ش��ما داس��تانی از موفقیت را 
به طور کامل برای همیشه ادامه 

می دهید. 
ucan :منبع

اپل چگونه اپل شد؛ متفاوت بیندیش!  چگونه برترین استعدادها را به 
شرکت جذب کنیم

جذب اس��تعدادهای برتر برای هر کس��ب وکاری 
یک نیاز حیاتی اس��ت. برخی از این نیروهای کاری 

به عنوان قهرمانان شرکت شناخته می شوند. 
ش��رکت ها در کس��ب وکارهای مختل��ف عاوه بر 
تیم های س��ختکوش و متعهد، ب��ه افرادی نیاز دارند 
ک��ه از اس��تعداد باال و توانایی حرف��ه ای در حوزه ای 
خاص بهره مند باش��ند. به عنوان مثال ش��رکتی که 
در زمین��ه خدم��ات ابری فعالیت می کن��د، نیازمند 
توس��عه دهنده ای آش��نا به این فضا با تجربه ای قابل 
توجه و همچنین توانایی پیاده س��ازی سیس��تم های 
اب��ری اس��ت. به همی��ن ترتیب ش��رکت فع��ال در 
زمین��ه بازرگانی، نیازمند یک مدی��ر فروش باتجربه 

و حرفه ای است. 
ش��رکت ها از روش های گوناگ��ون برای جذب این 
اس��تعدادها استفاده می کنند و بعضا موفق یا ناموفق 
هس��تند. قطعا آگهی های اس��تخدامی راه مناس��بی 
ب��رای ای��ن چال��ش نیس��تند، چراک��ه متخصصین 
حرف��ه ای عموما مش��غول به کار ب��وده و توجهی به 
آگهی ها نخواهند داش��ت. اولی��ن راه حلی که در این 
حال��ت به ذه��ن مدیران نیروی انس��انی می رس��د، 
تهیه لیس��تی از متخصصین صنع��ت و اولویت بندی 

استخدامی آنها است. 
قدم بعدی ارس��ال دعوتنامه به شیوه های مختلف 
و دع��وت به جلس��ه مصاحبه اس��ت. در این مرحله 
مس��ئول استخدام باید موارد متعددی را مدنظر قرار 
دهد تا از فرصت ایجاد ش��ده برای مصاحبه، بهترین 
بهره را ببرد. در ادام��ه این مقاله، فاکتورهایی را که 
در جذب و اس��تخدام اس��تعدادهای برتر تأثیر دارند 

بررسی می کنیم. 
شفافیت

اف��راد حرفه ای نی��از به توضیحی ش��فاف و کامل 
از ش��رکت، اهداف پیش رو و چش��م اندازهای کوتاه 
و بلندم��دت آن دارن��د. عاوه بر توضیح ش��فاف در 
دعوتنام��ه و در حین مصاحبه، بای��د به کوتاه بودن 
آن نیز توجه کنید. این افراد زمان زیادی برای صرف 
کردن روی پیش��نهاد ش��ما ندارند و مختصر و مفید 
ب��ودن توضیحات، کمک بزرگی ب��ه جلب توجه آنها 

می کند. 
حفظ ارزش شرکت

این فاکت��ور خصوصا برای اس��تارتاپ هایی که به 
دنبال استعدادهای برتر هس��تند، مفید خواهد بود. 
این حقیقت که شما در مراحل اولیه توسعه هستید، 
نباید صاحیت اس��تارتاپ برای جذب بهترین افراد 
را زیر س��ؤال ببرد. در نظر داشته باشید که بسیاری 
از این افراد به دنبال کس��ب وکارهایی با سرعت رشد 

باال هستند. 

خالقیت در جذب نیرو
در مراحل جذب نیرو تنها به یک یا چند راه برای 
برق��راری ارتباط اکتفا نکنید. به عنوان مثال عاوه بر 
ایمیل به رویدادهای کس��ب وکار و شبکه سازی دقت 
کنید. برخ��ی افراد متخصص حضوری جدی در این 
رویدادها دارند و می توان از فرصت شبکه سازی برای 
معرفی ش��رکت به آنها استفاده کرد. عاوه بر آن در 
انتخاب لیس��ت خود نیز دقت کنید. ش��اید فردی با 
تجربه پایین تر، اما با تمایل به یادگیری و پیش��رفت 

سریع، برای شرکت شما مفیدتر باشد. 
توجه به ارزش ها

داش��تن رزوم��ه و تجربه عالی، ش��رط کافی برای 
اس��تخدام در ش��رکت ش��ما نیس��ت. برخی اوقات 
اس��تعدادهای برتر روش فکری و مس��یر پیشرفتی 
متفاوت با شما دارند. در سؤال های استخدامی عاوه 
بر تخص��ص فرد باید نظ��ر او در م��ورد ماموریت و 
اهداف شرکت را نیز مورد بررسی قرار دهید. نکته ای 
س��اده برای فهم همراه بودن فرد مورد نظر با ش��ما، 
دقت به اس��تفاده از کلمه »ما« ب��ه جای »من« در 
پاس��خ ها است. این رفتار نش��ان می دهد که کاندید 
شما به همکاری و پیشرفت پروژه پیش رو عاقه مند 

است. 
تعهد طوالنی مدت

در رزومه فرد به دنبال زمان س��پری ش��ده در هر 
شغل باشید. این زمان ها نشان می دهد که کاندیدای 
مورد نظر به شغل های قبلی تعهد داشته و تنها برای 
تنوع، ش��رکت های مختلف را امتحان نکرده اس��ت. 
می توانی��د به جزییات پروژه ها و تع��داد موارد اتمام 
یافته هم دقت کنید تا تعهد به انجام کارها را متوجه 

شوید. 
نکات گفته ش��ده تنها بخش های اولیه ش��ناخت 
کاندیداهای اس��تخدام هس��تند. حقیقت این است 
که در دنیای کنونی تجارت و با رقابت ش��دید میان 
ش��رکت ها، استخدام کردن بس��یار دشوار و چالشی 
خواهد بود. به هر حال برای س��اختن کس��ب وکاری 
بزرگ و موفق، تمرکز روی این بخش حیاتی است. 
forbes/zoomit :منبع
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دنیای امروز دنیای استارتاپ هاس��ت. کس��ب وکارهای 
نوپ��ا ه��ر روز در گوش��ه ای از جهان ش��کل می گیرند و 
محصوالت و خدمات ش��ان را به بازار عرضه می کنند. اما 
واقعا چند درصد از این اس��تارتاپ ها می توانند از مرحله 
اولیه گذر کنن��د و در بازار رقابتی امروز به فعالیت خود 

ادامه بدهند؟ 
واقعیت این است که تعداد استارتاپ هایی که در مسیر 
خود با شکست مواجه می شوند بسیار زیاد است. براساس 
آمار، 50درصد استارتاپ ها در پنج سال اول و 70درصد 
آنه��ا در 10 س��ال اول فعالی��ت خود شکس��ت خواهند 
خورد. مطالعات دیگری میزان شکست استارتاپ ها را تا 
90درصد و مطالعه دیگری ت��ا 75درصد اعام کرده اند. 
ظاه��را تعداد واقعی چیزی بین این دو مقدار اس��ت. اما 
دالیل اصلی شکست استارتاپ ها چیست و چرا این آمار 

تا این اندازه باالست؟ 
بس��یاری از افرادی که کس��ب وکار جدیدی راه اندازی 
می کنن��د، در ابتدای کار انرژی و س��رمایه دارند و هرگز 
به این فکر نمی کنند که اول راه هس��تند و ممکن است 
موانع زیادی در مسیر پیش رو وجود داشته باشد. شکست 
درواقع نوعی فرصت برای یادگیری اس��ت، اما می توان با 
استراتژی درس��ت و با اس��تفاده از روش های کارآمد از 
پیامدهای شکس��ت جبران ناپذیر جلوگیری کرد. در این 
مطلب، ابتدا به بررسی دالیل اصلی شکست استارتاپ ها 
براساس مطالعات و آمار واقعی خواهیم پرداخت و سپس 

برای هر یک راهکاری پیشنهادی ارائه می کنیم. 
1. بی نیازی بازار

به ج��رات می ت��وان گفت ای��ن مش��کل بزرگ ترین و 
اصلی ترین دلیل شکست استارتاپ هاست. براساس آمار 
اعام ش��ده از CB Insights، بس��یاری از استارتاپ ها 
)42درص��د( به این دلیل با شکس��ت مواجه می ش��وند 
که محص��ول یا خدماتی ارائه می کنند ک��ه بازار به آنها 
نیاز ندارد. بس��یاری از افراد برای مش��کل راه حلی پیدا 
و براس��اس آن کس��ب وکاری را راه اندازی می کنند، اما 
پ��س از م��دت کوتاهی متوجه می ش��وند ک��ه محصول 
یا خدمات ش��ان به درد کس��ی نمی خ��ورد. توجه به نیاز 
ب��ازار قبل از راه اندازی یک اس��تارتاپ از اهمیت زیادی 
برخوردار است. اگر ایده ای برای راه اندازی یک استارتاپ 
داری��د، ابتدا درمورد بازار آن تحقی��ق کنید. با اطرافیان 
و مردم درباره این اس��تارتاپ صحبت کنید. ش��اید این 
موضوع که دغدغه شماس��ت، برای دیگران اصا مسئله 
مهمی نباشد. ش��اید حتی محصوالت یا خدمات بهتر و 
باکیفیت ت��ری برای رفع این نیاز در بازار وجود داش��ته 
باش��د. این احتمال هم وجود دارد که هنوز بازار آمادگی 

پذیرش این محصول را نداشته باشد. 
2. مشکالت مالی

آمار نش��ان می دهد 29درصد از اس��تارتاپ ها به دلیل 
مش��کات مالی و اتمام نقدینگی شان با شکست روبه رو 
می ش��وند. بس��یاری از کس��ب وکارهای نوپا اطاعات و 
تجربه کافی درباره مدیریت مسائل مالی، قوانین مالیاتی 
و نظایر آنها ندارند و حتی اگر با س��رمایه کافی شروع به 
کار کرده باش��ند، هیچ تضمینی وجود ندارد که بتوانند 
هزینه های کسب وکارشان را تأمین کنند. از سوی دیگر، 
ازآنجاکه بیش��تر اس��تارتاپ ها از پس دستمزد مشاوران 
مالی و حس��ابداران برنمی آیند، خودش��ان دس��ت به کار 
می ش��وند و بنابرای��ن تمام توجه و تمرکزش��ان را روی 
حل این مش��کات می گذارند، ام��ا به دلیل بی تجربگی، 
درنهای��ت از انج��ام کارهای اصلی استارتاپ ش��ان مانند 
بررس��ی مدل کس��ب وکار، مدیریت تیم و نظایر آنها باز 

می مانند. 
از هم��ان ابت��دای راه اندازی اس��تارتاپ بای��د به فکر 
مدیریت مالی و استفاده بهینه از نقدینگی تان باشید. در 
غیر این صورت مجبور خواهید ش��د برای رفع مشکات 
مال��ی دارایی ه��ای ش��رکت تان را بفروش��ید و بنابراین 
به زودی کس��ب وکارتان منحل خواهد ش��د. اگر بودجه 
کاف��ی برای اس��تخدام مش��اور مالی نداری��د، می توانید 
از برون س��پاری حس��ابداری به��ره گیرید و ام��ور مالی 
اس��تارتاپ تان را به شرکت هایی که خدمات حسابداری، 
مش��اوره مالی و مش��اوره  مالیاتی را با هزینه کمتر ارائه 
می دهند بس��پارید. اگر خیال تان از بابت مس��ائل مالی 
راحت باش��د بهتر می توانید به امور اصلی کسب وکارتان 
رسیدگی کنید. از مش��کات مالیاتی در ایران نیز غافل 
نشوید، چراکه ناآگاهی از قوانین ریزودرشت کسب وکار و 
قوانین مالیاتی همواره یکی از پررنگ ترین دالیل ازدست 
رفتن س��رمایه و زمین خوردن اس��تارتاپ ها بوده است. 

در همین راس��تا برای شکست این غول بزرگ می توانید 
از مؤسسه خدمات مالی تدبیر حساب نیز بهره گیرید. 

3. انتخاب نادرست اعضای تیم
درص��د23 از اس��تارتاپ ها به دلیل انتخاب نادرس��ت 
اعضای تیم ش��ان ب��ا شکس��ت مواجه می ش��وند. برای 
موفقیت هر اس��تارتاپ وجود تیمی هماهنگ که اعضای 
آن مهارت های مختلفی داش��ته باش��ند ضروری اس��ت. 
اعض��ای تی��م باید به درس��تی انتخاب ش��وند و همه در 
راستای هدف اصلی تاش کنند. درصورتی که استارتاپ 
با بی��ش از یک بنیان گذار راه اندازی ش��ده اس��ت، این 
هماهنگ��ی و هم فک��ری باید بین آنها نیز وجود داش��ته 
باشد. زیرا بس��یاری از استارتاپ ها به دلیل ناهماهنگی و 
وجود نظرات متضاد بین بنیان گذاران با شکست مواجه 

شده اند. 
4. ناتوانی در برابر رقیبان

درصد19 از استارتاپ ها به دلیل نداشتن شناخت کافی 
از رقیبان و ناتوانی در رقابت با آنها شکس��ت می خورند. 
این اس��تارتاپ ها تصور می کنند محص��والت یا خدمات 
آنه��ا منحصربه فرد اس��ت و مش��ابه آنها در ب��ازار وجود 
ن��دارد. درحالی که امروزه به س��ختی می توان محصول یا 
خدمات��ی را یافت که حتی یک رقیب در بازار نداش��ته 
باش��د. بنابراین این تفکر را از خودتان دور کنید که شما 
تنها کس��ی هس��تید که این محصول یا خدمات را ارائه 
کرده اید؛ حتی اگر اولین باش��ید آخری��ن نخواهید بود. 
از وجود رقیبان ناراحت نباش��ید و آنها را نادیده نگیرید. 
درعوض س��عی کنید محصوالت و خدمات باکیفیت تری 
نس��بت به آنها ارائه بدهید. نکته مهم دیگر این است که 
تصور نکنید رقیبان شما فقط استارتاپ ها هستند، گاهی 
ممکن است یک شرکت یا کسب وکار بزرگ و معتبر در 

برابر شما قرار گرفته باشد. 
5. نداشتن تجربه کافی در قیمت گذاری

براس��اس آمار، حدود 18درصد از اس��تارتاپ ها به این 
دلیل که از روش های صحیح قیمت گذاری روی محصول 
یا خدمات شان آگاهی ندارند با شکست مواجه می شوند. 
آنه��ا تص��ور می کنند تغیی��ر قیمت ها در ب��ازار همواره 
به صورت خطی پیش��رفت می کند. نوس��انات قیمت در 
بازار امری کاما طبیعی است، اما اگر ندانید چگونه باید 
محصول تان را قیمت گذاری کنید باید در کسب وکارتان 
را تخته کنید. بهترین روش این اس��ت که ابتدا محصول 
یا خدمات تان را با قیمتی اولیه و متناس��ب با هزینه های 
آن به بازار عرضه کنید. س��پس منتظر بمانید تا ببینید 
چه اتفاقی خواه��د افتاد. برخی افراد تصور می کنند اگر 
محصول یا خدمات ش��ان با اس��تقبال روبه رو شده است، 
باید قیم��ت آن را افزایش دهند و بالعکس، اگر کس��ی 
طال��ب محصول یا خدمات ش��ان نیس��ت باید قیمت آن 
را پایین بیاورند. این کاما نادرس��ت اس��ت. به این فکر 
کنید که اگر محصول تان را با قیمت متوس��ط )نه چندان 
گ��ران و نه چندان ارزان( به بازار عرضه کنید، هزینه های 
ش��رکت تأمین خواهد ش��د یا خیر. متأسفانه بسیاری از 

اس��تارتاپ ها قادر به برقراری این تعادل نیس��تند. برای 
قیمت گذاری صحی��ح، ابتدا باید مش��تریان، محصول و 
بازار آن را به خوبی بشناس��ید و نیز به قیمت محصوالت 

یا خدمات رقیبان نیز توجه کافی داشته باشید. 
6. محصول بی کیفیت

گاهی اوقات از ایده ای بسیار ناب، استارتاپی فوق العاده 
ش��کل می گیرد، اما محصول ارائه شده آن قدر بی کیفیت 
اس��ت که به شکست استارتاپ می انجامد. براساس آمار، 
17درصد از استارتاپ ها به دلیل کوتاهی بنیان گذاران شان 
درباره کیفیت محصول با شکس��ت مواجه می شوند. این 
افراد اصا نمی دانند چه می کنند و احتماال قبل از ورود 
به حوزه فعالیت شان به اندازه کافی با آن آشنایی ندارند. 
بهتر است قبل از نهایی کردن محصول و عرضه اولیه آن 
ب��ه بازار از کیفیت آن اطمینان یابید تا به وجهه برندتان 

خدشه ای وارد نشود. 
7. توجه نداشتن به مدل کسب وکار

هیچ کس��ب وکاری بدون طرح و برنام��ه قادر به ادامه 
فعالیت نخواه��د بود. درواقع، 17درصد از اس��تارتاپ ها 
به دلیل نداش��تن مدل کسب وکار تعطیل می شوند. مدل 
کس��ب وکار حتما باید قبل از راه اندازی استارتاپ تعیین 
شود. با داش��تن طرح و برنامه ریزی می توانید بر اهداف 
کس��ب وکارتان تمرکز کنید. ب��رای برنامه ریزی به اندازه 
کافی زمان بگذارید و ش��واهد عینی را بررس��ی کنید تا 
ببینید مدل کسب وکارتان اجرایی هست یا فقط در حد 

تئوری باقی می ماند. 
م��دل کس��ب وکار به ش��ما اطاعاتی راجع ب��ه زمینه 
فعالی��ت و اهداف ت��ان، تحلیل مخاطب��ان هدف و حتی 
جریان نقدی کسب وکارتان ارائه می دهد. از ابزاری به نام 
بوم کس��ب وکار اس��تفاده کنید ت��ا درك بهتری از مدل 
کسب وکار خود پیدا کنید. پس از برنامه ریزی می توانید 

کسب وکارتان را توسعه دهید. 
8. بازاریابی ضعیف

برخ��ی از اس��تارتاپ ها براس��اس ایده ای ناب ش��کل 
می گیرند و محصول/خدمات ش��ان هم بس��یار باکیفیت 
اس��ت، اما به دلیل نداش��تن مش��تری با شکست مواجه 
می ش��وند؛ دلیلش این است که کسی از محصول خوب 
آنها اطاع ن��دارد. در این بین حتی ممکن اس��ت افراد 
زیادی هم از محصوالت یا خدمات ارائه شده آگاه شوند، 
اما اگر آنها جزو مش��تریان هدف آن ش��رکت نباش��ند، 
فرآیند بازاریابی اثربخش��ی الزم را نخواهد داش��ت. آمار 
نش��ان می دهد 14درصدط استارتاپ ها به دلیل بازاریابی 
ضعیف به موفقیت نمی رس��ند. بازاریاب��ی را به هیچ وجه 

نادیده نگیرید، حتی وقتی بهترین ها را ارائه می کنید. 
9. بی توجهی به بازخوردهای مشتریان

یک��ی از مهم تری��ن عوام��ل موفقیت اس��تارتاپ ها از 
ش��روع یک ایده تا تولید محصول و بررسی آن، اهمیت 
دادن ب��ه بازخورده��ای کارب��ران و مش��تریان اس��ت. 
14درصد اس��تارتاپ ها به این دلیل شکس��ت می خورند 
که بنیان گذاران آنها دیدگاه های مش��تریان را بررس��ی 

نمی کنن��د و بنابرای��ن از نقاط قوت و ضعف ش��ان آگاه 
نمی شوند. گاهی اوقات یک ضعف کوچک از نظر مشتری 
درنهایت به نابودی استارتاپ منجر می شود. در این میان 
برخی اس��تارتاپ ها هم هس��تند که با توجه به بازخورد 
مشتریان ش��ان و تغییرات ضروری و س��ریع در محصول 
توانس��ته اند عاوه  بر جلب رضایت مش��تریان فعلی بازار 

خود را توسعه دهند. 
10. ارائه محصول در زمان نامناسب

برخ��ی از اس��تارتاپ ها زودتر از پیش��رفت تکنولوژی 
موردنیازشان راه اندازی می شوند و ازآنجاکه بازاری برای 
آنها وجود ندارد با شکس��ت مواجه خواهند ش��د. دسته 
دیگر آن قدر دیر شروع به کار می کنند که یا بازار اشباع 
می ش��ود یا تکنولوژی پیشرفته تری جای آن را می گیرد. 
بنابراین راه اندازی اس��تارتاپ در زمان مناس��ب بس��یار 
اهمیت دارد. براساس آمار، 13درصد از استارتاپ ها فقط 
به دلیل راه اندازی در زمان نامناسب از دور خارج شده اند. 

11. از دست دادن تمرکز
یکی دیگر از دالیل شکس��ت اس��تارتاپ ها که حدود 
13درصد از آنها را در برمی گیرد، ازدس��ت دادن تمرکز 
اس��ت. راه اندازی یک اس��تارتاپ عاوه ب��ر زمان، تاش 
و پ��ول به تمرکز کافی بر اهداف اصلی کس��ب وکار نیاز 
دارد. بس��یاری از اس��تارتاپ ها به دلی��ل کاهش تمرکز 
بنیان گ��ذاران و پراکندگ��ی پروژه ه��ا، از مس��یر اصلی 

هدف شان منحرف می شوند. 
در ای��ن بین برخی اس��تارتاپ ها می توانند بخش هایی 
از کس��ب وکار را ک��ه به ش��کل گیری هس��ته اصلی آن 
مربوط نیست، برون سپاری کنند. شرکت های کوچک و 
متوس��ط در سرتاسر جهان و بسته به نوع کسب وکارشان 
م��واردی نظی��ر بازاریاب��ی محتوای��ی و مدیریت باگ، 
مدیریت س��ایت، مدیریت موجودی، مدیریت مالی و… 
را به ش��رکت های باتجربه می س��پارند و با خیال راحت 
به چالش های کسب وکار جدیدشان رسیدگی می کنند. 

12. ناهماهنگی تیم با سرمایه گذاران
از  پ��س  اس��تارتاپ ها  بنیان گ��ذاران  از  بس��یاری 
مطرح کردن ایده ش��ان و گردآوری تیمی مناسب، شروع 
به کار می کنند و همه چیز به نظر عالی پیش می رود، اما 
پس از مدت کوتاهی استارتاپ شکست می خورد. یکی از 
دالیل این شکست که 13درصد از استارتاپ ها را درگیر 
می کن��د، ناهماهنگ��ی و اختافات بی��ن بنیان گذاران، 
س��رمایه گذاران و اعضای تیم اس��ت که قبل از ش��روع 
کار وجود نداش��ت. تیم اس��تارتاپی و س��رمایه گذار باید 
بکوش��ند تا زبان واحدی برای هماهنگی ها و پیگیری ها 
تعریف کنند و س��رمایه گذار هم به نوعی توجیه شود که 
در محیط های اس��تارتاپی ممکن است سودآوری کمی 
از برنامه عق��ب بیفتد. تهیه گزارش های مالی به ش��کل 
درس��ت می تواند به صورت مس��تمر س��رمایه گذار را در 

جریان وضعیت قرار دهد. 
13. تغییر ندادن مسیر نادرست

گاه��ی بنیان گذاران پس از تولید و بررس��ی محصول 

مشاهده می کنند که این محصول خوب نیست و یا بازار 
مناس��بی برای آن وجود ندارد. اگر در این شرایط تغییر 
مس��یر با درایت کافی انجام ش��ود می تواند استارتاپ را 
نجات دهد، اما در 10درصد موارد ممکن اس��ت یکی از 

دالیل فوق باعث شکست شود. 
14. کاهش اشتیاق بنیان گذاران

بس��یاری از اس��تارتاپ ها در ابت��دای کار با اش��تیاق 
راه اندازی می شوند، اما پس از مدتی عاقه بنیان گذاران 
برای ادامه کار فروکش می کند. براس��اس آمار، 9درصد 
از اس��تارتاپ ها به دلیل بی عاقگی بنیان گذاران به حوزه 
فعالیت شان یا شناخت ناکافی از آن، شکست می خورند. 
ب��ا درگیری کردن س��رمایه گذار تا ح��دی معقول و در 
جریان ق��رار دادن او در کس��ب موفقیت های کوچک و 

بزرگ انگیزه او را حفظ کنید. 
15. راه اندازی استارتاپ در موقعیت جغرافیایی 

نامناسب
مکان راه اندازی استارتاپ یکی از عوامل مهم موفقیت آن 
اس��ت؛ به طوری که آمار نشان می دهد 9درصد استارتاپ ها 
به دلیل نامتناس��ب بین مفهوم استارتاپ و مکان راه اندازی 
آن دچار مشکل می ش��وند. عاوه براین، استارتاپ هایی که 
با تیم های دورکار راه اندازی می شوند، باید راه های ارتباطی 
مؤث��ر با آنها برق��رار کنند. در غیر این ص��ورت، فقدان کار 
تیمی و بی برنامگی منجربه شکست استارتاپ خواهد شد. 
ابزارهای جدید برگزاری جلسات، برنامه ریزی، زمان بندی و 
مدیریت آناین پروژه ها را امتحان کنید و به بهترین نحو در 

کسب وکارتان به کار گیرید. 
16. بی عالقگی سرمایه گذار

پی��ش از ای��ن، درب��اره مش��کات مال��ی که س��ر راه 
اس��تارتاپ ها قرار دارد صحبت کردیم. به جز تمام ش��دن 
نقدینگی، بی عاقه سرمایه گذاران و ناتوانی بنیان گذاران 
در ج��ذب آنه��ا نی��ز از دالیل مهم شکس��ت 8درصد از 

استارتاپ ها به شمار می رود. 
17. مسائل حقوقی و قانونی

گاهی استارتاپی براساس ایده ای ساده شکل می گیرد، 
اما پس از مدتی با مس��ائل قانونی بسیار پیچیده مواجه 
می شود. مش��کات قانونی در مسیر کسب وکارهای نوپا 
که تجربه چندانی هم ندارند موانع زیادی ایجاد می کنند 
که در 8درصد موارد، آنها را از ادامه فعالیت بازمی دارند. 
مشکات قانونی از ثبت شرکت، برند و محصول گرفته تا 
مشکات مالیاتی، خط قرمز های اجتماعی، محیط زیست 
و غی��ره را ش��امل می ش��وند. تمامی م��وارد را ریزبه ریز 
بررس��ی کنید و کوچک ترین ن��کات را از قلم نیندازید، 

چون دیر یا زود دردسرش گریبا ن گیرتان می شود. 
18. نداشتن شبکه ارتباطی و مشاور

آمار نش��ان می دهد یکی از دالیلی ک��ه به موجب آن 
8درصد اس��تارتاپ ها شکس��ت می خورند، این است که 
بنیان گذاران ش��ان از ش��بکه های ارتباطی خودش��ان با 
سرمایه گذاران درست استفاده نمی کنند و تمایل ندارند 
از آنها کمک بخواهند. بهتر اس��ت س��رمایه گذاران را از 
ابت��دا در جریان امور قرار دهید، زی��را آنها می توانند به 
ش��ما کمک کنن��د. اگ��ر س��رمایه گذارتان نمی تواند در 
این زمینه کمکی کند، از مش��اوران و توس��عه دهندگان 

کسب وکارها کمک بگیرید. 
19. خستگی

معموالً ش��روع کس��ب وکاری جدید با ان��رژی زیادی 
همراه است؛ به طوری که بنیان گذاران نمی توانند بین کار 
و زندگی ش��ان تعادل برقرار کنند و به همین دلیل خسته 
می شوند. این موضوع یکی از دالیل مهم شکست 8درصد 
از استارتاپ هاس��ت. به موقع دس��ت از کار بکشید و پس 
از اس��تراحت، تاش های تان را از سر بگیرید. راه اندازی 
کس��ب وکار به اندازه کافی ذهن شما را درگیر می کند و 
زمان ت��ان را می گیرد. برخی از مس��ئولیت های تان را به 
اعض��ای تیم مطمئنی که گرد آورده اید یا تیم های مورد 

اطمینان بیرونی بسپارید. 
20. تغییر ندادن مسیر در مواقع ضروری

بس��یاری از بنیان گذاران با اینکه می دانند به بن بست 
رس��یده اند، حاضر به تغییر مس��یر یا استراتژی نیستند. 
چس��بیدن به یک ایده بد یا یک بازار بد، نه تنها موجب 
ات��اف مناب��ع و پول می ش��ود، بلکه به دلیل پیش��رفت 
نکردن کار س��بب ناامیدی کارکنان می ش��ود. 7درصد 
از اس��تارتاپ ها به دلی��ل این اش��تباه بزرگ با شکس��ت 
مواجه می ش��وند. اگر مس��یرتان اش��تباه بوده، غرورتان 
را کنار بگذارید و لج بازی نکنید؛ ش��اید با تغییر مس��یر 

فرصت های خیلی بهتری نصیب تان شود
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داشتن یک اساسنامه برای شبکه های اجتماعی به شما کمک می کند 
تا مطمئن شوید کارمندان تان به خوبی در تمامی کانال ها فعال هستند 
و همچنین این اساس��نامه می تواند از بروز مش��کات امنیتی یا قانونی 

نیز جلوگیری کند. 
گاهی اوقات یکی از کارمندان ش��ما ممکن اس��ت ناخودآگاه با پست 
مطلبی توهین آمیز در شبکه های اجتماعی، وجهه کسب وکار شما را زیر 
سوال ببرد یا حتی مدیر شبکه های اجتماعی سازمان نیز ممکن است به 
دلیل ناآشنا بودن با محدودیت ها و ضوابط سازمان، پست های نامناسبی 
را در حس��اب های کاربری رس��می شرکت منتش��ر کند. با داشتن یک 
اساسنامه و آشنا کردن تمام کارمندان با آن، می توان از بروز مشکاتی 

اینچنینی جلوگیری کرد. 
ب��ا توجه به اهمیت داش��تن اساس��نامه س��ازمانی برای ش��بکه های 
اجتماع��ی، در این مقاله نحوه ایجاد چنین اساس��نامه ای را با ش��ما به 
اشتراك خواهیم گذاشت. پیش��نهاد می کنیم که این مطلب را تا پایان 

مطالعه کنید. 
اساسنامه شبکه های اجتماعی چیست؟ 

اما پیش از آنکه به س��راغ نحوه ایجاد اساسنامه شبکه های اجتماعی 
برویم، باید دقیقا بدانیم که منظور ما از اساس��نامه چیس��ت. اساسنامه 
ش��بکه های اجتماعی به وضوح مشخص می کند که یک سازمان و افراد 
ش��اغل در آن باید چگونه در فضای آناین حضور داشته باشند. داشتن 
اساسنامه باعث حفاظت از ش��هرت برند می شود و کارمندان را تشویق 

می کند تا با میل خود پیام های سازمان را به اشتراك بگذارند. 
اساس��نامه ش��بکه های اجتماعی باید راهنما باش��د و ن��ه یک عنصر 
محدودکنن��ده. ش��بکه های اجتماعی م��دام در حال تغییر هس��تند و 
اساس��نامه ش��بکه های اجتماعی ش��ما نیز باید همراه با این تغییرات، 
دستخوش تغییر شود. از طرف دیگر، الزم نیست که یک اساسنامه بلند 
و باال بنویس��ید. گاهی فقط مش��خص کردن برخی نکات و راهنمایی ها 

کفایت می کند. 
مزیت های داشتن اساسنامه شبکه های اجتماعی

حتی اگر س��ازمان شما برای مدتی طوالنی اس��ت که در شبکه های 
اجتماعی حضور دارد، هنوز برای نوش��تن اساس��نامه دیر نش��ده است. 
اگر هنوز در ش��بکه های اجتماعی حضور ندارید که چه بهتر. می توانید 
قبل از فعالیت در این ش��بکه ها، اقدام به نوش��تن اساسنامه شبکه های 
اجتماعی کنید. داشتن اساسنامه شبکه های اجتماعی مزیت هایی برای 

سازمان دارد. ازجمله: 
1- دفاع از سازمان در برابر خطرهای قانونی و امنیتی

ش��بکه های اجتماعی روی م��واردی مانند کپی رای��ت و حفظ حریم 
خصوصی بس��یار حس��اس هستند، اما داش��تن یک اساسنامه قدرتمند 
ش��بکه های اجتماعی کمک می کند تا شرکت شما از خطرات قانونی و 
امنیتی مصون بماند. این اساس��نامه، خطرات بالقوه و دستورالعمل های 
الزم ب��رای مص��ون مان��دن از آنها را مش��خص می کند. در اساس��نامه 
ش��بکه های اجتماعی س��ازمان باید مشخص ش��ود که یک کارمند در 
ص��ورت در معرض خطر قرار دادن وجهه ش��رکت یا م��ورد هجوم قرار 

گرفتن از طرف بدافزارها باید چه کاری انجام دهد. 
2- تشویق کارمندان برای به اشتراک گذاری پیام شرکت

آیا کارمندان تان کار کردن برای ش��رکت ش��ما را دوست دارند؟ اگر 
آنها می خواهند که این عشق خود را به اشتراك بگذارند، باید ابزارهای 
الزم را ب��ه گونه  ای در اختیار آنها ق��رار دهید که نگرانی در مورد نقض 

سیاست های سازمان نداشته باشند. 
با دس��تورالعمل های شفاف، شرکت ها می توانند به کارمندان خود در 
ترویج برند کمک کنند. از اساس��نامه شبکه های اجتماعی به عنوان یک 
ابزار وکیل مدافع س��ازی از کارمندان اس��تفاده کنید. بهترین راهکارها 
برای اشتراك گذاری محتوای شرکت در رسانه ها، نحوه کامنت نوشتن و 
زمان هایی که شخص نباید وارد تعامل با سایر کاربران شود را مشخص 

کنید. 
3- ایجاد پیوستگی میان کانال ها

اگر کارمندان تان در شبکه های اجتماعی با افراد وارد گفت وگو و تعامل 
می شوند، باید مطمئن شوید که آنها استانداردهای برند و لحنی که شما 
برای گفت وگو با کاربران اس��تفاده می کنید را می دانند. می توانید برای 
تعامل بهتر و دوستانه تر با کاربران در شبکه های اجتماعی، یک هشتگ 
برای هر یک از کارمندان تان در نظر بگیرید تا افراد راحت تر بتوانند آنها 
را پیدا کرده و با آنها تعامل برقرار کنند. برای مثال: #دارت الهام یاوری

نکته دیگری که در اساسنامه شبکه های اجتماعی باید مشخص شود، 
نحوه انتخاب و اس��تفاده از تصاویر، ویدئوها و سایر محتواهای گرافیکی 
است. اگر کسب وکار شما می خواهد از تصاویری در شبکه های اجتماعی 
اس��تفاده کند که با برند هم راستا هس��تند، این مورد باید در اساسنامه 

شبکه های اجتماعی ذکر شود. 
چه مواردی باید در اساسنامه شبکه های اجتماعی آورده شود؟ 

اساسنامه ش��بکه های اجتماعی ش��رکت خود را به دو بخش تقسیم 
کنید: 

- اساسنامه ش��بکه های اجتماعی برای حس��اب های کاربری رسمی 
شرکت

- اساسنامه شبکه های اجتماعی برای کارمندان
هرچن��د که ای��ن دو مورد در برخ��ی موارد با یکدیگ��ر تاقی دارند، 
ام��ا در برخ��ی از جنبه ها برای هر ک��دام از آنها بای��د جزییاتی تعیین 
ش��ود. جداسازی این دو مورد کمک می کند تا اساسنامه شفاف و آسان 
باش��د. مواردی که باید در یک اساس��نامه ش��بکه های اجتماعی آورده 

شود، عبارتند از: 
1- قوانین و مقررات

در ای��ن بخ��ش باید انتظ��ارات ش��رکت از رفتاره��ای کارمندان در 
ش��بکه های اجتماعی آورده ش��ود. ب��رای مثال، برخی از ش��رکت ها از 
کارمن��دان خود می خواهند که در موقع پس��ت کردن مطلبی در مورد 

سازمان از قسم خوردن یا ایجاد مطالب بحث برانگیز خودداری کنند. 
در نوشتن این بخش می توانید از دستورالعمل های زیر استفاده کنید

- دستورالعمل های برند: چگونه در مورد شرکت یا محصوالت صحبت 
کنیم. 

- اخاق و تعامل: مشخص کنید که کارمندان باید چگونه به سواالت 
یا منشن های کاربران پاسخ دهند )مثبت یا منفی(. 

- محرمانگی: مش��خص کنید که چه اطاعاتی از ش��رکت را نباید در 

رسانه های اجتماعی به اشتراك گذاشت. 
- عواقب: کارکنان و مدیران را از عواقب سوءاس��تفاده از ش��بکه های 

اجتماعی آگاه کنید. 
- ش��بکه های اجتماعی برای استفاده شخصی: مشخص کنید که چه 
زمان و چگونه کارمندان باید از ش��بکه های اجتماعی اس��تفاده کنند و 

موارد منع شده برای آنها کدام است. 
2- نقش ها و مسئولیت ها

داش��تن نقش��ه از پیش تعیین شده برای پاس��خگویی به واکنش های 
رسانه های اجتماعی و مشخص کردن افراد مسئول آن، کلید پاسخگویی 
موثر در یک بحران است. در این بخش باید مشخص کنید که چه کسی 
یا کسانی مسئولیت مدیریت فعالیت های شبکه های اجتماعی را برعهده 
دارند. برای این کار، دو س��تون بس��ازید و در ستون اول مسئولیت ها را 
مش��خص کنید و در ستون دوم نام ش��خصی را که این مسئولیت به او 

سپرده شده است بنویسید. 
نقش ها و مس��ئولیت های ش��بکه های اجتماعی می تواند شامل موارد 

زیر باشد: 
- تأیید پیام ها

- پاسخگویی در بحران
- خدمات مشتری
- تعامل اجتماعی

- نگرانی های امنیتی و قانونی
- آموزش کارکنان

- نظارت بر شبکه های اجتماعی
3- خطرات قانونی بالقوه

فعالیت در شبکه های اجتماعی می تواند خطرات قانونی بسیار زیادی 
را به همراه داش��ته باش��د و فعالیت تیم های بزرگ روی این ش��بکه ها، 
خطرات را دوچندان می کند. در نتیجه اساس��نامه شبکه های اجتماعی 

باید دس��تورالعمل های ش��فافی برای مدیریت کردن نق��اط بالقوه خطر 
داشته باش��د. این خطرات قانونی از هر کش��ور به کشور دیگر متفاوت 

است. 
- منابع معتبر: مطلبی که در ش��بکه های اجتماعی نش��ر می دهید از 
کدام منبع گرفته ش��ده اس��ت؟ باید به تیم خود یاد بدهید که تنها از 

منابع رسمی و معتبر محتواهای خود را تهیه کنند. 
- رویه ه��ای حری��م خصوصی و افش��ای اطاع��ات: آن چیزهایی که 
نباید در ش��بکه های اجتماعی به اشتراك گذاشته شود، مانند اطاعات 

کارکنان.
- سلب مس��ئولیت کارکنان: وقتی  که کارمندان می خواهند در مورد 
مطلبی که به کس��ب وکار شما مربوط است اظهارنظر کنند، باید به آنها 
بگویید که در ذیل کامنت خود بنویسند »این نظر شخصی من است و 

لزوما نظر کارفرمای من را منعکس نمی کند«. 
- نحوه برخورد با کاربران: کارمندان ش��ما در شبکه های اجتماعی 
هرگز نباید با سایر کاربران وارد بحث وجدل شوند و یا به آنها فحاشی 
کنند، زیرا این کار عاوه بر تحت الشعاع قرار دادن وجهه برند، می تواند 
 خطرات قانونی زیادی برای ش��خص در پی داش��ته باش��د. براساس
بن��د 16 قوانی��ن جرایم رایان��ه ای، توهین و هتک حیثی��ث افراد در 
ش��بکه های اجتماعی می تواند از 91 روز تا دو س��ال حبس یا جزای 
نق��دی از 5 ت��ا 40 میلیون ریال و یا هر دو مجازات را در پی داش��ته 

باشد. 
4- خطرات امنیتی

کاربران شبکه های اجتماعی همیشه در معرض بدافزارها و خطرات 
امنیتی قرار دارند و ش��رکت ها باید دس��تورالعمل های الزم را در مورد 
حفاظت های امنیتی به کارمندان خود بدهند. در اساسنامه شبکه های 
اجتماعی ش��رکت خود باید م��وارد زیر را به کارمندان خود گوش��زد 

کنید: 
- ایجاد پسوردهای قوی یا استفاده از ورود دو مرحله ای

- به روز نگه داشتن نرم افزارها و دستگاه ها
- اجتناب از حمات فیشینگ، اسپم، اسکم و سایر تهدیدات بدافزارها

- نحوه شناسایی یک تهدید یا حمله
- نحوه پاسخگویی به این حمات یا تهدیدات

5- پاسخگویی
وقتی یک اش��تباه عموم��ی رخ می دهد، اولین کاری که بس��یاری از 
س��ازمان ها انج��ام می دهند این اس��ت ک��ه کارمند خاط��ی را معرفی 
می کنند. در یک س��ازمان، همه کارمندان مس��ئول محتواهایی هستند 
که در فضای آناین و در ش��بکه های اجتماعی شرکت منتشر می شود. 
ب��ه کارمندان خود یاد بدهید که آنها نیز در مقابل تمام اتفاقات رخ داده 
مس��ئول هستند و باید پاسخگو باش��ند. همه کارمندان باید از یکدیگر 

حمایت کنند. 
آیا ش��ما برای شرکت خود اساسنامه ش��بکه های اجتماعی مشخص 

کرده اید؟ 
 daartagency :منبع

چگونه برای شبکه های اجتماعی شرکت خود اساسنامه بنویسیم؟ 

شنبه
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اخبار

تبریز - اســد فالح- نماینده مردم تبریز در مجلس با انتقاد 
از کم کاری دســتگاه ها درخصوص رویداد تبریز ۲۰۱۸، اعالم کرد: 
مسئوالن در معرفی شهر تبریز و تبلیغات محیطی کم کاری کردند و 
بسیاری از طرح های مرتبط هنوز عقب مانده است. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، محمداسماعیل سعیدی در خصوص معرفی شهر تبریز 
به عنوان جهان شهر یا شهر نمونه گردشگری اسالمی )تبریز ۲۰۱۸( 
گفت: مدل تبریز ۲۰۱۸ یک فرصتی مناسب برای معرفی شهر تبریز 
به عنوان ویترین گردشگری ایران و همچنین جهان اسالم است؛ به 
عبارت دیگر این مدل زمینه ای برای گسترش گردشگری است و گره 
کور کمبود گردشگر خارجی را باز خواهد کرد. نماینده مردم تبریز، 
آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی ادامه داد:  اقداماتی در این 
زمینه انجام شــده اما این اقدامات کافی نبوده و بسیاری از طرح ها 
هنوز عقب مانده است؛ در این زمینه باید رایزنی های فرهنگی صورت 

می گرفت ولی آنطور که شایسته بود، مسئولین در معرفی شهر تبریز 
و تبلیغات محیطی کم کاری کردند. این نماینده مجلس در دوره دهم 
تصریح کرد: باید اقدامات به طور مداوم و سریع در جهت معرفی شهر 
تبریز صورت بگیرد تا این شهر به عنوان پایتخت گردشگری جهان 

اســالم بیش از پیش به مخاطبان معرفی شود؛ در این میان نه تنها 
رایزنی های فرهنگی و دستگاه دیپلماسی بلکه تمام مسئولین متولی 
باید با همکاری یکدیگر برای رســیدن به تبریز ۲۰۱۸ تالش کنند. 
عضو کمیسیون فرهنگی در مجلس بیان کرد: نکته دیگر اینکه باید 
از ظرفیت مردم و بخش خصوصی استفاده می شد که در این زمینه 
نیز کم کاری صورت گرفت؛ چراکه بخش خصوصی با سرمایه گذاری 
در این بخش می تواند از یک سو باعث اشتغال و از سوی دیگر باعث 
سرعت بخشی در کارها شود. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در 
مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: این امیدواری وجود دارد تا 
پایان سال ۲۰۱۸ اقداماتی سریع برای گسترش گردشگر و ورود آنها 
به شهر تبریز صورت بگیرد و شهر زیبای تبریز که دارای معماری های 
فوق العاده و آثار تاریخی زیبا است، مورد استقبال گردشگران خارجی 

و داخلی قرار بگیرد.

اهواز- شبنم قجاوند- در راستای آماده سازی پُست های برق 
جهت عبور از تابستان ۹۷ و جلوگیری از هرگونه حوادث احتمالی، 
دمونتاژ یک دستگاه ترانسفورماتور ۲۷ مگاولت آمپری قدیمی و مونتاژ 
و بهره برداری از یک دستگاه ترانسفورماتور جدید در پُست برق انقالب 
آبادان به پایان رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفت. مدیر امور بهره 
برداری ناحیه جنوب این شرکت گفت : عملیات دمونتاژ و جداسازی 
یک دستگاه ترانسفورماتور قدیمی با عمر باالی ۴۰ سال با ظرفیت 
۲۷ مگاولت آمپر و عملیات مونتاژ و نصب یک دستگاه ترانسفورماتور 
جدید بدون اعمال کوچکترین خاموشــی به مشترکین با انتقال بار 
در مدت زمان کمتــر از ۴۰روز کاری انجام و مورد بهره برداری قرار 

گرفت رضا جعفری ادامه داد: همزمان با این اقدام، به منظور پایداری 
شبکه برق و بهینه ســازی تجهیزات قدیمی و فرسوده منصوبه در 
پُست های برق ناحیه، ضمن احداث سکوی جدید بتونی و طراحی 
و نصب یک دستگاه رله حفاظتی فوق جریانی جدید، کلیه مدارات 
فرامین واینترالکهای ایمنی و حفاظتی و همچنین اصالح اتصاالت و 
جمپرهای رابط به شکل کامال استاندارد انجام گردید.  مدیر امور بهره 
برداری ناحیه جنوب شرکت برق منطقه ای خوزستان اضافه کرد: با 
انجام سلســه اقدامات فوق پایداری الکتریکی و حفاظتی پُست برق 
انقالب آبادان که یکی از قدیمی ترین پُست های GIS برق کشورمی 

باشد تقویت و برای تابستان ۹۷ آماده شد.

اصفهان- قاسم اسد- شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی 
که متعلق به ذوب آهن اصفهان است ، این روز ها شرایط خوبی را 
سپری می کند و در سال گذشته افزایش قابل توجه تولید را تجربه 
نمود .  مهندس شریف مدیرعامل این شرکت در گفتگو با خبرنگار 
ما به دستاورد های شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی پرداخته 
که در پی می آید : مهندس شــریف با بیان اینکه ایمنی اولویت 
نخســت ما در معادن است گفت : بعد از حادثه زمستان یورت و 
زمانی که بنده مدیریت این مجموعــه را پذیرفتم  اهدافی را در 
برنامه کاری خود ترسیم کردم،که افزایش ایمنی در معادن اولویت 
نخست بوده است. وی افزود : اعتمادسازی برای تامین کنندگان 
زغال، بهینه ســازی کارخانه زغال شویی، استفاده از فناوری های 
جدید در معادن، توسعه همکاری با دانشگاه ها، برون سپاری در 
فعالیت ها، بررسی استفاده از روش های نوین مالی و افزایش سرمایه 
با بهره گیری از تهاتر »بدهی های شرکت« برنامه هایی بود که به 
اجرا درآمد و توانستیم ثمرات آن را که افزایش 5۸ درصدی تولید 
طی سه ماهه اول ۹6 نسبت به سه ماهه آخر سال قبل بود شاهد 
باشــیم و این میزان افزایش تولید موجب افزایش حقوق پرسنل 

گردید .

طی سال های گذشته بالغ بر 50 درصد اشتغال استان را 
ایجاد نمودیم

مدیر عامل شرکت معادن زغال ســنگ البرز شرقی ادامه داد: این 
شرکت طی سال های گذشته بالغ بر 5۰ درصد اشتغال استان را به خود 
اختصاص داده بود و به عنوان بزرگترین واحد اشتغال استان سمنان 
فعالیت داشت این شرکت  با ۷۰۰۰ شاغل در شهرستان های دامغان، 
شاهرود، منطقه مینودشت و آزادشهر در تمامی فعالیت های اقتصادی 
و اجتماعی منطقه نقش کلیدی ایفا می کرد . مهندس شریف با بیان 
اینکه 5۰۰۰ نفر از شاغلین این شرکت در دوران دفاع مقدس، به عنوان 

رزمنده در جبهه حضور داشتند خاطرنشان کرد : شرکت از این تعداد  
۹۴ شهید و بالغ بر ۴۰۰ جانباز و ۴ نفر آزاده تقدیم انقالب نموده است 
. وی گفت: در طی سال های اخیر حواشی زیادی برای شرکت بوجود 
آمد که این مجموعه را با مشکالت بسیاری مواجه ساخت به طوری که 
شرکت با ضرر دهی مواجه شد. خوشبختانه با حمایت های همه جانبه 
مهندس صادقی مدیر عامل ذوب آهن اصفهان و عزم ایشان و اصرار به 
افزایش تولید و اقتصادی کردن این واحد و پس از آن  با بهبود قیمت 
جهانی و شرایط مناسب ذوب آهن اصفهان وضعیت ما نیز مطلوب شد و 
در حال حاضر تنها واحدی هستیم که به اصفهان بدهکاریم در حالی که 
تمامی تامین کنندگان از ذوب آهن اصفهان طلبکار هستند که این خود 
نشان از حمایت اصفهان از این مجموعه بوده و ما را از خود می دانند . 
وی افزود: اقدام سازمان خصوصی سازی موجب شد که شرکت به دو 
پاره تقسیم شود که شامل بخش زمین شهرسازی )مجموعه اداری و 
رفاهی شرکت( و بخش معادن که ما را دچار مشکالت بسیاری کرد ولی 
با اقدامات موثر و ارزشمند دکتر حسینی نماینده مردم شاهرود و میامی 
این مشکالت  حل شد و انتقال مالکیت اتفاق افتاد و شرکت االن متعلق 
به ذوب آهن اصفهان است و با حمایت و کمک اصفهان می توانیم بهتر 

و فعاالنه تر عمل کنیم . 

قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان قم سازگاری با کم آبی را تنها عبور از شرایط بحرانی دانست 
و بر لزوم صرفه جویی و اصالح الگوی مصرف تاکید کرد. به گزارش 
روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب استان قم، دکتر علی جان 
صادق پور با اشاره به بارندگی های اخیر و کاهش دمای هوا گفت: 
با وجود اینکه در روزهای نخست سال جاری با افزایش حدود ۱۰ 
درصدی مصرف آب مواجه بودیم در روزهای اخیر با خنک شدن 
هوا، میزان مصرف به روزهای ابتدایی سال گذشته رسیده است. 
وی سرانه مصرف آب را در قم حدود ۱5۴ لیتر در شبانه روز اعالم 
کرد و اظهار داشــت: گرچه این میزان نسبت به متوسط کشوری 
باال نیست اما با توجه به شرایط اقلیمی و خشکسالی های مستمر 
کشور باید به عدد ۸۰ لیتر در شبانه روز برسیم. رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم با اشاره به موقعیت 
جغرافیایی کشور و قرار گرفتن در منطقه  خشک و نیمه خشک کره 

زمین تاکید کرد: کشور ما همواره با کمبود آب دست به گریبان 
بوده و انتظار هم نیست که آینده نیز وضعیتی بهتر از قبل داشته 
باشــیم و لذا باید خودمان را با واقعیت وفق دهیم. وی میانگین 
مصــرف روزانه آب را در قم حــدود 3۰۰ هزار مترمکعب اعالم و 
خاطرنشــان کرد: گرچه این میزان مصرف در فصل سرما کاهش 
و در فصل گرما افزایش می یابد اما می توانیم با همکاری مردم این 

عــدد را به زیر ۲۰۰ هزار مترمکعب برســانیم که در این صورت 
می توانیم مشکالت ناشــی از کم آبی را پشت سر بگذاریم. دکتر 
صادق پور سازگاری با شرایط کم آبی را اصل اساسی در کشور کم 
آب ایران دانســت و با تاکید بر اینکه صرفه جویی و رعایت الگوی 
مصرف کلید عبور از بحران کم آبی است تصریح کرد: اگر مصارف 
آبی همچنان بدون توجه به وضعیت کمبود منابع با سخاوت ادامه 
داشته باشد قطعاً با مشــکل تأمین آب مواجه خواهیم شد. وی 
در شــرایط کم آبی جیره بندی را دور از ذهن ندانست و گفت: در 
حال حاضر بیش از ۹۰ درصد آب شــهر قم از سدکوچری تأمین 
می شود که آب شــیرین و با کیفیت بسیار مناسبی برای شرب 
است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم افزود: اگر مردم 
همکاری نکنند و مصرف آب همچنان بدون توجه به شرایط کم 
آبی ادامه یابد ناچار به استفاده از منابع زیرزمینی هستیم که منجر 

به تغییر در طعم و شوری آب خواهد شد.

ساری - دهقان - به منظور دریافت تسهیالت از بانک توسعه 
اســالمی برای اجرای طرحهای فاضالب در مازنــدران، تعدادی از 
نمایندگان مردم مازندران در مجلس شــورای اسالمی و مدیرعامل 
آبفاشهری استان با دکتر کرباسیان وزیر امور اقتصاد و دارایی دیدار 
کردند. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل شــرکت آبفاشــهری 
مازندران، مدیرعامل شــرکت در این دیدار، بر لزوم اجرای طرحهای 
فاضالب در شهرهای ســاحلی تاکید و تصریح کرد: در این شهرها 
به دلیل باال بودن ســطح آبهای زیرزمینی ، امکان نفوذ فاضالبهای 
خانگی و صنعتی به دریا و رودخانه ها وجود دارد که این امر مخاطرات 
زیســت محیطی در آینده ایجاد می نماید. مهندس ذاکری، با اشاره 
به پیگیری های انجام شــده در دریافت تســهیالت از بانک توسعه 
اســالمی برای اجرای طرحهای جمــع آوری و تصفیه فاضالب در 
شهرهای قائمشهر، آمل، محمودآباد، تنکابن و رامسر گفت: این شهرها 

از جمله مناطق مهم گردشگری استان محسوب می شوند که همه 
ساله پذیرای میلیونها مسافر هستند بنابراین به منظور حفظ و ارتقای 
محیط زیست و ســالمت افراد جامعه، اجرای طرحهای فاضالب در 
اولویت قرار گرفت. وی، ادامه داد: با پیگیری های شرکت آب وفاضالب 
عملیات اجرایی طرح جمع آوری و تصفیه فاضالب 5 شهر مازندران با 

مساعدت سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی از سال 
۹۰ شروع شد. مدیرعامل شرکت آبفاشهری مازندران با بیان اینکه این 
پروژه یکی از طرحهای وزارت نیرو برای حل مشکل فاضالب شهرهای 
استان اســت، اظهار داشت: با تالش مســووالن کشوری، استانی و 
نمایندگان مردم و نیز بازدید کارشناســان بانــک ، با دریافت ۲۸۴ 
میلیون یورو تســهیالت از بانک توسعه اسالمی موافقت شد.گفتنی 
است در این دیدار که شمس اهلل شریعت نژاد نماینده مردم تنکابن، 
رامسر و عباس آباد، علی اسماعیلی نماینده مردم نور و محمودآباد، 
عزت اهلل یوسفیان مال نماینده مردم آمل، سیدعلی ادیانی و عبداله 
رضیان نمایندگان مردم قائم شهر، سوادکوه شمالی، سوادکوه، جویبار 
و سیمرغ در مجلس شورای اسالمی حضور داشتند، دستور پیگیری و 
مساعدت الزم برای اجرای طرحهای فاضالب در شهرهای مازندران از 

سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی صادر شد.

انتقاد عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از کم کاری دستگاه ها درخصوص رویداد تبریز ۲01۸؛

مسئوالن در معرفی شهر تبریز و تبلیغات محیطی کم کاری کردند

تقویت و آماده سازی پست انقالب شرکت برق منطقه ای خوزستان

مدیر عامل شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی:

افزایش 5۸ درصدی تولید، فرصت های جدیدی را پیش روی شرکت قرار داده است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم عنوان کرد؛
سازگاری با کم آبی تنها راه عبور از شرایط بحرانی

در راستای اجرای طرحهای فاضالب: 
نمایندگان مردم و مدیرعامل آبفاشهری مازندران با وزیر امور اقتصاد و دارایی دیدار کردند

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- با هماهنگی واحد آموزش 
شرکت گازاســتان گلستان کالس آموزشی پیشگیری از حمالت 
ســایبری و امنیت اطالعات در محل ســالن اجتماعات شرکت 
برگزارگردید. به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان گلستان 
،دراین کالس  دو روزه که باحضور اســتاد دوره  مهندس عطایی 
با هدف ارتقاء سطح دانش وآگاهی کارکنان انجام شد درخصوص 
الزامات سیستم امنیت اطالعات ، روشهای پیشگیری از حمالت 
ســایبری و راهکارهای دفاعی برگزارشــد مطالبی بسیارمهمی 

پیرامون موضوع دوره مطرح شــد.  در این دوره آموزشــی ، انواع  
جاسوسی ها ، خطرات و تهدیدات موجود درشبکه های اینترنتی،  
اجتماعــی  و فضاهای مجازی ، انواع کالهبــرداری ، حفاظت از 
رمزهای عبور حســابهای بانکی و اینترنتــی ، راهکارهای مربوط 
به این تهدیدات، رمز نگاری ،انواع و روشــهای حمالت ســایبری  
و مــوارد مرتبط دیگــر در این زمینه  که  گاهــاً بی اهمیت ویا 
کــم اهمیت تلقی می گــردد مورد توجه و تاکیــد قرار گرفته و 
هشدارهای امنیتی نیز بازگو شد تا همکاران عزیز در ادامه بتوانند 

با بینشــی بهتر این موارد را مورد توجه قرار داده و تا به کســی 
اطمینان پیدا نکردندهیچگونه  ارتباطی برقرار نکنند. شایان ذکر 
اســت در این کالس همچنین تاکید شــد نظر به گسترش روز 
افزون سیستمهای فناوری اطالعات و ارتباطات و توسعه خدمات 
و  امورات  الکترونیکی بویژه درتلفنهای همراه و اســتفاده از ابزار 
الکترونیکــی متنوع ضــرورت دارد ضمن پیشــگیری ازحمالت 
ســایبری ،موارد امنیتی مربوطه به دقت مورد توجه قرار گرفته تا  
به نحو مطلوبی از حریم خصوصی خود و خانواده محافظت شود.

کالس  آموزشی پیشگیری از حمالت سایبری و امنیت اطالعات درشرکت گازاستان گلستان برگزار شد

 بازدید استاندارهرمزگان به همراه جمعی از مسئوالن استانی 
از سدهای شمیل و نیان

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- اســتاندارهرمزگان به همراه جمعی 
از مسئوالن استانی از سدهای شمیل و نیان بازدید نمودند.    به گزارش روابط 
عمومی شــرکت آب منطقه ای هرمزگان ، درحاشیه این بازدید دکتر "فریدون 
همتی" اســتاندار هرمزگان ، گفت : اگر مردم ببینند آب از چه عمقی ، در چه 
شــرایطی و با چه مشکالتی تامین می شــود حتما در مصرف آب صرفه جویی 
بیشتری کرده و مدیریت بیشتری خواهند داشت تا در وضعیت بحرانی منابع آب 
مشکلی از نظر کم آبی در سطح استا ن نداشته باشیم. وی در ادامه از مدیرعامل 
، مدیران و کارکنان شــرکت آب منطقه ای به دلیل پشــتکار در انجام پروژ ه ها و خدمت رســانی به مردم تقدیر و تشکر نمود. 
هوشنگ مالیی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان  نیز در این بازدید گزارشی از اقدامات انجام شده جهت تامین 
آب استان را ارایه نمود. مالیی افزود : در حال حاضر سدهای شمیل و نیان و چاههای حاشیه آن تامین کننده ۷5 درصد آب شرب 
شهرهای بندرعباس ، خمیر و روستای مسیر می باشد. وی درپایان با تقدیر و تشکر از دکتر همتی استاندار بابت توجه خاصی 
که بابت تامین آب شرب شهرهای استان دارند تقدیر و تشکر نمود. گفتنی است ، بازدید ازنوسازی خط اول آبرسانی ، گلخانه 
شمیل و چاههای حفر شده در حاشیه سدهای شمیل و نیان از دیگر بخش های این برنامه بود و کارشناسان و مدیران شرکت آب 
منطقه ای هرمزگان حین بازدید توضیحات الزم در خصوص پروژه ها تامین آب را به استاندار و هیأت همراه ایشان ارائه نمودند.

بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از مجتمع کشت بافت در کرج
بندرعباس- خبرنگارفرصت امروز - معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشاورزی 
استان هرمزگان تصریح کرد: سرعت طرح های اصالح باغات استان سالیانه بیش از یک هزار هکتار 
خواهد بود و در هرمزگان شاهد کمبود پاجوش خرما هستیم. وی افزود: تکثیر درخت خرما با استفاده 
از روش های جدید همچون روش کشت بافت که از طریق آن تعداد زیادی نهال قابل تولید می باشد 
ضروری است. مهندس حسینی خاطرنشان کرد: در این مجتمع چندین رقم درخت خرما از جمله 

پیارم، دیری و استعمران تکثیر می شود.

1۳1 واحد مسکونی برای خانواده های دارای ۲ معلول گلستانی احداث شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز-  مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان گفت: ۱3۱ واحد مسکونی روستایی برای خانواده های 
دارای حداقل ۲ معلول در استان گلستان ساخته شده است.محمدتقی زمانی نژاد در جمع خبرنگاران با اشاره به حمایت بنیاد مسکن 
از خانواده های دارای چند معلول اظهار داشت: سال گذشته تفاهم نامه ای بین بنیادمسکن انقالب اسالمی، سازمان بهزیستی و انجمن 
خیرین به امضاء رسید که براساس آن خانواده های دارای حداقل ۲ معلول در شهرها و روستاها صاحب مسکن می شوند.وی افزود: 
تاکنون ۱3۱ واحد مسکونی روستایی در طرح تأمین مسکن برای خانواده های دارای حداقل ۲ معلول احداث شد.مدیرکل بنیاد مسکن 
استان گلستان اظهار داشت: استان گلستان با جذب 6۷ درصد سهمیه ابالغی موفق به کسب رتبه دوم کشور در اجرای این طرح 
شده است.وی ادامه داد: تعدادی از واحدهای مسکونی برای روستائیان خریداری و بقیه نیز احداث شده است.زمانی نژاد با بیان اینکه 
بنیاد مسکن آمادگی همکاری های بیشتر با بهزیستی و انجمن خیرین در حمایت از خانواده های معلولین و نیازمندان را دارد، گفت: 
افراد مشمولین این طرح می توانند با ارائه معرفی نامه از سازمان بهزیستی به شعب بنیاد مسکن انقالب اسالمی از تسهیالت برخوردار 
شوند.مدیرکل بنیادمسکن استان گلستان افزود: این افراد عالوه بر بهره مندی از تسهیالت قرض الحسنه ۱۸۰ و ۲۰۰ میلیون ریالی از 

مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال کمک بالعوض نیز جهت مقاوم سازی واحد مسکونی برخوردار خواهند شد.

در راستای فرهنگ سازی مدیریت مصرف برق برای اولین بار در مدارس 
ابتدایی استان قزوین همیاران انرژی انتخاب شدند 

قزوین- خبرنگار فرصت امروز-  ســید محمد قافله باشی معاونت محترم فروش و 
خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین  در تکمیل خبر  فوق گفت  : در 
راستای مصرف بهینه برق  با همکاری اداره آموزش و پرورش برای اولین بار در سطح استان 
در مدارس ابتدایی شهر آبیک از هر دبستان دو دانش آموز به عنوان همیار انرژی انتخاب و 
آموزش های الزم به آنها داده شد. وی  خصوص وظایف این دانش آموزان افزود :این دانش 
آموزان از این پس به عنوان نمایندگان ما در مدارس فعالیت و با مســئول مدیریت مصرف 
تعامل دارند و وظایف آنها کنترل خاموشی المپها در راهروها ،کالسها ، سرویسهای بهداشتی بعد از اتمام زمان مدرسه می باشد . 
معاونت خدمات مشترکین شرکت توزیع برق قزوین  در زمینه گسترش این طرح در سایر شهرهای استان قزوین افزود : در حال حاضر 
تعداد 6۰ دانش آموز مقطع ابتدایی  در بین 3۰ مدرسه انتخاب شده اند و در نظراست به سایر شهرهای استان نیز تعمیم داده شود .

اعطا تندیس ستاره برتر به روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان ایالم 

ایالم- هدی منصوری- روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای 
استان ایالم تندیس ستاره برتر را در ارزیابی دبیرخانه پنجمین جشنواره ستارگان 
روابط عمومی ارتباطات ایران را کســب کرد . پنجمین جشــنواره ستارگان روابط 
عمومی همزمان با "روز روابط عمومی و ارتباطات "۲۷ اردیبهشت ماه در محل سالن 
اجتماعات شهید مطهری دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار شد. در این مراسم که 
با حضور استاندار تهران،دبیرکل خانه روابط عمومی ایران، مدیرکل روابط عمومی 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و جمعی از مسئولین اجرای،اساتید و صاحبنظران دانشگاهی برگزار شد،روابط عمومی اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم موفق به کسب رتبه برتر واحدهای استانی و دریافت تندیس ستاره برتر از این جشواره شد.  

فرماندار قدس: سند جامع اجتماعی فرهنگی برای نوسازی و بهسازی بافت 
فرسوده بروز رسانی شود

شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- علی اصغر ناصربخت در جلسه 
کارگروه اجتماعی و فرهنگی که در ســالن جلســات فرمانداری برگزار شد، 
اظهار داشت: طبق مطالعات انجام شده در سال ۸۹، پنج منطقه حاشیه نشین 
در شهرستان قدس شناسایی شده اند که شامل شهرک عزیزی، محمدآباد، 
جنوب خیابان شابوداغیان، پشت اســتادیوم شهدای شهرقدس و نقاطی از 
محدوده سرخ حصار می باشد. نماینده عالی دولت در شهرستان قدس عنوان 
کرد: حاشیه نشینی و بافت فرسوده شهری باید مورد توجه مسئوالن شهرستان قرار بگیرد و سند جامع اجتماعی و فرهنگی برای 
نوسازی و بهسازی توسط دستگاه ها تهیه و بروز رسانی شود. ایفای مسئولیت اجتماعی همگام با اجرای طرح های توسعه ای ضرورتی 
اجتناب ناپذیر است و اجرای طرح مسئولیت اجتماعی مجموعه ای از سلسله اقداماتی است که با سرمایه گذاری اقتصادی ارائه می 
شود. او افزود: تشکیل یک موسسه حقوقی در جهت امنیت عمومی و صیانت از حقوق شهروندی می تواند بخش عمده ای از آسیب 
های اجتماعی را کاهش دهد. الزمه رویکرد نوسازی مردمی درون زا، پایدار و فراگیر و مشارکت محله محور، بسترسازی، نهادینه 
سازی، اعتمادسازی و توانمندسازی است که همه این موارد در حوزه اجتماعی و فرهنگی تعریف می شود.فرماندار قدس خاطرنشان 
کرد: برای نوسازی بافت های فرسوده، داشتن نگاهی انسان محور، فکری، فرهنگی و اجتماعی ضرورت دارد و این امر شرط الزم برای 

تحقق نوسازی کالبدی و در پی آن نوسازی شهری است.

مسئول بسیج هنرمندان شاهرود خبر داد:
اجرای مراسم تعزیه خوانی به مناسبت شهادت امام علی )ع( در شاهرود

شاهرود- حسین بابامحمدی :مسئول بسیج هنرمندان شاهرود از برگزاری مراسم تعزیه خوانی به 
همت کانون بسیج هنرمندان ؛دفترتعزیه اداره فرهنگ وارشاداسالمی وشهرداری شاهرود در ایام شهادت 
امام علی )ع( خبر داد. عباس اعتماد با اشاره به ایام شهادت مولی الموحدین امام علی )ع( به اجرای سه گروه 
تعزیه در این ایام در شاهرود گفت: گروه های تعزیه خوانی باب الحوائج، نوای کربال و نینوا در ایام شهادت امام 
علی )ع( در محله اسالمی شهرک ولیعصر )عج( و باغزندان به اجرای تعزیه خوانی این امام همام می پردازند. 
وی افزود: مراسم تعزیه خوانی گروه باب الحوائج از پنجشنبه ۱۰ تا ۱۲ خرداد ماه ساعت ۲۱ پارک شهرک 
ولیعصر )عج( و گروه نوای کربال از دوشنبه ۱۴ خرداد تا ۱۸ خرداد از ساعت ۱6:3۰ و ۱۴ و ۱6 خرداد ساعت ۲۱ در پارک شهرک 
ولیعصر )عج( اجرای مراسم خواهند داشت. اعتماد خاطر نشان کرد: گروه تعزیه خوانی نینوا از جمعه ۱۸ تا ۲۱ خرداد ساعت ۲۱ 
در محل جمعه بازار سابق محله باغزندان شاهرود اجرای برنامه دارند. مسئول کانون بسیج هنرمندان شاهرود با اشاره به همکاری 
دستگاه ها و نهاد ها در اجرای این مراسم ها گفت: دفتر تعزیه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، شهرداری شاهرود و گروه های تعزیه و 
پایگاه های بسیج ولیعصر و حضرت ابوالفضل حوزه بسیج مساجد و محالت علی ابن ابیطالب )ع( و شورای محله اسالمی شهرک، ولی 

عصر )عج( در اجرای این برنامه ها مشارکت دارند. 
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تویوتا؛ با ارزش ترین برند خودرویی 
جهان در سال 2018

مؤسس��ه تحلیلگر برندز )BrandZ(  که زیرمجموعه 
گروه Kantar Millward Brown  به شمار می رود، 
اخی��را رده بن��دی 100 برند ب��ا ارزش جهان در س��ال 
2018 را منتش��ر کرده اس��ت. طبق انتظار امس��ال نیز 
تویوت��ا همانند پنج دوره قبلی عن��وان باارزش ترین برند 
خودرویی جهان را به خود اختصاص داده و توانس��ته باز 

هم باالتر از تمامی رقبا بایستد. 
به گ��زارش دیجیاتو، این خودروس��از باس��ابقه ژاپنی 
اکنون ارزش��ی برابر با 29.987 میلیارد دالر دارد که در 
مقایس��ه با سال قبل 5درصد افزایش یافته است. یکی از 
دالی��ل اصلی موفقیت تویوتا را می توان به تقاضای باالی 
مشتریان نسبت به خودروهای شاسی بلند این کمپانی، 

نسبت داد. 
آق��ای پیت��ر وال��ش )Peter Walshe( مدیر بخش 
  Kantar Millward Brown ارزیابی برندز در گروه
با اشاره به این موضوع افزوده که اروپایی ها و آمریکایی ها 
عاقه زیادی به شاس��ی بلندهای س��اخت تویوتا از خود 

نشان می دهند. 
تاکن��ون تویوت��ا 11 بار موفق به کس��ب این عنوان از 
برندز شده است. بد نیس��ت اشاره کنیم مؤسسه مذکور 
13 س��ال اس��ت که این ارزیابی را انجام می دهد. تویوتا 
فقط در 2010 و 2011 نتوانسته در جایگاه باارزش ترین 

برند خودرویی از دید برندز قرار بگیرد. 
در ارزیابی اخیر رتبه دوم به مرسدس بنز رسیده است. 
ارزش این ش��رکت آلمانی 25.684 میلیارد دالر برآورد 
ش��ده که نش��ان از افزایش 9درصدی دارد. با پیشرفتی 
که اش��توتگارتی ها تجربه کرده اند، توانس��ته اند از رقیب 
دیرینه خود یعنی بی ام و سبقت بگیرند و آن را به جایگاه 

سوم بفرستند. 

آن طور ک��ه آقای والش افزوده چین، برزیل و ش��یلی 
بازارهایی هستند که نقش بسیار مثبتی در افزایش ارزش 
برند مرس��دس بنز داشته اند؛ اس��تقبال باال از E کاس 
هم نقش تعیین کننده ای در موفقیت اشتوتگارتی ها ایفا 

کرده است. 
بعد از تویوتا، مرس��دس بنز و ب��ی  ام و رتبه های چهارم 
تا دهم به ترتیب به فورد، هوندا، نیس��ان، آئودی، تسا، 
س��وزوکی ماروت��ی و فولک��س واگ��ن رس��یده اند. نکته 
جال��ب اینکه فولکس واگ��ن پس از دو س��ال غیبت به 
خاطر رس��وایی تقل��ب در اعام می��زان گازهای آالینده 
خودروهای دیزلی  موس��وم به Dieselgate  توانس��ته 

دوباره در میان 10 برند با ارزش قرار بگیرد. 
به ط��ور کل��ی گ��وگل ب��ا 302.063 میلی��ارد دالر با 
ارزش ترین برند جهان در سال 2018 محسوب می شود. 
ارزش این برند در مقایس��ه با س��ال گذش��ته به میزان 

چشمگیر 23درصد افزایش یافته است. 
بع��د از گ��وگل، اپ��ل ب��ا 302.063 میلی��ارد دالر در 
جای��گاه دوم قرار دارد. آمازون هم با رش��د خیره کننده 
49درصدی و افزای��ش ارزش برند به 207.594 میلیارد 

دالر، در جایگاه سوم ایستاده است. 
ناگفت��ه نماند به منظور تعیی��ن ارزش برندها به دالر، 
دس��ت اندرکاران مؤسس��ه برندز عملکرد مالی و تجاری 
ش��رکت های مختلف را بررس��ی کرده و پ��س از ترکیب 
اطاعات حاصله با داده های به دس��ت آمده از مصاحبه با 
3میلیون مشتری این شرکت ها، به یک رقم قابل استناد 

رسیده اند. 

چالش  ها س��بب قوی  تر ش��دن ما و باعث می شوند 
خود را بهتر بشناسیم. 

مردم زیادی از ش��نیدن تجربیات من در مواجهه با 
مش��کات زندگی لذت می برند و می  خواهند بیش��تر 
در ای��ن مورد بدانند؛ بنابرای��ن این بخش را به  منظور 
شرح نمونه  هایی از موارد غلبه بر بزرگ  ترین مشکات 

زندگی  ام می  نویسم. 
احتماال شما نیز تاکنون بر چالش  های زندگی خود 
فائق آمده  اید و هم  اکنون نیز مشغول دست  و  پنجه نرم 
کردن با ش��ماری دیگری از موانع زندگی  تان هستید. 
ممکن است به  نظر بیاید چالش  های زندگی یکی پس 
از دیگری رخ می  دهند، که اغلب هم این  گونه است. 

هربار که بر مشکلی فائق می  آییم، مشکل دیگری از 

راه می  رسد. گرچه باید بدانید که این اتفاق، آن  قدرها 
هم بد نیس��ت. این مشکات هستند که باعث قوی  تر 
ش��دن ما می ش��وند. آنها باعث ش��ناخت بهت��ر ما از 
خودمان می ش��وند و ما را ب��رای یک زندگی بزرگ  تر 
و بهتر آم��اده می کنند. این مش��کات لزوما دیواری 
بی  پای��ان میان ما و خواس��ته  های مان نیس��تند؛ مگر 

این که خودمان این  گونه بخواهیم. 
در رویارو شدن با مش��کات، دو رویکرد می  توانیم 
داش��ته باش��یم: اج��ازه دهیم م��ا را از رس��یدن به 
خواس��ته  های مان دور کنن��د و ی��ا این  ک��ه عامل��ی 
تأثیرگذار در جهت تعالی ما و رس��یدن به شخصیتی 

مفید باشند. 
در ه��ر مقطعی از زندگی که مش��کلی برای من 
پی��ش می  آمد، می  توانس��تم اجازه دهم س��د راهم 
ش��ود و از خواس��ته  های خود چشم  پوشی کنم، اما 
به  ج��ای این  کار س��عی می  کردم از آنه��ا در جهت 

کامل  تر کردن ش��خصیتم استفاده کنم. می  دانستم 
ش��رایط زندگی  ام تغییر کرده است و از اینکه اجازه 
نداده بودم قربانی شرایط پیش آمده شوم، احساس 

رضایت می  کردم. 
می  دانم مش��کات زندگی بسیاری از مردم بزرگ  تر 
از مش��کات زندگی من هستند. درواقع ممکن است 
ش��ما با مشکات خیلی وخیم-تری روبه  رو باشید، اما 
درمورد تجربۀ ش��خصی من، این مش��کات بیش از 
این  که سدی در مسیر رسیدن به خواسته  هایم باشند، 

آموزگاری برای من بودند. 
در این مقاله س��عی داش��تم درمورد نح��وۀ تغییر 
نگ��رش در مواجه��ه با مش��کات صحب��ت کنم و به 
خوانندگان این مقاله بگویم چگونه بر این موانع فائق 
آمده    ام؛ به امید آن  که این تجربه در روبه  رو ش��دن با 

مشکات به شما کمک کند. 
entrepreneur :منبع

چگونه بر مشکالت فائق آییم؟ 

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 981 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسـخ کارشـناس: اص��ل اساس��ی راهنمایی 
توس��عه محصول جدید، نیازهای ب��ازار بیرونی را 
با قوت کارک��رد درونی ادغام می کن��د. این ادغام 
ب��ه ش��رکت ها ام��کان می دهد تا س��بد محصولی 
را تدوی��ن کنند که اه��داف اس��تراتژیک بنگاه را 
ب��رآورده می س��ازد. مدل های طبقه بندی س��بد، 
اغلب ب��رای نمای��ش بصری وضعیت ه��ای جاری 
و آتی محصوالت ش��رکتی طب��ق جذابیت بازار و 
توانای��ی برای رقاب��ت کردن در بازار ب��ه کار برده 

می شود. بازاریاب ش��رکتی باید به طور مرتب سبد 
محص��ول را بازبینی کند، بدیل های اس��تراتژیک 
را ب��رای ه��ر یک از محص��والت جاری ش��رکت، 
کسب و کار و چش��م اندازها را برای مشتریان جدید 
تدوی��ن کن��د. مفهوم س��بد محصول ب��ر بازبینی 
محص��والت ن��ه به ط��ور انف��رادی بلک��ه به عنوان 
 بخش های��ی از ی��ک سیس��تم جامع تاکی��د دارد. 
ای��ن زاویه دید، خواهان بازبین��ی منظم بدیل های 
استراتژیک و تصمیمات مربوط به تخصیص منابع 

مشابه از طرف مدیریت است. 
سبد محصول، پیشنهاد شرکت درباره محصوالت 

یا ش��عباتی اس��ت که هر کدام از آنه��ا را می توان 
واحد استراتژیک کس��ب و کار نامید و اکثرشان در 
حکم یک مرکز سود مجزا عمل می کنند که ممکن 
است مدیریت خاص خود، مجموعه بازارها و رقبای 
شناس��ایی خاص خود و اس��تراتژی های بازاریابی 
خاص خود را داش��ته باشند یا نداشته باشند. سبد 
محصوالت ش��رکت ها نوعا متش��کل از محصوالت 
ی��ا کس��ب های مرتب��ط اس��ت ک��ه در واحد های 
استراتژیک کسب و کار گروه بندی شده اند که برای 
کنترل اکث��ر عوامل موثر بر عملک��رد آنها به قدر 

کفایت همگن هستند. 

تکمیل سبد محصوالت

پرسش: صاحب کسب و کاری در حوزه مواد غذایی هستم. چگونه می توانم سبد محصوالت خود را تکمیل کنم و در 
این خصوص چه تصمیماتی را باید اتخاذ کنم؟  کلینیک کسب و کار

معاشرت های طاقت فرسای 
شبکه سازی و راه حلی برای آنها

همه اف��راد، آس��تانه تحم��ل خاصی برای معاش��رت 
ب��ا دیگران دارند و پ��س  از آن با کاهش ش��دید انرژی، 

خستگی و بی حوصلگی مواجه می شوند. 
در طول رویدادهای اس��تارتاپی ی��ا اجاس اجتماعی، 
یک��ی از مهم تری��ن وظای��ف کارآفرینان شبکه س��ازی و 
برقراری ارتباطات حرفه ای است. 78درصد از کارآفرینان 
نقش شبکه س��ازی را در پیش��رفت اس��تارتاپ، بس��یار 
ضروری می دانند، به همین دلیل است که هرروز مقاالت 
آناین متعددی با موضوع بهبود مهارت های شبکه سازی 
منتش��ر می شود.  شما نمی توانید از شبکه سازی اجتناب 
کنید، اما با کمک برخی تکنیک ها، می توانید از خستگی 

ناشی از تعامات حرفه ای جلوگیری کنید: 
سطح بهینه تعامالت اجتماعی خود را مشخص کنید

وقت گذراندن کنار دیگران لذت بخش اس��ت اما پس 
از مدت زمان مش��خصی، ب��ه یک ع��ذاب واقعی تبدیل 
می ش��ود. برای پیدا کردن این آستانه، تمام فعالیت های 
شبکه س��ازی خود را در طول چهار هفته گذشته لیست 
کنید و مدت زمانی را که برای هر فعالیت صرف کرده اید، 
کنار آن بنویس��ید. از جمله ساعاتی را که در رویدادهای 
کس��ب وکار یا جلس��ات ماقات رس��می و غیررس��می 
گذرانده اید. اگر شما یک بنیان گذار استارتاپ هستید که 
پیش از هر جلس��ه ماقات باید استراتژی های خاصی را 
تنظیم و تمرین کنید، این زمان را هم به فهرس��ت خود 
اضافه کنید.  سپس از خودتان بپرسید که درمجموع هر 
هفته چند س��اعت از زمان را به فعالیت های شبکه سازی 
گذرانده اید؟ در پایان هر هفته چه احساس��ی داشته اید؟ 
کدام هفته بیشتر شما را خسته کرده و کدام هفته انرژی 

خود را بهتر حفظ کرده اید؟ 
با بررسی س��اعت های شبکه سازی و همچنین سطوح 
انرژی، از محدودیت های ش��خصی خود آگاه می ش��وید. 
در مرحل��ه بعد می توانید یک برنام��ه بهینه برای روابط 
حرفه ای و اجتماعی تنظیم کنید و به کمک آن در پایان 
هر هفته انرژی و انگیزه بیش��تری داش��ته باش��ید و در 

بلندمدت روحیه بهتری پیدا کنید. 
به جای کمیت، کیفیت را در اولویت قرار دهید

حت��ی اگ��ر ای��ن انتخاب ب��ه معن��ی کاه��ش تعداد 
ماقات های شغلی شما باش��د، باز هم مفید خواهد بود. 
اغلب اوقات شبکه سازی به چشم یک بازی »کّمی« دیده 
می ش��ود: هرچه شبکه ارتباطی بزرگ تری داشته باشید، 
موفق تری��د. ول��ی اگر در ح��ال حاضر از ای��ن فعالیت ها 
خسته هستید، تاش برای ارتباط برقرار کردن با هر فرد 
جالبی که در مس��یر کسب وکار شما قرار می گیرد، اصا 

حرفه ای نیست. چرا؟ 
ش��بکه های قدرتمن��د بر پایه نخس��تین احس��اس و 
برداشت عالی بنا می شوند. اگر بخواهید در اولین ماقات 
یا گفت وگو، تأثیرگذاری فوق العاده ای داش��ته باشید، به 
انرژی ذهنی، اس��تراتژی اجتماعی و دیدگاهی برتر نیاز 
دارید که خس��تگی روحی و جسمی این قابلیت ها را در 
ش��ما از بین می ب��رد. رویدادهایی را ک��ه می خواهید در 
آنها حضور پیدا کنید، هوش��مندانه و استراتژیک انتخاب 
کنی��د. اگر در طول هفته فقط چند س��اعت را می توانید 
به شبکه سازی ارتباطات حرفه ای اختصاص دهید، روی 
تع��داد محدودی از فرصت ه��ای باکیفی��ت و آینده دار 
متمرکز شوید، نه ارتباطات پراکنده و غیر منسجمی که 
شما را فرسوده می کند. فرصت های باکیفیت باال، ارزشی 
بلندم��دت برای ش��ما ایجاد می کنند، ب��ه تحقق اهداف 
مهم کمک می کنند، یا ش��بکه فعلی مخاطبان را متنوع 
و متع��ادل می کنند. اگر زمان محدودی در اختیار دارید 
و رویداد یا جلس��ه پیش رو، هیچ یک از این استانداردها 
را دارا نیست، بهتر است از آن صرف نظر و انرژی خود را 

برای فرصت های دیگر حفظ کنید. 
یکی از دوستان یا همکاران را به عنوان شریک 

شبکه سازی انتخاب کنید
به عن��وان یک بنیان گذار، در برخی از دوره های رش��د 
به شبکه سازی بیش��تری نیاز دارید. در طول این مدت، 
برای برآورده کردن اهداف شبکه س��ازی کس��ب وکار، از 
یک همکار کمک بگیرید. اگر به تنهایی کس��ب وکاری را 
ش��روع کرده اید، مقدمات الزم را به یکی از دوس��تانتان 
آم��وزش دهید و در مواقع نیاز، کارهای شبکه س��ازی را 
ب��ه او بس��پارید.  هم��کاری و حرکت با یک ش��ریک، از 
چندین لحاظ به س��ود شما اس��ت. نخست آنکه حمایت 
اجتماعی او، مخصوصا در قالب خدمات محسوسی نظیر 
شبکه سازی، ش��ما را از خس��تگی و فرسودگی محفوظ 
می کند. دوم اینکه به کمک یک ش��ریک، انرژی کمتری 
برای معاشرت های حرفه ای صرف می کنید، اما در نهایت 
شبکه گسترده تری خواهید داشت. اگر متمایلید کارایی 
این اس��تراتژی را افزایش دهید، شریکی را انتخاب کنید 
ک��ه از خودت��ان برونگرات��ر و اجتماعی تر باش��د. چنین 

افرادی ذاتا از تعامات اجتماعی انگیزه می گیرند. 
در طول جلسات یا رویدادها، استراحت کوتاه را 

فراموش نکنید
تحقیقات نشان می دهد Microbreak یا استراحتی 
که کمت��ر از ده دقیقه طول می کش��د، ب��ه افراد کمک 
می کن��د انرژی خود را دوباره بازیابند و بتوانند با کارایی 
بیشتر به وظایف خود ادامه دهند. یک استراحت و تنفس 
یک دقیقه ای تقریبا همان قدر س��ودمند است که پنج یا 
9 دقیقه جدا ش��دن از کار ذهن ش��ما را دوباره هوشیار 
می کند. به همین دلی��ل میکروبرك ها برای کارآفرینان 

پرمشغله، راهکار بسیار مفیدی محسوب می شوند. 
اس��تراحت کوت��اه در صورت��ی ان��رژی ش��ما را دوباره 
بازمی گردان��د که در همین مدت، به کاری س��رگرم کننده 
و جذاب مش��غول ش��وید. مثا یک ویدئو طنز از یوتیوب 
ببینید ی��ا یک مقاله جالب مطالعه کنید. ولی درهرصورت 
باید ذهنتان را از فعالیت شبکه سازی جدا کنید. اگر در یک 
رویداد یا نشس��ت حضور دارید، برای چند دقیقه از حضار 
عذرخواه��ی کنید و به اتاق یا محوط��ه ای بروید که کمتر 
شلوغ است و کس��ی مزاحم شما نمی شود. ایده اصلی این 
است که فضایی آرام پیدا کنید و از کار جدا شوید. حتی اگر 
فقط چند دقیقه طول بکش��د، این استراحت کوتاه به شما 
کمک می کند انرژی بیشتری برای ادامه جلسه پیدا کنید و 
بدون خستگی، معاشرت شادابی با مخاطبان داشته باشید. 
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