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پیش بینی وضعیت اقتصادی در چند ماه آینده

عواملبیثباتی
رشداقتصادیایران

فرصت امروز: اواسط اردیبهشت ماه امسال بود که دونالد ترامپ از خروج آمریکا از برجام خبر داد و به تمامی 
شرکت ها فرصت داد تا ظرف مدت ۱۸۰ روز )شش ماه( فعالیت های خود را از ایران خارج کنند. همین امر باعث 
شد تا بسیاری از شرکت های خارجی که به واسطه برجام با ایران قرارداد امضا کرده بودند تصمیم بگیرند از مزایای 
سرمایه گذاری در ایران چشم پوشی کنند. توتال، پژو و... ازجمله این شرکت های اروپایی بودند که برای بار دوم...

بررسی الحاق ایران به کنوانسیون CFT  برای دو ماه مسکوت ماند

جنجال در بهارستان
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فرصت 3ماهه تا امضای 7 قرارداد نفتی

قراردادهای جدید نفتی ایران کدامند؟ 

تبدیل شکست به پیروزی
آنچه باید قبل از تأسیس سازمان غیرانتفاعی بدانید

تشخیص نیاز های مشتری بالقوه
کسب سود بیشتر بدون هزینه اضافه

8 کمپین که دنیای تبلیغات را تغییر دادند
4 عصر برندینگ

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 تأکید مدیر ارشد فیس بوک
بر اهمیت مسیر داده ها

5
این روزها کمتر کسی را می بینید حرف از خرید سکه و طال 

یا حتی ارزهای خارجی و مسـکن را به میان نیاورد. 
هر کسی برای حفظ ارزش سرمایه اش یا کسب...

توصیه برای سرمایه گذاری در صندوق طال به جای سکه های خانگی

بهجای»سکه«
»صندوقسکه«بخرید

یادداشت
 اقتصاد بیمار

و تنگنای معیشت

آماره��ا می گوین��د وضعیت 
اقتص��اد ایران نس��بت به چهار 
س��ال پیش مس��اعدتر ش��ده 
را ش��اخص های  ای��ن  اس��ت؛ 
مرب��وط به رش��د اقتص��ادی و 
ن��رخ ت��ورم می گوین��د. روابط 
تجاری کش��ور نی��ز در محیط 
بین الملل بهبود داشته و به رغم 
باق��ی ماندن برخی مش��کالت 
ارز،  نقل وانتق��ال  ح��وزه  در 
هزین��ه مبادالت ارزی نس��بت 
ب��ه دوره تحریم کاهش یافته و 
از این مس��یر، هزینه تمام شده 
آمده  پایین  واردات��ی  کاالهای 
اس��ت؛ جامع��ه اما گوی��ی به 
بهبود اوضاع ب��اور ندارد، مردم 
نرخ تورم تک رقمی را متناسب 
ب��ا وضعی��ت معیش��تی خ��ود 
نمی دانند و رش��د اقتصادی را 
نیز احتماالً س��اختگی یا ناشی 
از صادرات نفت و خام فروش��ی 

تلقی می کنند. چرا؟ 
صحبت درباره تناقض موجود 
می��ان وضع معیش��ت مردم و 
ش��اخص های کالن اقتص��ادی 
ش��اید س��هل و ممتنع باش��د. 
یعنی اغلب اف��راد می دانند که 

ش��اخص های  چ��را 
2اقتصادی یک چیز...
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نشس��ت س��ران هفت کش��ور صنعتی معروف به 
اج��الس جی7 پایان یافت، بدون امضا و بدون بیانیه 
مشترک! گویا پس از خروج از تفاهم نامه آب و هوایی 
پاری��س، خروج از نفتا و همین طور خروج از برجام، 
ای��ن بار نوبت اجالس جی هفت بود که ترامپ آن را 
با تعیی��ن تعرفه های نامعقول بر هم زند. این طور که 
پیداس��ت بحران اقتصادی و جنگ تجاری ترامپ با 

اروپا وارد تنش جدی شده است. 
اما آنچ��ه تیر ترکش ترامپ ب��ه مهم ترین اجالس 
اقتص��ادی جهان را تیتر نخس��ت رس��انه های جهان 
ک��رد، تصوی��ری از لحظات آخر نشس��ت جی هفت 
بود که مش��اجرات پشت پرده رهبران صنعتی جهان 
اول را فاش کرد. به گ��زارش خبرآنالین، این تصویر 
از س��وی س��خنگوی آنگال مرکل از جلسه خصوصی 
رهبران کش��ورهای صنعتی منتش��ر ش��ده و دقایق 
پایانی اج��الس برای امضای بیانی��ه و مجاب کردن 
ترام��پ برای تجدید نظ��ر در تعرفه های اقتصادی را 
نش��ان می دهد؛ تصویری که به شدت در شبکه های 
اجتماعی بازتاب داش��ته است. برخی کاربران فضای 
مجازی عنوان این تصویر را آش��فتگی سیاسی جهان 
نام گذاشتند. برخی دیگر معتقد بودند که این عکس 
گویای ناتوانی اروپا در قبال آمریکا اس��ت. اما برخی 
آن را به برجام گره زده اند و در ش��رح عکس معتقد 
بودند که در نهایت اروپا در قبال آمریکا عقب نشینی 
خواه��د ک��رد. اما زب��ان تحکم خانم مرکل مس��ئله 
دیگری را عنوان می کند! صدها نکته و تفسیر در این 
تصویر نهفته اس��ت، رهبرانی که نگران سرمایه های 
اقتص��ادی و سیاس��ی خود در جهان آش��فته ترامپ 

اسیر شده اند. 
نتیجه این جلسه پر سر و صدا

بام��داد یکش��نبه به وق��ت آمریکا، دونال��د ترامپ 
تکلیف رهبران اروپایی را یکس��ره کرد. با یک توئیت 
اجالس جی 7 را بی دس��تاورد به پایان رساند. ترامپ 
که در توئیت خود نخس��ت وزیر کانادا را مقصر اعالم 
کرده است گفت که از امضای بیانیه صرف نظر کرده 

است. 
ترامپ در دو رشته توئیت رسما به جاستین ترودو 
توهی��ن ک��رد و صحبت با او را خس��ته کننده خواند 
و مس��بب به نتیج��ه نرس��یدن اج��الس را متوجه 

نخست وزیر کانادا کرد. 
وی در توئیت ه��ای خ��ود نوش��ت: »بیانیه ه��ای 
جاس��تین ترودو دروغین بوده است.« وی در توئیتی 
دیگر عنوان کرد: »جلس��ات ما با ترودو بسیار خشن 
بوده است.« اظهارات توئیتری ترامپ خشم کانادا را 
برانگیخ��ت و واکنش تندی نش��ان داد که در ادامه 

گزارش از نظر می گذرانید. 
ترامپ پ��س از اینکه کانادا را به مقصد س��نگاپور 

برای مذاک��ره با کیم جونگ اون رهبر کره ش��مالی 
ترک کرد در توئیت خود نوشت: »برمبنای اظهارات 
خ��الف واقع جاس��تین ت��رودو نخس��ت وزیر کانادا 
در کنفران��س خبری و تصمیم این کش��ور در وضع 
تعرفه ه��ای س��نگین ب��رای کش��اورزان، کارگران و 
ش��رکت های آمریکایی، به نمایندگان آمریکا دستور 

دادم که از بیانیه مشترک حمایت نکنند.«
وی در توئی��ت بعدی خود ادامه داد: نخس��ت وزیر 
کانادا در دیدارها، بس��یار آرام و مطیع بود که تا آنجا 
را ترک ک��ردم، به کنفرانس خبری برود و بگوید که 
»تعرفه های آمریکا توهین آمیز اس��ت« و او »زیر بار 
نخواهد رفت«. بسیار ضعیف و فریبکارانه. تعرفه های 
ما نتیجه تعرفه ه��ای 27۰ درصدی او بر محصوالت 

لبنی است!
رئیس جمه��وری آمری��کا همچنی��ن در اش��اره ای 
تلویحی به ش��رکت های آلمانی، نوش��ت که دولتش 
اعمال تعرفه روی آن دس��ته از خودروس��ازهایی را 

بررسی می کند که »بازار را اشباع کرده اند«. 
ترامپ در پیام های دیگر نوش��ت: »با جوزپه کونته 
نخس��ت وزیر جدید ایتالیا که مرد واقعا فوق العاده ای 
اس��ت دیدار کردم. به زودی پذیرای او در واشنگتن 
و در کاخ س��فید خواهم بود. او کار بزرگی می کند و 

مردم ایتالیا این مطلب را درست فهمیده اند.«
وی در پیام دیگری آورده اس��ت: »نشس��ت گروه 
هف��ت را در کانادا ت��رک کردم. نشس��ت ها و روابط 
عالی با رهبران ش��ش کشور به ویژه از زمانی که آنها 
می دانن��د من نمی توانم به آنها اجازه دهم تعرفه های 
هنگف��ت و موانع جدی بر تج��ارت آمریکا بار کنند. 
آنها ب��ه خوبی درک می کنند من اهل کجا هس��تم. 
پس از چند دهه، تجارت منصفانه و دوجانبه محقق 
می شود. آمریکا به کش��ورهای دیگر اجازه نمی دهد 
تعرفه ه��ای هنگف��ت و موانع تجاری بر کش��اورزان، 
کارگران و ش��رکت هایش اعمال کند و در عین حال 
کاالهای ش��ان را به کشورمان معاف از مالیات ارسال 
کنند. ما چندین دهه بدرفتاری های تجاری را تحمل 

کرده ایم و دیگر کافی است.«
در عین حال دونالد ترامپ نشس��ت س��ران هفت 
کش��ور صنعتی معروف به گروه هفت را زودتر ترک 
کرد. او پیش از ترک نشس��ت ب��ه خبرنگاران گفت 
که پیش��نهاد او این اس��ت که همه با هم تعرفه های 
تجاری را بر دارند. اما س��پس از هواپیما توییت کرد 
و گفت حاضر نیس��ت بیانیه مشترک نشست را امضا 

کند. 
نخست وزیر جوان چه گفته بود؟ 

ترودو در ی��ک کنفرانس خبری گفت��ه بود که به 
ترامپ هش��دار داده اس��ت از یک ژوئی��ه )۱۰ تیر( 
تعرفه هایی س��نگین روی کااله��ای آمریکایی وضع 

خواهد کرد.  این تصمیم، در پاس��خ ب��ه اقدام اخیر 
واش��نگتن در وضع تعرفه های ۱۰ و 25 درصدی به 

ترتیب برای واردات آلومینیوم و فوالد است. 
در همین حال دفتر »جاستین ترودو« نخست وزیر 
کان��ادا با ص��دور بیانی��ه ای در توئیتر، ب��ه اظهارات 
اهانت آمیز رئیس جمهوری آمریکا در پایان نشس��ت 
سران »جی هفت« واکنش نشان داد و اعالم کرد که 
ترودو همه مواضع خود را پیش از این هم در مجامع 

عمومی و خصوصی مطرح کرده بود. 
در بیانی��ه دفتر ت��رودو در واکنش به این اظهارات 
آمده اس��ت: »نخس��ت وزیر مطلبی نگفته اس��ت که 
پیش از ای��ن در گفت وگوهای علن��ی و غیرعلنی با 
رئیس جمه��وری آمریکا مطرح نکرده باش��د. دولت 
هم اکن��ون روی دس��تاوردهای نشس��ت جی هفت 

متمرکز است.«
واکنش اتحادیه اروپا

در همی��ن حال خبرگ��زاری رویترز گ��زارش داد 
ک��ه یک مق��ام اتحادی��ه اروپا بع��د از آنک��ه دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری آمری��کا در توییتر اعالم کرد 
دیگ��ر بیانی��ه پایانی اج��الس گروه هف��ت را تأیید 
نمی کن��د، گفت ما همچنان به ای��ن بیانیه که تمام 
شرکت کنندگان در مورد آن توافق کردند، پایبند هستیم. 

نشس��ت دو روزه س��ران »جی هفت« متش��کل از 
آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و کانادا، 
با انتشار یک بیانیه هشت صفحه ای به کار خود پایان 
داد. این بیانیه در اش��اره ای ضمنی به تصمیم دولت 
آمریکا برای افزایش تعرفه ها، »حمایت گرایی« را که 
نقطه مقابل تجارت آزاد اس��ت، محکوم کرده و وعده 

»تداوم مبارزه« با این سیاست را داده است. 
ای��ن بیانیه که در ابتدا اعالم ش��د رئیس جمهوری 
آمریکا هم آن را امضا کرده، به انتقاد از سیاست های 
تجاری »حمایت گرایانه« پرداخته است. این می تواند 
اش��اره ای به تصمیم اخیر دولت آمریکا برای افزایش 
س��نگین تعرف��ه واردات ف��والد و آلومینیوم باش��د؛ 
اقدام��ی که جهان را در آس��تانه ی��ک جنگ تجاری 
ق��رار داده اس��ت.  ام��ا پ��س از بلوای��ی ک��ه دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمری��کا از داخل هواپیما به راه 
انداخت، وضعیت بورس و بازار های جهانی در شوک 
فرورفت، همین طور تاکنون رهبران ش��رکت کننده 
در اج��الس ج��ی 7 به توئیت ترامپ واکنش نش��ان 
نداده اند. رس��انه های خبری آمری��کا درباره تصمیم 
ترامپ پوش��ش وی��ژه رفته اند، س��ی ان ان با حضور 
کارشناس��ان اقتصادی به بررس��ی این مهم پرداخته 
اس��ت، نیویورک تایمز این وضعی��ت را اعالن جنگ 
تجاری کاخ سفید خوانده است. و در نهایت تصویری 
که می گوید جنگ اقتصادی جهان در عین آشفتگی 

اقتصادی، سیاسی و امنیتی در راه است. 

پس از خروج از تفاهم آب وهوایی پاریس، نفتا و برجام، این بار نوبت به اجالس جی هفت رسید

اعالن جنگ ترامپ به دوستان قدیمی
دو مقام ارش��د بان��ک مرکزی در نام��ه جداگانه به 
مع��اون ق��وه قضائیه و س��ازمان دیده بان ش��فافیت با 
اشاره به پش��ت پرده های تعاونی غیرمجاز ثامن الحجج، 
خواستارتس��ریع ق��وه قضائیه در رس��یدگی به پرونده 

متخلفان شدند. 
به گزارش مهر، بعد از انتش��ار انتقادات متعدد احمد 
توکل��ی، رئیس س��ازمان دیده بان ش��فافیت و عدالت 
در خص��وص اقدامات بانک مرک��زی در حوزه برخورد 
با موسس��ات اعتباری غیرمجاز، ولی اهلل س��یف، رئیس 
کل بان��ک مرکزی ایران به تازگی با ارس��ال نامه ای به 
محس��نی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه، ضمن تشریح 
تالش های مس��تمر این بانک در مبارزه با موسس��ات 
غیرمجاز، با انتقاد از برخی اظهارات مبنی بر زیر سؤال 
بردن عملکرد بانک مرکزی، در س��اماندهی موسسات 
غیرمجاز به ویژه تعاونی غیرمجاز ثامن  الحجج )درحال 
تصفیه(، خواستار صدور دستور تسریع قوه قضاییه در 

رسیدگی به پرونده متخلفین شده است. 
جزییات نامه سیف به محسنی اژه ای

س��یف در بخش های��ی از ای��ن نامه، ضمن تش��ریح 
هماهنگی و پش��تیبانی مؤثر قوه قضایی��ه و نیروهای 
اطالعاتی در رفع مش��کل امنیتی اخیر، به تالش های 
دش��منان در جهت مخدوش کردن چهره نظام اش��اره 
 کرده  و طرح انتقادهای نادرس��ت و غیرمنطقی مبنی 
بر قصور بانک مرکزی از س��وی برخی افراد در جریان 
رخدادهای اخیر را، زمینه س��از بی اثر ش��دن اقدامات 
انجام  گرفته این بانک و گستاخی مسببان اصلی بحران 
برش��مرده اس��ت.  وی در ادامه، ضمن ابراز امیدواری 
نسبت به احقاق حقوق حقه مردم، تصریح کرده است: 
ای��ن بحران از عملک��رد ناروای بانی��ان و گردانندگان 
کارنابلد موسس��ات ناشی شده اس��ت ولی رفتار برخی 
افراد مطلع از روند پرونده، فضا را به سمتی سوق داده 
که از یک س��و، نگاه مردم به حاکمیت را به س��وء ظن 
آلوده و از س��وی دیگ��ر، مقصران اصل��ی و غارتگران 

بیت المال را از مظان اتهام دور ساخته است. 
نامه نگاری دبیرکل بانک مرکزی با دیده بان 

عدالت و شفافیت
همچنی��ن س��یدمحمود احم��دی، دبی��رکل بانک 
مرکزی نیز با ارس��ال نامه مبس��وطی به احمد توکلی، 
رئیس س��ازمان مردم نهاد ش��فافیت و عدالت با بیان 
اینکه تاکنون صبوری ریاست کل، مسئوالن و کارکنان 
بانک مرک��زی مانع از پاس��خگویی ب��ه مصاحبه های 
توکلی ش��ده، اعالم کرد: ش��واهد موج��ود از مدیریت 

بهینه بحران از سوی بانک مرکزی حکایت دارد. 
وی در ادام��ه با تش��ریح وضعیت نابس��امان تعاونی 
از  و  می پ��ردازد  فعالیت��ش  دوران  در  ثامن الحج��ج 
تالش های مس��تمر و توصیه های تبش��یری و تنذیری 
متع��دد بانک مرک��زی برای اصالح امور و پیش��گیری 

از وق��وع بح��ران ، صدور بالغ ب��ر ۸۰ اخطاریه با هدف 
ترغیب مسئوالن تعاونی به همکاری و رعایت قوانین و 
مقررات، اقدامات خیره سرانه و بی توجهی گردانندگان 
نهاِد م��ورد بحث، ممانعت از بازرس��ی عملکرد و عدم 
ارائ��ه اطالع��ات، جلوگی��ری از ورود مع��اون نظارتی 
وقت بانک مرکزی به ش��عب تعاون��ی، مراجعه متعدد 
بازرس��ان بانک و عدم همکاری مؤسس��ه ب��ا آنان و... 
پ��رده برمی دارد.  نامه مذکور با ابراز ش��گفتی دبیرکل 
بانک مرک��زی از مصاحبه ها و اظه��ار نظرهای رئیس 
هیأت مدیره س��ازمان مردم نهاد دیده بان ش��فافیت و 
عدالت آغاز می ش��ود و در توضیح علت این ش��گفتی 
عنوان می کند: »چراکه ایش��ان و نمایندگان س��ازمان 
و منتخبین مردم در مجلس ش��ورای اسالمی جملگی 
از نزدیک در جریان مس��ائل تعاونی اعتبار موس��وم به 

ثامن الحجج قرار داشته اند!«
احمدی در ادامه به جزیی��ات اقدامات و تصمیمات 
اتخ��اذ ش��ده ب��رای س��اماندهی تعاون��ی غیرمج��از 
ثامن الحجج و صیانت از سپرده های مردمی طی بیش 

از دو سال گذشته پرداخته است. 
وی همچنین خطاب به احمد توکلی که در آن برهه 
یکی از اعضای ش��ورای پول و اعتبار بوده است، یادآور 
می شود: عدم همکاری مسئوالن تعاونی ثامن الحجج و 
پایان مهلت ارائه شده، موجب طرح مشکل در شورای 
پ��ول و اعتبار و اخذ مصوبه انحالل آن ش��د و ش��ورا 
مصوب نمود: »رئیس کل بانک مرکزی مکلف اس��ت با 
هماهنگی دادس��تان کل کش��ور، وزیران تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، کشور و اطالعات، تمهیدات الزم جهت 

لغو مجوز و انحالل مؤسسه مذکور را به عمل آورد.«
دبیرکل بانک مرکزی سپس به مباحث مطروحه در 
جلس��ه ش��ورای پول و اعتبار، ارائه گزارش مفصلی در 
مورد عملکرد این تعاونی، شرح مشکالت به وجود آمده 
ناش��ی از عدم همکاری مسئوالن آن در ارائه اطالعات 
و بازرسی از ش��عب، راهکارهای الزم و درخواست این 
بانک برای پیشگیری از وقوع بحران و ارائه پیشنهاداتی 
به شورای پول و اعتبار می پردازد و عنوان می کند: این 
رویکرد، از درک صحیح و کارشناس��ی بانک مرکزی از 

وضعیِت تعاونی مذکور ناشی شده بود. 
احم��دی همچنین خاطرنش��ان کرده اس��ت: بانک 
مرکزی ب��ا درک کامل از اهمیت موض��وع و اقدامات 
ساختارش��کنانه تعاون��ی ثامن الحج��ج، فعالیت آن را 
از مصادی��ق کام��ل مفاس��د اقتصادی دانس��ته و طی 
مکاتبات��ی پرونده مربوط��ه را برای رس��یدگی و اخذ 
تصمیم گیری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع 
و ستاد نیز ضمن توجه جدی به بازار غیرمتشکل پولی 
و ل��زوم برخورد قاطع با فع��االن غیرمجاز، راه کارهای 
پیش��نهادی این بانک برای برخ��ورد با تعاونی را مورد 

تأیید و تأکید قرار داد. 

جزییات نامه نگاری سیف با محسنی اژه ای

بانک مرکزی را متهم نکنید



روز گذش��ته چند آمار جال��ب درباره اقتصاد ایران 
از سوی مرکز آمار در رس��انه ها منتشر شد که یکی 
درب��اره میزان حق بیمه پرداختی توس��ط هر ایرانی 
در س��ال بود و دیگری درباره تعداد بیکاران باسواد. 
آمارهای رس��می که از آخرین سالنامه آماری کشور 
اس��تخراج ش��ده و می توان آن را چند روایت معتبر 
درب��اره اقتصاد ای��ران نامید؛ اینکه ایرانی ها س��االنه 
چقدر پول بیمه می دهند؟ سرانه بیمه ای هر شخص 
ایرانی چقدر است؟ بیش��ترین تعداد بیکاران باسواد 
در ایران دارای چه مدرکی هس��تند؟ زنان یا مردان 
باس��واد، کدام یک در کش��ور بیکارترند؟ کدام استان 

بیشترین و کمترین میزان بیکار باسواد را دارد؟ 
در تازه ترین گزارش��ی که مرکز آمار ایران از سرانه 
بیمه ای هر ایرانی اعالم کرده اس��ت، ایرانیان بیش از 
هر چی��ز برای خودرو و درمان، ح��ق بیمه پرداخت 
می کنن��د و ب��ه عب��ارت دقیق تر، هر ایرانی س��االنه 
مبلغ 267 هزار تومان ح��ق بیمه برای انواع بیمه ها 
پرداخت کرده اس��ت. در این میان، بیش��ترین مبلغ 
بیمه ای پرداخت شده برای هر شخص ایرانی در سال 
۱٣۹5 برای بیمه های شخص ثالث با ۹6 هزار و 6۰۰ 
توم��ان، بیمه درمان با 7۰ ه��زار تومان و بیمه بدنه 

اتومبیل به مبلغ ۱2 هزار تومان بوده است. 
اما در حالی هر ایرانی در س��ال ۹5 به طور س��رانه 
مبل��غ 267 هزار تومان را به عن��وان حق بیمه برای 
انواع بیمه ها پرداخت کرده اس��ت ک��ه این مبلغ در 
س��ال ۱٣۸5، برای هر ایرانی، مبلغ ٣٣ هزار و پانصد 
تومان بوده اس��ت. همچنین سرانه خسارت دریافتی 
بیمه ای هر ایرانی در س��ال ۱٣۹5، مبلغ 22٣ هزار 
 توم��ان بوده که البت��ه این مبلغ برای س��ال ۱٣۸۰

مبلغ 2٤ هزار و ۹۰۰ تومان بوده است. 
در عین حال، بیش��ترین درصد خس��ارات بیمه ای 
۱٣۹5 س��ال  در  بیم��ه ای  کل خس��ارت های   ب��ه 

ب��ا ٤٣ درصد بیمه ش��خص ثال��ث، ٣۱درصد بیمه 
درم��ان و 5 درصد بیمه بدنه اتومبیل بوده اس��ت و 
خس��ارات بیمه درمان در کل خس��ارات بیمه ای در 
س��ال ۱٣۸۰، ۱7 درص��د و بیمه ش��خص ثالث 5٣ 
درصد و بیمه بدنه اتومبیل 7 درصد بوده اس��ت، لذا 
خسارت بیمه ش��خص ثالث در سال ۱٣۹5، نسبت 
به س��ال ۱٣۸۰، در کل خس��ارات بیمه ای ۱۰ واحد 
درصد و خسارت بیمه بدنه اتومبیل یک واحد درصد 
کاه��ش و بیمه درمان ۱5 واحد درصد افزایش یافته 
اس��ت.  بر اساس این گزارش، در سال ۱٣۹5 به طور 
س��رانه هر ایرانی ۱۰۰ هزار تومان برای بیمه شخص 
ثالث، 7٤ هزار توم��ان برای بیمه درمان، ۱7 هزار و 
چهارصد تومان بیمه بدنه اتومبیل، ۱2 هزار و نهصد 
توم��ان حوادث راننده، ۱۱ ه��زار تومان بیمه عمر و 
۱٤ ه��زار و هفتص��د تومان برای بیمه آتش س��وزی 

پرداخته است. 
همچنین ٣۸ درصد از حق بیمه های دریافتی بازار 
بیمه به بیمه شخص ثالث، 2۸ درصد به بیمه درمان، 
7 درصد به بیمه بدنه اتومبیل و 5 درصد برای بیمه 
ح��وادث راننده بوده، به عبارتی 77 درصد از عایدی 
ب��ازار بیمه کش��ور، متعلق به بیمه خ��ودرو و درمان 
اس��ت که بیشترین حق بیمه ها در سال ۱٣۹5 بوده 

است. 
لیسانسه ها بیشترین تعداد بیکاران را دارند

اما آمار جالب دیگری که روز گذش��ته منتشر شد، 
مربوط به تعداد بیکاران باس��واد کشور و پراکندگی 
جغرافیایی آن در س��طح اس��تان ها بود. بر اس��اس 
این گزارش، بیکاران ب��ا تحصیالت عالی، آنهایی که 
دانش��گاه رفته اند تا احتماال ش��غل بهتر و با پرستیژ 
باالتری پیدا کنند، بیش��ترین تعداد بیکاران در سال 
۹5 را تش��کیل داده اند. بیکاران ب��ا تحصیالت عالی 
)فوق دیپل��م و لیس��انس( ک��ه احتماال نی��روی کار 
ماهر هم به حس��اب می آیند، در آخرین سرشماری 
سراس��ری کشور یک میلیون و ۱٣۱ هزار و 27٤ نفر 

بوده اند. این در حالی است که کل جمعیت ۱۰ ساله 
و بیشتر بیکار با سواد ٣ میلیون و ۱۱۰ هزار و ۹٣۸ 

نفر بوده است. 
بعد از فوق دیپلم و لیسانس��ه ها، این مدرک دیپلم 
و پیش دانشگاهی است که بیشترین بیکار را در خود 
جای داده اس��ت. این مقطع تحصیل��ی 77٣ هزار و 

۸55 بیکار دارد. 
رتبه س��وم و چهارم بیکاران باس��واد به ترتیب به 
آنهای��ی تعلق گرفته اس��ت که م��درک راهنمایی و 
ابتدایی دارند. آنها به ترتیب 557 هزار و 2٣۱ بیکار 

و ٤۰۸ هزار و ۱6٤ بیکار در خود جای داده اند. 
احتماال با توجه به آمار و ارقام مرکز آمار، کمترین 
بیکاری برای کس��انی است که مدرک تحصیلی شان 
متوسطه بوده است. البته این اطالعات به تنهایی به 
معنی بیش��ترین آمار بیکاری برای دانش��گاه رفته ها 
نیس��ت، یکی از دالیل باال ب��ودن این رقم در مقاطع 
تحصیل��ی فوق دیپل��م و لیس��انس، می��زان فراوانی 
افرادی اس��ت که در این دس��ته از مدرک تحصیلی 

جای گرفته اند. 
کدام استان بیشترین بیکار باسواد را دارد؟ 

طبق آمار آخرین سرش��ماری سراس��ری، اس��تان 
تهران با داش��تن 5۰7 ه��زار و ۸٤6 بیکار باس��واد، 
بیشترین تعداد از این گروه را به خود اختصاص داده 
اس��ت. تقریباً نیمی از بیکاران باسواد تهرانی، مدرک 
تحصیل��ی فوق دیپلم و لیس��انس دارند. بعد از تهران 
این خراس��ان رضوی اس��ت که با 27۹ هزار و ٣75 
بیکار باس��واد در رتبه دوم این ش��اخص قرار گرفته 

است. 
سمنان هم با ۱7 هزار و ۱62 بیکار باسواد، کمترین 
میزان بیکاران باس��واد را در خود جای داده است. البته 
باال و پایین ب��ودن این آمار به معنی باال بودن و پایین 
بودن نرخ بیکاری نیست، چراکه این آمار نسبت به کل 

جمعیت استان ها آورده نشده است. 
همچنین بیکاری کل مردان باس��واد به دو میلیون 

و ۱۰۸ هزار و ٤۱2 نفر می رس��د. تهران همچنان با 
٣25 هزار و ٤۱2 نفر، بیکاران باس��واد بیش��تری را 
در خود جای داده اس��ت. س��منان هم با ۱۱ هزار و 
۱2 مرد بیکار باسواد در آخرین خانه جدول نشسته 

است. 
تعداد زنان بیکار باس��واد نیز در سرش��ماری سال 
۹5، ی��ک میلیون و 2 هزار و 525 نفر عنوان ش��ده 
است. پایتخت باز هم با داشتن ۱۸2 هزار و ٤٣٣ زن 
بیکار باس��واد در صدر قرار گرفته و استان مرکزی با 
6 هزار و 62 زن بیکار با س��واد، کمترین میزان این 

گروه را در خود جای داده است. 
بیش از 460 هزار تصادف در سال 95

اما س��ومین آماری که براس��اس آخرین س��النامه 
آماری کشور منتشر شده، به میزان تصادف و سوانح 
در ایران برمی گ��ردد. چنانچه مرکز آمار اعالم کرده 
٤6۹ ه��زار و ۹5۰ تصادف در س��ال ۹5 در کش��ور 
رخ داده ک��ه ٣ درصد از تصادف ه��ا در لحظه وقوع، 
منجر به فوت ش��ده و 2۹ درص��د از این فوت ها در 

تصادف های درون شهری رخ داده است. 
در واق��ع، 7۰ درص��د تصادف ها در س��ال ۱٣۹5 
درون ش��هری بوده است که نس��بت به سال ۱٣۹۱ 
تغییر معنا داری نیافته اس��ت. همچنین 2۰ درصد از 
تصادف های کش��ور در تهران، ۱۰ درصد در خراسان 
 رض��وی، ۸ درص��د در الب��رز، 7 درص��د در فارس و
6 درصد در استان های خوزستان و آذربایجان شرقی 
رخ داده که جزو اس��تان های با تصادف باال محسوب 

می شوند. 
در عین حال، اس��تان های چهارمحال بختیاری با 
٤.٤ دره��زار از تصادف ه��ای کش��ور، قزوین با 6 در 
هزار، خراس��ان جنوبی با ۸ در هزار، کردس��تان با ۹ 
در ه��زار و کهگیلویه و بویراحم��د، ایالم و هرمزگان 
با یک درصد از تصادف های کش��ور، کمترین میزان 
از تصادف ه��ای کش��ور در س��ال ۱٣۹5 را ب��ه خود 

اختصاص داده اند. 

ایرانی ها ساالنه چقدر پول بیمه می دهند؟ 

چندروایتمعتبردربارهاقتصادایران

فرصـت امـروز: بررس��ی الیحه الح��اق ایران به 
 )CFT( کنوانس��یون مقابله با تأمین مالی تروریسم
برای دو ماه مس��کوت ماند؛ این نتیجه تصمیم دیروز 
مجلس شورای اسالمی بود؛ مجلسی که صحن علنی 
آن بار دیگر همچون دو هفته گذشته شاهد جنجال 
بر س��ر بررس��ی الیحه CFT بود. در ه��ر حال، روز 
گذش��ته با رأی ۱٣۸ نماینده مجلس، بررسی الیحه 
الح��اق ایران به کنوانس��یون مقابله ب��ا تأمین مالی 

تروریسم )CFT( برای دو ماه مسکوت ماند. 
در این جلس��ه علن��ی، تع��دادی از نمایندگان که 
اکث��را عضو فراکس��یون والی��ی مجل��س بودند، در 
اعتراض به الیحه الحاق ایران به کنوانس��یون مقابله 
با تأمین مالی تروریس��م )CFT( با در دست داشتن 
پالکاردهای��ی و پهن کردن چندین طومار در صحن، 

فضای مجلس را متشنج کردند. 
به گزارش ایس��نا، در ادامه جلس��ه نیز نمایندگان 

مجل��س موافقت کردن��د که الیحه الح��اق ایران به 
کنوانس��یون مقابله با تأمین مالی تروریس��م تا زمان 
روشن شدن نتیجه مذاکرات با اروپایی ها یعنی برای 
دو ماه مسکوت بماند.  س��یدعباس عراقچی، معاون 
وزیر خارجه که ب��رای ارائه توضیحات در این زمینه 
در مجلس حاضر ش��ده بود با تأکید بر اینکه ایران به 
محض احس��اس خطر و تهدید از کنوانسیون مقابله 
با تأمین مالی تروریسم خارج می شود،  گفت: شورای 
عال��ی امنیت مل��ی گواهی داده که حق ش��رط ها و 
تحفظ ه��ا، هی��چ تهدی��د امنیت��ی متوجه ای��ران با 
پیوستن به این کنوانسیون نمی شود. وی تأکید کرد: 
با پیوس��تن به CFT، هیچ تهدید امنیتی متوجه ما 
نمی شود.  در این جلسه سیدحسینی نقوی حسینی، 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجل��س به عنوان مخالف کلیات این الیحه، با تأکید 
بر اینکه مجلس ب��ه تصمیمی مدرس گونه نیاز دارد، 

گفت: پیوس��تن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین 
مالی تروریس��م آثار منفی ب��رای ایران دارد که یکی 
از بزرگ ترین این آثار آن اس��ت ک��ه آمریکایی ها ما 
را نقط��ه زن تحری��م می کنند.  همچنی��ن مصطفی 
کواکبیان، عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس نیز به عنوان موافق کلیات این الیحه 
با بیان اینکه عربس��تان، رژیم صهیونیستی و آمریکا 
به دنبال الحاق نش��دن ایران به کنوانسیون مقابله با 
تأمین مالی تروریسم هستند، گفت: باید برای تأمین 
منافع ملی کش��ور این الیح��ه را تصویب کنیم. وی 

افزود: CFT نوعی مقابله با آمریکاست. 
غالمرض��ا تاجگ��ردون، عضو فراکس��یون امید نیز 
گف��ت: مس��کوت مان��دن CFT در راس��تای ایجاد 
وحدت اصولی و فرصتی ب��رای دولت جهت مذاکره 

با اروپایی ها در ادامه برجام است. 
در این جلس��ه علن��ی همچنین عل��ی الریجانی، 

رئیس مجلس در پاس��خ به اخطار نماینده قائمشهر 
درب��اره نظر دول��ت پیرامون مس��کوت ماندن الیحه 
الح��اق ایران به کنوانس��یون مقابله ب��ا تأمین مالی 
تروریس��م )CFT( گفت:  دولت مخالفتی با مسکوت 

ماندن الیحه CFT ندارد. 
علی نجفی خوش��رودی، عضو کمیس��یون امنیت 
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس ه��م در مخالفت با 
مسکوت ماندن CFT با تأکید بر اینکه عدم عضویت 
در کنوانس��یون مقابله با تأمین مالی تروریس��م ضرر 
اصلی ب��ه دنبال خواهد داش��ت، گف��ت: بهانه ای به 
دست کشورهای دیگر و دشمنان مان ندهیم و تمامی 

تالش را برای جذب سرمایه گذاری به کار گیریم. 
در این رابطه علی مطهری نیز گفت که مس��کوت 
ماندن دو ماهه الیحه مقابله با تأمین مالی تروریسم 
)CFT( موج��ب می ش��ود نمایندگان ب��ا اطمینان 

بیشتری به این الیحه رأی دهند. 

بررسی الحاق ایران به کنوانسیون CFT برای دو ماه مسکوت ماند

جنجال در بهارستان

یادداشت

اقتصاد بیمار و تنگنای معیشت

آمارها می گویند وضعیت اقتصاد ایران نس��بت به چهار س��ال 
پیش مس��اعدتر شده است؛ این را ش��اخص های مربوط به رشد 
اقتصادی و نرخ تورم می گویند. روابط تجاری کشور نیز در محیط 
بین المل��ل بهبود داش��ته و به رغم باقی ماندن برخی مش��کالت 
در ح��وزه نقل وانتقال ارز، هزینه مبادالت ارزی نس��بت به دوره 
تحریم کاهش یافته و از این مس��یر، هزینه تمام ش��ده کاالهای 
وارداتی پایین آمده اس��ت؛ جامعه اما گویی به بهبود اوضاع باور 
ندارد، مردم نرخ تورم تک رقمی را متناسب با وضعیت معیشتی 
خود نمی دانند و رشد اقتصادی را نیز احتماالً ساختگی یا ناشی 

از صادرات نفت و خام فروشی تلقی می کنند. چرا؟ 
صحب��ت درباره تناق��ض موجود میان وضع معیش��ت مردم و 
ش��اخص های کالن اقتصادی شاید س��هل و ممتنع باشد. یعنی 
اغلب افراد می دانند که چرا ش��اخص های اقتصادی یک چیز را 
نش��ان می دهد و زندگی و معیشت مردم چیز دیگری را، اما در 
بیان این دانس��ته ها گویی نمی توان کلمات را به گونه ای چید که 
ش��نونده قانع ش��ود و قبول کند که مثبت بودن آمارهای کالن 

اقتصادی منافاتی با معیشت بهبودنیافته او ندارد. 
تفسیر مشکل اصلی موجود در اقتصاد ایران، نیازمند توجه به 
این نکته اس��ت که اقتصاد کش��ور در بسیاری از سال های چهار 
دهه اخیر یا به طور دقیق تر از س��ال ۱٣5٣ تاکنون اغلب با تورم 
دورقمی همراه بوده است. اگر این اقتصاد را به یک بیمار تشبیه 
کنیم، داش��تن تورم باال در س��ال های متمادی، مانند این است 
که فش��ارخون بیمار برای س��ال های طوالنی به جای حد نرمال 
۱2 روی ۸، فرضاً ۱6 روی ۱2 باش��د. این فشارخون باال، جدای 
از آس��یب هایی که به اعضای حیاتی بیمار وارد می کند، کاهش 
دادنش به ۱٤ روی ۱۰ نیز باعث نمی ش��ود بیمار احساس بهبود 

کند و او همواره احساس ناخوشی و ناراحتی می کند. 
در اقتصاد س��الم نیز، آن چنان که در اقتصادهای توس��عه یافته 
دیده می ش��ود، نرخ تورم همواره در محدوده زیر 5 درصد است 
و به همین واس��طه کارکرد اعضای حیاتی این اقتصادها همواره 
عادی اس��ت. اگ��ر احیاناً مش��کلی نیز در این اقتص��اد رخ دهد 
به واسطه همین تورم استاندارد، می توان آن را تشخیص داد. اما 
در اقتصاد بیمار ایران، وقتی نرخ تورم در اغلب س��ال ها دورقمی 
بوده و در محدوده 2۰ درصد تا باالی ٣5 درصد نوس��ان داشته، 
کارکرد همه اعضای حیاتی اقتصاد دچار اختالل است و کاهش 
دادن آن ب��ه باالتر از محدوده اس��تاندارد نیز قادر نیس��ت این 
اختالل را برطرف کند. وقتی تورم اقتصاد ایران در سال های ۹۱ 
ت��ا ۹2 باالی ٣۰ درصد بوده و دولت یازدهم به زحمت آن را به 
حدود ۱۰ درصد رسانده، از نظر آمار و ریاضی فشار تورم و شیب 
گران شدن قیمت کاال و خدمات به یک سوم رسیده اما ازآنجاکه 
هنوز این رقم دو برابر ش��اخص استاندارد است، احساس بهبود 

وضعیت اقتصادی را به جامعه متبادر نمی کند. 
نکته دوم این اس��ت که در بخش واقع��ی اقتصاد، هنوز اتفاق 
خاص��ی برای بس��یاری از ش��اخص های مؤثر رخ نداده اس��ت؛ 
هنوز بهره وری در اقتصاد ایران پایین اس��ت و نرخ رش��د تولید 
نی��ز به گونه ای بهب��ود نیافته که ما انبوه کاال و خدمات داش��ته 
باش��یم چراکه اگ��ر تولید بهبود یافته بود می توانس��تیم به مدد 
تقویت عرضه، اتفاقات خوش��ایندی در س��مت تقاضا رقم بزنیم 
و ش��اخص معیش��ت را بهبود ببخش��یم. در عین حال، شاخص 
نرخ دالر همواره برای مصرف کننده ایرانی ش��اخص مهمی برای 
تصمیم گیری بوده و نوس��انات آن اثر مس��تقیم و نامساعدی بر 

کیفیت معیشت آنها می گذارد. 
وقت��ی در دوره ه��ای چندس��اله، هرب��ار نرخ دالر به ش��کل 
غیرمنتظ��ره افزای��ش می یابد، مردم دارای��ی، نقدینگی و خرید 
مایحتاج خود را با نرخ دالر مقایس��ه و فقیرتر شدن را احساس 
می کنن��د. مثاًل در چند م��اه اخیر، وقتی ن��رخ دالر ٣۰ درصد 
افزایش می یابد، مردم می پرسند آیا ارزش دارایی ما هم افزایش 
یافته اس��ت؟ اما پاسخ این س��ؤال منفی است و مردم نیز واقف 
هستند. این مس��ئله و مسائلی از این  دست باعث شده با وجود 
بهبود برخی ش��اخص های اقتصادی، باز هم احس��اس رضایت و 

خوش بینی از شاخص های اقتصادی در جامعه متبلور نشود. 
ب��رای رف��ع این نقیص��ه، دو کار بای��د انج��ام داد؛ اول اینکه 
سیاس��تمداران باید به سیاس��ت  هایی که در حوزه های مختلف 
به ویژه پولی، مالی و ارزی اعالم می کنند، پایبند باشند تا خالف 
حرف شان رخ ندهد و مردم نسبت به حرف آنها بی اعتماد نشوند. 

در مقابل کار دوم را باید مردم انجام دهند. 
حقیقتاً ما نمی توانیم و نباید توقع داش��ته باشیم در شرایطی 
که میانگین کار مفیدمان روزانه کمتر از یکی دو س��اعت است، 
بیش��تر از کشورهایی مصرف کنیم که به طور میانگین چند برابر 
ما کار می کنند. کشورهایی که بهره وری کار و سرمایه آنها چند 
برابر بهره وری کار و س��رمایه در اقتصاد ایران است، قاعدتاً باید 
چن��د برابر ما مص��رف کنند درحالی که ما در مصرف به ش��یوه 
کش��ورهای توس��عه یافته عمل می کنی��م اما در تولی��د و کار و 

بهره وری تناسبی با آنها نداریم. 
اگ��ر موض��وع بهبود به��ره وری در اقتص��اد ایران حل ش��ود 
و دولتم��ردان نیز به سیاس��ت های اعالم ش��ده پایبند باش��ند، 
نارضایتی معیشتی مردم در شرایط بهبود شاخص های اقتصادی 
رف��ع می ش��ود و وضعیت کالن اقتصاد نیز بهب��ود می یابد. همه 
شهروندان ایرانی، با هر اعتقاد و سلیقه ای و از هر نژاد و قبیله ای 
نس��بت به تولیدات وطن تعصب دارند و اگر دو کاالی یکس��ان 
داخل��ی و خارج��ی به آنها عرضه ش��ود و نمون��ه ایرانی اندکی 
گران تر باشد باز هم به خرید نمونه ایرانی رغبت نشان می دهند. 
اما این مهم مش��روط به این است که بنگاه ها و فعاالن اقتصادی 
نی��ز برای جلب نظر مردم هم��ت کنند و حقوق مصرف کننده و 
کیفیت کااله��ای تولیدی را فدای چیزی نکنند. دولتمردان نیز 
باید در عمل فضا را برای تولید و توس��عه کس��ب وکارها مساعد 
کنن��د تا کاالی ایرانی ب��دون حمایت های مصنوع��ی بتواند در 
رقابت با مش��ابه خارج��ی کم نیاورد و دل خری��داران وطنی را 

به دست بیاورد. 
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چرا قیمت مسکن افزایش یافت؟ 

برای تحلیل چرایی افزایش قیمت مسکن باید چرخه های رکود - رونق 
را در دوره های مختلف مورد بررس��ی قرار داد. برآوردها نشان می دهد 
در دهه های گذشته بازار مسکن ایران در برخی دوره ها کمتر از تورم با 
رشد قیمت روبه رو بود و در برخی دوره ها نیز با افزایش قیمت بیش از 
تورم. طبیعی اس��ت که با توجه به رکود سنگین بازار مسکن از ابتدای 
س��ال ۱٣۹2، انتظار می رفت که از س��ال ۱٣۹6 به تدریج این بازار با 
رونق مواجه ش��ود.   با این حال رش��د قیمت مس��کن از اسفندماه تا 
اردیبهش��ت ماه سال جاری از ش��یبی تند برخوردار بود از این رو باید 

دالیل این رشد قابل توجه را مورد واکاوی قرار داد. 
 ۱ - نرخ س��ود بانکی در شهریورماه س��ال گذشته کاهش یافت. 
همان گونه که انتظار می رفت، بازارهای موازی س��ود بانکی تحرکی 
را در ای��ن بخش تجرب��ه کردند. به عبارت دیگر وقتی س��ود بانکی 
کاهش یافت، ابتدا بازار س��که و ارز و س��پس بازار مسکن با افزایش 
قیمت روبه رو ش��دند. در بس��یاری از کشورهای دنیا نیز این معادله 
میان بازار بهره و بازار فروش مس��کن وجود دارد. وقتی نرخ س��ود 
بانکی کاهش می یابد، بالطبع آن سرمایه هایی که در بانک ها رسوب 
می ک��رد، انگیزه الزم را برای ماندگاری در ای��ن بازار نمی یابد و در 

نتیجه راهی بازارهای موازی از جمله بازار مسکن می شود. 
2 - اتفاق��ات رخ داده در ماه های پایانی س��ال نی��ز تأثیری جدی را 
ب��ر روند افزایش قیمت در این بازار به جا گذاش��ت. به عنوان مثال، با 
ممنوع شدن خرید و فروش دالر به صورت آزاد، که با هدف ایجاد مانع 
برای خروج س��رمایه از کشور از سوی دولت پیش بینی شد، بخشی از 
پول هایی که امکان ورود به بازار ارز و سکه را داشتند، راهی بازار مسکن 
شدند. طبیعی است که در دوره هایی از این دست سرمایه های برای فرار 
از کاهش قدرت، تبدیل به کاالهایی می شوند که از آنها حراست کند. 
با رشد قابل توجه قیمت سکه و طال، امکان تبدیل بخشی از سرمایه ها 

در این قالب به مسکن نیز مهیا خواهد شد. 
 ٣ - افزایش فش��ار خارجی بر ای��ران، خود زمینه را برای جهش 
قیمت مسکن مهیا کرد. در دوره هایی که تهدیدات خارجی افزایش 
می یاب��د، کاالهایی که از امنی��ت باالتری برخوردار هس��تند، بازار 
گرمت��ری را می یابند کما  اینکه در س��نگین ترین دوره تحریم های 
ایران در س��ال ۱٣۹۱ نیز ش��اهد رشد بس��یار باالی قیمت مسکن 

بودیم و این بار نیز وضعیت در حال تکرار است. 

توصیه به خریداران مسکن
 فعال خانه نخرید

افزایش قیمت ها غیرطبیعی است
یک مقام مسئول در بانک عامل بخش مسکن گفت: خریداران واقعی 
مسکن تا حد امکان در شرایط فعلی نسبت به خرید اقدام نکنند چراکه 

روند فعلی حاکم بر بازار مسکن نمی تواند دوام داشته باشد. 
به گ��زارش انتخ��اب، محمدرضا امین��ی درباره عوام��ل افزایش 
غیرطبیعی قیمت مس��کن گفت: بخش��ی از ای��ن افزایش قیمت به 
تحوالت بازارهای موازی از جمله بازار ارز برمی گردد، چراکه بخشی 
از نهاده های ساختمانی، وابستگی شدید به ارز دارند و در برابر تغییر 

و تحوالت این بازار واکنش نشان می دهند. 

وی ادام��ه داد: افزای��ش قیمت ارز در نهایت باعث رش��د قیمت 
تمام ش��ده مسکن ش��د تا افزایش قیمتی قابل توجه را در این بازار 
شاهد باشیم. از طرفی بازار سپرده های بانکی همچنان جذاب است 
و در بازار پولی بعضا سودهای باال به سپرده گذاران پرداخت می شود. 
امینی تصریح کرد: به نظر می رسد تحوالت بازار پول در قالب تغییرات 
احتمال��ی در نرخ س��ود س��پرده های بانک��ی در نیمه اول س��ال جاری 
مهم ترین پارامتر اثرگذار بر بازار مس��کن باش��د که می تواند با کاهش یا 
افزایش نسبت به ورود سرمایه ها به بازار مسکن یا خروج سرمایه از بازار 
مسکن موثر باشد. هرچند سایر عوامل درونی و بیرونی نیز در این زمینه 
موثر اس��ت و بازار مسکن از مولفه های متعددی تأثیر می پذیرد.  امینی 
با اش��اره به اینکه عالوه بر این، تقاضای غیرواقعی در بخش مس��کن نیز 
منجر به رش��د قیمت در بازار مسکن شده است، با توصیه به متقاضیان 
واقعی خرید مس��کن، گفت: در حال حاضر قیمت مسکن با فاصله قابل 
توجه نسبت به نرخ تورم افزایش پیدا کرده که این رشد قیمتی خارج از 
ش��رایط عادی حاکم بر نرخ تورم است و این روند نمی تواند دوام داشته 
باش��د، بنابراین به خریداران و مصرف کنندگان واقعی توصیه می شود به 
دلیل افزایش غیرطبیعی قیمت مس��کن، در صورت امکان صبور باشند 
و فعال نس��بت به خرید مس��کن اقدام نکنند تا شرایط غیرواقعی حاکم 
بر بازار مس��کن منطقی تر ش��ود.  امینی درباره نقش دولت در ش��رایط 
کنون��ی، ادام��ه داد: طبیعتا دولت نقش سیاس��ت گذاری دارد و در این 
راس��تا نیز باید در حوزه مشوق های حمایتی برای رونق در سمت عرضه 
سیاس��ت گذاری کند، چراکه در سمت تقاضا سیاس��ت های تشویقی از 
جمله تس��هیالت برای گروه های مختلف میان درآمدی وجود دارد.  وی 
افزود: رونق بازار مس��کن ع��الوه بر آنچه که در حوزه سیاس��ت گذاری 
بای��د صورت گیرد، وابس��ته به عوام��ل دیگری همچون تنظیم س��طح 
تورم عمومی، اجرای برنامه های حمایتی در بخش مس��کن از گروه های 
خاص به منظور حل مش��کل مس��کن خانوارهای بی بضاعت و همچنین 

اندیشیدن تدابیری برای اختصاص تسهیالت مناسب است. 

وع��ده امض��ای هف��ت ق��رارداد نفتی ت��ا پایان 
ش��هریورماه درحالی از س��وی مس��ئوالن داده شد 
که قرار نیس��ت ط��رف مذاکره ش��رکت های غربی 
باش��ند و چنانچه ب��ه مرحله اجرا برس��ند، صنعت 
نفت ایران س��ال پررونق��ی را تجرب��ه خواهد کرد. 
طبق وعده داده ش��ده، با یک حس��اب سرانگش��تی 
مشخص می شود فرصت باقیمانده برای امضای این 
هفت قرارداد تنها سه ماه است و سوال اصلی اینجا 
اس��ت امضای این هفت قرارداد پ��ای کدام میادین 

می نشیند؟ 
به گزارش ایس��نا، بازار نفت ای��ران بعد از امضای 
برج��ام و ط��ی حدود س��ه س��ال گذش��ته میزبان 
غول های نفتی جهان از جمله توتال، شل، شلمبرژه، 
انی، اینپکس، گازپروم نفت، لوک اویل، روس نفت، 
تات نفت، زاروبژ نفت، ساینوپک، CNPC، کوگس، 
ONGC، DNO، زیمنس، وینترس��هل، پرتامینا، 
 ،OMV ،ش��رکت ملی نف��ت فیلیپین، پترون��اس
مرس��ک و. . . بود که نماینده کش��ورهای فرانس��ه، 
انگلیس، ایتالیا، ژاپن، روس��یه، چی��ن، کره جنوبی، 
هن��د، اتریش، آلم��ان، اندونزی، مال��زی، دانمارک 
و... هس��تند. غالمرضا منوچهری، معاون مدیرعامل 
شرکت ملی نفت در امور مهندسی و توسعه درحالی 
از امض��ای هفت قرارداد نفتی خب��ر داد که ترامپ 
هنوز از برجام خارج نش��ده بود؛ اقدامی که هرچند 
هنوز تبعات آن مش��خص نیس��ت اما ادامه فعالیت 
برخی از ش��رکت ها از جمله لوک اویل روسیه را با 

ابهام مواجه کرده است. 
طبق آخرین اخبار در س��ال گذش��ته برای توسعه 
می��دان گازی ف��رزاد بی، با ش��رکت ONGC هند 
برای توس��عه میدان نفتی یادآوران، با ش��رکت های 
س��اینوپک چین و ش��ل انگلیس، ب��رای میدان دال 
 OMV پری، با ش��رکت ملی نفت تایلند و ش��رکت
اتری��ش، ب��رای میدان کیش، با ش��رکت های ش��ل 

انگلیس، گازپروم روسیه و انی ایتالیا، برای الیه های 
نفتی پ��ارس جنوبی، با ش��رکت مرس��ک دانمارک 
)که در حال حاضر بخش نفتی این ش��رکت توس��ط 
توتال خریداری شده است(، برای میدان چنگوله، با 

ش��رکت های DNO نروژ، شرکت ملی نفت تایلند و 
گاز پروم روسیه تفاهم نامه همکاری امضا شده است. 
همچنین برای میدان گازی کیش، با شل انگلیس، 
گازپروم روسیه و انی ایتالیا، برای میدان پایدار غرب 

با زاروبژ نفت روس��یه و OMV اتریش، برای میدان 
چش��مه خوش با گازپروم روس��یه، پتروناس مالزی و 
OMV اتری��ش، برای میدان دارخوین، با انی ایتالیا 
و ش��رکت ملی نفت فیلیپین، برای می��دان آبان، با 
زاروبژ نفت روس��یه و میدان آذر با گازپروم روس��یه، 
برای می��دان آق تیم��ور و منصوری، ب��ا پرتامینای 
اندونزی و لوک اویل روس��یه، ب��رای میدان دهلران، 
با گازپروم و تات نفت روس��یه، ب��رای میدان بالل با 
کوگس کره جنوبی و ش��رکت ملی نفت تایلند، برای 
بند کرخه با OMV  اتریش، برای میدان ش��ادگان 
ب��ا زاروبژ نفت روس��یه تات نفت روس��یه، پرگس و 

شلمبرژه تفاهم نامه همکاری امضا شده است. 
بر این اساس سال ۱٣۹6 شاهد بررسی طرح های 
توسعه ای ۱۸ میدان نفت و گاز در کمیته مشاورین 
مدیریت مخازن شرکت ملی نفت ایران بودیم که از 
میان قرارداد پنج میدان آبان، پایدار غرب، س��پهر، 
جفیر و کرنج امضا شد و به عبارت دیگر ۱٣ میدان 
دیگ��ر از این لیس��ت باقی می مان��د. در جدول یک 
اس��امی میادینی که طرح توسعه آنها مورد بررسی 

قرار گرفته آمده است. 
البته بای��د گفت ب��ا توقف فعالیت های ش��رکت 
لوک اویل در روس��یه و خرید ش��اخه نفتی مرسک 
توس��ط توتال، تکلی��ف فعالیت این دو ش��رکت در 
میادین نفتی و گازی ایران هنوز مش��خص نیست. 
از س��وی دیگر ش��هنازی زاده، مدیرعامل س��ابق و 
رئی��س هیأت مدیره ش��رکت مهندس��ی و توس��عه 
نف��ت در آخرین نشس��ت خب��ری خ��ود جزییات 
تفاهم نامه های امضاش��ده برای توسعه میادین غرب 
کارون با ش��رکت های داخلی و خارجی را تش��ریح 
کرد که در جدول ش��ماره 2 آمده است. درحالی که 
تنها سه ماه برای امضای هفت قرارداد نفتی فرصت 
باقی مانده است، هنوز مشخص نیست کدام میدان 

تعیین تکلیف خواهد شد. 

فرصت 3ماهه تا امضای 7 قرارداد نفتی

قراردادهایجدیدنفتیایرانکدامند؟

تصمیم دونال��د ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی 
بر خروج این کش��ور از برجام ب��ار دیگر واژه تحریم 
را در ادبی��ات سیاس��ی - اقتصادی ای��ران پرکاربرد 
کرده است. بازگش��ت تحریم های آمریکا علیه ایران 
که بخش انرژی، صادرات پتروشیمی، فرش، پسته و 
مراودات دالری و بانکی را نش��انه رفته است، هرچند 
بدعهدی کش��وری است که یک جانبه از قراردادی با 
حضور ش��ش کشور خارج شده اس��ت، اما در داخل 
کش��ور با اس��تقبال برخی منتقدانی روبه رو است که 
همص��دا با ترامپ بازگش��ت تحریم ه��ا علیه ایران را 

اتفاقی مبارک می دانند. 
به گزارش خبرآنالین، امضای برجام، هرچند اتفاق 
بزرگی در عرصه سیاست بین الملل دنیا بود و کارایی 
مذاکره و دیپلماس��ی را به نمایش گذاشت، اما تولد 
طیف��ی در ایران را به همراه داش��ت که منتقدان یا 
مخالف��ان برجام نامیده می ش��وند. این گ��روه از بدو 
امضای برجام، حیات سیاسی خود را با انتقاد علنی و 
صریح از تریبون های رسمی و غیررسمی کلید زدند 
و ت��ا امروز که برجام با تحوالتی جدی روبه رو ش��ده 

است این خط را ادامه می دهند. 

ه��ادی حق ش��ناس، تحلیلگر مس��ائل اقتصادی و 
نماینده اس��بق مجل��س معتقد اس��ت چندصدایی 
حاکم در ایران، تا ح��دی می تواند موجبات تضعیف 
دس��تاوردها را فراهم آورد، اما فراموش نکنیم که در 
آمریکا نیز گروه هایی مخالف سیاس��ت ها و اقدامات 
ترامپ هس��تند و ب��ه صورت علنی ای��ن مخالفت را 

اعالم می کنند. 
 وی نکت��ه مهم در این عرصه را ش��یوه برخورد با 
دولت در تریبون های رس��می دانست و گفت: وقتی 
از تریبون های رس��می دستاوردها زیر سوال می رود، 
چند صدا به گوش طرف های مذاکره ایران می رس��د 
و همی��ن ام��ر می توان��د زمینه را برای س��ردرگمی 

طرف های ایران در غرب فراهم کند. 
 او با تأکید بر اینکه خوش��حالی برخی از بازگشت 
تحریم ها واقع��ا جای تعجب دارد، گف��ت: تحریم ها 
ضرب��ات مهلکی ب��ه اقتص��اد وارد می کن��د و کاش 
موافق��ان توضیح دهن��د با چه منطق��ی از آن دفاع 

می کنند. 
منتقد دولت یعنی منتقد برجام

ب��ه نظ��ر می رس��د دول��ت یازده��م و دوازدهم، 

منتقدان��ی دارند ک��ه تنها به صفت انتق��اد از دولت 
موصوف نیس��تند.   اگر دستاورد مهم دولت یازدهم 
را امض��ای برجام بدانیم، منتق��دان در کنار انتقاد از 
اقدامات دول��ت، انتقاد از دس��تاورد برجام را نیز در 

دستور کار خود قرار داده اند. 
 حق شناس می گوید این تقلیل برجام به دستاورد 
یک دولت و نه دس��تاورد یک نظ��ام، خود موجبات 

بروز چنین اشتباهی را ایجاد کرده است. 
 درحالی که بس��یاری از رس��انه های منتقد بخش 
مهم��ی از اخبار خود را ص��رف انعکاس حمایت گونه 
از بازگش��ت تحریم ها علیه ایران می کنند، س��الیان 
قب��ل رئیس جمه��ور با ن��ام بردن از حلق��ه ای تحت 
عن��وان »کاس��بان تحری��م« حمل��ه س��ختی را به 
پشت پرده نش��ینان تحریم کرد و بسیاری از معضالت 
و مخالفت ها و مشکل تراشی ها در این عرصه را ناشی 

از رانت اقتصادی موجود در این حوزه دانست. 
توصیه روحانی به کاسبان تحریم 

حس��ن روحانی س��ال ۱٣۹٤ در س��خنانی تأکید 
کرد:  »به دلیل تحریم ها، ما جنسی را که وارد کشور 
می کردیم گاه��ی 2۰درصد، گاهی 25درصد و حتی 

٣۰ تا ٤۰درصد نیز داش��تیم که گران تر می خریدیم 
یعنی اگ��ر ف��رض ۱۰۰ میلیارد جن��س و کاالهای 
ضروری نیاز بود وارد این کش��ور شود، حداقل حدود 
25 میلی��اردش تل��ف می ش��د. این از جی��ب مردم 
می رف��ت البته این کار برای کاس��بان تحریم خیلی 
سود داشت و کاس��بان تحریم در دوبی، اروپا، چین 
و ته��ران بودند و همه جا این کاس��بان تحریم بودند 
و آنه��ا از ای��ن توافق عصبانی اند اما م��ردم ما هزینه 
پرداخت می کردند.« وی آن روزها از کاسبان تحریم 
و کس��انی که جیب های شان از این افزایش قیمت پر 
می ش��ود، خواست ش��غل دیگری برای خود بیابند و 
بپذیرند که دوره تحریم سپری شده است، اما به نظر 
می رس��د در سه سال گذشته، هیچ تجارتی پرسودتر 
از کاسبی از تحریم ها علیه ایران وجود نداشته است، 
از این رو شادمانی علنی از بازگشت دوباره تحریم ها 

اینجا و آنجا، در ایران و آمریکا نمایان است. 
 در چنین شرایطی می توان با دنبال کردن سرنخ ها 
دریافت کدام دس��ت های آل��وده در ایران و آمریکا و 
دیگر نقاط جهان، در تجارتخانه تحریم نشس��ته اند و 

پول ها را می شمارند. 

چه کسانی در داخل کشور با ترامپ همصدا هستند؟ 
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 دالیل ناکام ماندن اقتصاد مقاومتی
در ایران چیست؟ 

در چن��د ماه اخیر و ب��ا توجه به بحران های اقتص��ادی داخلی و 
خارجی، به خصوص بازگش��ت تحریم های بین المللی از سوی ایاالت  
متح��ده، فق��دان بنیاد و پای��ه ای مقاومتی در اقتصاد کش��ور که از 
س��ال ها پیش همواره س��وژه بحث های بسیاری بوده، بیش از پیش 
نمایان اس��ت. امروزه این مدل اقتصادی توجه بس��یاری از دولت ها 
را به خود جلب کرده و ایران یکی از اولین کش��ورهایی اس��ت که 

سیاست های کلی خود را بر پایه این اقتصاد تبیین کرده است. 
این در حالی اس��ت که به رغم برداش��ت اش��تباه عم��وم، اقتصاد 
مقاومت��ی ب��ه معنای ی��ک اقتصاد چریک��ی، منزوی و یا داش��تن 
دیدگاه های تهاجمی و انتقام جویانه در اقتصاد نیس��ت. بنا بر تعریف 
تئوریسین های این حوزه، Resilient-Economy به معنای یک 
مدل اقتصادی اس��ت که بتواند تهدیده��ا و بحران های پیش رو را 
پیش بینی کند و با اتخاذ اس��تراتژی مناسب اثرات آن را کمتر کند 
ت��ا در کوتاه ترین زمان ممکن اقتصاد به وضعیت رش��د پایدار خود 

برگردد. 
 یک��ی از پارامترهای اساس��ی در پیاده س��ازی اقتص��اد مقاومتی 
توانمندس��ازی صنع��ت داخلی به عن��وان موتور حرک��ت اقتصاد و 
صدالبته گش��ایش دره��ای آن به روی بازارهای بین المللی اس��ت. 
البت��ه این حضور در عرصه بین المللی باید به گونه ای موثر و حیاتی 
صورت پذیرد؛ بدین معنا که المان هایی اساسی از صنعت بین المللی 

را در دست داشته باشد. 
 این تقریبا مش��ابه نقشی اس��ت که امروزه صنایع ایاالت  متحده 
در بازار جهانی دارند. یعنی عالوه بر اینکه سیس��تم بانک جهانی در 
انحصار ایاالت  متحده اس��ت، اکثر محصوالت اس��تراتژیک جهان یا 
مستقیما توسط این کشور تولید می شود یا یکی از مولفه های اصلی 

محصوالت دیگر کشورها را فراهم می کند. 
ل��ذا انجام یک پروس��ه تج��اری بین الملل��ی بدون حض��ور این 
کش��ور بس��یار س��خت به نظر می رس��د. با خارج ش��دن تدریجی 
سوخت های فس��یلی از دایره محصوالت اس��تراتژیک جهان، ادامه 
حض��ور ضمانت ش��ده و امن ای��ران در اقتصاد بین الملل��ی نیازمند 
ارائه محصوالتی اساس��ی اس��ت که بتواند در کن��ار تأمین نیاز بازار 
داخلی در بازار بین المللی هم نقش چش��مگیری داش��ته باشد. این 
مهم تنها با ورود صنایع کش��ور به استفاده از فناوری های نوین که 
مولود دانش داخلی باش��ند و توس��عه آن در انحصار صنایع داخلی، 
امکان پذیر خواهد بود.  الزم به ذکر اس��ت که برخالف تصور عموم 
ای��ن فناوری ها لزوما ب��ه دایره صنایع فضای��ی، میکروالکترونیک و 
دیگر صنایع پیچیده محدود نبوده و مش��خصا به معنای اس��تفاده 
از دستاوردهای نوین دانش در فناوری است. صدالبته این تصویری 
اس��ت از آینده که دوری و نزدیکی آن بس��تگی به میزان مشارکت، 

همیاری و خودباوری صنایع و مراکز فناوری دارد. 
 آنچه که امروز سد راه ایجاد این مشارکت و خودباوری است، نه 
صرفا عدم اعتماد دو طرف به یکدیگر بلکه عدم وجود زبان مشترک 
و موقعیت مذاکره به دور از تعارفات مرسوم است؛ یعنی عدم اطالع 

درست طرفین از نیازها و مالحظات یکدیگر. 
ل��ذا اولین قدم این اس��ت ک��ه موقعیتی فراهم ش��ود تا دو گروه 
صاحب��ان س��رمایه و فناوری به درکی مش��ترک از وضعیت موجود 
برس��ند، با زب��ان مش��ترک صحبت کنند، ب��ا توانایی ه��ای واقعی 
مالحظات و نیازهای یکدیگر آش��نا شوند، زیر چتر نظارتی اجرایی 
و قانونی کش��ور به یکدیگ��ر اعتماد کنند و نهایت��ا اولین قدم را با 
انجام مذاکرات حرفه ای تجاری و زمینه سازی ورود راهکارهای نوین 

تکنولوژیکی به صنایع کشور بردارند. 

معاون وزیر صنعت از پروژه های میدکو بازدید کرد
هلدینگ میدکو، شاخصی برای توسعه کشور

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت عامل ایمیدرو 
از پروژه های میدکو در استان کرمان بازدید کرد. 

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک پاس��ارگاد، صبح روز یکش��نبه 
2۰ خردادماه ۱٣۹7 دکتر کرباس��یان، مع��اون وزیر صنعت، معدن 
و تج��ارت و رئیس هیأت عام��ل ایمیدرو به هم��راه دکتر پورمند، 
مدیرعامل هلدینگ میدکو از مجتمع فوالدس��ازی بردس��یر و واحد 

احیای مستقیم بردسیر بازدید به عمل آوردند. 
دکتر کرباس��یان در جمع مدیران و دس��ت اندرکاران این مجتمع 
با اش��اره به اینکه تمامی سرمایه گذاری صورت گرفته در احداث این 
پروژه کامال خصوصی اس��ت، گفت: میدکو از کمترین امتیاز دولتی 

برای راه اندازی پروژه های خود استفاده کرده است. 
وی در ادام��ه گفت: انتخاب و جایابی محل احداث این کارخانه ها 
در ح��وزه زنجیره فوالد بس��یار مهم اس��ت و درخصوص بحث آب 
نگرانی وجود ندارد.  رئیس هیأت عامل ایمیدرو اضافه کرد: ایمیدرو 
در موض��وع م��واد اولیه برای طرح ها، سیاس��ت خصوصی س��ازی و 
اس��تفاده از ظرفیت ه��ای معدنی، این بخ��ش را اجرایی کرد و این 
مس��ئله موجب ش��د تا ایمیدرو و میدکو بتوانند مسائل خود را رفع 
کنند.  وی در پایان س��خنان خود با اش��اره ب��ه حمایت های بانک 
پاسارگاد اظهار داش��ت: بانک پاسارگاد توانسته سپرده های مردمی 
را در عین س��ودآوری در مسیری هدایت نماید تا در جهت اقتصاد 
مقاومتی و اس��تفاده از ظرفیت ها و امکانات ملی موجب اش��تغال و 
تولید شود.  وی همچنین هلدینگ میدکو را به عنوان یک شاخص 
خوب برای توسعه کشور در نظر گرفت و گفت: میدکو می تواند یک 

نمونه کامل و الگوی خوب برای دیگر سرمایه گذاران کشور باشد. 
گفتنی اس��ت بانک پاسارگاد در راستای افزایش تولید و اشتغال، 
با حمایت از پروژه های ش��رکت میدکو، زمینه اجرا و بهره برداری از 
٣5پروژه بزرگ را ایجاد کرده اس��ت و راه اندازی این پروژه های ملی 
موجب گردیده در طول  سال های گذشته برای نزدیک به ۱5۰هزار 

نفر اشتغال ایجاد شود. 

یادداشت

بانکنـامه

فرصت امروز: اواس��ط اردیبهشت ماه امسال بود 
که دونالد ترام��پ از خروج آمریکا از برجام خبر داد 
و به تمامی شرکت ها فرصت داد تا ظرف مدت ۱۸۰ 
روز )ش��ش ماه( فعالیت های خ��ود را از ایران خارج 
کنند. همین امر باعث شد تا بسیاری از شرکت های 
خارج��ی که به واس��طه برجام با ایران ق��رارداد امضا 
کرده بودند تصمیم بگیرند از مزایای س��رمایه گذاری 
در ایران چشم پوش��ی کنند. توت��ال، پژو و... ازجمله 
این ش��رکت های اروپایی بودند ک��ه برای بار دوم در 
چند س��ال اخیر با اعمال تحریم ها از س��وی آمریکا، 

ایران را ترک کرده اند. 
اما با خروج آمریکا از برجام و بازگش��ت تحریم های 
بانک��ی و پولی، حاال وضعیت اقتص��اد ایران به موضوع 
گمانه زنی اقتصاددان ها بدل شده است. در همین زمینه، 
عضو هیأت علمی دانش��گاه خوارزمی تهران با اشاره به 
تأثیر نوس��انات قیمت و صادرات نفت بر اقتصاد ایران، 
رشد یا عدم رشد اقتصادی ایران را تا اندازه بسیار زیادی 

ناشی از تحوالت آینده ارزیابی کرد. 
وحید شقاقی ش��هری، عضو هیأت علمی دانشگاه 
خوارزمی در گفت وگو با ایس��نا، درباره اثرات خروج 
آمری��کا از برج��ام بر میزان رش��د اقتص��ادی گفت: 
واقعیت این اس��ت ک��ه اقتصاد ای��ران همچنان تابع 
نفت است. ما در سال ۱٣۹۱ در ایران رشد اقتصادی 
منف��ی 6.۸درصدی را تجربه کردیم که در آن س��ال 
ارزش اف��زوده بخش کش��اورزی ٤.7 درصد، بخش 

صنعت و معدن 2.٣ درصد، خدمات ۱.5 درصد و اما 
ارزش اف��زوده بخش نفتی ما منفی ٣6.5 درصد بود؛ 
به همین نسبت ما در سال ۱٣۹5 که رشد اقتصادی 
معادل ۱2.5 درصد را داشته ایم، ارزش افزوده بخش 
کش��اورزی ٤.2 درصد، صنع��ت و معدن 2.2 درصد، 
خدمات ٣.6 درصد و اما ارزش افزوده بخش نفتی ما 
حدود 6۱.6 درصد بود. این موضوع نشان می دهد که 
اساس��اً نفت اثر زیادی بر میزان رشد اقتصادی ایران 
دارد، به طوری که حدود ۹.۸درصد از رشد اقتصادی 

در کشور ما سهم نفت است. 
شرکت ها پیام تحریم ها را دریافت کردند

این استاد دانشگاه با تأکید بر این که رشد اقتصادی 
در ای��ران مبتنی بر رش��د بخش نفتی بوده اس��ت، 
اظهار ک��رد: با خروج آمریکا از برج��ام و درحالی که 
هنوز تحریم های س��ه ماهه علیه ایران ش��روع نشده 
اس��ت، بس��یاری از بنگاه های خصوصی خارجی این 
عالمت را دریافت کرده اند که برای این که در لیست 
تحریم ه��ای دالری آمریکا ق��رار نگیرند باید از ایران 
خارج ش��وند و به همین خاطر اس��ت ک��ه از حدود 
سه هفته قبل زمزمه های خروج شرکت های اروپایی 

مانند پژو و توتال از ایران شروع شده است. 
ش��قاقی با بیان این که این اتفاق روی بخش��ی از 
س��رمایه گذاری های اقتصادی در ای��ران تأثیر منفی 
می گ��ذارد، اظه��ار ک��رد: دولت ه��ای اروپای��ی هم 
نمی توانند برای ش��رکت های خصوصی تعیین تکلیف 

کنن��د، چرا که آنها بر اس��اس منافع ش��خصی خود 
تصمیم می گیرند. 

او با بیان این که بعد از ۱۸۰ روز از خروج آمریکا از 
برجام تحریم های نفتی هم علیه ایران اعمال خواهد 
ش��د، گفت: ت��الش آمریکا برای تحق��ق تحریم های 
نفتی، مس��دود کردن مبادالت ایران با شرکای نفتی  
از جمل��ه چین، ک��ره جنوبی و ژاپن اس��ت. آمریکا 
می خواهد به جای نفت ایران، نفت عربستان سعودی 
و خ��ودش را جایگزی��ن کن��د که این مس��ئله روی 
صادرات نفت و مش��تقات آن تأثیر منفی گذاش��ته و 
در نهایت رشد اقتصادی ما را هم کاهش خواهد داد. 

بیمه ها چگونه صادرات نفت ایران را محدود 
می کنند؟ 

ای��ن اقتص��اددان با بیان این که ح��دود یک ماه از 
مهلت ۹۰ روزه ش��روع تحریم ه��ای آمریکایی علیه 
ایران گذش��ته اس��ت، تصری��ح ک��رد: در این مدت 
قرار اس��ت بیمه، بانک ها و بخش فلزات در لیس��ت 
تحریم ها قرار گیرند که این موضوع به ش��رکت های 
بیم��ه عالمت می دهد تا نفت کش های��ی که با ایران 
کار می کنند را بیمه نکنند که همین مس��ئله باعث 

کاهش صادرات نفت ایران خواهد شد. 
شقاقی با اشاره به سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی 
که پیش از این و در س��ال های گذش��ته مطرح شده 
بود، اظهار کرد: هدف سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی 
در واق��ع خ��روج از تأثیرات نوس��انات نفتی و ایجاد 

درون زایی در اقتصاد کشور بود که متأسفانه پیگیری 
نشد. ما در درون زایی و برون گرایی در اقتصاد موفق 

عمل نکرده ایم. 
رشد اقتصادی بی ثباتی داریم

این اس��تاد دانش��گاه با بیان این که عمده واردات 
و صادرات ما تنها با چهار کش��ور اس��ت، اضافه کرد: 
بی��ش از 57 درصد صادرات ما و حدود 5٣ درصد از 
واردات ما تنها با چهار کشور صورت می گیرد که این 
نش��ان می دهد ما نتوانس��ته ایم به شرکای اقتصادی 
خودمان تنوع بدهیم. به عالوه اینکه ما نتوانس��ته ایم 
در جذب س��رمایه های داخلی و تقویت رقابت پذیری 

در اقتصادمان موفق عمل کنیم. 
او در پایان با اظهار این که رشد اقتصادی در ایران 
پایدار نیس��ت، بیان کرد: در کشور ما رشد اقتصادی 
تابع س��رمایه های خارجی، ص��ادرات و واردات و در 
نهایت بخش نفت بوده است که هر سه اینها حکایت 
از بی ثباتی رش��د اقتصادی م��ا دارد. به همین خاطر 
احتم��اال در آینده ای نزدیک رش��د اقتص��ادی ما با 
تکانه های ش��دیدی مواجه خواهد شد و اینکه چقدر 
رش��د یا کاهش رشد داش��ته باشیم به رفتار شرکای 
خارجی و سرمایه های آنها و همچنین وضعیت بخش 
نفت بس��تگی دارد. به همین خاط��ر هم باید منتظر 
بمانی��م و ببینیم که آیا اروپا می تواند در برابر آمریکا 
مقاومت کند که البته احتمال بعیدی است. همچنین 
ما باید منتظر رفتار چین در قبال اقتصادمان باشیم. 

پیش بینی وضعیت اقتصادی در چند ماه آینده

عواملبیثباتیرشداقتصادیایران

در نتیجه اجرای سیاس��ت های جدید ارزی دولت، 
دانشجویان در ش��رایط تازه ای برای دریافت ارز قرار 
دارند. در آخرین تغییرات دانشجویان مقطع لیسانس 

نیز به جمع دریافت کنندگان ارز اضافه شدند. 
به گزارش ایس��نا، با تصمی��م دولت برای تغییر در 
نح��وه مدیری��ت ارزی از 2۱ فروردین س��ال جاری، 
ش��رایط پرداخت ارز و پاسخگویی به نیاز متقاضیان 
متفاوت شد؛ به گونه ای که آن دسته از کسانی که تا 
پیش از این مشمول ارز مبادله ای یعنی نرخ پایین تر 
از ب��ازار آزاد و آنچه که بانک مرک��زی تعیین کرده 
بود، می ش��دند و چه افرادی که نی��از خود را از بازار 
آزاد تأمین کرده و مش��مول ارز مبادله ای نبودند، در 
مجموعه قواعد و چارچوب جدید قرار گرفته و تأمین 
ارز براس��اس تعریفی که بانک مرک��زی برای نیازها 

دارد، قرار گرفت. 
ام��ا از جمل��ه گروه هایی ک��ه قب��ال ارز مبادله ای 
دریاف��ت می کردن��د، دانش��جویان بودن��د ک��ه در 
سیاست های جدید ارزی نیز برای آنها شرایط تازه ای 
تعریف شده و در روزهای اخیر نیز با تحوالتی همراه 
ش��د. در آخرین تغییراتی ک��ه در مجموعه قوانین و 
مق��ررات ارزی ب��رای تأمین ارز دانش��جویی در نظر 
گرفته شده، در شش مورد مراحل دریافت ارز تعریف 
ش��ده است. اول اینکه تأمین و انتقال ارز دانشجویان 
بورسیه با ارائه درخواست وزارت های علوم، تحقیقات 

و فناوری و همچنین بهداش��ت و درمان و با امضای 
ذی حس��اب یا مدیر مالی و معاون��ت مربوطه به هر 
کدام از وزارتخانه ها و براساس نرخ روز از سوی بانک 

مرکزی انجام می شود. 
ت��ا پی��ش از ای��ن پرداخ��ت ارز دانش��جویی ب��ه 
دانش��جویان فوق لیس��انس به باال انجام می شد، اما 
در آخرین تغییرات اعمال ش��ده پرداخت هزینه های 
اقام��ت در م��ورد دانش��جویان مقط��ع لیس��انس با 
ش��رط اینکه تا تاریخ ٣۱ اردیبهشت ماه سال جاری 
دانش��جو بوده و در حال تحصیل باش��ند صرفا بابت 
ترم تحصیل��ی جاری و ترم ه��ای تحصیلی آتی آنها 

پرداخت می شود. 
دیگ��ر اینک��ه تأمی��ن و انتق��ال ارز بابت ش��هریه 
دانش��جویان خ��ارج از کش��ور از مقط��ع لیس��انس 
ب��ه ب��اال ب��ا ارائ��ه درخواس��ت متقاض��ی در مقابل 
تأییدی��ه وزارتخانه های ذی ربط مبنی بر ش��اغل به 
تحصیل ب��ودن دانش��جو در خ��ارج از کش��ور و ارائه 
صورتحس��اب دانش��گاه مربوطه با تأیید و به میزان 
مبلغ من��درج در آن که حداکثر تا س��قف ۱5 هزار 
دالر یا معادل آن به سایر ارزها است، ساالنه در وجه 
دانش��گاه و آن هم براس��اس ن��رخ روز بانک مرکزی 

پرداخت می شود. 
اما در صورت درخواس��ت دانش��جو و یا خانواده وی 
به حس��اب دانشجو یا شخص دیگری در خارج از ایران 

انجام تقاضا مشروط به ارائه صورتحساب دانشگاه محل 
تحصیل دانش��جو و با اعالم میزان دریافت ش��ده است 
که باید اعتبار آن توسط نمایندگی های ایران در کشور 
محل تحصیل تأیید ش��ده باش��د و در نهایت با تأیید 

وزارتخانه های مربوطه پرداخت ارز بالمانع است. 
پرداخت هزینه های اقامت بابت دانشجویان مقطع 
فوق لیس��انس ب��ه باال که مرحله ورود ب��ه اولین ترم 

تحصیلی خود هستند، در صورت 
تأیید دانش��گاه مح��ل تحصیل 
از س��وی وزارتخانه های مربوطه 
و ب��ا اخذ وثیقه از دانش��جو و یا 
خانواده وی ت��ا ٤۰درصد ارزش 
ریالی ارز پرداخت خواهد ش��د. 
آزادس��ازی وثیقه نی��ز به زمان 
تأیید وزارتخانه مبنی بر ش��اهد 
تحصیل بودن دانش��جو و تأیید 
مح��ل  دانش��گاه  صورتحس��اب 
تحصی��ل وی خواهد بود و ظرف 
مدت شش ماه از تاریخ پرداخت 

وجه انجام می شود. 
همچنی��ن پرداخ��ت ارز بابت 
هزینه ه��ای اقامت دانش��جویان 
آزاد خ��ارج از کش��ور از مقط��ع 
لیس��انس به باال حداکثر ماهانه 

هزار دالر و یا معادل آن به س��ایر ارزها برای هر نفر 
و ب��رای هر عضو خانواده ماهانه حداکثر 5۰۰ دالر یا 
معادل آن به س��ایر ارزها به نرخ روز انجام می ش��ود.  
متقاضیان دریافت ارز دانشجویی می توانند با مراجعه 
ب��ه ش��عب ارزی بانک های عامل که ت��ا پیش از این 
س��امان و ملی اعالم ش��ده بودند، برای انجام فرآیند 

تأمین ارز اقدام کنند. 

شرایط شش گانه پرداخت ارز به دانشجویان

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir

خشایار خازن
عضو کمیته مشورتی اتاق ایران

مصوبات مجمع
صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش به شماره ثبت 30052

به اطالع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش می رساند مجمع 
صندوق در خصوص:

 تغییر نام صندوق به »صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
      آرمان اندیش«

 تمدید مدت زمان فعالیت صندوق به مدت یکسال دیگر تا تاریخ 1398/01/20
 تصویب اساسنامه جدید صندوق
 تصویب امیدنامه جدید صندوق

 تغییر ماهیت صندوق به »اختصاصی بازارگردانی«  
 تغییر ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز

 تصویب صورت های مالی ساالنه صندوق منتهی به 139۶/12/29  
 تمدید مجدد رکن حسابرس صندوق  

 تمدید مجدد روزنامه کثیراالنتشار صندوق  
 سایر موارد برگزار گردید.

برای دریافت اطالعات بیشتر به تارنمای صندوق به نشانی
 www.armanandishfund.com مراجعه فرمایید.
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مدیرعامل فرابورس خبر داد

راه اندازی صندوق جسورانه بانک ها 
فقط با مجوز فرابورس

فن��اوری  معاون��ت  ش��فاهی  تواف��ق  از  فراب��ورس  مدیرعام��ل 
ریاس��ت جمهوری ب��ا بانک مرکزی ب��رای معاف ش��دن بانک ها در 
زمینه راه اندازی صندوق های س��رمایه گذاری جسورانه دارای مجوز 

از فرابورس خبر داد. 
امی��ر هامونی در گفت وگو با ف��ارس، با بیان اینکه ب��ازار دارایی 
فکری در سال ۹6 شاهد 7 میلیارد تومان معامله بوده است، گفت: 
با س��ازوکار موجود در بازار فرابورس، نیروی جوان کشور توانسته با 
همه محدودیت های حقوقی موجود برای ایده های ناب ارزش گذاری 

داشته باشد. 
هامونی با بیان اینکه تاکنون برای صدور موافقت اصولی برای 2٣ 
صندوق سرمایه گذاری جسورانه به هیأت پذیرش فرابورس مراجعه 
ش��ده، عنوان کرد: در حال حاضر تعداد پنج صندوق سرمایه گذاری 
جس��ورانه در فرابورس پذیره نویس��ی کرده اند و هشت صندوق نیز 
توانس��ته اند موافقت اصولی خود را دریافت کنند که پس از فرآیند 

بررسی ثبت شرکت ها وارد بازار سهام خواهند شد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه ان��دازه ۱5میلی��ارد تومانی س��رمایه صندوق 
سرمایه گذاری جس��ورانه دانشگاه تهران افزود: سرمایه این صندوق 
تعهدی اس��ت، به طوری که در روز پذیره نویسی تنها باید 2۰ درصد 

معادل ٣ میلیارد تومان از سرمایه سهامداران تأدیه شد. 
عدم جمع آوری کل وجوه مورد نیاز

ای��ن مقام مس��ئول، عدم جم��ع آوری کل وجوه م��ورد نیاز برای 
راه اندازی صندوق جسورانه در ابتدای پذیره نویسی را از ویژگی های 
آن نسبت به س��ایر صندوق های سرمایه گذاری عنوان کرد و افزود: 
پس از تادیه 2۰ درصد مبلغ س��رمایه از س��وی س��هامداران، وقتی 
طرح کس��ب وکار آماده و شرکت استارتاپ خریداری شود، آن زمان 
مدیر صندوق فراخوان تادیه مابقی سرمایه را به سهامداران خواهد 

داد. 
هامون��ی با بیان ای��ن مطلب که در دنیا مبلغ تأدیه کل س��رمایه 
در ابتدای فعالیت و پذیره نویس��ی واحدهای صندوق سرمایه گذاری 
جس��ورانه صفر اس��ت، گفت: تاکنون پنج صندوق س��رمایه گذاری 
جسورانه با س��رمایه 2۱5 میلیارد تومانی در فرابورس پذیره نویسی 
ش��ده اند و هش��ت صندوق دیگر با س��رمایه 265 میلی��ارد تومانی 
توانس��ته اند موافق��ت اصولی خ��ود را از هیأت پذی��رش فرابورس 
دریافت کنند. از این تعداد سه صندوق جسورانه بانکی و مابقی نیز 

صندوق های جسورانه جدید هستند. 
توافق معاونت فناوری ریاست جمهوری با بانک مرکزی

مدیرعام��ل فرابورس از توافق ش��فاهی معاونت فناوری ریاس��ت 
جمه��وری با بان��ک مرکزی برای معاف ش��دن بانک ه��ا در زمینه 
راه ان��دازی صندوق های س��رمایه گذاری جس��ورانه دارای مجوز از 
فراب��ورس خبر داد و گفت: صندوق های جس��ورانه هر ش��ش ماه و 
۱2 ماهه موظف هستند آمار سرمایه گذاری های خود و این که چند 

طرح جدید خریداری شده را به عموم سرمایه گذاران ارائه کنند. 
وی در مورد س��امانه ادغام و تملیک دارایی های بنگاه های بزرگ 
از جمله شس��تا در بازار س��وم فرابورس و کارکرد آن گفت: پیش از 
این با واگذاری های س��ازمان خصوصی سازی، اغلب بنگاه ها از سوی 
شرکت های شبه دولتی خریداری ش��د، اما اکنون با سامانه ادغام و 
تملیک فرابورس به نوعی خصوصی س��ازی دوم انجام می ش��ود که 
ارگان های نیمه دولتی شرکت های خود را به بخش خصوصی واقعی 

واگذار می کنند. 
وی افزود: این فرآیند زمان بر اس��ت، اما شفاف سازی و ادبیاتی که 
ش��کل خواهد گرفت، می تواند نقش اتاق ه��ای بازرگانی و نهادهای 
س��رمایه گذاری را در اقتصاد پُررنگ تر کن��د. هامونی در انتها تأکید 
کرد: شرکت هایی که در این فرآیند فروخته می شوند، باید راهبری 
و حاکمیت ش��رکتی آنها نیز در نظر گرفته شود که بتواند واگذاری 

موفقی را رقم بزند. 

نماگربازارسهام

معامله گران بورسی روز یکشنبه با احتیاط به داد و 
س��تد اقدام کردند اما درنهایت فشار عرضه در برخی 
سهم ها سبب کاهش نماگر اصلی بازار سرمایه شد. 

به گزارش ایسنا، مدتی است که از خروج یک جانبه 
آمری��کا از برجام می گ��ذرد. در فروردین ماه و اوایل 
اردیبهشت با توجه به احتمال خروج آمریکا از برجام 
بورس تهران واکنش نش��ان داد و با کاهش مس��تمر 
شاخص مواجه شد، اما بعد از اعالم رسمی این اتفاق 
با توجه به کاهش قیمت س��هم ها در ماه های قبل و 
همچنین کاهش ابهامات درباره برجام روند معامالت 
به گونه ای بود که ش��اخص حتی با رشد مواجه شد، 
هرچن��د که خرید حقوقی ها در آن مقطع در رش��د 

قیمت ها بی تأثیر نبود. 
هر چن��د اتحادیه اروپا بر ماندن ب��ر برجام تأکید 
دارد ام��ا تعدادی از ش��رکت های اروپایی که در این 
مدت با تعدادی از ش��رکت های ایران قرارداد بستند، 

ب��ه تعلیق فعالیت خود در ای��ران اقدام کرده اند و در 
عین حال تعدادی از ش��رکت ها درخواس��ت داده اند 
آمری��کا آنه��ا را از تحریم ها معاف کند ت��ا بتوانند با 

ایران مراودات تجاری داشته باشند. 
این موضوعات امروز بیش از گذشته بر بازار سهام 
ایران سایه دارد و معامالت را با تردید و احتیاط جلو 
می برد. این روزها تعدادی از حقوقی هایی که در ماه 
گذش��ته اقدام به جمع آوری سهم های فروخته شده 
توسط حقیقی ها کرده بودند، در حال عرضه هستند 
و فش��ار عرضه در س��هم هایی سبب ش��ده قیمت ها 

کاهش یابد. 
ش��اخص کل ب��ازده نقدی و قیمتی ب��ورس اوراق 
به��ادار تهران ۱6۱ واحد کاه��ش پیدا کرد و به رقم 
۹5 ه��زار و ۹۱6 واح��دی رس��ید. اما ش��اخص کل 
ه��م وزن با ٤5 واحد رش��د تا رق��م ۱7 هزار و ٤٣5 
افزایش یافت. ش��اخص آزاد شناور نیز با ۱۸٤ واحد 

افت مواجه ش��د و تا رقم ۱۰5 ه��زار و ٣66 کاهش 
یافت. عالوه بر این شاخص بازار اول 2۱6 واحد افت 

کرد و شاخص بازار دوم 2۰2 واحد افزایش یافت. 
ف��والد مبارکه اصفه��ان، پاالیش نف��ت اصفهان و 
پاالیش نفت بندرعباس ه��ر یک به ترتیب ۸۸، ۸5 
و ٤6 واحد بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص های 
ب��ازار داش��تند و در ط��رف مقابل پتروش��یمی جم، 
مخاب��رات ای��ران و س��رمایه گذاری نف��ت و گاز و 
پتروش��یمی تأمی��ن به ترتی��ب ٣۸، ٣5 و 27 واحد 

تأثیر افزاینده روی دماسنج بازار سرمایه داشتند. 
در گ��روه فرآورده ه��ای نفت��ی، کک و س��وخت 
هس��ته ای، روند قیمت س��هم ها کاهنده بود. برخی 
نمادها در این گروه در کاهش دماسنج بازار سرمایه 
تأثیر بس��زایی داش��ت. حجم معامالت فرآورده های 
نفتی به 2٤ میلیون س��هم رس��ید و ارزش معامالت 

رقم ۱۰ میلیارد تومان را تجربه کرد. 

اما در گروه فلزات اساس��ی نیمی از س��هم ها روند 
افزای��ش قیمت را تجربه کردن��د. در این گروه ۱22 
میلیون سهم به ارزش حدود ٣٤میلیارد تومان مورد 

داد و ستد قرار گرفت. 
بار دیگر روند قیمت س��هم های خودرویی کاهشی 
بود. ب��ه عنوان نمونه س��ایپا دیزل ب��ا ٤.7٤ درصد 
کاهش و ایران خودرو با 2.6۸ واحد کاهش در قیمت 
پایانی مواجه ش��دند. ای��ن دو نماد در قیمت آخرین 

معامله بیش از ٤ درصد افت داشتند. 
ارزش معام��الت بورس تهران به رقم 22٣ میلیارد 
تومان رس��ید و حج��م معامالت رق��م ۸2۱ میلیون 

سهم و اوراق مالی را تجربه کرد. 
آیفک��س نیز 2.۸2 واحد افت کرد و به رقم ۱۱۰٤ 
واحدی رس��ید. حجم معامالت فراب��ورس ایران رقم 
6۹6 میلی��ون س��هم و اوراق مال��ی را تجربه کرد و 

ارزش معامالت به ۱۹۸ میلیارد تومان رسید. 

تأثیر کاهنده نفتی ها بر نوسانات شاخص

ادامه احتیاط در معامالت بازار سهام

این روزها کمتر کس��ی را می بینید حرف از خرید 
س��که و ط��ال یا حت��ی ارزه��ای خارجی و مس��کن 
را به می��ان نی��اورد. ه��ر کس��ی برای حف��ظ ارزش 
سرمایه اش یا کسب اندکی سود دل به دریا می زند و 
سرمایه ای که به سختی آن را به دست آورده وارد بازار 
می کن��د. در این میان بازار س��که و طال از جذابیت 
س��نتی و البته ثبات بیشتری برخوردار است. افرادی 
که نوس��ان شدید ارز را ریسک بزرگی می دانند یا از 
خرید مس��کن با قیمت های آن چنانی ناامید شده اند، 
س��راغ فلز گرانبهای طال می رون��د، اما خرید این فلز 
ارزشمند آن طور که به نظر می رسد هم ساده نیست. 
ممکن است خریدار س��که و طالی تقلبی تحویل 
بگیرد و نهایتاً زمان فروش متوجه کالهی که بر سرش 
رفته شود یا در زمان نامناسب و سقف قیمت ها اقدام 
به خرید کند که در هر دو صورت نتیجه ای جز ضرر 
نخواهد داشت. پس راه کار چیست؟ چطور می توان از 
این فلز گرانبها برای سرمایه گذاری با حدی از ریسک 
منطقی استفاده کرد؟ پاسخ ساده است؛ صندوق های 
س��رمایه گذاری مبتنی بر س��که طال. این صندوق ها 
روش نوینی برای سرمایه گذاری غیرمستقیم هستند 
که هم نیاز مخاطبان بازار س��رمایه را جواب می دهد 
و ه��م چالش ه��ا و دغدغه های خرید س��نتی طال را 

به دنبال ندارند. 
درباره س��رمایه گذاری در این صندوق ها، »ایسنا« 
ب��ا حجت ال��ه نصرتیان، کارش��ناس بازار س��رمایه و 
مدیرعامل ش��رکت س��بدگردان انتخ��اب مفید که 
تجربه راه اندازی صندوق سرمایه گذاری عیار را دارد، 

گفت وگو کرده است. 
او درباره صندوق های طال و ETF ها معتقد اس��ت: 
صندوق های طال ابزار نس��بتا جدیدی هستند که این 
ام��کان را به س��رمایه گذار می دهد بدون خرید س��که 
در این فلز گرانبها س��رمایه گذاری کند. ضمن اینکه با 
توجه به ذات صندوق های سرمایه گذاری مشترک، این 

سرمایه گذاری را به صورت غیرمستقیم و از طریق یک 
س��بدگردان حرفه ای انجام می شود تا حتی المقدور از 
نوسانات ناگهانی سرمایه گذاری در امان باشد. همچنین 
ویژگ��ی دیگر این صندوق ها قابلیت س��رمایه گذاری با 
حداقل س��رمایه اس��ت؛ چنان که در صندوق عیار این 
س��رمایه گذاری با مبل��غ ناچیز یک ه��زار تومان آغاز 
می ش��ود؛ درحالی که اگر کس��ی قصد خرید سکه طال 
داشته باشد، باید کمی بیش از دو میلیون تومان برای 
خرید یک س��که کامل بپردازد. این بدان معناست که 

ب��ا خرید یک واح��د از این 
صن��دوق عم��اًل مالک یک 
دو هزارم یک سکه فیزیکی 
می ش��ود و از ای��ن طری��ق 
انعطاف پذیری سرمایه گذاری 
در سکه طال برای مخاطبان 
ای��ن فل��ز گرانبه��ا افزایش 

می یابد. 
به گفته نصرتیان، ویژگی 
صندوق ه��ا  ای��ن  بع��دی 
»ای.ت��ی.اِف«  اصطالح��اً 
بودن آنهاست. صندوق های 
س��رمایه گذاری ب��ا قابلیت 
معامل��ه در ب��ورس را ای.تی.اِف 
 E T F = E x c h a n g e (

Trade Fund(  می گوین��د. ای��ن بدان معناس��ت 
که برای صدور ی��ا ابطال واحدهای این صندوق نیاز 
ب��ه مراجعه حض��وری به مدیر صندوق نیس��ت و از 
طریق س��امانه های معامالتی آنالین متعلق به تمامی 
کارگزاران عضو بورس کاال، امکان خریدوفروش این 

نماد وجود دارد. 
او در پاس��خ به اینکه مردم از چه طریق می توانند 
در صندوق ه��ای ط��ال س��رمایه گذاری کنند، گفت: 
خریدوف��روش نم��اد عی��ار در تمامی س��امانه های 

معامالتی ارائه شده توسط کارگزاران عضو بورس کاال 
امکان پذیر اس��ت؛ بنابراین ب��رای نمونه معامله گران 
آنالی��ن هر یک از این کارگزاران ب��ا ورود به صفحه 
معامالت��ی خ��ود امکان خرید یا ف��روش این نماد را 
خواهند داش��ت. همچنین از الزام��ات صندوق های 
افزای��ش  ب��رای  بازارگ��ردان  وج��ود  ای.ت��ی.اِف 
نقدش��وندگی صندوق اس��ت؛ بنابرای��ن هر زمان که 
س��رمایه گذاران اقدام به خرید یا فروش این صندوق 
کنند، بازارگردان آمادگی کامل دارد تا در این بخش 
عرضه ی��ا تقاضا را پاس��خ 

دهد. 
پرداخت��ی  وج��وه  ام��ا 
کج��ا  در  دقیق��اً  م��ردم 
س��رمایه گذاری می ش��ود؟ 
نصرتیان پاس��خ داد: عمده 
سرمایه گذاری این صندوق 
در س��که طالس��ت. ای��ن 
س��که ها در قالب س��پرده 
کاالیی است. به این شکل 
ک��ه در بدو ام��ر صندوق، 
سکه های مورد نیاز خود را 
خری��داری کرده و نزد یک 
بانک عامل س��پرده گذاری 
می کند. این س��پرده ها در 
تابلوی بورس کاال قابل معامله اس��ت. همچنین این 
صندوق امکان ورود به بازار مش��تقه برای پوش��ش 
ریسک س��که های خریداری ش��ده را نیز دارد و نیز 
می تواند بخشی از دارایی خود را اوراق با درآمد ثابت 

سرمایه گذاری کند. 
این کارشناس بازار س��رمایه درباره اینکه بسیاری 
از م��ردم خرید س��که و طال را به دلی��ل ویژگی هایی 
ک��ه دارد، قاب��ل اطمینان ترین نوع س��رمایه گذاری 
می دانند، ادامه داد: تا پیش از درج گواهی های سکه 

ط��ال در بورس کاال و پ��س از آن ایجاد صندوق های 
سرمایه گذاری مبتنی بر طال این تمایل برای داشتن 
سکه فیزیکی می توانست صحیح باشدف اما همیشه 
ریس��ک های زیادی برای این س��رمایه گذاری وجود 
داشت؛ مثاًل ریسک نگهداری از این دارایی یا ریسک 
جابه جایی سکه های طال می توانست به سرمایه گذار 
آس��یب بزند، اما با ورود دو ابزار پیش تر گفته ش��ده 
اوالً این امکان به سرمایه گذار داده شد تا با یک دهم 
قیم��ت واقعی س��که اقدام به س��رمایه گذاری در آن 
کن��د؛ ثانیاً با دارا ب��ودن این دارایی عم��اًل از منافع 
افزایش ارزش سکه فیزیکی بهره مند شود و هر زمان 
نیاز به سکه فیزیکی داشت با نقدکردن گواهی سکه 
خود اقدام به خرید س��که فیزیکی در ب��ازار کند. با 
تأس��یس صندوق های مبتنی بر س��که طال عالوه بر 
مزایای فوق این امکان به س��رمایه گذار داده شد که 
با ورود به ای��ن صندوق ها، از نظر و تخصص مدیران 
حرفه ای صندوق در ایجاد منفعت بیشتر و جلوگیری 
از ضرر و زیان در ش��رایط مختلف بازار استفاده کند. 
ضمن اینکه نقدشوندگی باالی این صندوق ها نگرانی 
س��رمایه گذاران از موفقی��ت در ورود و خروج ه��ای 

احتمالی در شرایط مختلف بازار را مرتفع می کند. 
نصرتیان در پایان به مردم برای سرمایه گذاری در 
این صندوق ها توصیه کرد: برای س��رمایه گذاری در 
این صندوق داش��تن کد بورس��ی الزامی است. پس 
از اخ��ذ کد بورس��ی خرید یا ف��روش این صندوق ها 
امکان پذی��ر اس��ت، اما توصیه همیش��گی م��ا برای 
هیجان��ی  واکنش ه��ای  از  پرهی��ز  س��رمایه گذاران 
ب��ه نوس��انات احتمال��ی در ب��ازار اس��ت. ماهی��ت 
س��رمایه گذاری  ایجاب می کند که دیدگاه بلندمدت 
را مدنظر داش��ته باش��ند و به تیم ه��ای حرفه ای که 
مدیریت صندوق های سرمایه گذاری را برعهده دارند، 
اطمینان داش��ته باش��ند تا در نهای��ت از منافع آن 

بهره مند شوند. 

توصیه برای سرمایه گذاری در صندوق طال به جای سکه های خانگی

بهجای»سکه«،»صندوقسکه«بخرید
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لوازم خانگی تولید داخل
کددار می شود

مدیرکل صنایع فلزی وزارت صنعت گفت: در شش ماهه سال ۹7 
کد رهگیری برای کاالی لوازم خانگی تولیدات داخلی داده می شود. 
ب��ه گ��زارش تس��نیم، حمیدرض��ا غزن��وی، س��خنگوی انجمن 
تولیدکنن��دگان ل��وازم خانگ��ی در برنامه تیتر امش��ب درخصوص 
ظرفی��ت مصرف و میزان قاچاق لوارم خانگ��ی در بازار ایران گفت: 
مص��رف بازار ای��ران در لوازم های خانگی یخچ��ال، یخچال فریزر و 
س��اید بای س��اید یک میلیون و 5۰۰ هزار دستگاه، لباسشویی یک 
میلیون و ٤۰۰ هزار دستگاه، اجاق گاز 7۰۰ هزار دستگاه، تلویزیون 

)وسایل صوتی و تصویری( 2 میلیون دستگاه است. 
وی تصریح کرد: متأس��فانه ۱٣درصد قاچاق کل کشور مربوط به 

لوازم خانگی است. 
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به اینکه در 
کش��ور 2 برابر نیاز بازار، ظرفیت تولید یخچال و لباسشویی داریم، 
افزود: متأس��فانه ۸۰۰ هزار دستگاه یخچال به طور رسمی به کشور 

وارد می شوند. 
غزنوی با اش��اره به اینکه در بحث اجاق گاز واردات کاالی خارجی 
نداری��م، گف��ت: به دلیل کیفی��ت مرغوب اجاق گاز ای��ران، رقبای 

خارجی توان رقابت با تولیدات داخلی این محصول را ندارند. 
عب��اس هاش��می، مدی��رکل صنای��ع فل��زی وزارت صنع��ت، در 
گفت وگوی تلفنی با اشاره به اینکه آمار تولید لوازم خانگی منتخب 
سال گذش��ته ۱۰2میلیون و ٣۰۰ دستگاه در کشور است، گفت: با 
توج��ه به قدرت خری��د مردم، وضعیت بازار و مش��کالت واحدهای 

تولیدی یک میلیون و ۱۰۰ دستگاه در سال ۹6 تولید داشتیم. 
وی افزود: لباسش��ویی یک میلیون و ۹۰۰ هزار دس��تگاه ظرفیت 
تولید داش��تیم که از این مقدار ۹۰۰دستگاه تولید شد و همچنین 
کولر آبی 2میلیون و ٣۰۰ دستگاه که ۸۰۰ دستگاه تولید داشتیم. 
وی ب��ا بیان اینکه اهداف وزارت صنعت توانمندس��ازی واحدهای 
صنعتی اس��ت، گفت: حقوق ورودی لوازم خانگی را از ٤۰درصد به 

55درصد افزایش دادیم. 
وی با اش��اره به اینکه یکی از برنامه ه��ای وزارت صنعت حمایت 
از قطعه س��ازان اس��ت، افزود: باتوجه به اینکه ٣۰ تا ٣5درصد آمار 
واردات در صنعت لوازم خانگی گزارش ش��ده اس��ت، س��عی داریم 

تولیدات قطعه سازی را توانمندتر کنیم. 
هاش��می افزود: از شش ماهه دوم سال ۹6 تمامی لوازم خانگی را 
در فهرس��ت ماده ٤ قانون حمایت از مصرف کنندگان بردیم تا تمام 
محصوالت لوازم خانگی از شرکت های خارجی نمایندگی و خدمات 
پس از فروش داش��ته باش��ند تا وارد کننده ضم��ن پرداخت حقوق 

دولت بتواند خدمات پس از فروش داشته باشد. 
وی گفت: بحث رقم قاچاق کاال تقریبی اس��ت و س��تاد مبارزه با 

قاچاق کاال رقم مشخصی را اعالم نمی کند. 
مدیرکل صنایع فلزی وزارت صنعت افزود: در ش��ش ماهه س��ال 
۹7 کد رهگیری برای کاالهای ل��وازم خانگی تولیدات داخلی داده 

می شود. 

دسترسی به معامالت غیررسمی امالک نداریم

 مالیات امالک علی الرأس می شود
مدیرکل فن��ی مالیات ارزش افزوده س��ازمان امور مالیاتی گفت : 
اطالعات معامله رس��می در بنگاه دریاف��ت می کنیم، اما اگر معامله 
غیررس��می باش��د، دسترس��ی نداریم، کما اینکه برآورد علی الرأس 

برای دریافت مالیات امالک نیز در نظر گرفته می شود. 
جعف��ر ابراهیم بیگ��ی در گفت وگو با خبرگ��زاری فارس، در مورد 
مالی��ات بر ارزش اف��زوده خرید و فروش و اجاره ملک که توس��ط 
بنگاه ه��ای ام��الک ک��ه از م��ردم دریافت می ش��ود، اما ب��ه دولت 
نمی دهن��د، اظهار داش��ت: به مالیات ارزش اف��زوده همه امالکی ها 
رسیدگی می شود و براساس تعداد مبایعه نامه و کد رهگیری امالک، 

مالیات آنها اخذ می شود. 
مدیرکل فنی و اعتراض مودیان مالیات بر ارزش افزوده سازمان 
امور مالیاتی در پاس��خ به این پرس��ش که گاهی توافق می ش��ود 
تا معامله به صورت رس��می ثبت نش��ده و ک��د رهگیری تبادل و 
دریافت نش��ود، گفت: اطالعات معامله رس��می در بنگاه دریافت 
می کنیم، اما اگر معامله غیررس��می باشد، دسترسی نداریم، کما 
اینکه ب��رآورد علی الرأس برای دریافت مالیات امالک نیز در نظر 

گرفته می شود. 
وی ب��ا اش��اره به اینکه مبن��ای دریافت مالیات ب��ر ارزش افزوده 
دریافت کد رهگیری اس��ت، بیان داش��ت: ممکن است بنگاه، کنار 
آن کاره��ای دیگر انجام دهد، برای اینکه فرار مالیاتی صورت نگیرد 
مبلغی اضافه تنظیم می ش��ود و مبنا ق��رار می گیرد، اما معموال کد 
رهگیری مالک عمل دریافت مالیات است. اگر مواردی وجود داشته 

باشد که متوجه شویم، از مالیات علی الرأس استفاده می کنیم. 
به گفته ابراهیم بیگی، مستندات و اطالعات مالی طبق ماده ۱6۹ 
مکرر قانون مالیات های مس��تقیم دریافت ش��ده و فعاالن اقتصادی 
معام��الت فصلی خود را ثبت می کنند. با همه این اوصاف اطالعات 
خرید و فروش  امالک که در دفاتر اس��ناد رس��می انجام می شود و 

بخش اجاره که دارای کد رهگیری است، را داریم. 
مدی��رکل فنی و اعت��راض مودیان مالیات ارزش افزوده س��ازمان 
امور مالیاتی در پاس��خ به این سوال که اطالعات فوق الذکر را طبق 
خوداظهاری افراد دریافت می کنید آیا اطالعات دیگری از نهادهای 
دارنده اطالعات دارید، گفت: یکسری اطالعات رسمی وجود دارد و 
مابقی براساس مشاهدات میدانی حسابرس و ممیز انجام می شود و 
در عین حال اتحادیه ها نیز میزان کارکرد امالک را اعالم می کنند. 
وی با تأکید بر اینکه از ش��هرداری ها اطالعات دریافت می کنیم، 
افزود: در بخش اجاره دریافت مالیات ارزش افزوده س��خت تر است، 
چون احتمال دارد توافق ش��ود که رهگیری میان اشخاص حقیقی 

دریافت نشود، اما در اشخاص حقوقی این مشکل وجود ندارد. 
مدی��رکل فنی و اعت��راض مودیان مالیات ارزش افزوده س��ازمان 
امور مالیاتی یادآور ش��د: افرادی که تکالی��ف مالیاتی خود را انجام 
نمی دهند، جریمه خواهند ش��د و براس��اس رسیدگی ها افراد از تور 

مالیاتی بیرون نمی مانند. 

اخبـــار

فرشایرانیکهبهشهرتجهانیرسیدهاست

موبای��ل به عنوان یک��ی از بازاره��ای پرطرفدار و 
البته بی نظم و آشفته کشور، در پی اجرای طرح های 
مختل��ف و همچنی��ن نوس��انات ن��رخ ارز به راحتی 
دس��تخوش تغیی��ر و افزایش قیمت ق��رار می گیرد. 
این روزها نیز ب��ازار موبایل حکایت از رکود و گرانی 
دارد چراک��ه اجرای طرح رجیس��تری و به دنبال آن 
تغییرات لحظه ای نرخ ارز، این بازار را تحت الش��عاع 

قرار داده است. 
به گزارش ایسنا، طرح رجیستری برای جلوگیری 
از قاچاق گوش��ی تلفن هم��راه، ایجاد فضای عادالنه 
رقابت و اس��تفاده از گارانتی معتبر و بهبود خدمات 
پس از فروش در کش��ور کلید خ��ورد. در این طرح، 
شماره سریال گوش��ی های تلفن همراه و سیم کارت 
مش��ترکان در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ثبت می ش��ود و به محض روش��ن  ش��دن در شبکه 
مخابراتی کشور مطابقت داده می شوند. در واقع بازار 
6 میلیارد دالری گوش��ی تلفن همراه می تواند نقش 
موثری در توسعه ش��رایط اقتصادی و ایجاد اشتغال 

داشته باشد. 
در ای��ن ط��رح، واردکنن��دگان ملزم ب��ه پرداخت 
٤درص��د مالی��ات علی الحس��اب و ۹درص��د مالیات 
ارزش افزوده و در مجم��وع ۱۸درصد هزینه واردات 
به گمرک هس��تند که این ام��ر موجب افزایش چند 
درصدی قیمت گوش��ی موبایل در کشور شده است. 

از س��وی دیگر با نوسانات شدید نرخ ارز از بهمن ماه 
سال گذش��ته قیمت گوش��ی های تلفن همراه روند 
صع��ودی به خود گرف��ت و قیمت ها دیگ��ر در بازار 

کوتاه نیامد. 
مشاهدات خبرنگار ایس��نا از بازار موبایل اصفهان 
حاکی از آن است که پس از اجرای طرح رجیستری 
و به خصوص افزایش نرخ دالر، خریداران تلفن همراه 
با س��رک کش��یدن به مغازه ها، تنها ماکت گوشی ها 
را زیر و رو می کنند و بعضا با پرس��یدن قیمت انواع 
برنده��ای مختلف موبایل، بدون خرید مغازه را ترک 
می کنند. البته به ناچار ب��ا توجه به وضعیت بازار به 
س��مت برندهای غیر دلخواه، با هم��ان کارایی مورد 
انتظ��ار خود می روند و برخ��ی دیگر مجبور به خرید 
مدل های پایین تر، مطابق با درآمد خود می شوند. از 
س��وی دیگر مشتریانی هستند که برای گوشی مورد 

نظر خود دست به جیب می شوند. 
س��یامک نصوحی یکی از فروش��ندگان موبایل در 
مح��دوده خیابان احمدآباد با گالیه از افزایش قیمت 
گوش��ی تلفن همراه و کاهش مش��تریان، گفت: این 
روزه��ا مش��تریان با ش��نیدن قیمت ب��االی موبایل 

متعجب می شوند. 
وی اف��زود: قیمت تم��ام برندهای گوش��ی تلفن 
همراه بین 26 ت��ا ٣۰درصد افزایش یافته که طرح 
رجیس��تری و نوس��انات نرخ ارز، در گرانی موبایل 

تأثیر مس��تقیم داش��ته اس��ت.  وی با بی��ان اینکه 
چند ش��رکت ب��ا در نظر گرفتن طرح رجیس��تری، 
قیم��ت ان��واع گوش��ی را تعیین می کنن��د، گفت: 
ط��رح رجیس��تری، موجب گارانتی دار ش��دن تمام 
گوش��ی های تلفن همراه، س��هولت و نظام مندی در 
کار و همچنین مانع ورود تعداد بی شمار گوشی های 
فاقد گارانتی با قیمت پایین شده است، البته در این 
ش��رایط با افزایش نرخ گوشی، میزان فروش آن نیز 

کاهش یافت. 
این فروشنده موبایل ادامه داد: قیمت گوشی تلفن 
همراه با میزان امکانات آن متناس��ب نیست و طرح 
رجیس��تری در افزایش قیمت موبای��ل عامل مهمی 
اس��ت، البته در صورت واردات گوش��ی با تعرفه دالر 

دولتی، قیمت آن به نرخ سابق برمی گردد. 
وی تصری��ح کرد: گوش��ی آیفون نی��ز بین یک تا 
یک و نیم میلیون تومان افزایش قیمت داش��ت. مثال 
گوش��ی آیفون ۸، از ٣میلیون و 25۰ هزار تومان به 
٤میلیون و 6۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داش��ت. 
در ح��ال حاضر برندهای اپل، سامس��ونگ و هوآوی 
پرفروش ترین گوش��ی ها هس��تند. مشتریان به سراغ 
گوش��ی هایی در رنج قیمت ی��ک تا 2 میلیون تومان 
می رون��د، البت��ه تص��ور می کنند که مقص��ر گرانی، 
فروش��ندگان هس��تند. با این حال مردم نیز با توجه 

به قدرت خریدشان در این جریان متضرر شده اند. 

نصوحی ادامه داد: برخی افراد گوش��ی های قاچاق 
را با خود به کش��ور می آورند و با کد پاس��پورت فرد 
دیگ��ر آن را فع��ال می کنند. در صورت��ی این طرح، 
مختص مس��افران خارج از کشور اس��ت. البته طرح 
رجیستری موجب جمع آوری گوشی های دست دوم 
دیگر کشورها، گوشی های تعمیر شده، ارزان و بدون 

گارانتی شده است. 
علی ش��عبانی، دیگر فروش��نده موبایل درخصوص 
گران��ی برندهای موبای��ل، گفت: طرح رجیس��تری 
موج��ب افزای��ش 6۰۰ ه��زار تا یک و نی��م میلیون 
توم��ان در قیمت انواع برندهای گوش��ی تلفن همراه 

شده است. 
نوی��د هاش��می، فروش��نده دیگ��ر موبای��ل نی��ز 
رجیس��تری را دلیل افزایش 2۰تا 25درصدی قیمت 
انواع گوش��ی دانست و افزود: در این شرایط از تعداد 
مشتریان و میزان فروش کاسته شده است و مردم به 
گوشی های سامس��ونگ، هوآوی در رنج قیمت ۸۰۰ 
تا ی��ک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تمایل بیش��تری 

پیدا کرده اند. 
وی با بی��ان اینکه قیمت ارز نی��ز موجب افزایش 
قیمت موبایل شده اس��ت، تصریح کرد: گوشی جزو 
کاالی غیرضروری محس��وب می ش��ود و دالر دولتی 
ب��ه آن تعلق نمی گی��رد. البته طرح رجیس��تری در 

جلوگیری از قاچاق موفق بود. 

افزای��ش ۱۰درص��دی ع��وارض و س��ود بازرگانی 
واردات لوازم آرایشی در حالی به گمرکات ابالغ شده 
که سود حاصل از این افزایش تعرفه احتماال به جیب 

قاچاقچیان خواهد رفت. 
به گزارش ایس��نا، گمرک ایران طی بخش��نامه ای 
افزایش ۱۰درصدی عوارض گمرکی و سود بازرگانی 
لوازم آرایش��ی وارداتی را به گم��رکات اجرایی ابالغ 

کرده است. 
اصطالح آرایش��ی، بهداش��تی طیف گس��ترده ای 
از کاالها را ش��امل می ش��ود که البته لوازم آرایشی 
عمدتا در فصل ٣٣ کتاب مقررات صادرات و واردات 
طبقه بندی شده و حقوق ورودی آن 26درصد ارزش 

آن بوده است. 
با توجه به اینکه ای��ن گروه جزو گروه کاالیی ۱۰ 
به حس��اب می آید، س��ود بازرگانی آن دو برابر بوده 

که در نتیجه حقوق ورودی لوازم آرایش��ی تا پیش از 
این مصوبه ٤۸درصد ارزش بوده است و ۹درصد نیز 

مالیات ارزش افزوده به آن اضافه می شد. 
ب��ه ای��ن ترتیب ب��ا افزایش ۱۰درص��دی عوارض 
گمرکی و سود بازرگانی این کاالها، واردات این کاال 

مشمول 5۸درصد حقوق گمرکی می شود. 
افزایش میزان حقوق گمرکی واردات لوازم آرایشی 
براس��اس تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
در جریان رس��یدگی به الیح��ه بودجه ۱٣۹7 انجام 
ش��د که از 22۰ نماینده حاضر در مجلس ش��ورای 
اسالمی، ۱5۰ رأی موافق، ٤۱ رأی مخالف و ۹ رأی 

ممتنع به مصوبه فوق داده شد. 
این در حالی اس��ت که طبق اعالم ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز، 6٣درصد لوازم آرایش��ی موجود در 

بازار به شیوه قاچاق تأمین می شود. 

گذری ب��ر بازار لوازم آرایش��ی کش��ور گویای آن 
اس��ت که بخش قابل توجهی از این بازار در دس��ت 
کاالهای قاچاق اس��ت و مراکزی که به فروش لوازم 
آرایشی واردشده از مجاری رسمی می پردازند قیمتی 
به مراتب بیش��تر برای کاالی خود اعالم می کنند. بر 
همین اس��اس حتی بس��یاری از خریداران این بازار 
ه��م ترجیح می دهند برای پرداخ��ت هزینه کمتر از 
کاالهایی که به ش��یوه قاچاقی وارد شده اند استفاده 
کنن��د.  معاون مدی��رکل مبارزه با قاچ��اق کاالهای 
هدف از تأمین 6٣درصدی لوازم آرایش��ی به ش��کل 
قاچ��اق خب��ر داده و گفت��ه ک��ه طب��ق برآوردهای 
انجام ش��ده، قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی در سال 
۱٣۹5ح��دود ۱.5میلیارد دالر بوده که از نظر مقدار، 

فراوانی باالیی دارد. 
 از س��وی دیگ��ر، رئی��س هیأت مدی��ره انجم��ن 

تولیدکنن��دگان فرآورده های ش��وینده، آرایش��ی و 
بهداش��تی نیز در واکن��ش به ای��ن تصمیم مجلس 
ش��ورای اس��المی گفت��ه ب��ود ک��ه به ط��ور حت��م 
تولیدکنندگان موافق افزایش گمرکی لوازم آرایش��ی 
نیستند، چراکه به موجب آن شاهد افزایش قاچاق و 

تأثیرات منفی در این بخش خواهند بود. 
البته موضوع قاچاق لوازم آرایش��ی به ایران مربوط 
به دیروز و امروز نیس��ت و هم��واره بخش اعظمی از 
واردات ای��ن محصوالت از طریق مبادی غیررس��می 
انجام شده است که این موضوع منطق افزایش میزان 
تعرفه واردات را ب��رای این محصول کاهش می دهد 
و ب��ه نظر می رس��د که با این اوص��اف تولیدکننده و 
واردکنن��ده از این موضوع متضرر ش��ده و در نهایت 
س��ود اصل��ی را از ای��ن افزایش تعرف��ه، قاچاقچیان 

می برند. 

بازار موبایل های ارزان داغ شد

قاچاقچیان آرایشی، برنده اصلی افزایش تعرفه واردات

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت 
آذربایجان غربی گفت: ش��هرت ف��رش آذربایجان به 
لح��اظ زیبای��ی و نق��وش و همچنی��ن کیفیت مواد 
اولیه در س��طح جهان بی نظیر اس��ت.  اسد درویشی 
در گفت وگ��و با خبرنگار ایس��نا، اظه��ار کرد: فرش 
دستباف آذربایجان قدمت دیرینه ای دارد که با طرح 
و نقش های زیب��ا در بین فرش های دیگر خودنمایی 
می کند. فرش های دس��تباف به لح��اظ رنگ، دوام و 
نح��وه تولید بس��یار زیبا بوده و ب��ه همین دلیل نیز 

فرش ماهی افشار در سطح جهان مشهور است. 
وی تصری��ح کرد: شهرس��تان های ت��کاب و خوی 
مهم تری��ن قطب های تولید فرش اس��تان هس��تند 
و در کن��ار شهرس��تان های فوق، تقریب��ا در تمامی 
شهرستان های استان فرشبافی رواج داشته و بوکان، 
ش��اهین دژ، میاندوآب، مهاب��اد، ارومیه از دیگر نقاط 
مهم تولید فرش دس��تباف اس��ت.  درویش��ی بیان 

کرد: با وجود درخواس��ت مرکز مل��ی فرش ایران از 
مرکز آمار کش��ور مبنی بر ضرورت انجام سرشماری 
تخصص��ی از حوزه فرش دس��تباف تا ب��ه امروز این 
مهم محقق نش��ده و بر همین اس��اس آمار دقیقی از 
تولیدات استان ها در رتبه بندی آنها در دست نیست، 
ام��ا طبق برآورد ها آذربایج��ان غربی جزو قطب های 
مه��م تولید فرش دس��تباف بوده و جزو ۱۰ اس��تان 

برتر کشور است. 
رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت 
آذربایجان غرب��ی گفت: در س��طح اس��تان برندهای 
مختلفی به دست هنرمندان قالیباف تولید می شوند 
ک��ه در این میان فرش ریزماهی خوی در س��ال ۹۸ 
ثبت ملی ش��ده و در س��ال ۹2 نیز ب��ه ثبت جهانی 
رسیده اس��ت. همچنین فرش دستباف افشار تکاب 
نیز در س��ال ۸۹ به ثبت ملی رسیده و در حال طی 

مراحل ثبت جهانی است. 

درویش��ی اف��زود: کش��ورهای آمریکای ش��مالی، 
آمریکا و کانادا، آلمان، روس��یه و ژاپن، کش��ورهای 
غربی خاورمیان��ه و لبنان از بازارهای س��نتی فرش 
دس��تباف هس��تند و افزایش قیمت م��واد اولیه در 
بازارهای داخلی، افزایش سطوح دستمزد و نوسانات 
نرخ ارز عمده ترین دالیل تغییرات قیمت انواع فرش 
دس��تباف است.  درویشی با اش��اره به فرش تولیدی 
در اس��تان افزود: اگرچه آمار دقیقی در این خصوص 
وجود ندارد اما در ح��ال حاضر حدود 2۹۰هزار متر 
مربع انواع فرش دستباف در استان تولید می شود که 
با توجه به ماهیت ذاتی خ��ود مصداق کامل اقتصاد 
مقاومتی بوده و به عنوان یک کاالی نفیس و گرانقدر 
ایرانی می تواند نقش موثری در تحقق ش��عار امسال 

ایفا کند. 
وی اظهار کرد: مش��کل اصلی هن��ر صنعت فرش 
اس��تان، مقول��ه بازاریابی و بازارس��ازی بوده اس��ت؛ 

س��لیقه یابی نامناسب، کاهش قدرت خرید مشتریان 
در بازارهای داخل��ی و خارجی و کیفیت پایین مواد 
اولیه مورد اس��تفاده معضالت عم��ده ای در بازارهای 
ه��دف ایجاد می کند. از دیگر مش��کالت مقوله بیمه 
قالیبافان اس��ت که به علت کمبود اعتبارات یارانه ای 
تخصیص یافته پذیرش قالیبافان جدید از مهر س��ال 
۹٣ متوقف ش��ده اس��ت.  رئیس اداره فرش سازمان 
صنع��ت، معدن و تج��ارت آذربایجان غربی گفت: در 
ح��ال حاضر طبق برآوردها بیش از 7۰ هزار هنرمند 
در س��طح هزاران کارگاه خانگی فرش دس��تباف به 
هنرآفرینی مشغول هستند که در حال حاضر از این 
تعداد حدود ۱5 هزار نفر تحت پوش��ش قانون بیمه 

قالیبافان بوده و از خدمات آن بهرمند هستند. 
وی بی��ان کرد: دلیل اصلی بیمه  نش��دن قالیبافان 
کمبود اعتبارات یارانه ای تخصیصی است که به علت 

محدودیت های بودجه ای دولت حادث شده است. 
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اخبار

حاشیه های خروج دوباره پژو از ایران

 محرمانه ای که صنعت خودرو را 
بالتکلیف گذاشت

با خروج پژو سیتروئن از ایران موضوع غرامت بیشتر از قبل جدی 
می ش��ود و با توجه به محرمانه بودن ق��رارداد ایران و پژو باید دید 
تضمین های الزم جهت دریافت غرامت از پژو گرفته ش��ده است یا 
خی��ر.  طی روزهای گذش��ته خبر خروج پژوس��یتروئن از ایران در 
  )PSA( کشور حاشیه ساز شد، ش��رکت خودروسازی پژو سیتروئن
فرانس��ه روز دوشنبه اعالم کرد فعالیت های خود را در ایران متوقف 
می کند. در بیانیه این ش��رکت فرانس��وی آمده اس��ت که این گروه 
خودروس��از در راس��تای پایبندی ب��ه قوانین آمری��کا، روند تعلیق 
فعالیت های س��رمایه گذاری مش��ترک خود را آغاز کرده و تا 6 اوت 
به پایان می رساند.  در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: گروه 
خودروسازی PSA با کمک دولت فرانسه در حال رایزنی با مقامات 
آمریکا برای معافیت از تحریم هاس��ت.  وزرای خارجه س��ه کش��ور 
اروپایی هم درخواس��تی به وزارت خزانه داری آمریکا برای معافیت 
شرکت های اروپایی از تحریم های ثانویه آمریکا فرستادند اما آمریکا 

موافقت نکرد. 
وزیران کشور های آلمان، فرانسه و بریتانیا در نامه خود به طور مشخص 
خواس��تار مستثنی ش��دن ش��رکت های اروپایی فعال در بخش های مهم 
داروس��ازی، بهداش��ت و درمان، ان��رژی، خودرو، هواپیمای��ی غیرنظامی، 
زیرس��اخت و بانکداری از تحریم های آمریکا علیه ایران ش��دند.  یک روز 
پس از انتش��ار خبر ارس��ال نامه وزیران دارایی و خارجه فرانس��ه، آلمان و 
بریتانیا خطاب به همتایان آمریکایی خود با هدف ارائه درخواست معافیت 
ش��رکت های اروپایی از تحریم های ثانویه ایاالت متح��ده علیه ایران، وزیر 
بازرگانی آمریکا به طور ضمنی این درخواست را رد کرد.  ویلبر راس، وزیر 
بازرگانی آمریکا روز پنجش��نبه و در جریان گفت وگو با ش��بکه تلویزیونی 
سی ان بی سی در پاسخ به سؤالی در خصوص چشم انداز تحریم های پیش رو 
علیه اقتصاد ایران گفت: »فکر نمی کنم ایاالت متحده در مورد تحریم های 
مرتبط با ایران اس��تثناء و تخفیفی قائل ش��ود.« راس بدون آن که به طور 
مستقیم اشاره ای به درخواست دیپلمات های ارشد اروپایی کند، ادامه داد: 
»تنها در مواردی بس��یار نادر و خیلی مشخص از جمله موارد بشردوستانه 
می توان انتظار برخی تخفیف ها را داشت.« در همین راستا وزیر اقتصاد آلمان 
هم قبال گفته بود که دولت این کشور تا جایی که می تواند به شرکت های 
آلمانی در کسب وکارش��ان با ایران کمک خواهد کرد، اما نمی تواند به طور 
کامل از آنها در مقابل تحریم های آمریکا علیه تهران محافظت کند.  هشتم 
بهمن سال ۹٤ بود که روحانی، بعد از امضای توافق نامه برجام، سفر اروپایی 
خود را آغاز و ابتدا به سراغ فرانسه رفت. در کنار خرید هواپیماهای ایرباس 
قرارداد پژو یکی از مهم ترین قراردادها در س��بد خرید روحانی از اروپا بود. 
روحانی در این سفر بالغ بر 2۰ سند همکاری و توافق نامه با فرانسوی ها به 
امضا رساند که از جمله آنها، قرارداد با شرکت پژو بود که سند همکاری آن 

در حضور رؤسای جمهور دو کشور به امضا رسید.

چتر نظارتی دولت بر قیمت خودرو پایدار می ماند؟ 

ساماندهی بازاری که ساماندهی نشد
هنگامی که مجلس طرح دوفوریتی س��اماندهی ب��ازار خودرو را در 
دست گرفت تصور می ش��د این طرح طی حداکثر یک ماه به سرانجام 
برسد و بازار خودرو زیر چتر نظارتی دولت سرو سامان گیرد، اما حال با 
گذشت حدود 5۰ روز از اعالم این طرح و پس از آن دستور یک فوریتی 
مجلس، تصویب این طرح هنوز در راه پله های بهارستان به دنبال تأیید 
نهایی است و در مقابل نمودار رشد قیمت خودرو در مسیر صعود قرار 
دارد.  ب��ه گزارش پدال نیوز، هفته اول اردیبهش��ت ماه بود که موضوع 
ساماندهی بازار خودرو توسط بهارستانی ها مطرح و مقرر شد این طرح 
بر اساس طرح دو فوریتی در مجلس بررسی شود. حاال اما خردادماه هم 
از نیمه گذش��ته و در آستانه دوماهه شدن این طرح، هنوز نه رضایت 
وزیر گرفته ش��ده و نه س��ماجت مجلس بر اجرای این طرح مشاهده 
می ش��ود. انگار هنوز هم فرصت هست تا فشارها بر مصرف کنندگان و 
بازار خودرو که هر روز دستخوش یک تصمیم می شود، بیشتر شود تا 

شاید در وقت اضافه تصمیمی برای این بازار گرفته شود. 
 در این میان البته نمایندگانی از کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
بوده اند که مصرانه طرح یک فوریتی ساماندهی بازار را پیش گرفته اند، 
اما هنوز خبری از رضایت وزیر صنعت، معدن و تجارت به گوش نرسیده  
و حتی حدود ۱۰ روز گذش��ته محمد ش��ریعتمداری با حضورش در 
مجلس ب��ا اجرای این طرح مخالفت کرده اما نمایندگان کمیس��یون 

صنایع همچنان بر اجرای این طرح پافشاری می کنند. 
 این روزها که بازار خودرو دستخوش تصمیمات بین المللی و داخلی 
در کشور است، بیش از هر زمان دیگری، به ساماندهی و مراقبت بازار 
نی��از دارد؛ بازاری که تولید خودروهایش، نظارت بر واردات مدل و نوع 

خودروهایش دولتی است، پس باید نظارتش هم دولتی باشد. 
 گرچه همواره نقدهای زیادی به اداره کردن بازار از سوی دولت وجود 
دارد و گفته می شود که باید بازار تعیین کننده قیمت باشد نه قیمت گذاری 
دستوری، اما طی ماه های گذشته قیمت خودرو چه داخلی و چه وارداتی 
با افزایش قیمت همراه بوده حتی خودروهای داخلی زیر٤5 میلیون تومان 
نیز به جز دو یا س��ه م��دل خودرو دیگر از م��رز 5۰ میلیون تومان فراتر 
رفته اند، درحالی که نه امکانات و نه آپش��ن جدیدی به آنها اضافه ش��ده، 
بلکه قیمت این خودروها به صورت حبابی افزایش یافته است.   در همین 
شرایط بازار خودروهای وارداتی نیز با افزایش قیمت 5۰ درصدی هم مسیر 
شده اند و اکثر خریداران این بازار را به عنوان بازار سرمایه انتخاب کرده اند، 
چراکه فعاالن بازار خودرو بعضاً اعالم کرده اند که برخی س��رمایه گذاران 
حت��ی ملک خود را ب��ه بهانه افزایش قیمت خودرو فروخت��ه و با آن در 
بازار خودرو س��رمایه گذاری کرده اند و همین افراد هستند که بیشترین 
تش��نج را به ب��ازار وارد می کنند. از این رو باید نظ��ارت بر بازار جدی تر 
ش��ود تا بالیی که بر س��ر بازار مسکن و س��که آمد، بر سر خودرو نیاید.  
البت��ه نظارت دولت بر بازار خودرو چندان تجربه خوش��ایندی برای بازار 
ندارد، چراکه ایجاد ش��ورای رقابت و نظارت بر قیمت خودرو از سال ۸6، 
رفته رفته باعث افزایش قیمت خودرو شد تا کاهش و تثبیت قیمت ها، به 
گونه ای که هدف از تشکیل این شورا نظارت بر قیمت بازار و جلوگیری از 
افزایش بی رویه و فصلی قیمت ها بود، اما با این حال قیمت خودرو میان 
آنچه کارخانه اعالم می کرد تا آنچه در بازار به دس��ت مشتری می رسید 
همواره با اختالف قیمت همراه بود که البته در این باره نه بازرسی بود و 

نه جریمه ای که دست دالالن را از داللی خودرو کوتاه کند.

چ��را وزیر صنعت در س��ال گذش��ته ک��ه چنین 
وضعیتی برای خودرو ه��ای وارداتی پیش آمده بود، 
کاری  برای جلوگی��ری از رانتی که به اذعان خود او 

می شد جلوی آن را گرفت، نکرد؟ ... . 
به گزارش پدال نیوز، با گذش��ت چند ماه از گرانی 
ناگهانی و افسارگس��یخته خودرو های وارداتی، وزیر 
صنع��ت و مس��ئوالن ای��ن وزارتخانه هی��چ  واکنش 

مؤثری به این موضوع نشان نداده اند.   
ماجرا از اواخر سال ۹5 آغاز شد که وزارت صنعت 
نمایندگی های غیررسمی را از چرخه واردات  خودرو 
ح��ذف کرد. بر اس��اس گزارش مرک��ز پژوهش های 
ای��ن  ب��ه  خودرو ه��ا  واردات  5۱درص��د  مجل��س 
نمایندگی های  غیررسمی تعلق داشت و این تصمیم 

به خودی خود باعث افزایش ناگهانی قیمت شد.   
 افزایش 200 درصدی قیمت در 20 روز 

 در تیرماه ۹6، دولت س��ایت ثبت سفارش خودرو 
را بس��ت. این اقدام نیز هرج و مرج بازار را دوچندان 
ک��رد. چندی بع��د، مجتبی  خس��روتاج، معاون وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت درباره ای��ن تصمیم گفت: 
االن در زمان��ی قرار داریم ک��ه مدیریت منابع ارزی 
 از اهمی��ت باالیی برخوردار اس��ت. ب��ه همین جهت 
باید در خصوص واردات حساس��یت بیشتری داشته 
باش��یم، به وی��ژه در خص��وص  کاال هایی که مش��ابه 
داخلی دارند .   وی افزود: دلیل بس��ته ش��دن سامانه 
ثبت س��فارش خودرو حجم ب��االی تقاضای واردات 
خودرو   اواخر س��ال گذش��ته )۹5( و ابتدای امسال 
)۹6( بود، به همی��ن دلیل از تیرماه تصمیم گرفتیم 
که این سامانه بسته شود که  البته با شکایت انجمن 

واردکنندگان خودرو نیز مواجه شدیم.   
 ب��ه دنبال این پاس��خ، بازار بی��ش از پیش دچار 
نوسان ش��د تا جایی که برخی خودرو ها تنها در 2۰ 

روز افزایش قیمت 2۰۰درصدی را تجربه کردند.   
افزایش تعرفه واردات و ورود دیوان عدالت 

 س��ایت ثب��ت س��فارش در دی م��اه ۹6، پس از 
حدود ش��ش ماه بسته بودن مجددا باز شد، اما دولت 

همزم��ان ضوابط جدی��دی را ب��رای  واردات خودرو 
اعالم کرد که بر اساس آن، تعرفه واردات خودرو های 
ب��ا حج��م موت��ور ۱5۰۰ سی س��ی، از ٤۰ درصد به 
55درصد، خودرو های ۱5۰۰ تا 2۰۰۰ سی س��ی به 
٣5 درصد و خودرو های 2۰۰۰ تا 25۰۰ سی سی نیز 
از 55درصد به  ۹5درصد افزایش یافت. همچنین در 
تصمی��م بحث برانگیز، تعرفه خودرو های هیبریدی از 
٤درصد به حداقل 25 و  حداکثر ۹5 درصد رس��ید. 
البته این مصوبه چندی بعد در ۱۸ بهمن ماه توسط 

دیوان عدالت اداری باطل شد.   
 بالتکلیفی صاحبان و متقاضیان

خودرو های وارداتی 
 همین تصمیم باعث ش��د تا بازار نه تنها به اوضاع 
قبل خود بازنگردد بلک��ه بهانه جدیدی برای تالطم 
و گران��ی مجدد بیاب��د.  دولت البت��ه در نهم دی ماه 
۹6، مصوبه دیگری داش��ت که بر اساس آن، واردات 
خودرو توس��ط اش��خاص حقیقی و حقوق��ی غیر  از 
نمایندگ��ی رس��می را در صورت عقد ق��رارداد ارائه 
خدمات پس از فروش وارد کننده با نمایندگی رسمی 
و براساس ضوابط  تعیین شده از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت امکان پذیر دانس��ت. با این وجود این 
مصوبه تأثیر خاصی بر بهبود قیمت ها  نداشت.    همه 
ای��ن اتفاقات در نهایت با افزایش ناگهانی قیمت دالر 
تکمیل ش��د و کار را به جایی رس��اند ک��ه امکان به 

تعادل رسیدن  قیمت، تقریباً غیرممکن شد.   
 اکنون ماه هاست وضعیت بغرنجی در کشور حاکم 
ش��ده؛ خیل کس��انی که خودروی خارج��ی دارند، 
به دلیل آش��فتگی بازار نمی  توانند آن را بفروش��ند؛ 
متقاضیان خرید هم به علت بی ثبات بودن قیمت ها، 

امکان خرید را ندارند. 
 قیمت را پایین نمی آوریم! 

در این می��ان، واردکنندگان  نیز مش��غول گرفتن 
ماهی از آب گل آلود هس��تند. چن��دی پیش رئیس 
انجم��ن واردکنندگان خودرو در پاس��خی عجیب به 
این باور  عمومی که با تخصیص ارز رس��می )٤2۰۰ 

تومانی( به واردکنندگان خودرو باید ش��اهد کاهش 
قیمت ها در این بازار باشیم  زیرا واردکنندگان خودرو 
ک��ه پیش از این از ارز میانگی��ن 6۰۰۰ تومانی بازار 
آزاد برای واردات اس��تفاده می کردند با  تخصیص ارز 
٤2۰۰ تومان��ی، هزینه ه��ای ارز مصرفی آنها کاهش 
یافته است، بنابراین متناسب با آن قیمت خودرو های 
 واردات��ی نی��ز باید کاهش یابد، گف��ت: تخصیص ارز 
٤2۰۰ تومان��ی تأثیری در کاه��ش قیمت ها نخواهد 
داشت، بلکه تنها باعث  ثبات نرخ های فعلی می شود، 
زی��را همزمان ب��ا افزایش نرخ ارز رس��می از ٣7۰۰ 
توم��ان ب��ه ٤2۰۰ تومان، مبنای محاس��به  حقوق و 
عوارض گمرک��ی واردات خودرو نیز از ٣7۰۰ تومان 
ب��ه ٤2۰۰ تومان افزایش یافته که به معنای افزایش 
۱٤درصدی هزینه های واردات خودرو در این بخش 

است.   
انحصار واردات در دست چند سازمان و شخص 
 در این بین، شائبه هایی هم در خصوص انحصار 
واردات و وابس��تگی آن به دولت نیز مطرح ش��ده؛ 
به طور مثال، اسفندماه  سال گذشته مجری برنامه 
پایش در یکی از برنامه های خود گفته بود »ساالنه 
حدود ی��ک میلیارد و 5۰۰ میلیون دالر  خودرو به 
کش��ور وارد می شود. در حال حاضر به دلیل توقف 
ثب��ت س��فارش واردات خ��ودرو و افزای��ش تعرفه 
واردات، قیمت  خودرو های خارجی در بازار افزایش 
یافته به طوری که در برخی خودرو ها رش��د ۸۰ تا 
۱۰۰ میلیون تومانی را ش��اهد  هستیم. تعدادی از 
واردکنندگان خودرو که تعداد آنها ۹ نفر اس��ت از 
قب��ل تعداد زیادی خودرو ثبت س��فارش کردند و 
اکنون با  افزایش تعرفه ه��ا رانتی حدود ۱۰2 هزار 
و 5۰۰ میلی��ارد توم��ان به جیب این اف��راد رفته 

است«.   
از طرف دیگر، علی خاکس��اری، کارشناس صنعت 
خ��ودرو در گفت وگ��و ب��ا »انتخاب«، با بی��ان اینکه 
واردات  انحصاری به اندازه تولید انحصاری خطرناک 
است، گفته بود: گرچه در ظاهر، واردات خودرو آزاد 

اس��ت و هر فردی می  تواند خ��ودرو وارد کند، اما در 
عمل، افراد خاص ب��ه گونه ای فرآیند را چیده اند که 
واردات، عماًل در انحصار چند فرد و چند  خانواده قرار 
گرفته اس��ت. این شرایط کاماًل انحصاری، بر واردات 

نوع، کیفیت و قیمت خودرو حاکم است.   
 سکوت محض آقای وزیر 

 در میان این آش��فتگی ها و تالطم های بازار، آنچه 
قابل تأمل و باورنکردنی است، سکوت محض محمد 
ش��ریعتمداری وزیر  صنعت است. شریعتمداری پس 
از رخ دادن اتفاق��ات ف��راوان در س��ال ۹6 و افزایش 
افسارگس��یخته قیمت ه��ا، اردیبهش��ت ماه  امس��ال 
س��رانجام در گفت وگویی به این ماجرا پرداخت، اما 
اظهارات او بیش��تر جنبه شانه خالی کردن از زیر بار 
مس��ئولیت  داش��ت.    او درباره تصمیم توقف واردات 
خودرو در تیرماه سال ۹6 گفت این تصمیم »قبل از 
تش��کیل دولت دوازدهم-زمانی که من  مسئولیتی در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نداشتم- گرفته شده 
اس��ت. این تصمیم را وزیر وقت، بر مبنای اختیارات 
قانونی  وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته اس��ت 
و ب��ه این ترتیب ثبت س��فارش خ��ودرو را به عنوان 
یکی از ابزار هایی که می توان به  وسیله آن واردات را 
مدیریت کرد و از اختیارات خود می دانسته، اجرایی 

کرده است.
 وزیر صنعت در پاس��خ به این سوال که ریشه این 
تصمیم از کج��ا آمد و چرا چنی��ن تصمیمی گرفته 
ش��د؟ ، گفته است: »بهتر  است از ایشان )محمدرضا 
نعمت زاده( س��ؤال ش��ود. ولی بنده تص��ور می کنم 
تصمی��م جناب آقای نعم��ت زاده پ��س از نامه ابراز 
 نگرانی از واردات خودرو به ایش��ان بنا به تش��خیص 
خودش��ان در آن ایام به دو دلیل اساسی اتخاذ شده 
اس��ت؛ نخست کنترل  واردات خودرو های خارجی به 
دلیل محدودیت های ارزی و با هدف تعادل بخش��ی 
به بازار ارز با کاهش تقاضا و دوم برای  برقراری تعادل 
بی��ن واردات خودرو ه��ای خارج��ی و تولید داخلی 

خودرو به لحاظ تعداد و ارزش.«   

واکنشعجیبانجمنواردکنندگان:قیمتراپاییننمیآوریم!

در ش��رایطی که ب��ازار فروش خ��ودرو در ایران از 
ظرفی��ت باالی��ی برخوردار اس��ت اما ب��ه دلیل آنکه 
هزینه تمام شده در شرکت های خودروساز باال است، 
تولید اقتصادی در این صنعت با معیارهای اساس��ی 
و اصولی فاصله جدی دارد. براین اساس این پرسش 
مطرح می ش��ود که چرا صنعت خ��ودروی ایران بعد 
از س��ال ها تالش مس��تمر تاکنون نتوانسته در تولید 

محصوالت خود به تیراژ اقتصادی برسد. 
به گزارش خبر خودرو، تیراژ اقتصادی به نقطه ای 
از کمی��ت تولید ی��ک محصول در یک ب��ازه زمانی 
مش��خص اطالق می ش��ود که در آن نقط��ه )تعداد 
تولی��د( ضمن آنکه هزینه های س��رمایه گذاری برای 
تولید آن محصول مس��تهلک می ش��ود، هزینه های 
لحاظ ش��ده برای تولی��د آن تعداد محصول به عالوه 
س��ود عملیاتی پیش بینی ش��ده نیز حاصل می شود. 

تیراژ اقتصادی یا تع��داد اقتصادی تولید یک خودرو 
به قیمت تمام شده خودرو و مجموع عوامل تأثیر گذار 
در جامعه اقتصادی مورد نظر که خودرو در آن تولید 

می شود نیز بستگی دارد. 
به عبارت بهتر قیمت تمام شده، فضای کسب و کار 
و س��طح بهره وری منابع از جمل��ه عوامل دخیل در 
تعیین س��طح تیراژ اقتصادی در تولید یک خودرو به 
ش��مار می روند؛ عواملی که به نظر می رسد در آینده 
تولیدات ش��رکت های خودروس��از نقش و اثر جدی 

دارد. 
به اعتقاد کارشناس��ان خودروی��ی در صورتی که 
شرکت های خودروس��از تولید محصوالت خود را به 
2۰۰ هزار دس��تگاه در سال برس��انند توانسته اند به 
تی��راژ اقتصادی در تولید دس��ت پیدا کنند و در این 
صورت تولید خودرو دارای صرفه اقتصادی است. در 

شرایطی بس��یاری از خودروس��ازان در تولید برخی 
محصوالت خود از این عدد تجاوز کرده اند اما بسیاری 
تولی��د در این ش��رکت ها را دارای صرف��ه اقتصادی 
نمی دانند. اما دلیل چیست که خودروسازان تاکنون 

نتوانسته اند به تولید اقتصادی دست پیدا کنند. 
از آنج��ا که در تولید خ��ودرو هزینه های مختلفی 
از جمله خرید مواد اولیه و هزینه های س��ربار وجود 
دارد، بنابراین تولید اقتصادی برای خودروساز زمانی 
معن��ا پیدا می کند که خودروس��از بتواند محصوالت 
خ��ود را با قیم��ت رقابتی ب��ه فروش برس��اند و در 
ای��ن میان هزینه های س��ربار خ��ود را کاهش دهد. 
این موضوع در حالی اس��ت که خودروسازان نه تنها 
به��ره وری ندارن��د و ای��ن موضوع نیز اث��ر جدی در 
قیمت تمام ش��ده محصوالت خودروس��از دارد، بلکه 
نتوانسته اند هزینه های سربار خود را که بخش عمده 

آن به نیروی انسانی مازاد باز می گردد کاهش دهند. 
موضوع مه��م دیگر روش های تأمین س��رمایه در 
ش��رکت های خودروس��از اس��ت. تأمین س��رمایه از 
بانک ها با س��ودهای بس��یار باال موجب شده هزینه 
تولی��د افزایش پیدا کند که این موضوع نیز بر تولید 
اقتصادی آنها اثر گذاش��ته است؛ موضوعی که قیمت 
رقابت��ی در این ش��رکت ها را با چال��ش مواجه کرده 

است. 
بر این اس��اس در صورتی خودروس��ازان می توانند 
از مح��ل تولی��د خودروه��ای پرتیراژ خود به س��ود 
برسند که به مشکالت ساختاری خود در این صنعت 
رسیدگی کنند. تا زمانی که خودروسازان همچنان با 
سیس��تم کنونی خود به تولید بپردازند نه تنها تولید 
اقتصادی نخواهد بود بلکه با زیان نیز صورت خواهد 

گرفت. 

در پ��ی افزای��ش ن��رخ ارز و تخصی��ص ارز دولتی 
به واردات کاالی اساس��ی، بحث ه��ای زیادی درباره 
تعری��ف کاالی اساس��ی و این که چه کاالی��ی با ارز 
دولت��ی باید به ایران وارد ش��ود درگرف��ت. یکی از 
کااله��ای وارداتی که این روزه��ا قیمتش به صورت 
افسارگس��یخته ای افزایش یافت��ه و هنوز مش��خص 
نیست که کاالی اساسی است یا خیر، خودرو است. 
به گ��زارش تین نیوز، طبق قان��ون کنونی واردات 
خ��ودرو، خودروهای��ی با حج��م موتور زی��ر 25۰۰ 
سی س��ی که ارزش آنها کمتر از ٤۰ هزار دالر اس��ت 
اجازه واردات به ایران را دارند. اما با تغییر ش��رایط و 

ایجاد تحریم های آمریکا علیه ایران، شرایط اقتصادی 
کشورمان تغییرات زیادی کرده است و به  این  ترتیب 

شاید دیگر نتوان به قوانین سابق پایبند ماند. 
با توجه به مصرف ب��االی بنزین در خودروهایی با 
حجم بی��ش از 2۰۰۰ سی س��ی و همچنین نزدیک 
شدن چنین خودروهایی به بخش خودروهای لوکس 
ش��اید به صالح نباشد خودروهایی با حجم موتور دو 
لیتر با ارز دولتی وارد شوند.  خودروهای شاسی بلند 
هم به طور ذاتی گران، پرمصرف و ترافیک زا هس��تند 
و ورودشان با ارز دولتی کار چندان عاقالنه ای نیست. 
ام��ا می توان با اختصاص ارز دولتی به خودروهایی 

ارزان، کم مصرف و استاندارد، نه تنها بازار خودروهای 
وارداتی را کنترل کرد بلکه این خودروها را به رقیبی 
جدی برای خودروهای س��اخت داخل تبدیل کرد و 

بازار خودروهای داخلی را هم تحت تأثیر قرار داد. 
خودروه��ای هیبری��دی هم با وج��ود مصرف پایین 
س��وخت، دارای قیمت ه��ای باالی��ی هس��تند و در 
ایران زیرس��اخت های مناس��ب برای ش��ارژ باتری ها و 
تعمیرات ش��ان وجود ن��دارد. به همین دلی��ل واردات 
ای��ن خودروه��ا هم ب��ا ارز دولتی فقط ب��رای مصارف 
عموم��ی مقرون به صرفه اس��ت.  به این ترتی��ب باید با 
یک برنامه ریزی دقیق از خروج بی هدف ارز از کش��ور 

جلوگیری شود. واردات خودروهای پرمصرف، اسپرت، 
شاس��ی بلند و لوکس با ارز دولتی باعث خواهد ش��د تا 
ارز دولتی برای مصارف اساس��ی مانند دارو و مواد اولیه 
الزم برای تولید وجود نداشته باشد. در حال  حاضر اکثر 
خودروهای وارداتی با قیمت باالی 2۰۰ میلیون تومان 
به بازار ارائه می ش��وند که برای اقشار ضعیف و متوسط 
قابل ابتیاع نیست. به نظر نمی رسد برای کاالیی که فقط 
قش��ر ثروتمند قادر به خرید آن هستند و آورده ای هم 
برای صنعت و اقتصاد کشور ندارد اختصاص ارز دولتی 
کار صحیحی باشد و بهتر است حداقل محدودیت هایی 

برای این کار ایجاد شود. 

چرا تولید اقتصادی خودرو مهم است؟ 

واردات خودرو با ارز دولتی، چرا و چگونه؟ 
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عضو کارگروه اسبق بسته بندی صنایع دستی گفت: تولیدات چینی 
به صنایع دستی ایران ضربه جبران ناپذیری می زند. 

عطی��ه غالمپور در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه در بس��یاری از 
رش��ته های صنایع دستی، اس��تان خراسان 
رض��وی از جایگاه ممتاز و ویژه ای برخوردار 
اس��ت، افزود: در این راستا می طلبد شبکه 
س��وغات زیارت در استان خراسان تقویت و 
حمایت بیشتری شود.  وی عدم خالقیت و 
نوآوری در تولید را یکی از چالش های مهم 
حوزه صنایع دستی دانست و گفت: با توجه 
ب��ه زندگی مدرنیته امروز و افزایش تقاضا و 
انتظارات مصرف کننده تدوین سندی جامع 
ب��رای س��وغات فرهنگی و صنایع دس��تی، 

بسته بندی وکیفیت آن از الزامات است. 
غالمپ��ور در ادام��ه ب��ه معض��الت پیش 
روی صنایع دس��تی اش��اره ک��رد و افزود: 

هدفمندنبودن س��وغات، عدم توجه به کاربردی ب��ودن و ویژگی های 
ف��ردی، جغرافیای��ی، رده س��نی، فرهنگی و اجتماعی گ��روه هدف از 

مهم ترین معضالت این صنعت است. 

متخص��ص طراح��ی بس��ته بندی محصوالت صنایع دس��تی در حد 
صف��ر بودن وضع بس��ته بندی صنایع دس��تی، عدم ن��وآوری، طراحی 
مطلوب و حرفه ای و از س��ویی عدم رعایت اس��تانداردهای ارگونومی 
و زیس��ت محیطی و ی��ا مش��اهده چاپ و 
بس��ته بندی های بی کیفیت و اس��تفاده از 
متریال ه��ای ضعی��ف را از دیگر معضالت 
دانس��ت.  وی با تأکید ب��ر اینکه تولیدات 
چین��ی و ج��والن آنه��ا در ب��ازار ای��ران 
ضربه های جبران ناپذی��ری به تولید بومی 
وارد کرده اس��ت، ارائه کیفیت قابل قبول 
با تیراژ باال و به تبع آن قیمت تمام ش��ده 
پایی��ن و تش��ویق م��ردم ب��ه خری��د این 

محصوالت را ضروری دانست. 
این طراح صنعتی و عضو کارگروه اسبق 
بس��ته بندی صنایع دس��تی کشور صنایع 
دس��تی را موض��وع پررن��گ و پراهمیتی 
برای نیل به این هدف دانس��ت و اظهار کرد: در شهر استراتژیکی مثل 
مشهد مقدس می توان به عنوان یک فرصت ویژه فرهنگی، اقتصادی و 

اجتماعی به صنایع دستی و مقوله گردشگری پرداخت. 

دبیر اجرایی جشنواره رسانه های دیجیتال سالمت با اشاره به اینکه توسعه 
اس��تارتاپ های دیجیتال س��المت یکی از اهداف این جشنواره است، اظهار 
داش��ت: باید از ابزارهای گس��ترده تأثیرگذار فناوری امروز جامعه به بهترین 

ش��کل بهره برد.  به گزارش ایس��نا، محمدعلی 
حجازی گفت: رس��انه ها به عنوان یکی از ارکان 
اصلی توس��عه مبانی سالمت و آگاهی سازی در 
این حوزه نقشی بسزا در ارتقای سالمت جامعه 
داشته اند، اما امروز به دلیل پیشرفت های شگرف 
در فناوری ه��ای مدرن و س��بک ارائه محتوا در 
رس��انه ها، فضای سایبری و دنیای مجازی یکی 
از مهم ترین ابزاره��ای ارتباطی لقب گرفته اند.  
وی با اش��اره ب��ه جمعیت ب��االی ٤۰ میلیونی 
اس��تفاده کنندگان از تلفن های همراه هوشمند 
در ای��ران گف��ت: با توج��ه به ظرفیت بس��یار 
باالی فناوری ها و اهمیت ارتقای س��المت، باید 
بتوان به ش��کل روزآمد این ابزارها را در مس��یر 

ارتقای س��المت در جامعه، مورد اس��تفاده ق��رار داد و از ظرفیت های باالی 
صنعت دیجیتال در توس��عه مبانی سالمت و ایجاد اشتغال سازنده استفاده 
ک��رد.  حجازی گفت: امروزه در فرآیند توس��عه پای��دار، مهم ترین عامل در 

پیش��برد اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و باقی ماندن در عرصه رقابت 
جهانی، استفاده موثر از منابع علمی و فناوری های نوین است. تحقق اهداف 
عالی نظام س��المت، تنها با برنامه ریزی و استفاده از تمامی فناوری های روز 
و نوی��ن محق��ق خواهد ش��د و در این میان، 
تأثیرگذارترین فناوری شناخته ش��ده در دهه 
گذشته، فناوری اطالعات است.  دبیر اجرایی 
جشنواره رسانه های دیجیتال سالمت متذکر 
شد: توسعه اس��تارتاپ های دیجیتال سالمت 
یک��ی از اهداف جش��نواره ملی رس��انه های 
دیجیتال اس��ت.  وی اظهار داشت: شناسایی 
تولیدکنندگان فناوری و رسانه های دیجیتال، 
اس��تفاده از این ظرفیت ها در رف��ع نیازهای 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی 
و یکپارچه س��ازی فرهنگ��ی در به  کارگی��ری 
رس��انه های دیجیتال در بین مردم، توس��عه 
کاربری فناوری های دیجیتال در نظام سالمت، 
رتبه بن��دی و ش��اخص گذاری آثار و خدمات الکترونیک س��المت و معرفی 
برگزی��دگان با همکاری معاونت اجتماعی و مرکز فن��اوری اطالعات وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از هدف گذاری های این جشنواره است. 

توسعه استارتاپ ها؛ از اهداف جشنواره رسانه های دیجیتال سالمتضربه جبران ناپذیر تولیدات چینی به صنایع دستی ایران

حضور یک ش��رکت در شهر یا محله ای گران و معروف می تواند مزایای 
خودش را داش��ته باشد، اما این همه ماجرا نیست و شهرهای کوچک هم 

مزایای خود را دارند. 
تاد اولسون، پایه گذار و مدیرعامل شرکت Pendo، در مقاله ای از روزهای 
نخست آغاز کسب وکار خود صحبت کرده است. وی در صحبت های خود 
اش��اره می کند که در اولین روزهای شرکت، به خاطر موقعیت  و محل کار 
خودشان احساس شرمندگی می کرده است. او رالی کارولینای شمالی را 
خانه خود می داند و حتی این را هم می گوید که زادگاه خانگی خود را با 
هیچ جایی در دنیا عوض نمی کند، اما معتقد است وقتی بحث کار و امور 
کاری و به طور خاص، بحث از شرکت و سرمایه گذاری به میان  می آید، کد 

پستی و آدرس یک محل می تواند محدودیت هایی ایجاد کند. 
تاد اولسون و همکارانش در آغاز کار دست به یک اقدام عجیب زده اند. 
آنها در وب س��ایت شرکت شان، آدرس محل فعالیت را به جای کارولینای 
شمالی، کالیفرنیا اعالم کرده اند. این در حالی است که هیچ کدام از اعضای 
شرکت نه در کالیفرنیا فعالیتی داشته و نه در آنجا زندگی می کرده  است. 
اکنون کسب وکار تاد و همکارانش به جایی رسیده  است که به گفته خودش، 

دیگر از محل شرکت شان شرمنده یا خجالت زده نمی شوند. 
البته یافتن دلیل منشأ نگرانی های چنین افرادی بسیار ساده است. تاد 
توضیح می دهد که او و گروهش برای سال ها نگاهی پیچیده به سیلیکون 
ولی داش��ته اند: از یک طرف عاش��ق کارهای آنها ب��ودم، و از طرف دیگر 
نمی دانستم که چرا نمی توانند کارشان را در اینجا )در واقع همه جا( انجام 
دهند. دلیل اینکه من مکانم را تغییر ندادم شاید کمی با چاشنی شانس و 
البته کله شقی های کارآفرینانه همراه بود. من برای اینکه ثابت کنم مکان 
دورافتاده ما نسبت  به سیلیکون ولی دلیلی برای جلوگیری از موفقیت ما 

نیست و درواقع یکی از نقاط قوت ما است، تالش زیادی کردم. 
شک همیش��ه وجود دارد؛ ولی این حقیقت اس��ت که درنهایت پیروز 
می شود. اولس��ون از شرایط بسیار مساعد س��یلیکون ولی و سیستم آن 
بی اطالع نیس��ت. ولی هن��وز هم آنجا را بهترین م��کان روی زمین برای 
کس��ب وکار درزمینه فن��اوری می داند: نمی توان مزای��ای بودن در محل 
س��یلیکون ولی را نادیده گرفت؛ شاید این دره معروف بهترین مکان روی 
کره زمین از نظر س��رمایه، استعداد و مش��تریان مورد نظر برای کارهای 
اینچنینی باش��د. وقتی در فرودگاه بین المللی سان فرانسیسکو از هواپیما 
پیاده می ش��وم )کاری که چندین بار در ماه انجام می دهم( ش��ک به دلم 
می افتد که این مکان، بهترین مکان برای کارآفرینی در فناوری است. اما با 

این حال برای ما، رالی انتخاب بهتری است. 
داش��تن چنین ش��کی کار را بر هر فردی س��خت می کند. تا جایی که 
اولسون می گوید این شک گاهی شب ها پیش از خواب به ذهنش می آید 
و خوابیدن را هم برای او دشوار می کند. اینکه شروع کار و داشتن شرکت 
در سیلیکون ولی مزایای زیادی دارد بر کسی پوشیده نیست ولی نمی توان 
گفت افراد نمی توانند جاهای دیگر در دنیا را برای شروع کار انتخاب کنند. 
درواق��ع خود رالی کارولینای ش��مالی، مزایای خاص��ی دارد که در جای 
دیگری پیدا نمی شود.  در ادامه به برخی از فاکتورهایی که با تغییر محل 

شرکت، می تواند دستخوش تغییر شود اشاره می کنیم: 
هزینه های زندگی

وقتی هزینه های یک خانه متوسط در طبقه متوسط شهر و در جاهایی 
مثل سان متیو بسیار زیاد باشد، شما تعجب می کنید که چگونه افراد غیر 
پولدار می توانند در چنین جاهایی زندگی کنند. اما در شهرهایی مثل رالی 
که البته ارزان ترین هم نیس��تند، می توان ب��دون فرورفتن در قرض، یک 

زندگی مرفه و آسان داشت. 

رقابت برای استعداد
در منطقه خلیج سان فرانسیس��کو، دس��تمزدها و حقوق ه��ا با رقابتی 
نه چندان تمیز برای جذب اس��تعداد مهندسی باال می رود. اما مکان هایی 
مثل رالی بدون اینکه درگیر چالش های تورم دس��تمزد و نگهداری و ابقا 
باشند، به راحتی و بسیار سیستماتیک از دانشگاه های محلی مثل دانشگاه 
ایالتی کارولینای ش��مالی، دانش��گاه کارولینای شمالی در َچپ�ِل هیل، و 
دانشگاه دوک، استعدادهای فنی را جذب می کنند. زمانی هم که شهر رالی 
به مدیر اجرایی و استعدادهای فروش مجرب نیاز داشته باشد، آنها چنین 
افرادی را به طور موفقیت آمیز به منطقه خود جذب و استخدام می کنند. 

هزینه های عملیاتی
هر موردی از مزایای کارکنان گرفته تا رویدادهای مختلف در مکان هایی 
مثل رالی ارزان تر از بقیه جاها است. چنین موردی به همراه دستمزد نسبتا 

کم، مسلما سود خالص و درآمد شرکت را باال می برد. 
زندگی خارج از کار

مناب��ع )اف��راد( تأمین اس��تعدادهای مورد نی��از ما، رال��ی را به هدف 
رس��یدن  به رؤیاهای بزرگ تر ترک می کنند و در ش��هرهای دیگر شروع  
ب��ه تحصیل می کنند. آنه��ا بعد از گذراندن یکی دو س��ال در محل هایی 
مثل سان فرانسیس��کو و نیویورک مانند بومرنگ مشتاق برگشتن  به خانه 
می شوند. با اینکه رالی موقعیت مکانی خاصی مانند سان فرانسیسکو ندارد 
ول��ی با قرار داش��تن در بین کوه و س��احل، جو خاص خ��ودش را دارد و 

می تواند برای زندگی مناسب باشد. 
حقیقی و واقعی نگه داشتن آن

احتماال موفق ترین ش��رکت ها در مدت زمان طوالنی، آنهایی هس��تند که 
احساس مش��تریان را به  سمت خود جلب کرده باش��ند. با اینکه نمی توان 
دستاوردهای نوآورانه س��یلیکون ولی را دست کم گرفت ولی باید دید این 
دس��تاوردها تا چه اندازه نیازهای انس��ان های ع��ادی و انگیزش های آنها را 
سیراب می کنند. در جاهایی مثل رالی چنین مواردی را نیز در نظر می گیرند. 
زندگی تنها مسائل مربوط  به پول و سرمایه گذاری را دربر نمی گیرد. اولسون 
از ای��ن نگرش دفاع می کن��د و می گوید: من معتقدم ما با داش��تن چنین 

نگرشی، مشکالت را به صورت احساسی و با همدلی حل خواهیم کرد. 
حمایت و پشتیبانی جامعه

ی��ک ش��رکت دارای س��رمایه و درح��ال رش��د هن��وز ه��م در خلیج 
سان فرانسیسکو مهم تلقی می شود، اما نمی توانم تصور کنم همین گونه که 
در رالی مورد توجه قرار داریم، در آنجا هم مورد توجه قرار بگیریم. با اینکه 
رالی، خانه غول های نرم افزار مثل رد هت و چندین ش��رکت بیوتکنولوژی 
بزرگ اس��ت ولی آن س��ابقه خروجی را که مختص بازارهای بزرگ است، 
ن��دارد. البته خروجی ها برای خلق اکوسیس��تم های پایدار الزم هس��تند.  
اولس��ون در این مورد معتقد اس��ت: ما در حال حاضر می دانیم که در حال 
خلق موردی مهم و واقعی هس��تیم ولی چه بهتر می شود اگر در هر جایی 
مانند جامعه رالی، حمایت دریافت کنیم.  اینکه از کجا شروع کنید، به اندازه 
انتخاب تیم و نحوه برخورد با مش��کالت برای رسیدن به هدف مهم نیست 
ولی قطعاً انتخاب مکان مناسب مزیت های خاص خودش را خواهد داشت. 
ش��اید عقل هر کسی بگوید که س��یلیکون ولی نتایج بهتری برای شما به  
همراه خواهد داشت ولی به  نظر می رسد که این همه ماجرا نیست. دالیل 
خوب زیادی وجود دارند که موفقیت سیلیکون ولی، لزوما به دلیل آدرس و 
مکان آن نیست.  اولسون هم به این موضوع اشاره می کند و درمورد موفقیت 
خودشان می گوید: وقتی به عقب نگاه می کنم، موفقیت ما به  دلیل مکان ما 

نبوده است ولی مکان ما تأثیر زیادی روی آن گذاشته است. 
ENTREPRENEUR/zoomit منبع

شریل سندبرگ در جریان یک سخنرانی بین فارغ التحصیالن دانشگاه 
 ام آی تی درخصوص اهمیت توجه به فضای رسانه ها و تأثیری که این رسانه ها 
بر جهان می گذارند سخن گفت. جمله طالیی وی این بود: »ما باید دقت کنیم 

که از این تکنولوژی ها چه استفاده هایی می شود.«
 به گزارش انتخاب به نقل از سی نت، وی در جریان سخنرانی خود به 

این نکته اشاره کرد که تکنولوژیست ها باید همیشه مطمئن شوند که 
ابزارهای شان تأثیر مثبتی بر جهان دارند. 

به نظر می رسد این یک درس است که بعد از رسوایی های اخیر که در سال 
جاری به شبکه های اجتماعی نیز راه پیدا کرد، برای این شرکت حائز اهمیت 

شده است. 
شریل سندبرگ در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت: اینترنت به مردم 

»قدرت خارق العاده ای« می دهد تا در جهان به خوبی عمل کنند، اما به طور 
همزمان افرادی را که به دنبال آسیب رساندن به دیگران هستند را تقویت 
می کند. هنگامی که همه صدایی را در اختیار دارند، برخی از مردم صدای 

خود را از نفرت پر می کنند و بعضی از آنها دروغ می گویند.
وی ادامه داد: ممکن است فکر کنید، با توجه به برخی از مسائل مربوط به 

فیس بوک، این چیزی نیست که من می خواهم پاسخ بله است. 
سندبرگ به عنوان یکی از قدیمی ترین یاران فیس بوک از 14 سال پیش با 
این شرکت همراه شد، بنابراین یکی از قدیمی ترین یاران این شرکت است. 

پس از ماجراهای فیس بوک و کمبریج آنالیتیکا باز هم این شرکت با یک 
بحران روبه رو شده است، چراکه این شبکه اجتماعی با مشکالتی جدید 
روبه رو شده است. زیرا نیویورک تایمز گزارش داده که فیس بوک با بیش 
از 60 شرکت فعال در حوزه فناوری های موبایلی همکاری دارد و اطالعات 

کاربران را به این شرکت ها میفروخته است. 
سندبرگ در سخنان خود تأکید کرد که صنعت فناوری باید تغییر کند. او 

گفت: این کافی نیست که یک ایده خوب داشته باشیم. ما باید بدانیم که چه 
زمانی باید برای متوقف کردن فعالیت های منفی تالش کنیم. 

 MeToo# سندبرگ درباره نیاز به تنوع بیشتر در محل کار و قدرت جنبش
در برابر آزار و اذیت جنسی نیز صحبت کرد. او از مردانی که در کالس 

فارغ التحصیل بودند دعوت کرد تا علیه جنسیت گرایی نیز سخن بگویند. 
اما شاید عمده دلیل اهمیت سخنرانی سندبرگ در این خصوص بود که او 
برای نخستین بار بر اهمیت تالش برای حفظ حقوق کاربران نیز سخن گفت. 

 

موفقیت در سطح سیلیکون ولی نیازمند حضور در این منطقه نیست

مدیرارشدفیسبوک
براهمیتمسیردادهها

تأکیدمیکند یادداشت

ش��رکت تایوانی اچ تی سی بعد از فروش بخش طراحی خود به گوگل، قصد 
دارد در حوزه  فناوری های نوین سرمایه گذاری کند.  به گزارش زومیت، شرکت 
تایوانی HTC اعالم کرده اس��ت که به منظور یافتن فرصت های بیش��تری در 
کس��ب و کار و همچنین ایجاد فرصت  برای رشد و توسعه بلندمدت، در حوزه 
فناوری های نوین س��رمایه گذاری می کند.  چر وانگ، مدیرعامل اچ تی سی، در 
گزارش س��االنه اعالم کرد که به دنبال س��رمایه گذاری در فناوری هایی مانند 
واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، هوش مصنوعی، اینترنت اش��یاء و 5G است. 
در کنار توجه به فناوری های نوین، وانگ به بالک چین هم توجه دارد. از نظر 
وی بالک چین بستری برای معامالت دیجیتال فراهم می کند و به همین دلیل 

اعالم کرده است که اچ تی سی به بالک چین توجه دارد. 

اچ تی سی در حوزه فناوری های نوین 
سرمایه گذاری می کند

دوشنبه
21 خرداد 1397

شماره 1084
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وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات گفت با کمک ش��ش نهاد طرح 
مل��ی حمایت از کس��ب و کاره��ای نوآفرین در جهت توانمندس��ازی 
کس��ب و کارهای فن��اوری اطالعات، تدوین و آماده ش��د.  به گزارش 

مهر به نق��ل از کانال اطالع رس��انی وزارت 
ارتباطات، محمدج��واد آذری جهرمی صبح 
روز گذشته از پارک علم و فناوری دانشگاه 
تهران بازدی��د کرد. وی در این بازدید برای 
همکاری با بخش دانشگاهی کشور در جهت 
توسعه اقتصاد دیجیتال، اعالم آمادگی کرد.  
جهرمی در نشس��ت با مس��ئوالن دانشگاه 
تهران نیز گف��ت: پارک های علم و فناوری، 
ظرفیت ه��ای اقتصادی ایج��اد می کنند که 
در همه جا نمی توان این ظرفیت ها را ایجاد 
کرد.  وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات 
اظهار داش��ت: در این ح��وزه عالقه مند به 
همکاری نزدیک با بخش دانش��گاهی کشور 

در جه��ت توس��عه اقتصاد دیجیتال هس��تیم.  وی ارتباطات صنعت و 
دانش��گاه را از مولفه ه��ای تح��ول دیجیتال برش��مرد و گفت: انقالب 
صنعتی چهارم به ارتباط صنعت با دانش��گاه مربوط می شود و در این 

راستا می توانیم ظرفیت سازی دیجیتال در کشور را با کمک دانشگاه ها 
پی��ش ببری��م.  جهرمی با بیان اینکه دانش��گاه ته��ران دارای ظرفیت 
مناسبی است که می توان از آن در جهت توسعه کشور بهره برد، گفت: 
در حوزه توانمندس��ازی کس��ب و کارهای 
فناوری اطالعات با کمک شش نهاد، طرح 
ملی کارآفرینی )الیحه فعالیت شرکت های 
نوآفری��ن( را آم��اده کرده ای��م و پیگی��ر 
آن هس��تیم.  وی اف��زود: هزینه ک��رد در 
بخش دانش��گاهی جزو هزینه ها محسوب 
نمی شود، بلکه س��رمایه است و چند برابر 

آن به عرصه کشور بازمی گردد. 
جهرمی تأکی��د کرد: ظرفیت س��ازی و 
توس��عه در بخ��ش ارتباط��ات و فن��اوری 
اطالعات کشور تداوم دارد و این بخش در 
دولت یازدهم و دوازده��م ارتقای جایگاه 
داشته اس��ت.  وزیر ارتباطات پیش از این 
از برنامه ریزی برای تدوین الیحه فعالیت شرکت های نوآفرین با هدف 
رفع موانعی چون مالیات و بیمه و رش��د کسب و کارهای نوپا خبر داد 

که با امضای شش عضو کابینه، تقدیم هیأت دولت شده است. 

معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران بر لزوم تعامل هرچه بیشتر 
فین تک ها و جوینت ش��دن آنها با یکدیگر برای دس��تیابی به موفقیت و 
توسعه تأکید کرد و گفت که این امر به واسطه فین استارز تسهیل می شود. 

بهنام محسنی در گفت وگو با فرابورس ایران، 
با اشاره به استقرار دبیرخانه دائمی فین استارز 
در فرابورس ایران، برگزاری فین استارز همزمان 
ب��ا فاینک��س را گام��ی فراتر برای نمایش��گاه 
ب��ورس، بان��ک و بیمه خواند و گف��ت: رویداد 
فین استارز2۰۱۸ در شرایطی برگزار شد که ما 
شاهد بلوغ بازار سرمایه هستیم.  به گزارش سنا، 
وی تصریح کرد: نهادهای مالی متنوع، بازارها 
و ابزاره��ای جدید پس از تصوی��ب قانون بازار 
ش��کل گرفتند و رفته رفته توسعه پیدا کردند، 
بنابراین اکنون در س��طح قاب��ل قبولی از بازار 
سرمایه هستیم؛ البته این سطح در کنار همه 
مزایایی که دارد، با چالش هایی نیز مواجه است.  

مع��اون عملیات و نظارت ب��ازار فرابورس ایران با بیان اینکه همه معتقدیم 
که راه حل توس��عه بازار س��رمایه و گذر از این چالش ها، عبور از IT است 
و باید بس��تر فناوری اطالعات و تکنولوژی های نوین را توسعه دهیم، ادامه 

داد: یکی از دالیل حضور فین تک ها در فین اس��تارز 2۰۱۸ توس��عه کاربرد 
استفاده از فناوری های نوین در بازارهای مالی کشور است. محسنی با تأکید 
بر اینکه مقرر اس��ت فین تک ها در بازار سرمایه به ارکان این بازار، فعاالن و 
س��رمایه گذاران کمک کنند تا از چالش های 
نظارت��ی، مال��ی و توس��عه ای عب��ور کنند، 
گف��ت: قطعا ورود به ح��وزه فین تک راه حل 
چالش های بازار س��رمایه اس��ت؛ امیدواریم 
بذر توسعه IT و تکنولوژی از دل فین تک ها 
ش��کل گیرد و رش��د کند.  معاون عملیات و 
نظارت ب��ازار فرابورس ایران اب��راز امیدواری 
کرد زمانی می رس��د که مش��اهده می کنیم 
فین تک ها توانس��ته اند چالش ه��ای بزرگی 
را در بازار س��رمایه رفع کنن��د.  وی در ادامه 
در مورد عملکرد مثبت استارتاپ های حاضر 
در فین استارز نیز گفت: همه استارتاپ ها در 
حوزه کاری خود توانا هس��تند و هر کدام از 
منظری می توانند به بازارهای مالی کمک کنند؛ باالخص در بازار س��رمایه 
در حوزه هایی همچون الگوریتم های معامالتی، نظارتی و تس��هیل فرآیند 

KYC(ریسک عدم شفافیت(، استارتاپ ها می توانند ورود پیدا کنند. 

جوینت شدن فین تک ها با یکدیگر الزمه دستیابی به جهش و توسعهطرح ملی حمایت از کسب و کارهای نوآفرین آماده شد

برای ی��ک تصمیم گیری خوب الزم اس��ت اهمی��ت دو چیز را درک 
کنید: این ک��ه انتخاب های مختلف چگونه احتمال پیامدهای متفاوت را 
تغییر می دهند، و هرکدام از این پیامدها به چه اندازه مطلوب هس��تند. 
 ،)Ajay Agrawal( به بی��ان دیگر - طبق نوش��ته آج��ای آگ��راوال
 )Avi Goldfarb( و آوی گلدفارب ،)Joshua Gans( جاش��وا گانس

-تصمیم گیری، نیازمند دو عنصر پیش بینی و بصیرت است. 
ام��ا چگونه می ت��وان در هر دو این موارد، عملکرد خوبی داش��ت؟ ما 
کتاب های زیادی درباره این موضوع منتشر کرده ایم، اما سه قاعده وجود 
دارد که نس��بت به بقیه برتری دارند. پیروی از این قواعد، توانایی ش��ما 
را در پیش بین��ی تأثیر انتخاب هایتان و تش��خیص میزان مطلوبیت این 

تأثیرات، بهبود خواهد بخشید. 
قاعده شماره 1: اطمینان کمتری داشته باشید. 

روانش��ناس برنده جایزه نوب��ل - دنیل کانم��ان- می گوید، اطمینان 
کاذب، آن تمایلی اس��ت که وی درصورت داش��تن چ��وب جادو، اول از 
هم��ه از بین خواه��د برد. اطمینان کاذب در هم��ه جا به خصوص میان 
مردان، افراد ثروتمند، و حت��ی متخصصان وجود دارد. اطمینان کاذب، 
یک پدیده همگانی نیست، بلکه به عواملی از جمله فرهنگ و شخصیت 
افراد بستگی دارد، اما احتماالً انسان بیش ازحد الزم، درمورد هر مرحله 

از روند تصمیم گیری به خود مطمئن است. 
بنابرای��ن اولین قاع��ده تصمیم گیری، همان اطمینان کمتر داش��تن 
نس��بت به همه چیز اس��ت. به عقیده ش��ما انتخاب الف منجر به پیامد 
ب می ش��ود؟ احتمالش کمتر از آن چیزی اس��ت ک��ه گمان می کنید. 
به عقیده ش��ما پیامد ب بهتر از پیامد ث اس��ت؟ احتماالً در این باره نیز 

بیش از حد مطمئن هستید. 
به محض آن که اطمینان کاذب خود را بپذیرید، می توانید اس��تدالل 
تصمیم گیری تان را م��ورد بازبینی قرار دهید. به عالوه، می توانید تمرین 
کنید تا س��طح اطمینان خود را با احتمال صحیح بودن پیش بینی تان، 
هماهن��گ کنید. با امتحان آزمون های این صفحه متوجه خواهید ش��د 
همواره امکان اش��تباه وجود دارد؛ بنابراین اطمینان کمتر داشتن امری 

کاماًل امکان پذیر است. 
قاعده شماره 2: این سؤال را بپرسید که »این اتفاق معموالً 

چندبار رخ می دهد؟ «
کانمان داس��تان زمانی را تعریف می کند که درخصوص نوش��تن یک 
کتاب درسی همکاری می کرد و از مؤلفان همکار خود خواست تا تاریخ 
تکمی��ل اولین پیش نویس را تخمین بزنند. همه همکاران، از جمله خود 
او، زمان تقریبی را بین ۱۸ ماه و دو س��ال ونیم فرض کردند. س��پس او 
از یکی از آن مؤلفان همکار -که دس��ت اندرکار پروژه های کتاب درسی 
بیش��ماری بوده اس��ت- پرس��ید که معموالً این کار چقدر زمان می برد. 
درحقیقت، وی پاسخ داد که ٤۰درصد از گروه ها هرگز پروژه کتاب را به 
پایان نمی رساندند، و او یادش نمی آمد که حتی یک پروژه، قبل از هفت  
س��ال به اتمام رسیده باش��د. این کتاب درسی، درباره عقالنیت و مؤلف 
همکار بدون درنظرگرفتن موارد قبلی، پاسخ خود را داده بود. اشتباه آن 
شخص و نکته داستان کانمان، آن است که وی باید مدت زمان معمول 

تکمیل پروژه های مشابه را درنظر می گرفت. 

تحقیق��ات عموم��اً نش��ان می دهند ک��ه بهترین نقطه ش��روع برای 
پیش بینی –که یک ورودی اصلی در تصمیم گیری محس��وب می شود– 
این پرس��ش است که »این اتفاق معموالً چندبار رخ می دهد؟« اگر شما 
قصد س��رمایه گذاری در یک ش��رکت نوپا را دارید، ممکن است از خود 
بپرسید، چند درصد از شرکت های نوپا موفق نمی شوند؟  )یا چند درصد 
از آنها موفق می ش��وند؟ ( اگر شرکت ش��ما قصد مالکیت دارد، باید کار 
خود را با این پرس��ش آغاز کند که این روند تا چه  حد اعتبار ش��رکت 

خریدار را افزایش می دهد یا اهداف آن را پیش می برد. 
این قاعده -که با نام نرخ پایه ش��ناخته ش��ده- در تحقیقات پیرامون 
پیش بین��ی زیاد مطرح می ش��ود، اما ممکن اس��ت در قس��مت بصیرت 
تصمیم گیری نیز سودمند باشد. اگر عقیده دارید پیامد ب بهتر از پیامد 
ث است، ممکن است از خود بپرسید در گذشته چندبار این مورد پیش 
آمده اس��ت؟ برای مثال، اگر در فکر دایر کردن یک ش��رکت و درحال 
مقایس��ۀ امکان صرف سال های زیاد برای توسعۀ یک شرکت )که ممکن 
اس��ت بعدها ناموفق عمل کند( و ماندن در ش��غل فعلی هستید، ممکن 
اس��ت این س��ؤال برایتان مطرح ش��ود که کارآفرینان ناموفق درنهایت 

چقدر آرزو می کنند که در شغل قبلی خود مانده بودند؟ 
منظور از پیش بینی و بصیرت، دور شدن از »دیدگاه درونی« است که 
در آن مشخصات تصمیم موردنظر، تحت تأثیر تجزیه و تحلیل شما قرار 
می گیرد. درعوض، ش��ما می خواهید »دیدگاه بیرونی« را در نظر بگیرید 
که در آن قبل از بررس��ی مش��خصات وضعیت خود، با موارد مشابه آغاز 

به کار می کنید. 
قاعده شماره 3: براساس احتماالت تفکر کنید و کمی علم 

احتمال پایه بیاموزید. 
دو قاعدۀ اول را می توان به سرعت اجرا کرد، اما این قاعده کمی زمان 
می برد، با این حال ارزش��ش را دارد. تحقیقات نش��ان داده اس��ت حتی 
آموزش نسبتاً پایه ای علم احتمال، مردم را به پیش بینی کنندگان بهتری 
تبدیل و به آنها کمک می کند از تعصبات شناختی خاص اجتناب کنند. 
اگ��ر با عل��م احتمال راحت نیس��تید، باید بدانید که س��رمایه گذاری 
بهتری از صرف حتی نیم س��اعت تا یک ساعت آموزش در این باره، برای 
بهبود تصمیم گیری وجود ندارد. می توانید آموزش خود را با وب س��ایت 

معرفی شیر یا خط انداختن در آکادمی کان شروع کنید. 
بهبود توانایی برای تفکر براس��اس احتماالت، به ش��ما در پیشبرد دو 
قاعده اول کمک خواهد کرد. شما قادر خواهید بود عدم قطعیت خود را 
به ص��ورت بهتری بیان کنید و درباره تعداد دفعات معمول رخ دادن یک 
اتفاق، به صورت عددی بیندیش��ید. این سه قاعده در کنار هم، قوی تر از 

هر کدام از آنها به تنهایی هستند. 
با این که این قواعد تمام آن چیزی اس��ت که می توان از آنها نس��بتاً 
به س��رعت استفاده کرد، تسلط بر آن ها نیازمند تمرین است. درحقیقت 
پس از آن که تا مدتی از آن ها استفاده کردید، ممکن است درباره توانایی 
خود در تصمیم گیری، بیش ازحد مطمئن شوید. تصمیم گیرندگان خوب 
فقط درزمان مواجهه با یک انتخاب بس��یار دش��وار، از این قواعد پیروی 
نمی کنن��د؛ آنها تمام مدت به این قواعد روی می آورند، زیرا تش��خیص 
می دهند که حتی تصمیم گیری های ظاهراً آس��ان هم می توانند مشکل 
باش��ند و این ک��ه آنها احتم��االً از آن چیزی که تص��ور می کنند، کمتر 

می دانند. 
hbr :منبع

سه روش جهت بهبود تصمیم گیری

مدیرارشدفیسبوک
براهمیتمسیردادهها

یادداشـتتأکیدمیکند

نماینده قصرش��یرین، س��رپل ذهاب و گیالنغرب گفت آموزش های مهارتی 
یکی از راهکارهای اساسی ایجاد اشتغال و کسب و کار محسوب می شود و نیاز 
است رشته ها نیز براساس نیاز روز جامعه، طراحی و تدریس شود.  به گزارش 
ایرن��ا، فرهاد تجری روز یکش��نبه در دیدار با مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای 
استان کرمانشاه، افزود: توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در راستای توسعه 
کش��ور و رسیدن به خودکفایی اس��ت.  وی اظهار داش��ت: این آموزش ها به 
عنوان یکی از مهم ترین زیرس��اخت های اش��تغال نقش مهمی در کاهش نرخ 
بی��کاری دارد.  وی با تأکید بر ترویج فرهنگ مهارت آموزی و گرایش افراد به 
آموزش های فنی و حرفه ای، گفت: امروز مش��کل ما رفع نیازهای اش��تغال در 

جامعه از طریق تربیت نیروهای ماهر، کارآمد، فنی و مهارتی است. 

 آموزش های فنی و حرفه ای
باید براساس نیاز روز باشد

به قلم والتر فریک
مترجم: مروارید فیض



4 عصر برندینگ
تاریخچه برندینگ شاید خیلی بلند نباشد، اما مطمئنا تاریخچه ای 

غنی و البته در حال تکامل است. 
عصر هویت در برندینگ

برندین��گ به عنوان نش��انه ای از مالکیت، اعتم��اد و کیفیت پا به 
عرص��ه وجود گذاش��ت و رفته رفته با توس��عه پیدا ک��ردن خود به 
نم��ادی پیچیده از تمایز، شناس��ایی و تش��خیص هوی��ت در دوره 
پ��س از جن��گ جهانی دوم تبدیل ش��د. همزمان با جهانی ش��دن 
تجارت و اش��باع ش��دن بازارها از انواع محص��والت و ارزش ها، نیاز 
به متمایز ش��دن افزای��ش پیدا کرد، همچنان که نیاز به ش��ناخت 
مش��تری و انتخاب مش��تری از بین مجموعه ای متنوع و گسترده از 
مش��تریان نیاز افزایش یافت. شرکت ها شعارهایی را انتخاب کردند، 
در ش��بکه های رادیوی��ی و تلویزیونی حضور پیدا کردند و در نهایت 
در ده��ه 7۰ و ۸۰ می��الدی بود که تولیدکنن��دگان به خوبی راه و 
روش ارتباط مش��تری و مصرف کننده با برند خود را درک کردند و 
دانس��تند که چگونه می توانند به خوبی آنها را از طریق پیشنهادها، 

ارزش ها یا کیفیت هایی خاص تحت تاثیر قرار دهند. 
در عصر هویت، هدف برند به کار رفتن به عنوان یک مشخص کننده 
جای��گاه در بازار بود و کس��ب و کارها یا محصوالت مش��خصی را از 
رقبای دیگر متمایز می س��اخت و البته ک��ه این کار را هم از طریق 
بص��ری و هم از طریق کالمی به انجام می رس��اند. این خصوصیات 
س��اختاری یک برند فوق العاده امروزه هم همچنان به قوت خودش 
باقی اس��ت، اما امروزه دنیا س��خت گیر تر ش��ده و خواس��تار موارد 

بیشتری از برند است. 
عصر ارزش در برندینگ

در س��ال ۱۹۸۸، نخس��تین ارزیابی برند توسط س��ایت اینتربرند 
انجام ش��د و این گونه عصر ارزش متولد ش��د. ش��رکت ها شروع به 
دیدن برندها به عنوان دارایی های با ارزش کس��ب و کارها کردند که 
به ط��ور قابل توجهی به عملکرد مالی کمک می کنند و انتخاب برند 
را تحت تاثیر قرار داده، وفاداری مشتری را افزایش می دهند و یک 

مزیت رقابتی برای مدیر مالک کسب و کار به حساب می آیند. 
رفت��ه رفته صحبت از هزینه مرتبط با بازاریابی، تبدیل به صحبت 

از سرمایه گذاری بلند مدت می شود. 
عالوه بر این، نوعی از به رس��میت شناختن در حال تکثیر با این 
مضمون مطرح شد که برندها در واقع تنها از طریق ارتباطات ساخته 
نش��ده و س��اخته نمی ش��وند، بلکه از طریق ترکیبی از فعالیت های 
مرتبط با کس��ب و کار ش��کل می گیرن��د که پوش��ش دهنده تمامی 
فعالیت ه��ای مرتبط با محصوالت و خدم��ات، محیط ها، فرهنگ و 
ارتباطات اس��ت که هم��ه در کنار یکدیگر درک کلی مش��تریان و 
کارکن��ان از برند را ایجاد می کنند. حجم باالی اطالعات که همواره 
در حال رش��د و افزایش نیز هس��ت، منجر به شکل گیری رویکردی 
پیچیده نس��بت به مدیریت برند شد که به ارزش اقتصادی وابسته 
بوده و در نهایت منجر به خلق و آفرینش یک دس��تورالعمل رشد و 

توسعه براساس یک روش قوی و استراتژیک بود. 
عصر تجربه در برندینگ

با به رسمیت شناخته شدن برندها به عنوان سرمایه هایی استراتژیک 
و باارزش، نوبت به فهم و درک عمیق تر و بهتر ارزش و نقشی می رسد 
که برندها در برآورده س��اختن تجربه های متمایز و راضی کننده برای 
مصرف کنن��ده بازی می کنند. برندهای غالب و برتر در حوزه و صنعت 
کاری خودش��ان مانن��د گوگل، آم��ازون، فیس بوک و اپ��ل که به طور 
فوق العاده از گس��ترش فناوری موبایل و دیجیتال بهره می برند، به طور 
قابل توجهی س��طح انتظارات مش��تری را باال برده اند و از طرف دیگر 
تجربه اس��تفاده از برند را بهبود بخش��یده اند. ارتباط��ات به طور کلی 
یکپارچه، مرتبط با موضوع و به طور روزافزون مبتنی بر خلق یک زیست 
بوم از محصوالت، خدمات، اطالعات و سرگرمی های یکپارچه هستند: 
هم در عرصه دیجیتال و هم در عرصه محصوالت فیزیکی.  در این عصر 
اشباع شده از اطالعات، دیگر دسترسی به ابر اطالعات و زیرساخت های 
مرتبط با آن کاربری خاصی ندارد.  ش��دت و وس��عت فرصت ها برای 
ارتباطات نیازمند درجه باالتری از ش��فافیت داخلی و تعهد به برند به 
منظور اطمینان یافتن از وجود یکپارچگی در سطح سازمان ها و تزریق 

سرعت در بازار است. 
عالوه بر این مش��تری توانمند شده از طریق شبکه های اجتماعی 
در عص��ر تجربه در حال حاضر قدرت��ی فراتر از هر دوره دیگری در 
اختی��ار دارد. در این دنیای ارتباطات دوس��ویه، طرفداری، تاثیر و 

تعامل قوانین جدید خلق یک برند هستند. 
عصر شما در برندینگ

همچنان که فناوری دیجیتال به باز کردن راه خود در هر جنبه از 
زندگی ما ادامه می دهد و بخش بیش��تری از آنچه در واقع هستیم، 
روی س��رورهای اطالعاتی و ه��ارد درایو ها ذخیره می ش��ود، عصر 
تجربه در حال بخشیدن موقعیت وجودی خود به یک عصر جدید با 
محاسبات فراگیر است.  وقتی زیست بوم ها کامال یکپارچه می شوند 
و حس��گرها )روی بدن ه��ای م��ا، در داخل منازل ما ی��ا در داخل 
دس��تگاه های مورد استفاده ما( می توانند به شیوه های نو با یکدیگر 
ارتباط گرفته و با هم صحبت کنند؛ زنجیره های ارزش افراد مختلف 
را به صورت تک به تک مورد شناسایی قرار داده و در ادامه می بینیم 
که اکوسیس��تم ها تبدیل به مجموعه ای مش��خص و از پیش تعریف 
ش��ده از برندها می شوند که تجربه های ش��خصی سازی شده ای را 
برای هر فرد خلق می کنند. با ارتباط دادن کس��ب و کارها به افراد و 
افراد به یکدیگر، در واقع امکان و فرصتی برای برندها ایجاد می شود 
تا به تحقق ارزش های شخصی و ارزش های کسب و کارها بپردازند. 

راهکار...
از طریق��ی که ما به مدیریت برندهای ش��خصی خود می پردازیم 
و بخش های��ی از خودم��ان را از طریق ش��بکه ها و زیرس��اخت های 
اجتماع��ی مختلف – برای دنیای تجارت شخصی س��ازی ش��ده ای 
به اش��تراک می گذاریم که به صورت روزافزون از اطالعات و سوابق 
خری��د یا حتی مکان های بازدید ما اطالع دارند؛ با برندهایی روبه رو 
می ش��ویم که محصوالت، رویدادها، خدمات و پیش��نهادهایی را بر 
مبنای چه بودن و کجا بودن و چه زمانی بودن خلق کرده و روز به 
روز ب��ه ما عرضه می کنن��د.  برندهایی که تالش می کنند در »عصر 
شما« نقش رهبری داشته باشند باید انسان ها و نوع بشر را در قالب 
اطالعات بشناسند، برداشت های منحصر به فرد از وی داشته باشند 
و تجربه ای به واقع شخصی س��ازی ش��ده برای ارضای نیازهای نوع 

بشر برای وی عرضه کنند. 
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تبلیغاتخالق

BRANDکارگاهبرندینگ

اگر ش��خصا مدیریت بخش تبلیغاتی ش��رکتی را 
برعه��ده دارید یا با هر هدفی در پی خلق داس��تانی 
جذاب هستید، گمان می کنم از مطالعه هشت تبلیغ 
آتی نهایت استفاده را ببرید. در شماره قبل این مقاله 
چه��ار کمپین  برتر را م��رور کردیم و اکنون به چهار 

مورد دیگر خواهیم پرداخت. 
5- کوکاکوال: جویی گرین

این تبلیغ از س��وی یک��ی از آژانس های همکار به 
ن��ام Weidert Group به من معرفی ش��د. تیزر 
تبلیغات��ی کوکاک��وال با حض��ور جو گری��ن، بازیکن 
افس��انه ای فوتبال آمریکایی، در س��ال ۱۹7۹ روانه 
بازار ش��د. تاثیر این کمپین به قدری بود که تا امروز 
از آن به عن��وان یک��ی از تاثیرگذارترین کمپین های 
تاریخ یاد می ش��ود. در این ویدئ��و جو گرین با پایی 
آس��یب دیده در حال خروج از ورزشگاه است. در این 
میان پس��ری کوچ��ک همراه با بط��ری کوکاکوال به 
وی نزدیک می ش��ود و اینچنین از قهرمان محبوبش 
تعریف می کند: »جو، تو بهترینی«. سپس آن کودک 
از روی س��خاوت کوکای خ��ود را به وی می دهد. در 
پایان نیز جو پس از نوش��یدن ک��وکا پیراهنش را به 
سوی پسربچه پرتاب می کند. در پایان چهره کودک 
پس از دریافت پیراهن بازیکن موردعالقه اش بس��یار 

دیدنی است. 
 Weidert گرگ لینمانس��تون، صاحب آژان��س
Group، نظ��ر جالب��ی در م��ورد این کلی��پ دارد: 
»کلیپ کوکاکوال داس��تانی جالب در مورد شکست، 
تالش و دوس��تی میان قهرمانان و طرفداران شان را 
روایت می کند. مش��اهده رابط��ه صمیمی میان جو 
گرین با طرفدار خردس��الش بی تردید تا مدت ها در 
ذه��ن مخاطب باقی خواهد ماند«. تردید ندارم که با 
نگاهی به این کلیپ 6۰ ثانیه ای به خوبی اهمیت این 

تعریف و تمجیدها را درک خواهید کرد. 
موفقی��ت کلیپ جو گرین باعث ش��د تا کوکاکوال 
همچنان به ش��یوه تبلیغاتی س��لبریتی محور وفادار 
بماند. براین اساس آنها بارها و بارها از شخصیت های 

مشهور دنیای ورزش به خوبی استفاده کرده اند. 
6- کانن: رویاپردازی زنده و طوالنی

این تبلیغ فوق العاده شرکت کانن برای جذب نگاه 
مخاطب نه فقط روی عکاس های حرفه ای، بلکه روی 
ماجراجویان نترس که از محصوالت شرکت استفاده 
می کنند، تمرکز کرده است. بخش نخست این کلیپ 
تجربه ه��ای جالبی مانن��د س��واری روی زرافه را به 
تصویر می کش��د. به عالوه در کنار این موقعیت های 
عجیب مخاطب شاهد صحنه هایی تقریبا معمولی نیز 
هس��ت. به عنوان مثال، پدری ک��ه در حال باال رفتن 
از سقفی یخی اس��ت، درحالی که هیچکس نمی داند 
ب��رای چه ای��ن کار را انج��ام می ده��د. اگرچه تمام 
صحنه های ابتدایی کلی��پ به معنای فنی کلمه زیبا 
و چشم نواز نیس��تند، اما در پایان همان صحنه ها را 
در قاب تصاویر ثبت ش��ده از طریق دوربین های کانن 
مشاهده خواهیم کرد. در این زمان همراه با موسیقی 
متن شنیدنی کلیپ شاهد نمایش متنی روی تصویر 
هس��تیم: رویاپردازی زنده و طوالنی مدت. با نمایش 
این متن حس ماجراجویی در مخاطب بیدار خواهد 
ش��د. تنها انتقاد م��ن به این کلیپ بخ��ش پایانی و 
نمای��ش ش��عار تبلیغات��ی کانن اس��ت. در واقع این 
بخش می توانس��ت بس��یار بهتر و جذاب ت��ر از آنچه 
هس��ت، تهیه شود. اما با توجه به کیفیت باالی بقیه 
بخش های این کلیپ به راحتی امکان چشم پوش��ی از 

این نقطه ضعف وجود دارد. 
7- مینی: پیروزی کوچک

ش��رکت خودروسازی مینی برندی شناخته شده در 
زمینه تولید اتومبیل های کوچک در بریتانیاست. برند 
Bmw در س��ال 2۰۰۰ تمام س��هام مینی را خرید و 
از آن زم��ان این برند محبوب به عنوان زیرش��اخه غول 

آلمان��ی فعالیت می کن��د. تبلیغی ک��ه در اینجا از آن 
صحبت می کنم، ش��باهت بس��یاری به کمپین موفق 
فولکس واگن در دهه 6۰ میالدی دارد. شاید تا به حال 
نام کمپین »کوچک فکر کن« به گوش تان خورده باشد. 
این کمپین فولکس واگن در زمان خود تحولی شگرف 
در عرصه بازاریابی و تبلیغات به پا کرد. با درنظر داشتن 
این پس زمینه اجازه دهید به س��راغ کمپین »پیروزی 
کوچک« برویم. در این تبلیغ تیم فنی مینی به اشکال 
مختلف قصد نمایش مزیت های انسان هایی کوچک تر 
از دیگران را دارد. به عنوان مثال در زمینه مبارزه تن به 
تن در روم باس��تان روی مزیت چابکی هیکل کوچک 
تاکید می ش��ود. همچینن در مس��ابقات بوکس نیز با 
نمایش تصوی��ری از مهارت های مبارزی ریز اندام پیام 
شرکت به خوبی منتقل می  شود. عالوه بر تصاویر زیبا در 
وسط صفحه عبارت های روحیه بخشی نیز به نمایش در 
می آید. به عنوان مثال شعار »فرد کوچک نترس است« 
یا »فرد کوچک بیش��تر تالش می کند« بر تاثیرگذاری 
کلی��پ می افزاید. اگر اندکی زودتر با این کلیپ آش��نا 
می ش��دم، در هفت��ه ملی کس��ب وکارهای کوچک آن 
را به نمایش می گذاش��تم. در واقع شیوه عملکرد برند 
مینی باتوجه به اندازه ماش��ین های تولیدی اش کامال 
هوش��مندانه بود. آنها صحنه هایی با حضور انسان را به 
مخاطب عرض��ه کردند. مخاطب نیز آنه��ا را به عنون 
تمثیلی از ماش��ین های مینی درک ک��رد. این یکی از 
بهترین ش��یوه های انتقال غیرمس��تقیم پیام در تاریخ 

تبلیغات به حساب می آید. 
8- ردبول: پرسش فضایی

گاه��ی اوق��ات برندها نی��از دارند ک��ه بزرگ تر از 
آنچ��ه هس��تند، فکر کنند. ش��اید در وهله نخس��ت 
ای��ن نکته در تضاد کامل با اس��تراتژی فولکس واگن 
و کمپی��ن »کوچک  فکر کن« باش��د، با این حال در 
زمین��ه بازارایابی و تبلیغات هیچ گاه نمی توان به یک 
راهکار بس��نده کرد. براین اس��اس برخ��ی از برندها 
نظی��ر ردبول با صرف نظر ک��ردن از الگوی برندهایی 

نظیر فولکس واگن به س��راغ ماجراجویی های بزرگ 
رفته اند. هنگام مش��اهده کلیپ ردب��ول ما با فردی 
مصمم در راس��تای ثبت رک��وردی فوق العاده مواجه 
خواهیم ش��د. صرف نظر از ادام��ه کلیپ تا همین جا 
هم ردبول س��وژه مناس��بی برای جلب نگاه مخاطب 
دست وپا کرده اس��ت. در حقیقت شکستن رکوردها 
همیش��ه مورد توجه م��ردم قرار دارد. ب��ا این حال 
فعالیت تحس��ین برانگیز ردب��ول در زمینه حمایت از 
فرد موردنظر در راس��تای شکس��تن رکوردی کامال 
عجیب و دیوانه کننده اس��ت: پرسش از سطح باالی 
جو. در ابتدا ما شاهد صحبت های تیم فنی با فلیکس 
باوم گارتنر، فضان��ورد ردبول، در مورد پرش و نکات 
ایمن��ی هس��تیم. در این می��ان ناگه��ان فلیکس از 
سفینه اش بیرون می پرد. به همین سادگی دلهره ای 
عجیب به مخاطب منتقل می ش��ود. بقیه این کلیپ 
6 دقیقه ای صرف نمایش مسیری که فضانورد ردبول 
طی می کند، می شود. در نهایت نیز با باز کردن چتر 
نجات وی روی سطح زمین فرود می آید. نکته جالب 
اینکه با بازشدن چتر نجات مخاطب لوگوی ردبول را 
روی آن به صورت کامال واضح مش��اهده خواهد کرد. 
بی تردی��د موفقیت این کلیپ تنه��ا از طریق میزان 
تماش��اگرش سنجیده نخواهد ش��د. در حقیقت تیم 
ردبول س��نتی کامال جدی��د را در دنیای تبلیغات بنا 
نهاد. براین اس��اس با انجام  کاره��ای عجیب وغریب 
نه تنها جذب مخاطب خواهیم کرد، بلکه به علم )در 

اینجا فضانوردی( نیز کمک شایانی می کنیم. 
هش��ت تبلیغی ک��ه در اینجا بررس��ی کردیم تنها 
بخش��ی از تح��والت و نوآوری های دنی��ای تبلیغات 
محس��وب می ش��ود. به عنوان ف��ردی که ب��ه دنبال 
ایده های الهام بخش است، فرآیند جست وجوی مداوم 
را فراموش نکنی��د. بی تردید نظرخواهی از دیگران و 
مشاهده تبلیغات مورد عالقه آنها یکی از راهکارهای 
مناسب برای کسب ایده های تازه محسوب می شود. 
hubspot :منبع
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تشخیص نیاز های مشتری بالقوه
 به عنوان یک فروش��نده، نقش شما کمک به مشتریان بالقوه 
برای حل مش��کالت و مس��ائل و خلق فرصت های جدید است. 
محص��ول یا خدمت ش��ما موجب بهبود موقعیت ش��ما به طرق 
مختلف  می شود، اما پیش از اینکه بتوانید به مشتری بالقوه خود 
نش��ان دهید که بهبود یا ارتقای موقعیت به چه ش��کلی صورت 

می پذیرد، باید پرده از نیاز های آنها بردارید. 
پیدا کردن نیازهای یک مش��تری بالقوه تا حد زیادی ش��بیه 
به جلس��ه قرار مالقات با یک پزش��ک است. مش��تری بالقوه به 
این دلیل تمایل به صحبت و گفت وگو با ش��ما دارد که می داند 
مش��کل یا مسئله ای دارد، اما ممکن است ماهیت خاص مشکل 

خودش را نمی شناسد یا اطالعی از آن ندارد. 
همانند یک پزشک، وظیفه شما طرح پرسش هایی ریز و دقیق 
برای شناسایی نشانه های اصلی و سپس استفاده از آن اطالعات 
به منظور تش��خیص یک راه عالج )خوش��بختانه، در این مورد 

محصولی که در حال فروش آن هستید( است. 
کاری کنید که مشتری بالقوه شما احساس راحتی داشته باشد

اولین قدم  تش��خیص دادن س��طحی از آرام��ش و راحتی به 
مشتری بالقوه خودتان است. 

مطمئنا در ادامه تعدادی س��ؤال برای تحقیق و جست وجو در 
رابط��ه ب��ا نیازهای وی مطرح خواهید کرد و اینجاس��ت که اگر 
مشتری بالقوه مورد نظر احساس راحتی با شما نداشته باشد، با 
صداقت کامل به این پرسش ها پاسخ نخواهد داد. یکی از راه های 
مؤثر برای القای حس راحتی به مشتری نشان دادن این موضوع 
است که به خوبی موقعیت وی را درک کرده اید. اگر پیش از این 
و در زمان مناس��ب تکالیف و وظایف خود را به خوبی انجام داده 
باشید و س��ؤال هایی را برای تعیین و تشخیص شرایط فروختن 
به مش��تری طرح کرده باشید و نیز تحقیقاتی از طریق اینترنت 
و… در رابطه با او و نیازهایش انجام داده باشید؛ در این مرحله 
به خوبی می توانید به طور خالصه ش��رایط او و درک و برداش��ت 
خود از آن را برایش بیان کنید و س��پس از وی بخواهید آنها را 
تأیی��د کند. در این مرحله اگ��ر وی بتواند به مهارت، تخصص و 
حرفه ای بودن ش��ما ب��اور پیدا کند، خیل��ی راحت تر و بهتر در 
رابطه با مش��کالت خودش و چگونگی رفع آنها با ش��ما صحبت 

می کند. 
نیازهای مشتری بالقوه خود را پیدا کنید

وقتی یخ ش��کل گرفته در رابطه را شکستید، باید یک ذهنیت 
کلی از فکر و شرایط فکری او به دست بیاورید. 

برای این کار با چند سؤال کلی شروع کنید، مثل »بزرگ ترین 
هدف ش��ما در حال حاضر چیس��ت؟ چه چیزی مانع از رسیدن 
ش��ما به آن هدف می ش��ود؟ چه قدم هایی ب��رای فائق آمدن بر 
آن مشکل برداشته اید؟« این پرسش ها به راحتی بزرگ ترین نیاز 
مش��تری بالقوه شما را مش��خص می کند و نیز نوع نگاه او به آن 

مشکل و طرز فکرش را تا حدودی مشخص می کند. 
حاال که مهم ترین مس��ئله یا مس��ائل موجود در برابر مشتری 
بالق��وه و نوع نگاه او ب��ه آنها را درک کردی��د، می توانید قدری 
عمیق تر ش��ده و به طرح پرس��ش هایی برای ریزه کاوی بیش��تر 

اقدام کنید. 
در ای��ن مرحل��ه می توانید ب��ا طرح پرس��ش هایی در رابطه با 
گذش��ته آغاز کنید که به ش��ما در تش��خیص یک پایه و اساس 

حداقلی کمک می کند. 
مثال اگر در حال فروش محصوالتی در رابطه با افزایش کارایی 
هس��تید، می توانی��د با طرح پرس��ش هایی درخصوص چگونگی 
عملکرد کارکنان مش��تری در گذشته آغاز کنید و سپس ببینید 
ک��ه میزان عملکرد آنها در حال حاضر چگونه ارزیابی می ش��ود، 
اینکه انتظار مشتری بالقوه از عملکرد بهینه برای آنها چیست و 
اینکه مش��تریان آنها چه برخورد و برداشتی از میزان و کیفیت 
عملکرد آنها داش��ته اند... این خط سیر پرسش ها برداشتی کلی 
از چگونگی روند تغییر نیازهای مش��تری در گذش��ته نه چندان 
دور در اختیار شما قرار می دهد و اینکه می فهمید چه فاصله ای 
از هدف تعیین شده برای آنها توسط شما در مرحله قبل دارند. 

سطح رضایت مراجعه کننده خود را پیدا کنید
اگر به نظر می رس��د که وضعیت فعلی عملکرد مشتری بالقوه 
ش��ما نسبت به قبل بهتر شده اس��ت، وظیفه شما جست وجو و 
کاوش برای یافتن راه و روش هایی است که این عملکرد وی باز 
هم نس��بت به قبل بهتر ش��ود. طرح پرسش هایی از قبیل اینکه 
»آی��ا از عملکرد فعلی خود راضی هس��تید؟ در چه زمینه هایی 
خواهان بهب��ود عملکرد خود هس��تید؟« می توان��د زمینه های 
فرصتی را که در آنها محصول یا خدمت ش��ما بتواند به مشتری 
کمک کند به شما معرفی کند. از طرف دیگر، اگر مشتری بالقوه 
شما نس��بت به عملکرد قبلی خودش واقعا در وضعیت ضعیفی 
قرار داش��ته باش��د، می توانید با کاوش و جست وجوی بیشتر به 

عمق مشکل و مسئله دست پیدا کنید. 
اغلب بهترین روش برای پرده برداش��تن از مشکل اصلی طرح 
مکرر پرسش »چرا؟« اس��ت. به عنوان مثال، اگر مشتری اعالم 
می کن��د که از تع��داد خطاهای رخ داده در حی��ن فرآیند ورود 
اطالعات ناراضی اس��ت، از او بپرسید، »چرا کارکنان شما درصد 
خطای بیش��تری دارند؟«  چرا که مثال ممکن اس��ت بگوید در 
کار کردن با یک نرم افزار جدید در حال س��عی و خطا هس��تند. 
در نتیجه این س��ؤال و جواب ها ممکن است به این نتیجه مثال 
برسید که سیستم و برنامه جدید با سیستم پیش فرض مجموعه 
آنها همخوانی کافی ندارد و اینگونه برداش��تی بهتر و کامل تر از 
مش��کل و مسئله ای که مشتری بالقوه ش��ما با آن روبه رو است 

به دست می آورید. 
سخن پایانی... 

طرح پرس��ش های تش��خیصی یک ابزار قدرتمن��د در فرآیند 
فروش به حساب می آید، چرا که نه تنها به شما کمک می کند تا 
نیازهای مش��تری بالقوه خود را شناسایی کنید، بلکه به مشتری 
ه��م این نیازه��ا و عامل آن نیازها را نش��ان می دهد. هس��تند 
مشتریانی که اصال به طور کامل و صحیح وضعیت خود را تحلیل 
و بررس��ی نکرده اند و در واقع چیزی که از آن تحت عنوان یک 
نی��از نام می برند، تنها نش��انه ای از یک نیاز عمقی تر اس��ت که 

پرسش های شما می تواند به حل شدن آنها کمک کند. 
ibazaryabi :منبع

بازاریابیخالق

کارگــاهفـروش

ایجاد یک کسب وکار موفق در زمینه تجارت آنالین 
یا فروشگاه اینترنتی نیازمند تالش و کار بی وقفه است. 
در این فرآیند شما نه تنها باید توسعه کسب وکارتان را 
مدیریت کنید، بلکه نیازمند جمع آوری اطالعات، تنظیم 
صفح��ات مربوط به محص��والت، راه ان��دازی بازاریابی 
ایمیل محور و بسیاری کارهای دیگر به منظور تضمین 

رشد کسب وکارتان هستید. 
به طور کامال واضح، ش��ما قادر به انجام همه کارها 
به تنهایی نیس��تید. براین اس��اس نیاز ب��ه ابزارهای 
مناس��ب به منظور خودکارس��ازی بخشی از کارهای 
پی��ش رو، تحلی��ل و جمع آوری اطالع��ات و افزایش 

ترافیک و فروش سایت پدیدار می شود. 
خوش��بختانه اکنون ش��ما نیازی به ص��رف تمام 
بودج��ه بازاریابی تان برای دس��تیابی ب��ه این اهداف 
ندارید. در واقع اکنون ابزارهای کارآمد و البته رایگان 
زیادی در دسترس ما قرار دارند. در این مقاله نگاهی 
ب��ه بهترین ابزارهایی ک��ه می توانیم کارمان را با آنها 

شروع کنیم، خواهیم انداخت. 
Mailchimp -1

بازاریابی ایمیلی یکی از بخش های مهم در تجارت 
آنالین است. در حقیقت این فرآیند در همه بخش ها 
نظیر توس��عه کمپین تاثی��ر دارد. هنگامی که نوبت 
ب��ه تهیه فهرس��تی از ایمل ها می ش��ود، هیچ ابزاری 
بهت��ر از Mailchimp نخواه��د بود. خوش��بختانه 
این ابزار به صورت رایگان در اختیار عالقه مندان قرار 
گرفته اس��ت. اگر نگاهی به آمارها بیندازیم، این ابزار 
با ۱٤ میلی��ون کاربر فعال گزین��ه ای جذاب به نظر 
می رس��د. به عالوه Mailchimp تنها ابزاری است 
که سرویس رایگان نامحدود به کاربران ارائه می دهد. 
شیوه اس��تفاده: به عنوان یک کسب وکار آنالین یا 
فروش��گاه اینترنتی از این ابزار برای ساخت فهرست 
ایمیل ه��ای هدف و ارس��ال خودکار پیام اس��تفاده 
کنی��د. به عالوه امکان یافت��ن مخاطب های هدف با 

استفاده از اطالعات خریدشان نیز وجود دارد. به این 
ترتیب ارس��ال ایمیل به تمام خری��داران امکان پذیر 

خواهد بود. 
توصی��ه: اگرچ��ه Mailchimp اب��زاری رایگان 
محس��وب می ش��ود، اما تنها امکان ارائه سرویس به 
2هزار مشتری را خواهید داشت. بی تردید تنها نکته 

منفی این ابزار همین امر است. 
Hubspot CRM -2

اداره ی��ک کس��ب وکار در برگیرن��ده فرآیندهای 
مختلف��ی نظیر جم��ع آوری اطالع��ات، تحلیل آنها 
و عیب یاب��ی فرآیندهای فروش اس��ت. در این میان 
شما به ابزاری مطمئن برای انجام تمام این فرآیندها 
ب��دون حتی اندکی خطای محاس��باتی نی��از دارید. 
خوش��بختانه Hubspot CRM )سیستم مدیریت 
رابطه با مش��تریان( ابزاری فوق الع��اده برای کاهش 
حجم کارهای مان است. این ابزار جذاب سرویس های 
متنوعی را در قالب یک برنامه به کاربر ارائه می کند. 
براین اس��اس با اس��تفاده از داش��بورد درونی برنامه 
ام��کان مدیری��ت فرآیند بازاریابی و فروش ش��رکت 
به راحت��ی فراه��م خواهد ش��د. نکته مثب��ت اینکه 
برنامه ریزی در این برنامه برای همیشه رایگان است. 
ش��یوه اس��تفاده: Hubsopt CRM  به شما در 
زمینه مدیریت هرآنچه در فرآیند فروش نقش دارد، 
کمک می کند. فقط بای��د اطالعات اولیه موردنیاز را 
در اختی��ار برنامه قرار دهید ت��ا در مراحل بعدی از 

کمک های بی نظیر آن بهره مند شوید. 
توصی��ه: Hubspot  ع��الوه ب��ر ای��ن نرم اف��زار 
برنامه ه��ای جداگانه ای ب��رای بازارایابی و فروش نیز 
دارد. بی تردید این نرم افزارها با رویکرد تخصصی شان 
کمک ش��ایانی به ش��ما در زمینه مدیریت بازاریابی 
و ف��روش خواهند کرد. با این حال برای اس��تفاده از 
آنه��ا باید مق��داری از بودجه تان را خ��رج کنید. اگر 
کسب وکارتان در ابتدای راه است، به نظر استفاده از 

نسخه CRM پاسخگوی نیازهای تان باشد. 
Neilo AB Testing -3

به عن��وان ی��ک کس��ب وکار در ح��وزه تج��ارت 

الکترونیک��ی ش��ما به توس��عه م��داوم فروش��گاه و 
وب سایت تان از طریق آزمایش استراتژی های جدید 
و تکنیک های نوین نیاز خواهید داشت. در واقع بخش 
بزرگ��ی از تالش های هر ش��رکتی در حوزه بازاریابی 
معطوف به چنین فعالیتی است. به طور معمول برای 
انتخاب بهترین اس��تراتژی از آزمایش های دارای دو 

متغیر )استراتژی A وB(استفاده می شود. 
 Neilo AB Testing در ای��ن زمین��ه برنام��ه
یک��ی از بهتری��ن گزینه های س��ازگار ب��ا الگوریتم 
WordPress محسوب می ش��ود. خوشبختانه این 
برنامه عالوه بر نس��خه پولی یک نمون��ه رایگان نیز 
روانه بازار کرده است. براین اساس با نصب این برنامه 
امکان استفاده از سرویس های اساسی راه اندازی یک 

آزمایش موفق وجود خواهد داشت. 
ش��یوه اس��تفاده: عالوه ب��ر امکان مقایس��ه نتایج 
آزمای��ش از طری��ق Neilo AB Testing  امکان 
مش��اهده نقش��ه ای جامع حاوی تاثی��ر انتخاب های 
مشتریان روی س��ایر جنبه های کس��ب وکارتان نیز 
وج��ود دارد. ای��ن بخ��ش بی تردی��د تاثیرگذارترین 

سرویس رایگان این نرم افزار محسوب می شود. 
توصیه: با اس��تفاده از نقش��ه جامع این ابزار عالوه 
ب��ر مش��اهده تاثیرپذی��ری س��ایر بخش ه��ا، امکان 
مش��اهده نقاط قوت و ضعف وب سایت مان نیز وجود 
خواهد داش��ت. براین اس��اس با مشاهده بخش هایی 
که بیش��ترین کلیک را دریاف��ت کرده اند از کیفیت 
مناسب آنها مطمئن خواهید شد. این درحالی است 
ک��ه بخش های��ی با بازدی��د و کلیک کمت��ر نیازمند 

توسعه و تحول اساسی هستند. 
Elementor-4

به م��وازات اینک��ه کس��ب وکار آنالین مان رش��د 
می کند، زم��ان تجدیدنظر در قالب ظاهری س��ایت 
و تحول تجربه کاربردی فرا می رس��د. طراحی مجدد 
قالب سایت همیش��ه یکی از پرهزینه ترین کارها در 
تجارت آنالین به حساب می آید. خوشبختانه اکنون 
با استفاده از Elementor دیگر نیازی به پرداخت 
چنین هزینه های سنگینی نیست. اگر وب سایت تان 

الگوریتم WordPress اداره می ش��ود،  براس��اس 
با نصب ای��ن افزونه به راحت��ی از طرح های جدید و 
رایگان برخوردار خواهید ش��د. نکت��ه مهم این ابزار 
ام��کان اس��تفاده از قالب ه��ای جدید ب��دون نیاز به 
آگاه��ی از برنامه نویس��ی یا ش��یوه های طراحی وب 

است. 
شیوه استفاده: Elementor  یک برنامه منبع باز 
به حساب می آید. نسخه های پیشنهادی از سوی این 
برنامه توس��ط ویراس��تار آنالین طراحی می شود. به 
این ترتیب با اس��تفاده از این اپ عالوه بر مش��اهده 
قالب ه��ای آماده ام��کان طراحی قال��ب دلخواه نیز 
وجود خواهد داش��ت. در این راستا تنها کافی است 
ویژگی ه��ای موردنظرم��ان را از داخ��ل من��وی این 
اب��زار انتخاب کنیم. عالوه برای��ن، کاربران می توانند 
صفحات خود را، در صورت تمایل، به فروش بگذارند. 
به این ترتیب حتی برای کسانی که در عرصه تجارت 
آنالین فعالیت ندارند، استفاده از Elementor  یک 

منبع درآمد کمکی به حساب خواهد آمد. 
توصیه: Elementor  عالوه بر ارائه س��رویس در 
زمینه طراحی قالب وب سایت در زمینه تبلیغات نیز 
حرف ه��ای زیادی برای گفتن دارد. براین اس��اس با 
اس��تفاده از خدمات جانبی این برند به راحتی آگهی 
تبلیغاتی تان را طراحی کنید و با دیگران به اشتراک 
بگذارید. خوشبختانه همه این کارها به صورت کامال 

رایگان صورت می پذیرد. 
نتیجه گیری

مدیریت و توس��عه کس��ب وکار اینترنت��ی و به ویژه 
تجارت آنالین نباید فعالیتی سخت و دشوار تلقی شود. 
ت��ا زمانی که برترین ابزارها را در کنارتان دارید، توانایی 
دستیابی به تمام اهداف تان با اختصاص کمترین هزینه 
و تالش را خواهید داش��ت.  بی ش��ک به محض اینکه 
کسب وکارتان شروع به رشد کند، شما قادر به استفاده 
از ابزارهایی بهتر و قدرتمندتر خواهید بود. تا آن زمان به 
چهار ابزاری که در این مقاله معرفی شد، شانسی برای 

خودنمایی و جلب نظر برندتان بدهید. 
entrepreneur :منبع

کسب سود بیشتر بدون هزینه اضافه
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 آنچه باید قبل از تأسیس
سازمان غیرانتفاعی بدانید

آیا ش��ما آرزوی ایجاد س��ازمانی غیرانتفاعی ب��رای حمایت از 
جنبش��ی خاص را دارید که همواره مورد عالقه تان بوده اس��ت؟ 
مردم روزبه روز بیش��تر مایل می شوند برای پشتیبانی از سازمانی 
غیرانتفاع��ی ی��ا حتی ایجاد آن کاری انجام دهند. اگر ش��ما هم 
جزء این افراد هس��تید، قبل از اینکه ش��روع به کار کنید، موارد 

زیر را درنظر بگیرید. 
اصول سازمان غیرانتفاعی

 آی��ا می دانی��د س��ازمان غیرانتفاعی چیس��ت؟ م��ن با برخی 
اف��راد به ص��ورت اتفاقی مالقات داش��ته ام که تص��ور می کردند 
شرکت های ش��ان می توانند به عنوان س��ازمانی غیر انتفاعی واجد 
 ش��رایط باشند، زیرا آنها سود نداش��ته اند. متأسفانه، در حقیقت 
این گون��ه نیس��ت و این عدم س��ود دهی ش��رط الزم محس��وب 
نمی ش��ود. در حالی که هدف کسب وکار ایجاد سود است، هدف 
یک س��ازمان غیر انتفاعی نیز سودرس��انی به یک جنبش است. 
هرگونه پولی که س��ازمان به دس��ت می آورد، چ��ه از کمک های 
مالی، چه از درآمد   های حاصل از عضویت، کمک هزینه یا فروش 
محصول، برای منفعت رس��انی به یک جنبش هزینه می ش��ود تا 

اینکه به مؤسس سودی برساند. 
چن��د نوع س��ازمان غیرانتفاعی وج��ود دارد. درحقیقت، اداره 
مالیات بر درآم��د )در آمری��کا( 27 ن��وع مختل��ف س��ازمان های 
غیر انتفاعی از جمل��ه خدمات نگهداری از کودکان و انجمن های 
بازنشس��تگی معلم��ان را شناس��ایی کرده اس��ت. ب��ا این حال، 
شایع ترین نوع س��ازمان غیر انتفاعی، سازمان )٣()c(5۰۱ است. 
به طور معمول، بسیاری از ما وقتی واژۀ غیر انتفاعی را می شنویم، 
تصویر س��ازمان های خیریه یا بنیاده��ای خصوصی به ذهن مان 

خطور می کند. 
به طور کلی، اکثر سازمان های غیر انتفاعی در دولت های فدرال 
و ایالتی دارای وضعیت معاف از مالیات هس��تند. با این حال، برای 
به دست آوردن این وضعیت، باید زمانی که شروع به تأسیس این 
سازمان می کنید، آن را تحت عنوان سازمان غیر انتفاعی تأسیس 
کنید. همچنین باید مس��تندات و مالیات ه��ا را به صورت منظم 

ارائه دهید تا اصول سازمان غیرانتفاعی را رعایت کرده باشید. 
برخالف یک کس��ب و کار، س��ازمان غیر انتفاع��ی مالک ندارد، 
بلکه توسط هیأت مدیره اداره می شود. هیأت مدیره برای تضمین 
مطابقت فعالیت های س��ازمان غیر انتفاعی با مأموریتش و اینکه 
آیا از پول خود درس��ت استفاده و از قوانین و مقررات مربوط به 
س��ازمان غیرانتفاعی تبعیت می کند یا خیر مسئول است. گاهی 
اوقات، اعضای هیأت مدیره نیز عملیات روزانه ای را اجرا می کنند. 

آیا شما باید سازمانی غیرانتفاعی تأسیس کنید؟ 
اکن��ون که اصول اولیه را می دانید، قبل از تأس��یس س��ازمان 

غیرانتفاعی، به این سؤاالت پاسخ دهید: 
- آیا س��ازمان غیرانتفاعی ش��ما، ارگانی ضروری  اس��ت؟ اگر 
س��ازمان دیگری وجود داشته باش��د که از همین هدف حمایت 
می کند، س��ازمان غیرانتفاعی ش��ما ممکن است در رقابت دچار 
مش��کل شود؛ به ویژه اگر آن س��ازمان به خوبی جا افتاده و میان 
مردم معتبر باش��د. به یاد داشته باشید، هدف نهایی یک سازمان 
غیرانتفاعی، حمایت از جنبشی  است که برای شما اهمیت دارد، 
ن��ه ب��رای رقابت با یک س��ازمان دیگر! در ای��ن وضعیت ممکن 
اس��ت با اهدا کردن و یا داوطلب ش��دن برای کمک به س��ازمان 
غیرانتفاعی دیگری، به جای تأسیس سازمان خودتان، سودمندتر 

عمل کنید. 
- آی��ا ویژگی ه��ای الزم ب��رای جذب مردم جه��ت حمایت از 
س��ازمان را دارید؟ تأسیس سازمان غیرانتفاعی و نگاه داشتن آن 
نیاز به انرژی و ش��ور و ش��وق زیادی دارد. شما باید شور و شوق 
خود را برای مأموریت تان حفظ کنید و می توانید این اش��تیاق را 
ب��ه دیگران، از جمله اعضای هیأت مدی��ره، کارکنان، داوطلبان و 

اهدا کنندگان نیز القا کنید. 
- مناب��ع مالی را از کج��ا تأمین می کنید؟ اکثر س��ازمان های 
غیرانتفاع��ی پول خ��ود را از اهداکنن��دگان دریافت و از دیگران 
درخواس��ت کمک  برای تأمی��ن امور مالی خود می کنند. ش��ما 
می توانید حق عضویت یا محصوالت )یا ترکیبی از هردو( را برای 
جمع آوری پول به فروش برس��انید. به عنوان مثال، س��ازمانی که 
از حف��ظ حیات وحش حمایت می کند، ممکن اس��ت مردم را به 
عضویت ساالنۀ 5۰ دالری تشویق کند. شما همچنین می توانید 
تقویم یا کیس��ه هایی مخصوص حمل وس��ایل به فروش برسانید 
ی��ا این محصوالت را به عنوان انگیزه ای برای تش��ویق کمک های 

مالی عرضه کنید. 
- مهارت ه��ای مدیریت��ی من چگونه اس��ت؟ اگرچه س��ازمان 
غیر انتفاعی س��ودی به صاحب کس��ب وکار نمی رس��اند، اما شما 
می توانی��د به کارمن��دان خود حقوق مناس��بی بدهی��د. با این 
ح��ال، از آنجا که حقوق س��ازمان های غیرانتفاعی معموال کمتر 
از حقوق هایی ا س��ت که در کس��ب و کار   های س��ودآور پرداخت 
می شوند، نیازمند مهارت های مدیریتی خوب برای جذب و حفظ 
کارکنان واجد  ش��رایط هستید. شما همچنین نیازمند استخدام، 
مدیریت و ایجاد انگیزه در داوطلبان افتخاری هس��تید که اغلب، 

پایه های سازمان غیر انتفاعی محسوب می شوند. 
نکاتی برای تأسیس سازمان غیرانتفاعی

 آیا برای تأس��یس س��ازمان غیرانتفاعی هیجان زیادی دارید؟ 
ب��ا یک بیانی��ه مأموریت و یک طرح کس��ب وکار ش��روع کنید. 
درس��ت مانند کسب وکاری سودآور، ش��ما نیاز به یک چشم انداز 
روش��ن و طرح تفصیلی دارید تا بهترین فرصت را برای موفقیت 
خود در س��ازمان غیرانتفاعی به دست آورید. شما می توانید ابزار 
برنامه ریزی کسب وکار را برای سازمان تان، به صورت آنالین پیدا 
کنید. دیگران را متقاعد کنید س��ازمان غیر انتفاعی شما متفاوت 
اس��ت و برای کمک به سازمان آنها را تش��ویق کنید. همچنین 
بای��د اهداف و معیارهای خاصی را برای س��نجش موفقیت خود 

داشته باشید. 
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وقتی رهبری یک س��ازمان را به عهده دارید، باید 
ب��رای تجربه ایده ها، فرآیندها و هر چیز تازه دیگری 

مشتاق باشید. 
هرچند این تجربه ها تنها زمانی مؤثر واقع می شوند 
که درک کنید در مسیر تجربه و آزمایش همیشه هم 
پیروز نمی ش��وید و گاهی ممکن اس��ت شکست در 

انتظارتان باشد. 
مدت��ی پیش مقاله ای در مورد ش��فافیت با عنوان 
»چطور در حال ساختن فرهنگ شفافیت هستیم؟« 
در ایمپک��ت )IMPACT(  نوش��تم. در این مقاله 
از ای��ن گفته ام که چطور تیم خ��ود را از همه چیز- 
البت��ه هر چیزی غی��ر از اطالعات ش��خصی حقوق 
ماهان��ه- مطلع می کنیم و چطور آنه��ا را در فرآیند 
تصمیم گیری برای تغییرات عمده س��ازمانی دخالت 

می دهیم. 
برای اینکه از ش��فافیت بیشتری برخوردار باشیم، 
در جلس��ه تیم رهبری خود در ماه فوریه آزمایش��ی 

ترتیب دادیم. 
 »بیایی��م به همه افراد تیم اجازه بدهیم س��ری به 
جلس��ات کاری مان بزنند و ب��ه حرف های مان گوش 

بدهند.«
وقت��ی باب چنین ای��ده ای را مطرح ک��رد، خیلی 
هیجان زده ش��دم. می خواس��تیم به تیم نشان دهیم 
نحوه تعامل م��ان با یکدیگر در تی��م رهبری چگونه 

است! 
ب��ا ای��ن کار همه می دیدن��د که ما چط��ور با هم 
مخالفت می کنیم، به بح��ث و تبادل نظر می پردازیم 
و در آخ��ر به طرح هایی می رس��یم ک��ه واقعا راه حل 
مش��کل مان باش��ند. این کار به تیم نشان می داد که 

نظرخواهی فصلی از کارکنان را جدی گرفته ایم. 
پس امتحانش کردیم. 

اوایل همه چیز واقعا عالی به نظر می رسید. 
اما بعد کمی عجیب و غیر عادی شد. 

پس مجبوریم شدیم برای مدتی جلسات را تعطیل 
کنیم. 

و بعد تصمیم گرفتیم دیگر تیم را به جلس��ات راه 
ندهیم. 

در نهایت، تصمیم گرفتیم نکات جلس��ات را با تیم 
در میان گذاشته و دیگر جلسات تیم رهبری را علنی 

برگزار نکنیم. 
 راه دوزخ را نیت های خوب هموار کرده اند

حقیقت این اس��ت ک��ه ما می خواس��تیم صادقانه 
»اسرار مگو« را برای تیم بازگو کنیم. 

من واقعا هیجان زده بودم که تیم به حرف های مان 
گوش می کند و شور و شوق تیم رهبری را برای کار 
در این حرفه می بیند، خوش��حال بودم که قرار است 
به آنها نش��ان دهیم شنوای صحبت های شان هستیم 
و س��عی می کنیم برای حمایت از همه، ترتیب دادن 
یک کس��ب وکار جذاب و داشتن اوقات خوش در آن 

هر چه در توان داریم بگذاریم. 
هرچن��د، چیزی ک��ه پس اولین اج��رای این ایده 
دریافتی��م این ب��ود که اگرچه با نهایت حس��ن نیت 
ورود به جلسات را برای تمام افراد سازمان آزاد کرده 
بودیم، این کار مانع گفت وگو می ش��د و می توانست 

بیش از آنکه مسئله ای را حل کند، مسئله ساز شود. 
اگر بخواهیم نسبت به تیم مان منصف باشیم، ورود 
آزاد کارمندان به جلسات نظر همه افراد تیم رهبری 
نب��ود. چند نف��ر از اعضا به من گفت��ه بودند که فکر 

می کنند ممکن است چنین اتفاقی بیفتد. 
ب��اب و من مخالف بودیم و فک��ر می کردیم نتیجه 
کارمان عال��ی خواهد بود. نیت م��ان خالص بود، اما 

اشتباه می کردیم. . . 
اینها دالیلی هس��تند که منجر به شکست ایده ما 

شدند: 
امکان گفت وگو در مورد مسائل بسیار ضروری 

را نداشتیم
وقتی جلسه را شروع می کردیم، چند نفر از اعضای 
تیم برای گوش کردن به صحبت های مان می آمدند. 
ما برخی امور نظارتی س��طح ب��اال، از جمله کارهایی 
را ک��ه خوب پیش رفته بود، کارهایی که خوب پیش 
نمی رفت و اموری را که فکر می کردم در مرز هشدار 

)و نیازمند اصالح( هستند بررسی می کردیم. 
درب��اره آخری��ن گزارش های انفرادی و س��ؤاالتی 
ک��ه اعضای تیم رهبری از هم می پرس��یدند صحبت 
می کردیم، به این ترتیب می توانس��تیم متوجه شویم 
ه��ر یک از هم تیمی ها بر چه کاری تمرکز دارد و آن 

را چطور پیش می برد. 
درب��اره چیزهای خیلی س��اده ای مث��ل خبرهای 
جدیدی که در مکالمات ع��ادی اعضای ایمپکت در 
دفتر کار، در پیام رس��ان اسلک )Slack(یا هر جای 
دیگری شنیده می شد صحبت می کردیم، اما بعد کار 

سخت شد. 
ش��روع به بحث در این زمین��ه کردیم که چرا در 
حال تغییر نحوه عملکردمان به عنوان یک س��ازمان 

هستیم. باب دالیل اصلی خود را ارائه داد. 
پ��س از آغ��از بحث می ش��د فهمید ک��ه بعضی از 
اعضای تیم رهب��ری در حضور دیگر کارمندان برای 

صحبت احساس راحتی نمی کنند. 
نکاتی بود که اعضای تیم قصد داشتند با مثال های 
خاصی به آنها اش��اره کنند، اما نمی خواس��تند همه 

سازمان از آن مطلع شوند. 
در حضور کارکنانی ک��ه بحث را گوش می کردند، 
کس��ی نمی خواست از ش��خصی که در جلسه حضور 
نداشت اس��م بیاورد. بنابراین، بحث ها حالت تدافعی 
پی��دا ک��رد. در حقیقت، تقریبا یک ج��ور ناتوانی در 

برقراری ارتباط ایجاد شده بود. 
من متوجه این مس��ئله ش��دم و از تیم خواس��تم 
صادق باش��ند و ب��دون توجه به حض��ور دیگران در 

جلسه هر چه می خواهند بگویند. 
به ای��ن موضوع متعهد بودم ک��ه این یک مکالمه 
فوق العاده اس��ت که باید عمومی باشد، اما خوب من 

هم گاهی اشتباه می کنم. 
با ادامه گفت وگوها به تدریج اوضاع بدتر شد. 

می ش��د از چهره چندین نفر از اعضای تیم خواند 
که معذب هس��تند، بنابراین تصمیم گرفتیم از همه 
حضار بخواهیم جلسه را ترک کنند و قرار شد هرگاه 
تصمیم به بازگشایی جلسات گرفتیم خبرشان کنیم. 
ب��ا این کار، ب��اری از دوش افراد برداش��ته ش��د. 
توانستیم به طور موردی به اصل موضوعات بپردازیم 
و از اف��راد اس��م بیاوریم و ب��ه این ترتی��ب بتوانیم 

راه حل هایی عملی ارائه کنیم. 

بعضی مسائل نباید علنی شوند
ما این را هم دریافتیم که شنیدن برخی موضوعات 

خاص برای هر کسی مناسب نیست. 
ما قبل از شروع جلسه این را می دانستیم و طوری 
برنامه ریزی کردیم که درباره بعضی مس��ائل ویژه در 
جلسه دیگری که پشت درهای بسته برگزار می شود 

بحث کنیم. 
با این همه، به این نتیجه رس��یدیم که نمی توانیم 
افراد را از مس��ائل مورد بحث مان ج��دا کنیم. افراد 

همیشه وجه مشترکی با مسائل داشتند. 
اش��اره نکردن به جزییات واقعا به مکالمات آسیب 
م��ی زد و داش��تن یک بحث عمومی ک��ه هر عضوی 
از س��ازمان بتواند، بی آنکه بداند خودش هم موضوع 

بحث است، در جریان آن قرار بگیرد شدنی نبود. 
در آخر، متوجه ش��دیم که برای رس��یدگی به این 

دسته از مسائل نیاز به جلسات خصوصی داریم. 
برای تماشاچی ها نقش بازی کردیم

می دانس��تیم کس��انی که دارند به ما نگاه یا گوش 
می کنن��د، نه تنها تحت تأثیر چی��زی که می گوییم، 

بلکه تحت تأثیر نحوه گفتارمان هم قرار می  گیرند. 
وقتی جلس��ه عمومی بود، متوجه می شدیم داریم 
صحبت های م��ان را شفاف س��ازی می کنی��م چرا که 
می دانس��تیم اف��راد دارن��د به ما گ��وش می دهند و 
می خواستیم مطمئن ش��ویم چیزی را که می گوییم 

متوجه می شوند. 
بی آنک��ه بدانیم چ��ه مدتی اس��ت در حال گوش 
کردن صحبت های مان هس��تند، تقریبا مجبور بودیم 
برای پیش��گیری از س��وءتفاهم، منظورمان را از تک 

تک حرف های مان توضیح بدهیم. 
چنین وضعیتی اصال قابل تحمل نبود. 

خیلی زود جلس��ات تیم رهبری، که احتماال یکی 
از مهم ترین کارهایی اس��ت که تیم رهبری ما به طور 
ماهانه انجام می دهد، ب��ه یک صحنه نمایش تبدیل 
شدند.  عالوه براین، متوجه شدیم بعضی مواقع افراد 
در جلس��ات رفت و آمد می کنند و فقط قسمت هایی 

از بحث را می شنوند. 
این مس��ئله می توانس��ت معنای چیزی که گفته 
شده را تغییر بدهد و ممکن بود بعضی از هم تیمی ها 
بدون آنکه صحبت ها را به طور کامل ش��نیده باشند 

آنها را با دیگران به اشتراک بگذارند. 
و همه شایعات از همین جا شروع می شد. 

از همه مهم تر اینکه، شفافیت در جلسات 
می تواند خطرناک باشد

درس��ت به همین دلیل اس��ت که سعی کردیم به 
تیم خود درباره چیزهایی که به آنها داده بودیم )رده 
ش��غلی، برنامه های مالی فصلی( آم��وزش بدهیم. با 
تمرکز بر آموزش افراد قبل از هر کار دیگر، توانستیم 

احتمال هرگونه سوءتفاهم را به حداقل برسانیم. 
در ای��ن م��ورد خاص، اج��ازه بدهی��د بگویم هیچ 
راهی برای آموزش تیم درمورد چیزی که می شنوند 
وجود نداش��ت، به ویژه اگر فقط قسمتی از گفت وگو 

را شنیده بودند. 
به هر حال آنها یک چیزهایی ش��نیده اند حتی اگر 

بدون پیش زمینه و خارج از بافت گفت وگو باشد. 
بعضی ها دوست ندارند پشت صحنه را ببینند

یکی دیگر از پرس��ش هایی که برای مان مطرح بود 
ای��ن بود که چه وقت باید تیم را در جریان مس��ائل 

بگذاریم. 
من و باب دوس��ت داریم بالفاصله بعد از رس��یدن 
به یک ایده آن را با بقیه در میان بگذاریم. احس��اس 
می کنیم به این صورت ایده ها خیلی زود مش��ارکت 
اف��راد را به خود ج��ذب و نحوه فکر کردن ما را بهتر 
می کنن��د، اما دیگر اعضای تیم رهبری مخالف بودند 
و مس��ئله ای را مطرح کردند که می دانس��تم ممکن 
اس��ت صحیح باش��د اما هرگز واقعا درب��اره اش فکر 

نکرده  بودم. 
 »بعضی ها نمی خواهند چیزی را تا وقتی که رنگ 

واقعیت به خود نگرفته ببینند.« 
شاید شنیدن صحبت های رهبران درباره ایده های 
که هنوز پخته نشده، مایه تردید و تشویش بعضی از 

اعضای تیم باشد. 
به خی��ال خودمان، وقتی به آنه��ا اجازه می دادیم 
در جلسات مان ش��رکت کنند و ببینند که ما چطور 
برای حل مش��کالت ش��رکت و ارتقای هرچه بیشتر 
»ایمپکت« تالش می کنیم، میزان اعتماد خودمان به 

آنها را نشان می دادیم. 
اما کاری که واقعا کردیم جز ایجاد ترس و تشویش 
ب��رای اعضای فوق الع��اده تیم مان حاصلی نداش��ت. 
ایجاد حس اضطراب و تردید نس��بت به آینده هرگز 

جزو اهداف مان نبوده است. 
باید چیزهای تازه را تجربه و امتحان کنید

واقعا دوست داش��تم این ایده مؤثر واقع می شد و 
در ای��ن مقاله از میزان موفقیتی که با ش��فافیت در 
جلسات عمومی مان به دست آورده ایم می نوشتم. . . 
اما نکته اینجاس��ت؛ درس��ت اس��ت که ایده ما اثر 

نکرد، اما باز هم یک پیروزی بزرگ بود. 
پس از جلس��ه، ب��اب پیامی را در کان��ال عمومی 
اسلک منتشر کرد.  او به خاطر شکست ایده شفافیت 
از تی��م عذرخواهی کرد. او همان قدر که صاحب ایده 
برگزاری عمومی جلس��ات بود، ح��ق تصمیم گیری 

درباره توقف آن را هم داشت. 
واکنش تیم شگفت انگیز بود. 

تی��م از عالقه ما ب��ه تجربه ک��ردن چیزهای تازه 
اس��تقبال کرد. آنها از تالش ما برای ش��ریک کردن 
آنها در مس��ائل خوش ش��ان آمده بود. با وجود همه 
تردیدهایی که در حین اجرای این طرح ایجاد ش��ده 

بود، اعضای تیم باز هم قدردان تالش ما بودند. 
ای��ن به من ثابت کرد که چه س��ازمان قدرتمندی 
داریم. ما رهبرانی داریم که آسیب پذیرند و موفقیت 
و شکست را توأم با هم دارند. ما هم تیمی هایی داریم 

که »همه« را درک و حمایت می کنند. 
همانطور که می بینید، اگرچه تصمیم گرفته ایم در 
آینده این جلسات را به طور عمومی برگزار نکنیم، با 
ت��الش برای تجربه کارهای جدید به دس��تاوردهای 

بهتری رسیدیم. 
امیدوارم این داس��تان تبدیل ش��دن شکس��ت به 
پیروزی باعث ش��ود برای کس��ب تجربه های جدید 
در رهب��ری تیم یا س��ازمان خود احس��اس قدرت و 

توانمندی کنید. 
وقت��ی چیزه��ای جدی��دی را تجرب��ه و امتح��ان 
می کنی��م، گاهی کاره��ا خوب پی��ش نمی روند، اما 
نگران نباشید؛ این سازمان تان را نابود نمی کند، فقط 

آن را قوی تر می کند. 
impactbnd :منبع

تبدیل شکست به پیروزی

شکستمادرشفافسازی،درحقیقتیکپیروزیبود

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 1286073290 www.forsatnet.ir

به قلم کریس دوپِری
مترجم: نسیم حسینی

دوشنبه
21 خرداد 1397

شماره 1084



مشکالت اجتماعی ابعاد گسترده ای دارند و نمی توان 
تنها از دولت یا س��ازمان های بزرگ برای حل آنها توقع 

داشت. این موارد نیاز به همکاری گسترده دارند. 
کس��ب س��ود و اهداف اجتماعی در حال ادغام شدن 
اس��ت. اکثر جوانان در دنیای امروز کس��ب وکار بر این 
عقیده هس��تند که تأثیرگذاری مثبت در دنیا، بیش از 
س��ود مالی اهمیت دارد. آنها ه��دف اصلی یک تجارت 
را تأثی��رات اجتماع��ی می دانند و کس��ب س��ود را در 
اولویت های بعدی قرار می دهند. تمایل س��رمایه گذاران 
نیز ب��رای دریاف��ت گ��زارش تأثیرات مثب��ت و منفی 
ش��رکت ها در دنی��ای خارج��ی رو ب��ه افزایش اس��ت. 
ش��هروندان هم از ش��رکت ها می خواهند ک��ه تأثیرات 
مثبتی روی اجتماع داش��ته باش��ند. هم��ه این عوامل 
دس��ت به دس��ت هم می دهد تا ش��رکت های بیشتری 

برای تأثیرگذاری روی جامعه پیش قدم شوند. 
بازارهای بزرگ نیز به عنوان نمادی از وضعیت تجاری 
جهان به س��مت این طرز تفکر در حال حرکت هستند. 
در سال 2۰۱6، سرمایه گذاری در بخش اجتماعی بیش 
از 25درصد از س��رمایه  گذاری ها را ب��ه خود اختصاص 
داده ب��ود. مدی��ر ش��رکتBlackRock، بزرگ ترین 
س��ازمان مدیریت س��رمایه در جهان، به تازگی از تمام 
ش��رکت ها درخواس��ت کرده اس��ت توضیحی در مورد 
»تأثیرگذاری مثبت روی جامعه« فارغ از س��ود یا زیان 

مالی ارائه کنند. او در این بیانیه گفته است: 
برای رس��یدن به موفقیت در طول زمان، ش��رکت ها 
بای��د به تمامی س��هامداران خود س��ود برس��انند. این 
گروه ها شامل خریداران س��هام، کارمندان، مشتریان و 

اجتماعی که در آن مشغول به کار هستند، می شود. 
مدیران ش��رکت ها نیز عموما به این فکر هس��تند که 
چگون��ه می توان عالوه بر کس��ب منفعت مالی، تأثیری 
مثب��ت در جهت رس��یدن جامع��ه به اهداف داش��ت. 
حقیقت این اس��ت که این اقدام ش��دنی است. در واقع 
ای��ن طرز تفک��ر مدیران یک واقعیت ذاتی اس��ت. آدام 
Theory of Moral Se -  سسمیت در مقاله ای با نام
timents  ب��ه این نکته اش��اره می کند ک��ه وظیفه و 
همدردی دو عامل محرک در هر فرد هستند. به  خاطر 
همی��ن عوامل افراد می توانن��د در جوامعی هماهنگ و 
با هدف همکاری، به بهترین نحو خدمت رسانی کنند. 

پیتر دراکر، نویس��نده دیگری اس��ت که در مقاله ای 
تح��ت عن��وانThe Age of Discontinuity  ادعا 
می کند که تمامی بخش ه��ای جامعه تحت تأثیر تفکر 
عمومی هستند، اما باید مانند یک ارکستر با هماهنگی 
عم��ل کنند ت��ا عالوه بر انج��ام وظایف خ��ود، با دیگر 
سازمان ها نیز همکاری داشته باشند. جوزف استیگلیتز، 
نویسنده برنده جایزه نوبل در یک مصاحبه اعالم کرده 
بود ک��ه همه افراد و ش��رکت ها، ظرفی��ت همکاری با 
دیگ��ر بخش های اجتماع را دارند؛ کافی اس��ت تصمیم 
به همکاری داشته باش��ند. این همکاری منجر به رشد 
اقتص��ادی و همچنی��ن افزایش کیفی��ت و رفاه زندگی 

خواهد شد. 
با در نظر گرفتن حقایق باال به این نتیجه می رس��یم 
که س��ؤال اصلی، ش��رکت کردن یا نک��ردن مدیران و 
شرکت ها در مس��ئولیت های اجتماعی نیست )چرا که 
پاس��خ کامال مثبت��ی دارد(. بلکه مس��ئله، چگونگی به 
حداکثر رس��اندن این مشارکت است. پاسخ این مسئله 
کامال روشن است. مدیران در دنیای کنونی که تجارت 
به مس��ئله ای جهان��ی و جامع تبدیل ش��ده، تنها باید 
وظیفه هدایت خود را انجام برس��انند و س��ازمان تحت 
مدیری��ت را بیش از رقابت، به س��مت همکاری س��وق 

دهند. 
با کم��ی بررس��ی متوجه می ش��ویم که در بیش��تر 
م��وارد، رضایتمندی ش��رکت ها و جامعه در یک جهت 
ق��رار دارند. نتای��ج یکی از تحقیقات مجله کس��ب وکار 
هاروارد در دانشگاه کلمبیا نشان می دهد که در صورت 
همکاری شرکت ها با سازمان های عمومی، غیر انتفاعی 
و مقامات دولتی، سوددهی آنها بیشتر خواهد شد. وقتی 
این همکاری ها به بهترین نحو انجام شود، راه حل هایی 
جامع و کاربردی برای جامعه عرضه می ش��ود و مدیران 
می توانند تأثیر بلندمدت فعالیت هایش��ان روی اجتماع 
را مش��اهده کنند. نکت��ه مهم این که ای��ن موفقیت  ها 
اتفاقی نب��وده، بلکه حاصل س��ال ها و دهه ها همکاری 
بین کس��ب وکارها، دولت، سازمان های خیریه و جامعه 

هستند. 
مثالی از این همکاری را می  توان در کش��ور هند پیدا 
کرد. دولت این کش��ور در حال همکاری با بزرگ ترین 
ش��رکت های فناوری هند برای س��اخت یک ش��اهراه 
دیجیتال ملی اس��ت. ای��ن اقدام ب��ه زودی تمامی ٣.۱ 
میلی��ارد نفر جمعی��ت هند را به سیس��تم رأی گیری، 
بانک داری، تس��هیالت دولتی، مراقبت های بهداش��تی، 
ثبت گ��زارش و. . . متصل می کند. در مقابل، این اقدام 
نتایج اجتماعی مثبتی برای شرکت ها خواهد داشت که 
منجر به ظهور بازارهای جدید و مش��تریان تازه خواهد 

شد. 
این پروژه با مدیریت یکی از باسابقه ترین کارآفرینان 
هند نندن نالکانی و با مش��ارکت سازمان های اجتماعی 
و    )CSCs )ی��ا   Common Service Centers
کارآفرین��ان محلی در حال اجراس��ت و س��ود آن بین 
ش��رکت های حاضر تقس��یم خواهد ش��د. دولت برای 

اجرای خدمات مراقبت های بهداشتی با گروه خصوصی 
Apollo Hospotals به منظور خدمت رس��انی از راه 
دور به اقشار کم درآمد و جوامع دورافتاده هند همکاری 
می کند. همکاران تجاری این پ��روژه نیز خدمات خود 
را با حاش��یه س��ود کمتری عرضه می کنند تا عالوه بر 
حفظ س��وددهی مالی ش��رکت، وجهه ای اجتماعی به 
آن بدهن��د و از هم��ه مهم تر، پایگاه مش��تریان خود را 

گسترده تر کنند. 
س��ؤالی ک��ه مطرح می ش��ود این اس��ت ک��ه وقتی 
شرکت ها، س��ازمان ها و اش��خاص گوناگون با اهداف و 
چش��م اندازهای متنوع برای هم��کاری تالش می کنند، 
رهبران این گروه ها چگون��ه می توانند همکاری بهتری 
را تش��کیل دهند. تحقیقات نشان می دهد که همکاری 
موفق یک روند کل��ی در ابتدای راه دارد. آن هم این که 
عوام��ل باید صرف نظ��ر از موقعیت ش��غلی و اجتماعی 
خود در آن حضور داش��ته باشند. به بیان دیگر در یک 
همکاری اجتماعی جایگاه ش��ما به عن��وان مدیرعامل، 
خّی��ر یا مددکار اجتماعی، مه��م نخواهد بود. HBR با 
مطالع��ه همکاری های موفق به س��اختاری منظم برای 
مدیریت همکاری های بین سازمانی رسیده است که در 
نتیجه آن، فاکتورهای س��نجش موفقیت نیز به خوبی 

مشخص می شوند. 
مجله کس��ب وکار هاروارد، س��اختار طراحی شده برای 
 Social Value Invesing هم��کاری اجتماعی خود را
یا سرمایه گذاری ارزش��ی اجتماعی می نامد. این پروژه 
از برنام��ه س��رمایه گذاری ارزش��ی ش��رکت برکش��ایر 
هاتاوی الهام گرفته اس��ت. س��رمایه گذاری ارزشی این 
ش��رکت یکی از موفق ترین نمونه های س��رمایه گذاری 
در جهان است. س��رمایه گذاری ارزشی اجتماعی مانند 
س��رمایه گذاری ارزش��ی، اس��تراتژی بلندمدتی دارد و 
ارزش های نهفته در یک بازار را هدف قرار می دهد. این 
برنامه یک فرآیند پنج مرحله ای اس��ت که در ادامه به 

تشریح هریک از آنها می پردازیم. 

1- برنامه ریزی فرآیند بین سازمانی هماهنگ 
و جامع

همکاری های موفق بین س��ازمانی ش��امل سازمان ها 
و ش��رکت هایی هس��تند که با وجود تنوع در س��بک و 
سیستم مدیریتی، در جهت اجرای یک پروژه و رسیدن 
ب��ه ارزش بلندمدت تالش می کنند. با اس��تفاده از یک 
فرآیند ساختاردهی شده کامل، شرکا تالش های خود را 

گسترش داده و آنها را با هم هماهنگ می کنند. 
 Digital ای��ن فرآیند در پروژه کش��ور هند با ن��ام
India و برنام��ه مراقبت ه��ای بهداش��تی از راه دور 
دی��ده می ش��ود. دولت روی آموزش و زیرس��اخت های 
بلندمدت س��رمایه گذاری و اهداف بلندمدت کش��وری 
را مش��خص می کند تا عملکرد ش��رکت های درگیر را 
جهت ده��ی کند. گ��روه آپولو هاس��پیتالز نیز با کمک 
شبکه سازمان های CSCs خدمات پزشکی خود را ارائه 
می دهد. این ش��بکه نیز متش��کل از کارآفرینان محلی 
است که خدمات مناسب با قیمت پایین را برای جامعه 

اطراف خود ارائه می دهند. 
استراتژی پیاده ش��ده در هند که حاصل یک فرآیند 
دقیق و گسترده بوده، برنامه دیجیتال ایندیا را به بیش 
از 6۰ هزار مؤسس��ه خدمات عمومی گش��ترش داده و 
در نتیح��ه آن، ۱6۰ مرکز خدمات پزش��کی محلی در 

مناطف مختلف تأسیس کرده است. 
2- مدیریت افراد توسط سیستم غیرمتمرکز 

سازمانی
همکاری بین سازمانی متش��کل از رهبران متعددی 
اس��ت ک��ه به ص��ورت غیرمتمرک��ز و در برنامه ه��ا و 
س��ازمان های مس��تقل فعالیت می کنند. این رهبران و 
تیم ه��ای آنها توانایی های متنوعی دارند، اما به س��مت 
یک هدف مشترک جهت دهی شده اند. با تمرکز کردن 
روی افراد درگیر و افزایش توانایی آن ها، ش��رکت های 
همکار می توانند از توانایی تجمیع شده برای رسیدن به 

اهداف استفاده کنند. 

احی��ای پارک مرک��زی نیویورک مثال��ی از همکاری 
بین سازمانی و رهبری مبتنی بر همکاری است. بتسی 
راجرز در سال ۱۹7۹ ریاست پارک نیویورک را بر عهده 
گرفت. او تصمیم گرفت مش��کل کاهش نیروی انسانی 
و مناب��ع محدود این پارک را حل کند. او تیم های خود 
را با یک چش��م انداز همکاری مح��ور جدید متحد کرد 
و با دفتر ش��هردار نیز ارتباطی نزدی��ک برقرار کرد. در 
نهایت برنامه او متش��کل از ش��بکه هم��کاران، دولت و 
بخش خصوص��ی ش��د. ام��روزه این پارک ی��ک ارزش 
اجتماعی بزرگ محس��وب می ش��ود که ارزش میلیارد 
دالری نیز به هم��راه دارد. این ارزش از طریق مالیات، 
گردشگری، خریدهای مردم و بازار امالک و مستغالت 

ایجاد می شود. 
3- یکپارچه سازی سهامداران در یک مرکز 

مشخص
وقتی اس��تراتژی مکان محور برای ی��ک پروژه عمومی 
در نظر گرفته ش��ود، سهامداران در نقش شرکای کلیدی 
ظاهر می شوند و تنها به عنوان کاسبان سود پروژه در نظر 
گرفته نخواهند شد. این هدف نیاز به زمان و تالش زیادی 
دارد تا ابتدا اعتماد س��هامداران جلب شود. انجام پروژه با 
چش��م اندازی از همکاری دائمی، ارتب��اط طوالنی مدت را 
بین شرکت ها ایجاد خواهد کرد. این همکاری را می توان 

مالکیت مشترک بر اساس مکان نامید. 
یک��ی از پروژه ه��ای هم��کاری اجرا ش��ده در غرب 
افغانس��تان، مثال مناس��بی برای این بخش اس��ت. در 
این پروژه، ش��رکای متعدد با سرمایه گذاری گروهی به 
دنبال بازس��ازی زنجیره های تأمین کشاورزی و توسعه 
زیرس��اخت های بلندمدت آن بودند. شرکای این پروژه 
زم��ان، انرژی و منابع خود را به اش��تراک گذاش��تند و 
برنامه ه��ای خ��ود را در محلی مش��خص پیرامون چند 
روستا اجرا کردند. شرکای این پروژه عالوه بر همکاری 
با یکدیگ��ر، با آژانس ه��ای دولتی، بنیاده��ای خیریه، 
س��ازمان های مردم نهاد و دیگ��ر بخش ها برای طراحی، 

برنامه ریزی و اجرای کلی پروژه همکاری کردند. 
ع��الوه بر این م��وارد، بخش های محلی از مش��اوران 
روس��تایی و افراد تأثیرگذار تا دانش��گاه آن منطقه، در 
این پروژه مالکیت داشتند و با همکاری با دیگر بخش ها 
نظارت و مدیریت پروژه را بر عهده داش��تند. در نهایت 
باید به این نکته اشاره کرد که سرمایه گذاران و مجریان 
ای��ن پروژه، با طرز تفکری مش��خص وارد آن ش��دند و 
س��هامداران را به عن��وان صاحب��ان دائم��ی آن در نظر 

گرفتند که نتیاج موفقیت آمیز زیادی داشت. 
4- تعیین پورتفولیوی سرمایه گذاری برای 

کاهش ریسک
همکاری های بین س��ازمانی متشکل از انواع مختلف 
سرمایه گذاری هستند. این تنوع به شرکا اجازه می دهد 
که ریسک را توزیع و با افزایش سرمایه موجود، اجرای 
پروژه را آسان تر کنند. با دریافت سرمایه مالی از منابع 
مختلف مانند خیریه ها، تنوع پورتفولیو س��رمایه گذاری 

پروژه نیز افزایش پیدا می کند. 
س��ازمان غیرانتفاع��ی Comunitas در برزی��ل، با 
هدف افزایش شفاف س��ازی و قابلیت اطمینان خدمات 
ش��هری در بخش ه��ای مختل��ف این کش��ور فعالیت 
می کن��د. ای��ن س��ازمان روی زمان ه��ای داوطلبان��ه 
ش��رکت های عضو و نیروهای شاغل در آنها برنامه ریزی 
می کن��د. این همکاران، گروه��ی از موفق ترین رهبران 

سازمانی بخش خصوصی در برزیل هستند. 
این س��ازمان با فرمانداری های محل��ی همکاری و با 
ترکی��ب س��رمایه های خیری��ه و همچنین ش��یوه های 
تجاری، هزینه های مالی و ریسک های سیاسی و اجرایی 
پروژه ه��ا را مدیریت می کند. در نتیج��ه این اقدامات، 
شهرهای برزیل در حال مدرنیزه کردن خدمات شهری 
همچون مدیریت مالی، مجوزهای ساخت وساز، طراحی 
و اجرای خدمات مراقبت های بهداش��تی و برنامه ریزی 
استراتژیک هس��تند که کارایی، ش��فافیت و مشارکت 
اجتماعی را افزایش می دهد. این پروژه در نهایت باعث 
توس��عه کس��ب وکاری و رش��د اقتصادی در شهرهای 
مش��ارکت کننده ش��ده اس��ت. عالوه بر آن، بازگش��ت 
سرمایه دخیل در این پروژه، آمار ده برابری داشته است. 
5- تعریف دقیق و تعیین فاکتورهای اندازه گیری 

موفقیت
ش��رکای حاضر در ای��ن پروژه ه��ا بای��د برنامه های 
همکاری را به گونه ای شناس��ایی و انتخاب کنند که هم 
از لحاظ فردی و هم گروهی، بازدهی داش��ته باشد. به 
بیان دیگر، پروژه باید در مس��یر چشم انداز مستقل هر 
بخش و در نهایت، در مسیر موفقیت جامع حرکت کند. 
ش��رکا با پیش بینی بازدهی شرکت در پروژه، می توانند 
س��رمایه بازگش��تی را نس��بت به اهداف و اولویت های 

مشخص، شناسایی کنند. 
پلی��س و  اداره  ای��ن بخ��ش،  از  مثال��ی  به عن��وان 
آتش نش��انی نیویورک، معیارهای اندازه گیری کارایی را 
برای ش��رکت های خدمات شهری بازتعریف کردند. این 
معیاره��ا، موفقیت را از پاس��خ به موقع به موقعیت های 
بحرانی به پیش��گیری از آنه��ا تغییر داد. ای��ن برنامه، 
ش��هر نیویورک را به یکی از امن ترین ش��هرهای جهان 
تبدیل ک��رد. به عنوان مثال آمار مرگ و میر ناش��ی از 
آتش س��وزی در این ش��هر در س��ال 2۰۱6 به ٤۸ نفر 

رسید که رکوردی بی سابقه بود. 
مدیریت معیاره��ای بازدهی پروژه بای��د با همکاری 
همه طرفیت درگیر انجام ش��ود و تأثی��ر اجتماعی در 

اولویت اول قرار بگیرد. 
در پایان بار دیگر به تعریف و اهداف سرمایه گذاری ارزشی 
اجتماعی باز می گردیم. این برنامه راهنمایی برای جهت دهی و 
هدفمند کردن برنامه های سازمان های درگیر است. این برنامه، 
بازدهی سازمان ها در نتیجه انجام همکاری و چگونگی افزایش 
خدمات به مشتریان را نیز اندازه گیری می کند. به هرحال باید 
به این نکته نیز اش��اره کرد که این نوع از همکاری ها دشوار 
هستند. همکاری اثرگذار میان سازمان ها نیازمند برنامه ریزی 
مش��ترک در تعداد زیادی سازمان است که پیچیدگی های 
خاص خود را دارد. این همکاری ها زمان و هزینه قابل توجهی 
طلب می کنند که بدون س��رمایه گذاری و پشتیبانی کافی 

محقق نخواهد شد. 
این پروژه ها نیازمند رهبری چش��م انداز محور، تمایل 
س��هامداران برای مش��ارکت و شفاف سازی عملکرد در 
تمام��ی بخش ها اس��ت. در ادامه، نداش��تن معیارهای 
مش��خص برای اندازه گیری کارایی پروژه، ش��رکت ها را 
از درک نقش ش��ان در این هم��کاری عاجز می کند. در 
نتیج��ه آنها نمی توانند میزان دس��تیابی به اهداف خود 

را اندازه گیری کنند. 
در دوران پیچی��ده کنون��ی کس��ب وکار، ای��ن فرآیند 
پنج مرحله ای نقطه ش��روعی برای رهبرانی اس��ت که به 
دنبال اهداف و مش��ارکت های عمومی هستند. همکاری 
باع��ث می ش��ود ک��ه جامع��ه از مش��کالت فردگرایی و 
منفعت طلبی نجات پیدا کرده و اقتصاد از حالت سنتی به 
مدرن تغییر جهت دهد. این نوع از پروژه ها چش��م اندازی 
از ی��ک جامعه مبتن��ی بر همکاری )و نه رقاب��ت( را اجرا 
می کنند. شرکت های کنونی اگر بخواهند در دنیای اقتصاد 
فردا حضور داشته باشند، باید خدماتی پایدارتر ارائه  دهند 
و ب��رای ماندگار ش��دن در دیدگاه عموم��ی، باید منافع 

سازمان خود را با منافع ملی هم جهت کنند. 
HBR/zoomit :منبع

همکاریدولت،شرکتهاوسازمانهایغیرانتفاعی
برایحلمشکالتاجتماعی
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اخبار

کرج- خبرنگار فرصت امروز- معاون توسعه مدیریت و منابع 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با بیان اینکه در 
کمتر از نیم س��اعت بارندگی ش��دیدی در شهرک صنعتی به وقوع 
پیوست که سبب ایجاد خسارت به راه های شهرک شد،گفت: حضور 
به موقع مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی سبب کاهش خسارت 
ناشی از سیل درشهرک صنعتی اشتهارد شد. عزیز محمدی در بازدید 
از ش��هرک صنعتی اشتهارد که سیزدهم خرداد دچار سیل زدگی و 
آب گرفتگی و خرابی تاسیس��ات و محورهای مواصالتی شد، اظهار 
داشت:ش��هرک صنعتی اشتهارد یکی از شهرک های صنعتی بزرگ 
کش��ور است. وی افزود:بالغ بر ۱۰۰۰ واحد صنعتی فعال در شهرک 
صنعتی اشتهارد مشغول به تولید هستند و تعداد زیادی اشتغالزایی 
توس��ط این واحدها انجام شده است. معاون توسعه مدیریت و منابع 
س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران با بیان اینکه 
در کمتر از نیم ساعت بارندگی شدیدی در شهرک صنعتی به وقوع 
پیوس��ت که سبب ایجاد خس��ارت به راه ها و تاسیسات و دیوارهای 
برخی واحدهای صنعتی ش��د،بیان کرد:در باال دس��ت این شهرک 
به لحاظ س��اختار خاک که جزو س��اختار آذرین اس��ت جذب آب 
در آن پایین بوده و این موضوع س��بب جریان یافتن س��یالب شده 

است. محمدی با بیان اینکه سیل در اشتهارد خسارت جانی نداشته 
است،عنوان کرد:خسارت هایی در بخش راه های شهرک به وجود آمده 
و آس��یب آنچنانی به واحدهای صنعتی به وجود نیامده است. وی با 
بیان اینکه  دیوار محوطه برخی از واحدها در س��یل اشتهارد خراب 
شده است،گفت: هدایت آب های سطحی کمک کرد که خسارت های 
بیشتری بر شهرک تحمیل نشود. محمدی با بیان اینکه مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی استان البرز از همان دقایق ابتدای سیل 
در منطقه ش��هرک صنعتی حضور داش��تند،تصریح کرد: همکاری 

مسئوالن محلی سبب شد که گل و الی سطح شهرک پاکسازی شد 
و اگر حضور به موقع مدیر عامل  و دیگر دست اندرکاران نبود شاید 
دامنه خسارت بیشتر از وضعیت کنونی بود. وی با بیان اینکه عموما 
خرابی س��یالب و گل و الی بود که از باال دس��ت شسته و به پایین 
دست منتقل ش��ده است،افزود: این خرابی ها رسوب گل و الی بوده 
که در برخی از مکان ها آسفالت های راه را کنده است. معاون توسعه 
مدیریت و منابع سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
با بیان اینکه از اراضی پایین دس��ت که گرفتار سیل شده بودند هم 
بازدیدی انجام شد و با جهاد کشاورزی در این حوزه ارزیابی خسارات 
را برعهده دارد. محمدی با بیان اینکه در حوزه شهرک صنعتی وظیفه 
خود می دانیم که موانع ومشکالت برای رونق تولید برطرف شود،تاکید 
کرد: در حد توان برای رفع مشکالت شهرک صنعتی اشتهارد تالش 
میکنی��م و طی روزهای بعد از س��یل با تالش همه دس��تگاهها ۹۰ 
درصد مشکالت به وجود آمده رفع شده است. معاون توسعه مدیریت 
و منابع س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با بیان 
اینکه حضور مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی البرز از دقایق 
اولیه سیل اشتهارد سبب کاهش خسارت ناشی از سیل شد،گفت: ۹۰ 

درصد از خسارت سیل شهرک صنعتی اشتهارد رفع شد.

اصفهان - قاسـم اسد- همایش بزرگ قرآني و جشن با شکوه 
میالد با س��عادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبي )ع( با 
حضور با ش��کوه شرکت کنندگان تمامي کالس ها و جلسات قرآني 
م��اه مبارک رمضان وبه همت دارالق��رآن الکریم و روابط عمومي در 
صبح روزچهارشنبه ۹ خرداد ماه سال جاري  مطابق با۱٤ ماه مبارک  
رمضان و همزمان با روز پانزدهم این ماه سالروز والدت با سعادت امام 
حسن)ع( در مسجد الزهرا)س(  ذوب آهن اصفهان برگزار گردید . در 
این محفل بزرگ قرآني که با اجراي قرائت و ترتیل قرآن توسط قاریان 
ذوب آهني ؛ مداحي براي  والدت فرخنده حضرت امام حسن مجتبي 
)ع( واجراي گروه تواشیح تنزیل همراه بود. آیت ا... رهبر رئیس دفتر 
هماهنگي تبلیغات اسالمي ذوب آهن در سخناني به اهمیت قرآن و 
جایگاه آن در هدایت مسلمانان  ودیگر مردمان جهان پرداخت . وي 
با اشاره به حدیثي از حضرت علي )ع( گفت : امیر کالم حضرت مولي 
الموحدین امام عل��ي )ع( در مورد عظمت قرآن مي فرماید : بدانید 
که با داش��تن قرآن بین شما فقرو تنگدستي وجود ندارد و با نبودن 
قرآن در بین شما براي کسي ثروتمندي و بي نیازي نخواهد بود . وي 
همچنین با اشاره به حدیث ثقلین  که در اواخر عمر با برکت پیامبر 
اکرم )ص( توس��ط ایشان به مسلمانان عرضه شد به شرح ثقل اکبر 
وثقل کبیر پرداخت و گفت طبق این حدیث متواتر پیامبر اکرم )ص( 

بعد از رحلت خود دو امانت بزرگ بین امت خود باقي مي گذارد و این 
دو امانت همانا قرآن و اهل بیت )ع( هستند و مسلمانان با چنگ زدن 
به این دو و پیروي از آنها تا قیامت رستگار و در امان خواهند بود . وي  
باذکر آیات و احادیث دیگري افزود قرآن منشور جاویدان الهي وآخرین 
کتاب آسماني براي بشریت است وازاین رو همه نیازهاي بشر در قرآن 
مطرح شده و تمامي علوم از آن استنباط مي شودومسلمانان با تدبربه 
قرآن وعمل به آن  مي توانندتمامي مش��کالت امروز جامعه اسالمي 
رابرطرف  کرده وبه س��عادت دنیوي واخروي نایل شوند. وي افزود با 
توجه به اهمیت علوم و معارف نهفته درقر آن و رموز فراوان آن این 
کتاب بدون مفسر قابل درک نبوده و شارحین و مفسرین این قرآن 
ائمه )ع( بوده و آنها قرآن ناطق هستند . آیت ا... رهبر در ادامه با اشاره 

به ۱5 ماه رمضان و والدت با شکوه کریم اهل بیت حضرت امام حسن 
)ع( در این روز به ذکر فضائل و نحوه نامگذاري آن حضرت پرداخت و 
یادآور شد که نام آن بزرگوار به درخواست پیامبر اکرم)ص( وحضرت 
علي )ع( توس��ط حق تعالي و توسط جبرئیل به پامبر اسالم )ص( و 
حضرت علي )ع( ابالغ ش��ده و بر این اساس امام دوم شیعیان جهان 
به نام حسن نامیده شد و آن حضرت از تمام جهات شبیه پیامبر)ص( 
و محور تمامي خوبي ها و نیکي ها و صاحب برکت و کرامت است . 
در پایان این محفل قرآني حجت االسالم والمسلمین نعمتي مسئول 
دارالقرآن الکریم ذوب آهن ضمن گزارش��ي از برگزاري کالس هاي 
قرآني در ماه مبارک رمضان یادآور شد که ذوب آهن اصفهان از مراکز 
نمونه در برگزاري جلس��ات قر آني در کشور بوده واز این رو در طول 
روزهاي ماه مبارک رمضان امسال در 56 مسجد و محفل قرآني جمع 
زیادي از همکاران عالقه مند به فرهنگ قرآني در این جلسات حضور 
پیدا کرده و این حضور تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت 
.وي افزود دراین جلس��ات افراد برت��ر قاري وحافظ قرآن وجود دارند 
که شناسایي ومعرفي مي شوند. حجت االسالم والمسلمین نعمتي 
درپایان از مدیر عامل ، معاونین ، مدیران ، بسیج ، هماهنگي تبلیغات 
اس��المي ؛معلمین و رابطین قرآني و تمامي افراد دخیل در برگزاري 

محافل نوراني قرآن در ذوب آهن تشکر و قدرداني کرد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- اعضای ش��ورای ش��هر 
بندرعباس از آزمایشگاه کنترل کیفیت آب و فاضالب و تصفیه خانه 

آب بندرعباس بازدید کردند.
مدعامل آبفای هرمزگان دراین بازدید آزمایشگاه کنترل کیفیت آب 
و فاضالب اس��تان را به عنوان آزمایشگاه مرجع  جنوب کشور اعالم 
کرد و گفت: با توجه به افزایش گرما و حساسیت موضوع کیفیت آب، 
بر شدت عملیات کنترل بهداشت وسالمت آب توسط آزمایشگاههاي 

کنترل کیفیت آب بندرعباس افزوده شده است.
هزینه قابل توجه ای از قیمت تمام شده آب در بحث 

کنترل کیفیت
امین قصمي با بیان اینکه بخش قابل توجه ای از قیمت تمام شده 
آب در بحث کنترل کیفیت آب هزینه می شود، افزود: همچنین در 
این آزمایشگاه برنامه ایمنی آب شامل کنترل کیفیت آب از حوزه آبریز 
تا شبکه توزیع نیز انجام می شود. وی با تاکید بر کیفیت مطلوب آب 
شرب شهر بندرعباس،گفت: بر اساس پایش مستمر و بي وقفه کیفیت 
آب آشامیدني و انجام آزمایش های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی، آب 
شبکه لوله کشي از سالمت کامل برخوردار است و این مسئله از سوي 
مراکز و مراجع بهداشتي استان )مرکز بهداشت استان و دانشگاه علوم 

پزشکي استان( نیز مورد تایید است.
بازسازی مخازن ذخیره آب بندرعباس از محل تبصره 3

این مق��ام مس��ئول همچنین در بازدید اعضای ش��ورای ش��هر 
بندرعباس از مخازن ذخیره آب داماهی، از همراهی ش��ورای ش��هر 
بندرعباس در تصویب تبصره ٣ )مصوبه تأمین بخشی از منابع مالی، 
توسعه طرح های فاضالب و بازسازی شبکه های آب شهری ( قدردانی 
کرد و گفت: در حال حاضر بازسازی دو مخزن دخیره آب با ظرفیت 
٣۰ هزار مترمکعب را در دست اجرا داریم که اعتبار الزم برای بازسازی 
هر مخزن 6۰ میلیارد ریال یوده  و این اعتبار از محل تبصره ٣ خواهد 

بود.  

اجرای پروژه بازسازی تاسیسات تصفیه خانه آب بندرعباس
مدیرعامل آبفای اس��تان در ادامه ی بازدید اعضای شورای شهر از 
تصفیه خانه آب بندرعباس، پروژه بازس��ازی تاسیسات تصفیه خانه 
را از جمل��ه اقدامات مهم آبفا بیان کرد و گفت: این اقدامات با هدف 
ارتقاء کیفیت آب در تصفیه خانه های میناب و بندرعباس انجام شده 
است. وی همچنین افزود: پروژه تامین برق اضطراری این تصفیه خانه 
ش��امل خرید و نصب دیزل ژنراتوراضطراری )مولد برق( نیز از دیگر 
اقدامات آبفاس��ت که در راستای جلوگیری از مشکالت ناشی قطعی 
برق و تامین آب پایدار شهر بندرعباس صورت گرفته است و به زودی 
تجهیزات آن در محل تصفیه خانه نصب و بهره برداری می شود. به 
گفته وی؛ اعتبار هزینه شده برای خرید و اجرای این پروژه 7۰ میلیارد 

ریال بوده است.
تکمیل پروژه ایستگاه پمپاژ فاز دوم تصفیه خانه آب بندرعباس

قصمی همچنین در این بازدید، از تکمیل پروژه ایستگاه پمپاژ فاز 
دوم تصفیه خانه آب بندرعباس خبر داد و گفت: در حال حاضر این 
امکان وجود دارد که ظرفیت فاز دوم به طور کامل وارد مدار نماییم. 
وی اضافه کرد: مجموع اعتبار هزینه ش��ده برای بازسازی تاسیسات 

تصفیه خانه آب بندرعباس بیش از ۱5۰ میلیارد ریال بوده است.

اهواز- شبنم قجاوند- در راستای توسعه ظرفیت پست های 
برق ش��رکت برق منطقه ای خوزستان در استان کهگیلویه و بویر 
احمد، عملیات توسعه ترانس سوم پست ۱٣2 کیلو ولت دهدشت 
به ظرفیت 5۰ مگاولت آمپر و عملیات توس��عه پس��ت ۱٣2 کیلو 
ولت دنا با نصب دو فیدر ٣٣ کیلو ولت OUTDOOR به پایان 
رس��ید و برقدار شد. مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
در خصوص پروژه های بهره برداری ش��ده این ش��رکت در استان 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: در س��ه سال اخیر ۱۹۰ مگاولت آمپر 
به ظرفیت های موجود اس��تان کهگیلویه و بویراحمد اضافه شد و 

در سال ۹7 نیز بالغ بر 2۰۰ مگاولت آمپر به این ظرفیت ها اضافه 
می شود که توسعه دو پست دهدشت و دنا در همین راستا انجام 

ش��ده است. محمود دشت بزرگ اظهار کرد: سرمایه گذاری انجام 
شده در توسعه پست های دهدشت و دنا شامل تامین تجهیزات، 
نصب، تس��ت و راه اندازی بالغ بر ٤٤ میلیارد ریال بوده است. وی 
هدف از توسعه پست دنا را تامین برق شرکت گاز پاتاوه دانست و 
افزود: افزایش ضریب اطمینان و توسعه شبکه برق جهت مشترکین 
خانگی و صنعت��ی، افزایش پایداری، کاهش محدودیت و احتمال 
خاموشی شبکه توزیع و افزایش تعداد فیدرهای خروجی و قابلیت 
مانور در شبکه از دیگر اهداف توسعه پست های دهدشت و دنا در 

استان کهگیلویه و بویر احمد است.

مشهد - حسین ابراهیم بای - مدیرعامل شرکت گاز خراسان 
رضوی با بیان این مطلب که زلزله قابل پیش بینی نیست اما قابلیت 
پیش��گیری دارد، خواستار مشارکت و همکاری جمعی کارکنان این 
ش��رکت در مواجهه با بالیای طبیعی و حوادث غیرمترقبه شد. سید 
حمید فانی صبح روز2۰ خرداد ۹7 در محل برگزاری مانور زلزله اداره 
مرکزی اظهار کرد: ارتقا آمادگی کارکنان و شناس��ایی نقاط قوت و 
ضعف از اصلی ترین اهداف برگزاری مانور زلزله امروز بود. وی افزود: 
باید به سمتی حرکت کنیم تا بتوانیم ظرفیت برگزاری مانور لحظه 
صفر را در سازمان ایجاد کنیم. در حال حاضر مانورهایی برای واحد 
امداد بصورت لحظه صفر برگزار می شود و حتما این کار در ساختمان 

اداره مرکزی نیز باید اجرایی شود. فانی برگزاری جلسات متعدد برای 
آمادگی مواجهه با زلزله و آتش س��وزی و خروجی این جلس��ات را 
قابل تقدیر دانست و گفت: تخلیه به موقع ساختمان و استفاده همه 
همکاران از پل��ه های اضطراری در مانور امروز نش��ان دهنده حس 
مسئولیت پذیری و مشارکت جمعی همکاران است.  وی تاکید کرد: 
باید به سمتی حرکت کنیم تا بتوانیم بدون اطالع قبلی نیز مانور لحظه 
صفر را برگزار کنیم.  مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی ادامه داد: 
پیام بنده در این مانور همکاری جدی در بحث زلزله است. زلزله خبر 
نمی کند، اما قابل پیشگیری است. در بحث ساختمان های اداری نیز 

باید اشکاالت و نواقص موجود را برطرف کنیم.

معاون سازمان صنایع کوچک در اشتهارد:

حضوربهموقعمدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیسببکاهش
خسارتناشیازسیلدراشتهاردشد

برگزاري همایش بزرگ  قرآن پژوهان وجشن میالد با سعادت امام حسن مجتبي )ع( در ذوب آهن اصفهان؛

باتدبر وعمل به قرآن وتمسک به اهل بیت)ع( سعادت دنیوي واخروي حاصل مي شود

در بازدید اعضای شورای شهر از تاسیسات آب بندرعباس مطرح شد؛

پروژه تامین برق اضطراری تصفیه خانه آب بندرعباس بهره برداری می شود 

افزایش ظرفیت پست های برق کهگیلویه و بویراحمد

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی: زلزله قابل پیشگیری است

لزوم مشارکت جمعی در مواجهه با بالیایی طبیعی

در نشست تخصصی گروه گرافیک دانشگاه آزاد اسالمی قزوین صورت گرفت؛ 
نقد و بررسی ایده پردازی و اجرای آثار گرافیکی 

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- جلسه ی نقد و بررسی آثار گرافیکی ماندگار از 
ایده تا اجرا با حضور استاد مجید کاشانی و به همت دانشکده ی معماری و شهرسازی 
دانش��گاه آزاد اس��المی قزوین در این دانشکده برگزار ش��د. به گزارش روابط عمومی 
دانشگاه آزاد اسالمی قزوین، در این نشست تخصصی استاد کاشانی با ارائه ی برخی از 
آثار گرافیکی، روند تولید آن ها از مرحله ی ایده تا اجرا را مورد نقد و بررسی قرار داد. 
در این جلسه که با استقبال پرشور دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی قزوین، دانشجویان 
دانشکده ی بقیه اله، دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی فرهنگیان و استادان و طراحان گرافیک قزوین همراه بود، دانشجویان نظرات 
و سواالت خود در زمینه ی تولید آثار گرافیکی را بیان کرده و در راستای ارتقای سطح  دانش حرفه ای وکاربردی خود، با آثار برجسته 
گرافیکی آشنا شدند. همچنین در حاشیه ی این نشست، نمایشگاه آثار دانشجویان گرافیک با حضور استاد کاشانی و سایر استادان 

گروه گرافیک دانشگاه آزاد اسالمی قزوین افتتاح شد.

به همت اداره کل بهزیستی استان مازندران؛
ضیافت افطاری فرزندان بهزیستی برگزار شد

سـاری - دهقان - ضیافت افطاری فرزندان »خانه های مهر« بهزیس��تی استان 
مازندران با حضور مهندس اسالمی استاندار محترم مازندران، دکتر فرید معاون امور 
اجتماعی بهزیستی کشور، نماینده شریف مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای 
اسالمی، مدیر کل بهزیستی مازندران، مدیر کل امور اجتماعی استانداری، جمعی از 
مدیران استان و فرزندان »خانه مهر« در هتل نوید ساری برگزار شد. مهندس اسالمی 
استاندار مازندران در جمع فرزندان بهزیستی ضمن ابراز خشنودی از حضور در کنار 
فرزندان مهرگفت: شب های ماه مبارک رمضان شب های محبت ، دور هم نشستن و عبادت است. استاندار مازندران افزود: دولت 
تدبیر و امید برای ارتقا امید به زندگی در جامعه و بویژه خانواده بهزیستی اراده مستحکمی دارد و برنامه های منسجمی در دست 
اقدام دارد. وی تصریح کرد: برنامه های امید به زندگی محقق نمی شود مگر اینکه اراده داشته باشید و باور کنید که می توانید به 
حداکثر رشد برسید و کارآفرین شوید. وی اظهار کرد: در تاریخ، ثبت شده است کسانی که آسیب دیده اند با توکل به خدا از زنان 
و مردان بزرگ روزگار شده اند.شما هم به خودتان اعتماد داشته باشید. ما حامی شما هستیم و برای شما روزهای شاد و اقتدار را از 
خدای بزرگ آرزو می کنیم. دکتر »حبیب اهلل مسعودی فرید« معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشورگفت: برای توانمندسازی 
فرزندان زیر  پوشش بهزیستی آنچه توان داریم انجام خواهیم داد همه مسئوالن بهزیستی با تمام توان و پتانسیل در راستای ارتقا 
شما چشم و چراغهای سازمان، همت گمارند. دکتر آرام مدیر کل بهزیستی مازندران نیز در این ضیافت افطاری با تبریک ماه مبارک 
رمضان و آرزوی قبولی طاعات گفت: یکی از رسالت های اصلی و مهم بهزیستی، پذیرش و ساماندهی کودکانی است که فاقد سرپرست 

بوده و یا بد سرپرست هستند. خانه های مهر بهزیستی با هدف ارتقای زندگی و توانمند سازی فرزندان بهزیستی فعالیت می کند. 

ارزیابی میزان تحقق وصول مطالبات شرکت گازاستان گلستان در سال 96 
گرگان- خبرنگار فرصت امروز-  در اولین نشست کمیته راهبردی وصول مطالبات گازگلستان در سال ۹7 که باحضورمدیرعامل 
،اعضای هیئت مدیره وهیئت رئیسه گازگلستان در محل سالن اجتماعات شرکت برگزار شد میزان تحقق عملکرد شرکت در بخش 
وصول مطالبات مورد ارزیابی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی،در آغاز  دبیر جلسه  عملکرد شرکت را به تفکیک شهرستان تشریح 
نموده و نتایج ارزیابی را که ماحصل آن دستیابی به سطح نسبتاً مناسب بوده به تالش و اعمال سیاستهای راهبردی مطلوب و توجه 
ویژه مشترکین گاز طبیعی علی الخصوص بخش خانگی به پرداخت به موقع صورتحساب معطوف داشته و موفقیت شرکت را در این 
بخش که حاکی از همدلی و همکاری تمامی ارکان شرکت می باشد ارج نهاد. در ادامه هریک از رؤسای ادارات گازرسانی از طریق ویدئو 
کنفرانس ،مسائل و مشکالت فرا  روی وصول مطالبات را بیان نموده و متناسب با آن،برای حل  چالشهای مورد نظر، سیاست شرکت 
در سال جاری تشریح و تبین شد.   دراین جلسه مدیرعامل گازگلستان ضمن تشکر از زحمات همکاران،مطالبی رادرخصوص اهمیت 
وصول مطالبات معوق شرکت بعنوان  یکی ازعوامل اصلی در چرخه درآمد شرکت بیان نموده که جذب به موقع آن توسعه گازرسانی 
و سطح خدمات قابل ارائه و همچنین تحقق اهداف شرکت را بهمراه دارد .مهندس  محمد رحیم رحیمی در ادامه رهنمودهایی را در 
خصوص روند وصول مطالبات و همینطور تالش و جدیت ادارات گازرسانی برای وصول حداکثری بدون تنش و با رعایت چارچوبها و 

جذب به موقع نقدینگی و انجام اقدامات کنترلی ارائه کرد.

19 هزار گلستانی سرپرستی 9 هزار کودک نیازمند را برعهده گرفتند
گرگان- خبرنگار فرصت امروز-  امان اهلل حسین پور در جمع خبرنگاران ضمن دعوت از مردم برای حمایت از کودکان نیازمند 
اظهار داشت: در شب های قدر ۱25 پایگاه برای ثبت نام از خیران در گلستان ایجاد کردیم و گلستانی های نیکوکار امشب هم می توانند 
با حضور در این پایگاه ها در مکان های اصلی برگزاری مراسم احیا شب های قدر در شهرها در این طرح ها شرکت کنند.وی افزود: ۹ 
هزار کودک نیازمند تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( گلستان با اجرای طرح اکرام یتیمان و محسنین که ویژه کودکان 
دارای بدسرپرست یا بیمار است دارای حامی شدند.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان گلستان همچنین با بیان اینکه در 
استان های دیگر کشور به ازای هر کودک تحت پوشش 7 حامی وجود دارد، افزود: در استان گلستان اما هر کودک تحت پوشش 
٣ حامی دارد و امیدواریم تعداد بیشتری از هم استانی ها در این کار خیر مشارکت کنند.حسین پور با اشاره به فعالیت پایگاه طرح 
اکرام ایتام تپه نورالشهدا گرگان در طول ماه مبارک رمضان امسال گفت: پایگاه طرح اکرام ایتام در جمعه های ماه مبارک رمضان در 
میعادگاه های نماز جمعه نیز از حامیان ثبت نام به عمل می آورند.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان گلستان اظهار کرد: 
سال گذشته حامیان و خیران گلستانی بیش از ۱٣ میلیارد تومان برای کمک به ۸ هزار و 7۸۸ یتیم و فرزند محسنین تحت حمایت 

کمیته امداد استان گلستان پرداخت کردند.

عملیات خط انتقال آب مخزن شهرک فرزان شهرستان قدس اجرا شد
شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز-  مدیر امور آبفای شهرستان قدس با اعالم این خبرگفت: 
پروژه مذکور شامل یک کیلومتر لوله گذاری با لوله هایی به قطر 2۰۰ میلیمتری و از جنس پلی اتیلن 
به منظور انتقال آب ش��رب مخزن ذخیره ٣هزار متر مکعبی شهرک فرزان انجام شد. بهزاد رضوانی 
ادامه داد: با توجه به دبی ورودی مخزن مذکور به میزان  ٤۰ لیتر درثانیه از چاه های فرزان ۱ و فرزان 
2 پس از تامین آب این شهرک ما زاد آب استحصالی از طریق خط مورد اجرا به شبکه آبرسانی شهر 
تزریق خواهد شد. او در پایان تاکید کرد: اجرای این عملیات در تامین آب مناطق تحت پوشش مخزن 

۱۰ هزار متر مکعبی معدن سهم موثری خواهد داشت

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق ایالم : 
احتمال کمبود نیروی برق در فصل گرما و پیک مصرف زیاد است

ایالم- هدی منصوری- معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان  ایالم در جلسه هماهنگی پاسخگویی بار و 
مدیرت مصرف گفت: امسال با توجه به اینکه سال بارشی بسیار ضعیفی را پشت سر نهادیم امکان بروز خاموشی ناشی از کمبود نیرو  
علی رغم تالش صنعت برق کشور بیش از هر زمان دیگری وجود دارد. مهندس سمیره سیالی در همین باره افزود: وزارت نیرو در این 
راستا با ابالغ طرح های متنوع تشویقی در صدد است با کمک و همکاری مشترکین کمبود نیروی ناشی از بحران خشکسالی را جبران 
کرده و از تحمیل خاموشی به مشترکین جلوگیری نماید. وی تاکید کرد: مدیران امور برق می بایست تیم مربوط به مدیریت مصرف 
را بیش از پیش حمایت نمایند تا از طریق رایزنی با مشترکین صنعتی و کشاورزی  و نیز سایر مشترکین دیماندی امکان همکاری 
دوجانبه فراهم گردد. در همین باره و در راستای معرفی سامانه پاسخگویی و مدیریت بار مدیر دفتر نظارت بر لوازم اندازه گیری این 
شرکت نیز، شناسایی مشترکینی که امکان همکاری دوجانبه شرکت با آن ها فراهم خواهد شد و آگاه سازی انها از تعرفه های تخفیفی 
و تشویقی را از مهمترین اقدامات مدیران امور و تیم مدیریت مصرف هر شهرستان دانست. رشنو ادامه داد : به عنوان مثال در یکی از 
این طرح ها مشترکین کشاورزی  با اعمال چهار ساعت صرفه جویی در مصرف برق در ساعات اوج بارمی توانند از تعرفه برق رایگان 

در بیست ساعات باقی مانده روز استفاده نمایند.
 

زیرساخت های مالرد به شدت ضعیف است
مالرد- خبرنگار فرصت امروز-  نماینده ولی فقیه در س��تاد نماز جمعه ش��هر مالرد از ضعف 
زیرس��اخت ها در این ش��هر ابراز نارضایتی کرد. حجت االسالم حسینی در شورای اداری شهرستان 
مالرد در جمع مدیران در این باره گفت: کمبود بسیاری از امکانات برای یک زندگی راحت در این شهر 
مردم را با چالش های زیادی روبرو کرده است . این شهر از حداقل زیر ساخت ها برخوردار است که 
این شرایط اصال شایسته چنین مردم والیتمداری نیست. امام جمعه مالرد با یاد آوری خدمت واقعی 
مدیران به مردم در ادامه افزود: مدیران ادارات باید از روز مرگی خارج شوند وبا تالش مضاعف، نوآوری 
در روشهای ارائه خدمات و جدیت در انجام وظایف خود، زمینه یک زندگی مناسب برای این مردم فهیم فراهم آورند. وی تصریح کرد: 
اینکه مدیری تنها با یک روش اداری کار کند و ۸ صبح سر کار خود حاضر شده و ساعت2 عصر به خانه خود برگردد، اصال پسندیده 
نیست. کار بدون هیچ گونه نو آوری، تفکر، جهاد، هدف گذاری شده از هیچ کسی پذیرفته نیست.امروز نیاز کشور، رفتار تالشگرانه 

است تا هر چه سریعتر و بهتر به ایده آلها دست بیابیم.

دوشنبه
21 خرداد 1397

شماره 1084



چطور کاری را که به نظر سخت می رسد، شروع کنیم
انجام بعضی کارهای مهم به نظر دش��وار می رس��د، اما با 
اعمال تغییرات ناگهانی و عادت به آنها می توانید ذهن خود 

را برای این کارها آماده کنید. 
فرض کنید مدت هاس��ت می خواهید کار مهمی را شروع 
کنی��د، اما به دالیلی نمی توانید. این کار می تواند هر کاری 
مثل نوش��تن پروپ��وزال یا یک ایمیل مهم باش��د. ش��اید 
گفت وگوی مهمی باش��د که باید آن را انجام دهید. یا برای 
مثال گفت وگوهای مشابهی در گذشته داشتید، اما به جای 
رفتن س��ر اصل مطلب، بحث را به بیراهه برده اید. شاید آن 
کار صحبت در یک جمع یا صحبت در مورد مطلبی باش��د 

که کمی از بیان آن می ترسید. 
شاید قبال هرگز چنین تجربه مهم اما دشواری نداشته اید 
و تمام وظایف خود را انجام داده اید؛ اما این کار به خصوص 
را کنار گذاش��ته اید. یا ش��اید عملکرد کندی در انجام آن 
داشتید و وقت قابل توجهی تلف کرده اید. حتی افراد مفید 
و موفق ه��م این لحظات را گذرانده اند، اما آنها زمان کمی 
را از دس��ت داده اند و به س��رعت و بدون تردید به کارها و 
گفت وگوه��ای مهم خود پرداخته اند. مؤلف این مقاله، پیتر 

برگمن از تجربه خود می گوید: 
هفت��ه پیش ب��رای تدری��س دوره آموزش��ی رهبری به 
اقامتگاه��ی به ن��ام ایزالن مس��تقر در س��واحل صخره ای 
BigSur مش��رف ب��ه اقیان��وس آرام رفته ب��ودم. هر روز 
صب��ح قبل از خوردن صبحانه، انج��ام این کارها را به خود 
تکلی��ف می کردم: اس��تراحت در حمام آب گرم و س��پس 
بالفاصله رفتن به حمام آب سرد، ماندن در آن تا جایی که 

می توانستم و سپس سه مرتبه تکرار این فرآیند. 
ای��ن کار را به این دلیل انجام می دادم که انتقال بین آب 
داغ و س��رد برای بدن و افزایش انرژی مفید اس��ت. کشف 
غیرمنتظره من این بود که وارد ش��دن به حمام آب س��رد 
همان رازی است که در انجام کارهای سخت به افراد موفق 
کم��ک می کند. قبل از آنکه برای اولین بار وارد آب س��رد 
شوم، 2۰ دقیقه در حمام آب گرم گذراندم تا شجاعت الزم 
را پی��دا کنم. این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه تا آخر هفته 
توانستم بیش از پنج دقیقه در آب یخ بمانم و این بار حس 

تازگی و افزایش انرژی داشتم. 
ذهن و بدن انسان ظرفیت خارق العاده ای برای تطبیق با 
محیط اطراف دارد. مشکل ترین بخش این فرآیند، تطبیق 

با شرایط جدید یا همان مرحله   گذار است. 
ح��اال کارهایی را به خاطر بیاورید که به س��ختی ش��روع 
کردید. بزرگ ترین چالش شما انجام آن کارها نیست، بلکه 
ش��روع کردن آنهاس��ت. بزرگ ترین چالش برای حرکت به 
س��مت هر کاری گذار به وضعیت انجام کار است. این گذار 
ب��ه معنی تغییر وضعی��ت از یک کار راح��ت )حمام گرم، 
فرستادن ایمیل های ساده، دست کشیدن از یک مجموعه 

کارها در لیس��ت وظایف، تکمیل مکالمه های ارتباطی( به 
یک کار نه چندان راحت )حمام آب سرد، نوشتن پروپوزال، 
آغاز کردن گفت وگوهای دشوار، روبه رو شدن با یک صفحه 

خالی( است. 
همیش��ه این تصور وجود دارد که شروع کارهای مهم به 
مهارت و تخصص باال در آن کار بستگی دارد؛ اما این تصور 
همیش��ه صحیح نیست. تنها کاری که باید در آن تخصص 
پی��دا کرد وارد ش��دن به مرحله  گذار اس��ت. زمانی که وارد 
مرحله  گذار شدید، به مرور زمان و در طول کار مهارت الزم 

را پیدا می کنید. 
چند مرتبه تکرار حمام آب س��رد و گرم می تواند آموزش 
خوب��ی در ط��ی کردن مس��یر گذار بین وضعی��ت راحت و 
ناراحت باش��د. ای��ن فقط یک تش��بیه نیس��ت، بلکه این 
تغیی��رات م��داوم می توانند حس راحتی و آس��ایش را در 
وضعیت های نامناس��ب افزایش دهند. سه مرحله در ایجاد 

انگیزه برای وارد شدن به مرحله ی گذار تأثیرگذارند: 
شروع با قدرت اراده. مقاله های متعدد در مورد عدم تکیه 
بر قدرت اراده نوشته  شده اند، زیرا این قدرت قابل اطمینان 
نیس��ت، اما یک نکته مهم در مورد قدرت اراده وجود دارد: 
اراده در ی��ک لحظه قابل اطمینان ت��ر از اراده در یک دوره 
طوالنی زمان است. در بعضی موارد برای رسیدن به مرحله 
بع��د، باید در لحظه زندگ��ی کنید. ممکن اس��ت در ابتدا 
تجربه ای مثل حمام آب س��رد غیرممکن به نظر برسد، اما 
با اراده  و شجاعت محض می توان در لحظه به آن فکر کرد 

و آن را انجام داد. 
تکرار کردن. بر اساس تجربه مؤلف، با تکرار بیشتر حمام 
آب  س��رد این کار برای او آس��ان تر شد. این اتفاق دو دلیل 
داشت: از طرفی به این کار عادت کرده بود و از طرف دیگر 
ه��م انتظارات، ع��ادت و عمل او با یکدیگر یکپارچه ش��ده  
بودند. در نتیجه وقتی تصمیم به انجام این کار گرفت سعی 
ک��رد عدم اطمینان، تردید و ش��ک را کنار بگذارد و وقتی 
ذهن او ش��روع به مخالفت و ناس��ازگاری کرد آن را نادیده 

گرفت و به کار خود ادامه داد. او می گوید: 
یادم می آید یک روز صبح وقتی از آب داغ بیرون آمدم و 
وارد آب سرد شدم، ذهنم فریاد می زد که تو واقعا مطمئنی 
ک��ه می خواهی ای��ن کار را انجام دهی؟ با آرامش در حمام 

آب گرم بمان! 
مزایای��ی تطبیق پذیری. بنا به تجربه مؤلف، بدن او دچار 
تغییرات فیزیکی شده بود. او 6۰  مرتبه طوالنی تر از آستانه 
تحمل خود در آب سرد مانده بود. چالش فیزیکی و ذهنی 
به شدت کاهش یافته بودند و این گذار دیگر برایش دردناک 
نبود و تجربه او برای تحمل حمام آب س��رد هم تغییر پیدا 
کرده بود؛ تجربه ا ی که حس ناخوشایندی به همراه داشت 

حاال به حس تازگی و طراوت او کمک می کرد. 
البته حمام آب س��رد مش��ابه یک گفت وگوی س��خت یا 

نوشتن یک طرح پیشنهادی یا شنیدن انتقاد نیست. حمام 
آب س��رد یک چالش فیزیکی است؛ درحالی که چالش های 
دیگر بیش��تر ذهنی و احساسی هستند؛ و برای بعضی افراد 

چالش حمام آسان تر از چالش های کاری پیچیده است. 
ام��ا درواق��ع ای��ن چالش ه��ا، در دس��ته چالش ه��ای 
روان ش��ناختی ق��رار می گیرند. کاره��ای عقب افتاده اغلب 
اوقات زیاد هم پیچیده نیس��تند، اما ذهن، ش��ما را تشویق 
می کن��د کار را به عقب بیندازید. ی��ک راه حل برای انجام 
تم��ام این کارها وجود دارد: رس��یدن ب��ه مهارت در تغییر 

وضعیت از خوشایند به ناخوشایند. 
فرض کنید این مراحل را برای وظایفی که فکر می کنید 

دشوار هستند، انجام دهید: 
۱. یکی از کارهایی مهمی را که می خواهید پیش ببرید، 

اما شروع آن برایتان دشوار بوده است در نظر بگیرید. 
2. مرحل��ه   گذار ب��رای انج��ام آن کار را در نظر بگیرید. 
مثال هایی از مراحل گذار: برداش��تن تلفن و شماره  گرفتن 
)برای آغاز یک گفت وگو(؛ نشس��تن پش��ت میز و نوش��تن 
اولی��ن کلمه )برای هر نوع متن(؛ پرس��یدن یک س��ؤال و 

ساکت ماندن )برای دریافت بازخورد(. 
٣. تصمی��م بگیری��د: زمان و مکان ش��روع کار را تنظیم 

کنید )گذار(. 
٤. ش��جاعت احساس��ی خود را باال ببرید. کار سختی را 
ش��روع کنید که برایتان راحت نیست، اما درعین حال مهم 
است؛ به این صورت ش��جاعت احساسی به شکلی بی وقفه 
افزایش می یابد. حاال از خود بپرس��ید آیا می خواهید برای 
رفتن به مرحله بعد این احس��اس را همچنان حفظ کنید؟ 
این مهارت برای شروع هر کاری ضروری و البته قابل توسعه 
است. بعضی احساسات ش��ما در مرحله   گذار عبارت اند از: 
ناراحتی، ترس )آیا این ترس به پایان می رسد؟(، کارشکنی 
)به خ��ود می گویید، آیا حتما باید ایمی��ل را چک کنم( و 

عدم امنیت )من نمی توانم این کار را انجام دهم(. 
5. بدون هیچ س��ؤالی این کار را انجام دهید. نمی توانید 
صداهای ذهن خود را س��اکت کنید، اما می توانید کارهای 
م��ورد نیاز خ��ود را انجام دهید و ادامه دهید و نس��بت به 

صداهای ذهن خود بی تفاوت باشید. 
6. این مراحل را هر روز تکرار کنید. 

همین  االن وارد یک گذار س��ریع ش��وید )و برای توسعه 
مه��ارت خود در آنها( حت��ی اگر یک دقیق��ه وقت دارید، 
همین حاال کاری را انجام دهید که برای تان دشوار اما مهم 
اس��ت. اگر احس��اس تردید دارید ببینید ذهن تان به کجا 
می رود )من وقت کافی ندارم، این کار بی معنی اس��ت، یک 
دقیقه کمکی نمی کند و. . .(. حتی وقتی ذهن شما به بهانه 
آوردن ادامه دهد بازهم سعی کنید نسبت به آن بی تفاوت 

باشید و کار خود را انجام دهید. 
HBR/zoomit منبع

3 نشانه که حاکی از اتالف وقت شماست

درآمد 120 هزار دالری هکر هلندی
طی یک هفته

یک هکر هلندی با پیدا کردن ۱2 باگ در پلتفرم ارز مجازی Block. One در عرض یک هفته ۱2۰ 
هزار دالر به جیب زده است. 

ب��ه گزارش دیجیاتو، ب��روک پیرس، مدیر بنیاد بی��ت کوین، از جمله ش��خصیت های مطرح در انفجار 
پول های رمز پایه و هم بنیانگذار اس��تارتاپی به نام Block. One اس��ت که بر پایه کسب و کار بالک چین 
راه اندازی شده و حدود ٤میلیارد دالر از پول مجازی سفارشی سازی شده خود به نام EOS را در پیشنهاد 

اولیه ارز دیجیتالی به فروش رسانده است. 
این کمپانی هفته گذشته نسخه آزمایشی پلتفرم متن باز خود را در اختیار توسعه دهندگان قرار داد که 

قرار است به بستری برای توسعه نرم افزارها بر مبنای بالک چین تبدیل شود. 
Block. One  آنق��در از امنیت محصول خود مطمئن بود که برای یافتن هر باگ در آن ۱۰ هزار دالر 
جایزه تعیین کرده بود با این حال یک هکر جوان به نام Guido Vranken طی چند روز توانس��ته با 

شناسایی ۱2 آسیب پذیری در آن ۱2۰ هزار دالر جایزه برنده شود. 
این کمپانی که در نخس��تین دور از جذب س��رمایه موفق به تأمین ٤ میلیارد دالر شده بود هنوز اعالم 
نکرده که دقیقا قصد دارد این مبلغ هنگفت را صرف چه چیزی کند و تنها به سرمایه گذاری 25 درصد از 

آن برای در استارتاپ های مبتنی بر EOS اکتفا کرده است. 
اگر برنامه های آنها به همین منوال پیش برود احتماال بخش��ی از سرمایه باقیمانده را نیز باید به هکرها 
اختصاص دهند. Vranken که یک هکر کاله س��فید به ش��مار می رود پس از یافتن آس��یب پذیری های 
مذکور مس��تقیما با Dan Larimer، مدیر ارش��د این کمپانی تماس گرفته است. او به رغم دریافت این 
مبلغ چشمگیر انتظار دریافت دستمزد بیشتری را نیز داشته است. Vranken  آسیب پذیری های مذکور 

را »بسیار بد« توصیف کرده است: 
من در مورد کل ش��بکه Eos مطمئن نیس��تم، اما این باگ ها می تواند به صدماتی جدی منتهی شود و 
آن را از کار بیندازد. بهتر بود ش��رکت زودتر به فکر پیاده س��ازی چنین برنامه ای می افتاد و حاال کمی دیر 

به نظر می رسد. 
Vranken  معتقد اس��ت که جس��ت وجوی باگ در کد منبع ارزهای مجازی ممکن است در آینده به 

کسب وکاری پر رونق برای او و هکرهای دیگر منتهی شود. 

بازاریابی محتوایی چیست؟

بازاریابی محتوایی عبارت است از خلق و توزیع محتوای آنالینی که به منظور جذب و جلب توجه مشتری 
طراحی می شود. 

برخالف ش��یوه های سنتی بازاریابی، هدف از بازاریابی محتوایی، صرفا جذب مشتری یا  تبلیغ و فروش 
مس��تقیم یک برند، محصول و یا خدمات ویژه نیس��ت. درعوض، هدف از این نوع بازاریابی، تغییر ذهنیت 
افراد بااس��تفاده از اطالعات ارزش��مند و مرتبطی ا س��ت که آموزش��ی، س��رگرم کننده یا از نظر احساسی 
رضایت بخش است. بدین طریق بازاریابی محتوایی در ایجاد عالقه و آگاهی نسبت به برند و دستاوردهای 

آن موفقیت کسب می کند. 
کارآمدتری��ن نوع بازاریاب��ی محتوایی به آرامی مخاطب را در مس��یر تبدیل عالقه خ��ود به نمونه ای از 
اقدامات آنالین در قالب کلیک بر لینک وب س��ایت، دانلود اوراق س��فید یا بروش��ور، درخواست نمونه یا 

برقراری ارتباط با نماینده فروش هدایت می کند. 
چرا بازاریابی محتوایی؟ 

در سال های اخیر، بازاریابی محتوایی روند فوق العاده رو به رشدی داشته است؛ به گونه ای که ۸۹درصدی 
از بازاریاب��ان B2B )تجارت به تجارت( امروزه به کرات بازاریابی محتوایی را به کار می گیرند. دلیل این امر 
وجود اینترنت اس��ت. تمرکز افراد بر رس��انه های آنالین و اخیرا موبایل، به مفهوم آن اس��ت که مخاطبان 
امروزه محتوا را به ش��یوه های جدید و هوش��مندانه به کار می گیرند. این مسئله سبب شده است برندهای 
بزرگ و کوچک با به کارگیری بودجه های بازاریابی تخصیص یافته خود، اس��تراتژی های محتوایی جامعی 

را تدوین کنند. 
دلیل دیگر این اس��ت که افراد آن قدرها هم به تبلیغات عالقه مند نیس��تند. براس��اس گزارش نیلس��ن 
)Nielsen( با  عنوان اعتماد جهانی به تبلیغات، اعتماد افراد به تبلیغات متنی به ویژه تبلیغات روی موبایل 
کمتر از هرگونه رسانه محتوایی دیگر است. از سوی دیگر، در فهرست رسانه های مورد اعتماد، مطالب مهم 
بر تبلیغات موجود در تمامی کانال های س��نتی، از جمله تلویزیون، رادیو، بیلبوردها، روزنامه ها و مجالت 

برتری یافته اند.  
اصل مهم: محتوای اصلی، خبری و سرگرم کننده بیشترین کارکرد را دارد. 

تاریخچه بازاریابی محتوایی
بازاریابی محتوایی مفهومی نوظهور محس��وب نمی شود. برندها و کسب وکارهای گوناگون پیشتر، یعنی 
صدها س��ال پیش نیز مطالب گوناگونی را در نخستین مجالت و روزنامه ها به چاپ می رساندند. بنابراین، 
در آن زمان نیز مانند ش��رایط کنونی هدف از این کار، افزایش مش��ارکت مش��تریان، جذب مش��تری و 

اطالع رسانی درباره برند از طریق فراهم آوردن اطالعات کارآمد و جالب بود. 
رونق عصر دیجیتال، افزایش توجه بازاریابان به قابلیت ها و جذابیت بازاریابی محتوایی را در پی داشت. 
در ابتدا، بازاریابی محتوایی رویکردی جدید و جالب در حوزه بازاریابی درون گرا و ش��یوه ای کارآمد برای 

کنترل ترافیک آنالین محسوب می شد. 
درح��ال حاضر و باتوجه به اتوماس��یون پیچی��ده بازاریابی و ابزارهای تحلیل��ی، بازاریابان عملکردی، از 
بازاریابی محتوایی به عنوان روش��ی پیشرفته برای جذب عالقه مندان به محصوالت، افزایش مشارکت آنها 

و نهایتا تبدیل شان به مشتری استفاده می کنند.     
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