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با رونمایی از 6 سامانه  وزارت اقتصاد 
6۰ هزار دسته چک و 6۰۰ مجوز غیرضروری حذف می شود

سامانه های  الکترونیکی
در بوته آزمون

وزیر اقتصاد از ش��ش س��امانه جدید این وزارتخانه و دستگاه های تابع آن رونمایی کرد؛ سامانه هایی که یکی از 
آنها به شناس��ایی مجوزهای کس��ب وکار و حذف آنها کمک می کند. مسعود کرباسیان روز گذشته در مراسم آغاز 
بهره برداری از شش سامانه و خدمت الکترونیکی وزارت اقتصاد با بیان اینکه هدف از راه اندازی این سامانه ها ایجاد 
شفافیت و قرار گرفتن مردم در جریان امور است، گفت: در ابتدا از تمامی دستگاه های تابع وزارت اقتصاد که در...

 رئیس سازمان بورس از تأمین مالی
پروژه های نفتی و توقف حداقلی نمادها خبر داد

 آغاز همکاری رسمی
بازار سرمایه ایران و چین
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3
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شکل گیری پیمان های ضد دالری پولی

بازیگری مخرب دالر در اقتصاد ایران

4 عادت برای راه اندازی کسب وکاری موفق
ساخت یک شرکت از صفر

حس شوخ طبعی خود را از دست ندهید
4 مولفه یک برند شخصی موفق

برندسازی موفق در آمازون
6 شکست بازاریابی در شبکه های اجتماعی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 ایالن ماسک جاذبه مصنوعی
 فیلم »2۰۰1: ادیسه فضایی« را

به دنیای واقعی می آورد؟ 

7

شـورای رقابت مجوز افزایش قیمت محصوالت سـه شـرکت 
خودروسـازی ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو از اول تیر 

را صادر کرد. این در حالی اسـت که مدیرکل صنایع 
خودروی وزارت صنعت اعالم کرد تا کمتر از یک ماه...

 سرگیجه قیمت خودرو
در میان مردم و مسئوالن

یادداشت
 اختالف اروپا با آمریکا

برای ایران خوب است؟ 

بین المللی ه��ر روز  ش��رایط 
در ح��ال تغیی��ر اس��ت. اتفاقی 
که ب��ه تازگ��ی در کان��ادا افتاد 
نش��ان می دهد که هفت کشور 
صنعتی جه��ان به چ��ه میزان 
دچار اختالف با یکدیگر شده اند. 
با توجه به شکافی که در بین این 
کشورها ایجاد شده، فکر می کنم 
تعام��الت آموزش��ی و فرهنگی 
و تج��اری ای��ران با کش��ورهای 
اروپای��ی به خوبی پیش برود که 
از جمله آنها ارتباط موسس��ات 
فنی و حرفه ای ای��ران، آلمان و 
سوئیس اس��ت. اصوالً اروپایی ها 
نس��بت به به کار گیری نیروهای 
تحصیلکرده و فن��ی ایران برای 
اشتغال کوتاه مدت و بلندمدت در 
کشورهایشان تمایل زیادی دارند 
و در این بحثی نیست. اروپایی ها 
و  تحصیل ک��ردگان  می دانن��د 
ظرفی��ت  ای��ران  دانش��گاهیان 
بیش��تری از دیگر مهاج��ران از 
جمل��ه مهاج��ران کش��ورهای 
س��وریه و ترکی��ه دارند و تمایل 
اروپا به پذیرش مهاجران از ایران 
است تا کشورهایی از این دست.  
درشرایط کنونی جبهه ای مصمم 

از اروپایی��ان در مقابل 
2سیاست های ترامپ...

 شریف
نظام مافی
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ایران و سوئیس
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فرصت امروز: سرانجام انتظارها به سر رسید و رئیس جمهور 
آمریکا و رهبر کره ش��مالی پشت درهای بسته در چند مرحله 
دیدار و گفت وگو کردند و سندی مشترک را امضا کردند. دونالد 
ترام��پ در جریان امضای این س��ند گفت که کار برای اجرای 
مفاد این سند به زودی آغاز خواهد شد. او رهبر کره شمالی را 
»کیم« نامید و از او تشکر کرد و بار دیگر گفت که این مذاکرات 
از هر آنچه دیگران پیش بینی می کردند بهتر بوده اس��ت. کیم 
جونگ اون نیز گفت بسیار خوشحال است که سندی تاریخی 
را امضا می کند و از رئیس جمهور آمریکا به خاطر برگزاری این 
نشست تشکر کرد.  همچنین سی ان ان گزارش داد که رهبر 
کره شمالی قبل از آغاز نشست خود با ترامپ به رئیس جمهوری 
آمریکا گفته بود: بس��یاری از افراد در جه��ان این رویداد را به 
عنوان بخشی از یک فیلم فانتزی یا علمی تخیلی تلقی خواهند 
کرد.  این در حالی بود که رئیس جمهوری کره جنوبی با بیان 
این که شب گذشته خوابش نبرده است نسبت به موفقیت آمیز 
بودن نشس��ت رهبران واشنگتن و پیونگ یانگ ابراز امیدواری 
کرده بود. رویترز نیز پس از انجام این دیدار، توافق امضا ش��ده 
را نمادین خواند و نوش��ت: رئیس جمهور آمریکا و همتای کره 
شمالی او درباره خلع سالح هسته ای پیونگ یانگ توافق کردند، 
اما به نظر می رس��د این توافق نمادین بوده و نتایج ملموس��ی 

نداشته است. 
دستاورد توافق ترامپ و اون برای جهان

دیدار رهب��ران آمریکا و کره ش��مالی روز سه ش��نبه انجام 
ش��د؛ دیداری تاریخی که خصوصا با س��خنان حماسی ترامپ 
بس��یاری را خوش بین و امیدوار کرده که به یکی از بغرنج ترین 
پرونده های بین المللی که نزدیک به 70 س��ال است جهانی را 
به خود مشغول داش��ته، پایان دهد.  به گزارش ایسنا، با تمام 
خوش بینی ه��ا به این دیدار که برخی مانند ترامپ آن را هدیه 
بزرگ به جامعه جهانی خوانده اند و برخی چون مون جائه  این، 
)رئیس جمهور کره جنوب��ی( آن را معاهده قرن می دانند، اگر 
همه این تبلیغات و خوش بینی ه��ا را کنار بگذاریم، می بینیم 
آنچه جامعه جهانی - نه ترامپ و اون - به آن دست یافت تنها 
یک س��ند دو صفحه ای اس��ت که در چهار بند خالصه شده و 
بحران شبه جزیره کره در گذشته نیز بارها همانند آن و شاید 
بهتر از آن را به خود دیده است. )مقایسه شود با برجام که ۱0۹ 

صفحه و ۵ ضمیمه دارد(
در واقع تا اینجای کار اگر به این دیدار و سند امضا شده آن 
تنها به عنوان یک آغاز نگاه شود و اینکه یک صفحه تاریک از 

پرونده هسته ای کره ش��مالی را ورق زده است؛ می توان آن را 
یک موفقیت بزرگ هم برای ترامپ و هم برای اون به حس��اب 
آورد، ب��ه ویژه آنکه ترامپ به این توافق و پرس��تیژ آن پس از 
خروج جنجالی از برجام و نیز اختالفات سیاسی– اقتصادی با 
متحدان آمریکا که در نشس��ت اخیر جی 7 کامال نمود یافت، 
نیاز مبرم داش��ت. کیم جونگ اون هم که خود و اجدادش در 
70 سال گذشته همواره به دنبال شناخته شدن از سوی جامعه 
جهانی به عنوان یک کش��ور دارای جایگاه بین المللی بوده اند، 
توانس��ت به عنوان قدرتی هسته ای در کنار یک رئیس جمهور 
آمریکا و در ش��رایطی کامال برابر بنشیند و مذاکره کند و این 
یعنی یک معادله برد – برد هم برای ترامپ و هم برای اون که 
خوب بلد است از چنین نشستی چگونه یک پیروزی افسانه ای 
در ذهن مردم کره ش��مالی بسازد.  اما همانطور که گفته شد 
آنچه نصیب جامعه جهانی شده سندی چهاربندی است که از 
مهم ترین فاکتورهای یک توافق اجرایی خالی است. چیزی که 
ترامپ و اون دیروز امضا کردند، دس��ت کم از دو فاکتور اصلی 
یعنی »عامل زمان و ساختار اجرایی« خالی است. برای رسیدن 
به یک »توافق جامع« -آنگونه که ترامپ پیش از انتش��ار سند 
مدعی آن شده بود- عامل زمان یک عنصر اساسی است و یک 
توافق جامع حتما باید با زمان بندی مشخص و مرحله به مرحله 
روند کار را مش��خص کرده باشد، این درحالی است که در این 
باره نبود یک ذهنیت روشن درباره آینده مذاکرات و زمان مورد 
نیاز برای رس��یدن به اهداف تعیین شده، حتی در میان خود 
آمریکایی ها کامال مش��هود اس��ت و خود ترامپ هم در دو بار 
س��خن گفتن پس از امضای سند، بارها سؤال خبرنگاران را در 
این باره یا بی جواب گذاش��ت یا با کلی گویی از آن طفره رفت.  
فاکتور دوم برای یک توافق این چنینی سازوکارهای اجرایی آن 
است. در این سند به هیچ وجه اشاره ای نشده که راه رسیدن به 
چهار بند مشخص شده چیست و حتی صحبتی از ضمانت های 
اجرایی آن به میان نیامده است. ترامپ در سخنانش به نوعی به 
این مسئله اذعان و سعی کرد با گفتن اینکه »این رئیس جمهور 
و ای��ن وزی��ر امور خارجه با اس��الف خود متفاوت هس��تند و 
توانس��ته اند طرف مقابل را راضی کنند«، آن را پاسخ دهد. اما 
مسلما این امر نمی تواند جایگزین تضمینی شود که جای خالی 
آن در سند مذکور احساس می شود. در واقع ترامپ می خواست 
بگوی��د ای��ن تیپ ش��خصیتی او و وزیر خارجه اش اس��ت که 
حرف های شان باید از نظر دیگران سند تلقی شود و دیگر نیازی 

به ذکر تضمین های متعارف در سندهای اینچنینی نیست! 

پایان 7۰ سال خصومت با امضای سند تفاهم میان رهبران آمریکا و کره شمالی

یک روز تاریخی
نامه سرگشاده سفرای کشورهای اروپایی در آمریکا

5 واقعیت از روابط اقتصادی اروپا و آمریکا
س��فرای 28 کش��ور عضو اتحادیه اروپا و س��فیر این 
اتحادی��ه در آمری��کا، طی نامه ای سرگش��اده در انتقاد 
به سیاس��ت های تجاری جدید دول��ت ترامپ، ادعاهای 
رئیس جمهور آمریکا مبنی بر زیان دیدن کش��ورش از 

تجارت با اروپا را رد کردند. در این نامه آمده است: 
در روزه��ا و هفته های اخیر صحبت ه��ای زیادی در 
مورد روابط تجاری و س��رمایه گذاری بین اتحادیه اروپا 
و آمریکا در محافل گوناگون مطرح ش��ده است. اما چه 

کسی در این بازی برنده است و چه کسی بازنده؟ 
واقعیت این اس��ت که ما هر دو در تجارت با یکدیگر 
برنده می ش��ویم و سال هاست که هر دو برنده بوده ایم. 
ادعاهای مخالف، ازجمل��ه ادعاهای اخیر رئیس جمهور 
آمریکا مبنی بر بازنده بودن کش��ورش در روابط تجاری 
با اروپا، تنها شایس��ته این هس��تند که کنار گذاش��ته 
ش��وند، زیرا آمریکا از تج��ارت با اروپا بیش از تجارت با 
سایرین درآمد کسب می کند. آمارها و واقعیات موجود 

به خوبی گویای این مسئله هستند: 
واقعی��ت ۱: آمری��کا و اتحادی��ه اروپ��ا در کن��ار هم 
بزرگ تری��ن و ثروتمندترین بازار دنیا را ایجاد کرده اند. 
اقتصاد تران��س آتالنتیک نیمی از تولید ناخالص جهان 
را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت و ۱۵ میلیون ش��غل 
باکیفی��ت و ۵.۵ تریلیون دالر فروش تجاری در س��ایر 
نق��اط جه��ان نیز از پش��تیبانی مس��تقیم آن بهره مند 
هس��تند. ارزش تج��ارت کاال و خدمات بی��ن آمریکا و 
اتحادیه اروپا، تقریبا یک سوم ارزش کل تجارت جهانی 

است. 
واقعیت 2: س��رمایه گذاری کش��ورهای عضو اتحادیه 
اروپ��ا در آمریکا بیش از س��رمایه گذاری آمریکا در این 
کش��ورها اس��ت. س��رمایه گذاری مس��تقیم کشورهای 
عض��و اتحادی��ه اروپ��ا در آمریکا تاکنون ح��دود 2.۵6 
تریلی��ون دالر بوده اس��ت، اما در ط��رف مقابل آمریکا 
2.38 تریلیون دالر در کش��ورهای عض��و اتحادیه اروپا 
س��رمایه گذاری مستقیم کرده است. حدود 70درصد از 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آمریکا را اروپایی ها 

رقم زده اند. 
واقعی��ت 3: ش��رکت های آمریکایی در اروپا با ش��عار 
»کاالی اروپای��ی بخرید« مواجه نیس��تند. ما در اینجا 

یک زمین بازی مس��طح داریم و دولت های اروپایی در 
هن��گام خرید و تدارکات، بی��ن تأمین  کننده اروپایی و 
آمریکایی ف��رق نمی گذارند. فرات��ر از آن، هزاران مانع 
قانونی و بوروکراتیک را از سر راه تجارت با آمریکا کنار 
زده ای��م و راه ورود ب��ه بازاری متش��کل از ۵00میلیون 

مصرف کننده را برای آمریکایی ها باز گذاشته ایم. 
واقعی��ت 4: اتحادیه اروپا مهم تری��ن مقصد کاالهای 
صادرات��ی آمریکا به ش��مار می رود. در س��ال 20۱6 ما 
26۹.6 میلی��ارد دالر کاال از آمری��کا وارد کردی��م و در 
حوزه خدمات – که س��تون فق��رات اقتصادهای مدرن 
محسوب می ش��ود- نیز صادرات آمریکا به اروپا همواره 
روندی صعودی را طی کرده و در س��ال 20۱6 به 23۱ 
میلیارد دالر رس��یده اس��ت. اروپا اکن��ون بزرگ ترین 
واردکننده خدمات از آمریکاس��ت و این مس��ئله باعث 
ش��ده اس��ت که آمریکا در تراز تجاری خود با اتحادیه 

اروپا )شامل کاالها و خدمات( مازاد داشته باشد. 
واقعی��ت ۵: نرخ های تعرفه ما ثابت، هم س��طح و قابل 
پیش بینی هستند و این مسئله به شرکت های آمریکایی 
کم��ک می کند که بی وقف��ه و بدون نگران��ی از تغییرات 
ناگهانی و غیرمنتظره در نرخ تعرفه، وارد بازار ما شوند. در 
حال حاضر واردات 330 قلم از کاالها به آمریکا، با تعرفه ای 
باالتر از ۱۵درصد انجام می شود، اما شرکت های آمریکایی 
تنها در 4۵قلم از کاالهای صادراتی خود به اتحادیه اروپا با 

چنین تعرفه ای مواجه هستند. 
به زبان ساده، اروپا بیش��تر در آمریکا سرمایه گذاری 
می کند، خدمات بیشتری از آمریکا می خرد و کارگران 
آمریکایی بیش��تری را اس��تخدام می کند )در قیاس با 
طرف مقابل(. برای مثال می توان به این مقایس��ه اشاره 
کرد که از بین ۵0 ایالت س��رزمین اصلی آمریکا، ارزش 
ص��ادرات جداگانه 4۵ ایالت به اتحادیه اروپا بیش��تر از 
صادرات آنها به چین اس��ت. و اما درباره سرمایه گذاری 
مس��تقیم چینی ه��ا در آمریکا باید بدانی��م که رقم آن 
در حدود یک صدم س��رمایه گذاری مستقیم کشورهای 

اروپایی در آمریکاست. 
رابطه بین آمریکا و اروپا، یا بهتر است بگوییم شراکت 
بین آنها، چیزی اس��ت که س��ایر کش��ورها تنها رویای 
آن را دارند. طیف وس��یعی از ارزش های مش��ترکی که 

ریش��ه در درک مش��ترک طرفین از مفاهیمی همچون 
آزادی، صلح و رفاه دارند، شالوده این شراکت مستحکم 
را تش��کیل داده اند. اما مانند هر ش��راکت دیگری، اگر 
یک��ی از طرفین بخواهد اقدامی یکجانبه صورت دهد و 
مناف��ع طرف مقابل را به خطر ان��دازد، آنگاه رابطه بین 
دو طرف به کلی در معرض ریس��ک قرار خواهد گرفت. 
وضع تعرفه بر واردات فوالد و آلومینیوم از اروپا توس��ط 
دولت آمریکا، گام مهمی به سمت حمایت گرایی تجاری 
به ش��مار می رود. همین رویه قرار اس��ت برای صنعت 
خودروسازی اروپا نیز پیاده شود، صنعتی که میلیاردها 
دالر در آمریکا س��رمایه گذاری کرده و میلیون ها شغل 

در این کشور ایجاد کرده است. 
آمری��کا و اروپ��ا به عن��وان آزادتری��ن اقتصاده��ای 
جهان بای��د به جای اتخاذ چنین سیاس��ت هایی، روی 
راهکارهایی تمرکز کنند که به سود هر دو طرف باشد. 
ما باید با همکاری یکدیگر، مس��ئله مازاد ظرفیت تولید 
ف��والد در چین و دیگ��ر انحرافات بازاره��ای جهانی را 
حل وفصل کنیم. ما باید در راس��تای دس��تیابی به یک 
نظام تجارت جهان��ی منصفانه تر، بازت��ر و قاعده مندتر 
با یکدیگر همکاری داش��ته باش��یم. ما باید در کنار هم 
برای بهبود دسترس��ی ش��رکت ها و کش��اورزان مان به 
بازارهای سراس��ر جهان تالش کنیم. م��ا باید در کنار 
هم معضل س��رقت حقوق مالکیت فکری را ریش��ه کن 
نمایی��م و به دنب��ال یافتن راهی ب��رای کاهش هرچه 
بیشتر خط قرمزها، مقررات محدودکننده و تعرفه های 
تجاری باشیم تا از این طریق نوآوری و سرمایه گذاری را 
تسهیل کرده و منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
را در ه��ر دو ط��رف اقیانوس اطلس تأمی��ن کنیم. نه 
تعرفه گذاری و نه سهمیه بندی، هیچ یک مسیر درستی 

برای ما محسوب نمی شوند. 
این نامه به امضای س��فرای کش��ورهای بلغارس��تان، 
اتری��ش، رومان��ی، فنالند، کرواس��ی، آلم��ان، پرتغال، 
اس��لوونی، فرانس��ه، جمهوری چک، س��وئد، اس��پانیا، 
بلژیک، مجارستان، لهس��تان، دانمارک، قبرس، ایرلند، 
لیتوانی، یون��ان، ایتالی��ا، لتونی، لوکزامب��ورگ، هلند، 
اسلواکی، مالت، انگلیس، اس��تونی و نیز سفیر اتحادیه 

اروپا در آمریکا رسیده است. 



پرونده جذب س��رمایه ایرانیان خارج از کشور، اگر 
مثنوی هفتادمن کاغذ نباشد دست کمی از آن ندارد. 
تقریب��اً همه دولت های بعد از جنگ برنامه داش��تند 
که از س��رمایه ایرانیان خارج از کشور برای توسعه و 
تکمیل زیرساخت های اقتصادی بهره بگیرند، اما هر 
بار بعد از مطرح ش��دن و به اصطالح داغ شدن خبر، 

از دستور کار دولت ها خارج شده است. 
ب��ه گ��زارش خبرآنالین، دهه 80 ب��ود که پرونده 
ج��ذب س��رمایه گذاری ایرانی��ان خ��ارج از کش��ور 
پررنگ ت��ر ش��د. یک ب��ار در س��ال های پایانی دولت 
اصالحات که وضعیت ش��اخص های اقتصادی رو به 
بهبود بود، س��یدصفدر حس��ینی وزی��ر اقتصاد وقت 
خب��ر از تصمیم دولت برای جذب س��رمایه ایرانیان 
خارج کش��ور داد. آن روزها قان��ون جذب و حمایت 
از سرمایه گذاری خارجی به تازگی تصویب شده بود 
و سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی اقتصادی 

هم تازه بنا شده بود. 
اما عمر دولت اصالحات برای بهره برداری از قانون 
تازه تصویب ش��ده به پایان رسید و برنامه استفاده از 
س��رمایه گذاری ایرانی های خارج نشین هم به جایی 
نرس��ید. هرچند در همان سال های آخر برای تحقق 
این وعده ش��ورای عالی ایرانیان خارج از کش��ور هم 
تأس��یس ش��د، اما نتیجه عملی از این شورا تا پایان 

دولت اصالحات به دست نیامد. 
با روی کار آم��دن دولت محمود احمدی نژاد این 

موضوع یک بار دیگر داغ ش��د. دول��ت نهم تصمیم 
گرف��ت در کن��ار وعده های بزرگی ک��ه برای بهبود 
معیش��ت و توسعه اقتصاد کشور سر می داد، جایگاه 
دبیرخانه ش��ورای عالی ایرانیان خارج از کش��ور را 
هم ارتق��اء داد و به معاونت اجرایی رئیس جمهوری 
منتق��ل کرد. اما ب��ه جز س��خنرانی های گاه به گاه 
احمدی نژاد درباره ضرورت جذب س��رمایه ایرانیان 
خارج از کش��ور ک��ه اغلب در حاش��یه س��فرهای 
احمدی ن��ژاد به نیویورک برای ش��رکت در اجالس 
س��ازمان ملل مطرح می ش��د، نتیج��ه عملی از این 

دبیرخانه حاصل نشد. 
هرچند اسفندیار رحیم مشایی که آن روزها رئیس 
س��ازمان میراث فرهنگی و گردش��گری بود، بیشتر 
در ای��ن رابطه س��خن می گفت و ت��الش می کرد با 
اظهارنظره��ای جنجال��ی روابطش را ب��ا ایرانی های 
خارج نش��ین توسعه دهد. ش��اید به همین دلیل بود 
ک��ه در دولت دوم محمود احمدی نژاد ریاس��ت این 

دبیرخانه به مشایی رسید. 
مش��ایی بارها گفته بود که دبیرخانه شورای عالی 
ایرانیان خارج از کش��ور، رابطه خوب��ی با ایرانی های 
خارج نشین دارد و به دنبال رفع موانع برای بازگشت 
سرمایه های آنها به ایران است؛ موضوعی که تا پایان 
دولت دوم محمود احمدی نژاد به ثمر ننشس��ت. چه 
آنکه تحریم های سازمان ملل سبب شد پیشرفتی در 

این راه حاصل نشود. 

کلیددار دولت یازدهم در مسیر اعتمادسازی
دول��ت یازده��م که س��ر کار آم��د، تالش ها برای 
رونق بخش��یدن به بخش هایی که ب��ه دنبال جذب 
سرمایه ایرانیان خارج از کشور بودند، افزایش یافت. 
پیگیری ه��ا در این رابطه بعد از توافق برجام بیش��تر 
ش��د. با این حال نتایج منجر به بازگش��ت س��رمایه 

ایرانی های خارج نشین به کشور نشد. 
کارشناس��ان اقتصادی می گویند یکی از مهم ترین 
موانع بازنگشتن س��رمایه ایرانی های خارج از کشور، 
میزان بزرگی دولت و باال بودن ش��اخص آزادی های 
اقتص��ادی در ای��ران اس��ت. حجم ب��زرگ دولت در 
تصمیم گیری ها س��بب شده تا آخرین رتبه ایران در 
می��ان ۱80 کش��ور دنیا ثبت رتبه ۱۵6 دنیا باش��د؛ 
رتب��ه ای که به تنهایی نش��ان می دهد نمای ظاهری 
اقتص��اد ای��ران جذابیتی ب��رای ورود س��رمایه گذار 

خارجی ندارد. 
کس��ی به درس��تی نمی دان��د که میزان س��رمایه 
ایرانی ه��ای خارج از کش��ور چقدر اس��ت. برآوردها 
متفاوت اس��ت. اما آنچه مهم اس��ت اینکه مشوق ها 
برای بازگشت این سرمایه ها هم به گونه ای نبوده که 
آنها را برای س��رمایه گذاری در سرزمین مادری شان 

ترغیب کند. 
موانعی که هست، راهکاری که پیش روست

در ماه ه��ای اخی��ر خبرهای غم انگی��زی از خروج 
س��رمایه به خارج از کشور منتش��ر شد. میزان ارزی 

که خارج شده هرچقدر که باشد، نشان از بیماری در 
اقتصاد ایران دارد؛ بیماری که ُمسکن ها هم نمی تواند 
آن را حداق��ل تا انجام اصالحات اساس��ی آرام کند. 
تردیدی نیس��ت که یک��ی از مهم تری��ن مولفه های 
رش�د اقتصادی هر کشوری به جز رویه های سیاسی 
سیس��تم اقتص��ادی متمرکز ی��ا بازارگ��را، ثبات در 
تصمیم گیری ه��ا و پرهی��ز ج��دی از روش آزمون و 

خطاست. 
تعدد مراکز تصمیم گیری، بی ثباتی در وضع قوانین 
و اتخاذ تصمیم ه��ای غلط، تورم، جلوگیری از بزرگ 
ش���دن دولت از جمله عواملی اس��ت که می تواند به 
نقض حقوق مالکیت س��رمایه گذار خارجی و داخلی 

منجر شود. 
به جز موارد یاد ش��ده، اصالح قوانین و مقررات و 
پذیرش استانداردهای بین المللی راهکاری است که 
کارشناسان اقتصادی توصیه می کنند؛ استانداردهایی 
که کشورهای دنیا برای جذب سرمایه گذاری خارجی 
آن را پذیرفته اند. از س��ویی ایج��اد فضای امن برای 
س��رمایه ها و کاهش میزان دخالت دولت در اقتصاد 
موضوعی اس��ت که می تواند س��رمایه گذاران را برای 
مشارکت در طرح های اقتصادی کشور ترغیب کند. 

اگ��ر هم��ه راهکارهایی که اقتصاددان��ان به دولت 
توصیه می کنند، فراهم ش��ود و میزان دخالت دولت 
در اقتصاد کاهش یاب��د، می توان امیدوار بود که نیم 
راه را برای بازگشت سرمایه های خارج شده رفته ایم. 

همه تردیدهای ایرانی های خارج نشین

چرا سرمایه  ایرانی ها به وطن برنمی گردد؟ 

فرصت امروز: پس از آنکه در ش��روع س��ال ۹7 
التهاب بازر ارز و س��که به بازار مس��کن کشید و در 
این میان بسیاری از کارشناسان، مشاوران امالک را 
عامل روانی افزایش قیمت ها و شوک قیمتی در بازار 
مس��کن معرفی کردند، حاال علی فاضلی رئیس اتاق 
اصناف از فعالیت ۱8 هزار بنگاه امالک در تهران خبر 
می دهد و تعداد آنها را منطقی و ضروری نمی داند. 

چند روز پیش بود که دبیر کانون سراسری انبوه سازان 
مسکن، مشاوران امالک را یکی از عوامل اصلی افزایش 
قیم��ت در بازار مس��کن خواند و گف��ت رقابت منفی 
میان مش��اوران امالک در بازار مس��کن باعث شده تا 
افزایش قیمت مس��کن تشدید ش��ود. به گفته فرشید 
پورحاجت، مشاوران امالک در تالطم بازار مسکن بسیار 
نقش آفرین��ی کرده اند و یک��ی از عوامل اصلی افزایش 
قیمت در بازار مس��کن بوده اند، به طوری که مشاوران 
امالک به علت کمبود امالک برای واگذاری، متأسفانه 
قیمت های غیرمتعارفی را برای مالکان تعریف می کنند 
و هر روز به بحث افزایش قیمت مس��کن در بازار دامن 
می زنند. این مس��ائل در مجموع باعث ش��ده تا شاهد 

افزایش قیمت مسکن در بازار باشیم. 
اما حاال رئیس اتاق اصناف، تعداد بنگاه های امالک 

در پایتخ��ت را ۱8 هزار بنگاه اعالم کرده و در ادامه 
این س��ؤال را مط��رح کرده که آیا حض��ور این همه 
بن��گاه امالک در تهران ضروری اس��ت؟ البته فاضلی 
این مش��کل را در کلیت بزرگ ت��ر آن مطرح کرده و 
تعدد بنگاه های صنفی را معضل و عاملی برای ایجاد 

رکود دانسته است. 
فاضل��ی در گفت وگ��و با ایس��نا، دست فروش��ی و 
شغل سازی نامناسب که بر اساس نیاز و شاخص های 
اقتصادی نیس��ت را مهم ترین دالیل رک��ود در بازار 
 دانس��ت و گف��ت: به عنوان مث��ال در تهران بیش از

۱8 ه��زار بنگاه معامالت ملکی وج��ود دارد که باید 
پرسید آیا حضور همه آنها ضروری است!؟ 

رئیس اتاق اصناف ادامه داد: در بخش��ی از بازار با 
رکود مواجه هس��تیم که رکود ب��ه وجود آمده چند 
عامل دارد؛ یکی از آنها این اس��ت که طی دهه های 
اخیر ایجاد شغل بر اساس نیاز در کشور انجام شده، 
نه براس��اس ش��اخص های اقتصادی. یعن��ی فعاالن 
اقتصادی از آنجا که به کار احتیاج داش��تند وارد این 

مشاغل شدند. 
این مقام مس��ئول اضافه کرد: از س��وی دیگر نیز 
تع��دد بنگاه های صنفی خود ب��ه معضلی برای ایجاد 

رکود تبدیل شده است. مشاهده می کنید که پدیده 
دست فروش��ی نیز روز به روز بیشتر می شود و مقابل 
مغازه ه��ا و بنگاه های صنفی س��ازمان یافته که حق 
و حق��وق دولت را می پردازن��د، چگونه چنین خالف 

روشن و آشکاری صورت می گیرد. 
فاضل��ی ادامه داد: نظام دست فروش��ی واقعیتی از 
جامعه اس��ت که نمی شود آن را کتمان کرد. بخشی 
که نمی تواند مس��تقیماً به مصرف کننده وصل شود، 
خطر ایج��اد می کند. قانون کس��ب وکار این معضل 
را ح��ل ک��رده اس��ت و ش��هرداری ها و وزارت راه و 
شهرسازی مکلف هستند اماکن معینی برای این نوع 
فعالیت ها و مش��اغل خانگی در نظر بگیرند، در همه 
دنیا هم مرسوم است که هفته ای یک یا دو روز برای 
این افراد مکانی در نظر می گیرند و این افراد می آیند 
و مس��تقیماً کاالیش��ان را ب��ه مصرف کنن��ده عرضه 
می کنند. اما نظام دست فروش��ی در کشور به عنوان 
یک ش��غل ثابت نباید باش��د. با ای��ن عارضه چگونه 
می توان برخورد کرد. 7۵0 ه��زار بنگاه بدون پروانه 
از یک سو، 4۵0 هزار دست فروش هم از سوی دیگر. 
ب��ه گفته رئی��س اتاق اصن��اف ای��ران، در صنایع 
باالدستی برای ایجاد شغل بیش از دو میلیارد تومان 

و در صنای��ع میان دس��تی نیز ح��دود 4۵0 میلیون 
تومان باید هزینه ش��ود که بس��تر مناس��بی فراهم 
نیست. از سوی دیگر فارغ التحصیالن هم برای ایجاد 
شغل مشکل دارند و نمی دانند کجا باید جذب شوند. 
او همچنی��ن گریزی به برجام و خ��روج آمریکا از 
این توافق زد و گفت: برجام بسیار اقدام مناسبی بود 
که دستاوردهای بزرگی برای کشور داشت اما این که 
تنها نگاه مان به آمریکا باش��د، اشتباه است. البته این 
کشور که هیچ گاه با ایران همکاری و همراهی نکرده 
که ممکن است در زمینه  مسائل ارزی فشار سنگینی 
ب��ه ایران وارد کن��د، اما باید به پتانس��یل ها و منابع 

داخلی توجه و از تولید ملی حمایت کرد. 
رئی��س اتاق اصن��اف ایران تأکید ک��رد: باید برای 
ادامه برجام و تضمین منافع ایران توس��ط اروپایی ها 
و کش��ورهای باقی مان��ده در این تواف��ق بین المللی، 
مذاکرات س��نگین و دقیقی انجام ش��ده و راهکاری 
برای آن پیدا ش��ود، چراکه حل مش��کالت کشور به 
س��رمایه گذاری خارج��ی نی��از دارد و بازتعریفی در 
راستای رونق اقتصادی و اشتغال زایی در حوزه هایی 
مانند گردش��گری نیز صورت گی��رد و آن را تقویت 

کنیم. 

انتقاد رئیس اتاق اصناف از نظام دست فروشی در کشور

فعالیت 18 هزار بنگاه امالک در تهران

یادداشت

 اختالف اروپا با آمریکا
برای ایران خوب است؟ 

ش��رایط بین المللی ه��ر روز در حال تغییر اس��ت. اتفاقی که به 
تازگی در کانادا افتاد نش��ان می دهد که هفت کشور صنعتی جهان 
به چه میزان دچار اختالف با یکدیگر ش��ده اند. با توجه به ش��کافی 
که در بین این کش��ورها ایجاد شده، فکر می کنم تعامالت آموزشی 
و فرهنگی و تجاری ایران با کشورهای اروپایی به خوبی پیش برود 
ک��ه از جمله آنها ارتباط موسس��ات فنی و حرف��ه ای ایران، آلمان 
و سوئیس اس��ت. اصوالً اروپایی ها نس��بت به به کار گیری نیروهای 
تحصیلک��رده و فنی ایران برای اش��تغال کوتاه مدت و بلندمدت در 
کشورهایشان تمایل زیادی دارند و در این بحثی نیست. اروپایی ها 
می دانند تحصیل کردگان و دانش��گاهیان ایران ظرفیت بیشتری از 
دیگر مهاجران از جمله مهاجران کش��ورهای سوریه و ترکیه دارند 
و تمایل اروپا به پذیرش مهاجران از ایران اس��ت تا کش��ورهایی از 

این دست. 
درش��رایط کنون��ی جبه��ه ای مصم��م از اروپایی��ان در مقاب��ل 
سیاس��ت های ترامپ در دنیا شکل گرفته است و این جبهه مصمم 
تعام��الت و توافق هایش با ایران در زمینه تجارت، علم و فناوری را 
دنبال می کند و ممکن اس��ت تداوم آن بیش از تحریم های گذشته 
باشد، هرچند تحقق پیش بینی هایی از این دست بستگی به اتفاقات 
بعدی دارد که در فض��ای بین المللی رخ می دهد و باید دید عوامل 
و رویدادها چگونه دس��ت به دست هم می دهد و چه پیامدهایی به 

بار می آورد. 
در آینده تش��دید تحریم ها مشکالت فراوانی را برای اقتصاد ایران 
و تعام��الت بین الملل��ی آن پیش خواهد آورد اما من نس��بت به دو 
ماه گذش��ته خوش بین تر هس��تم. این خوش بینی ناشی از اقدامات 
طرف ایرانی نیس��ت ی��ا اینکه اروپایی ها اقدامی کرده باش��ند. این 
خوش بینی از ش��کاف و اختالفی ناشی می شود که اکنون در غرب 
در مورد مس��ائل مختلف ایجاد شده است هرچند این شکاف برای 
ایران هم خوب است و هم بد. اگر غرب اختالف پیش آمده را حل 
کند، یعنی در برابر ایران یکدس��ت شده اس��ت هرچند در شرایط 
اخت��الف هم به هرح��ال اروپا به دنبال برخورد مس��تقیم با ترامپ 
نیست. هیچ کشور ثروتمندی ۵0 درصد بازار را به خاطر یک درصد 
رها نمی کند. بازار ایران تنوع بازار آمریکا را ندارد. ایران باید از این 
منظر به ش��کل چندجانبه به مسائل پیش رو نگاه کرده و بازیگران 

بین المللی را رصد کند. 

مسیر حرکت چرخ اقتصاد کشور

پیش بینی درباره مس��یر حرکت چرخ اقتصاد کشور، در شرایطی 
که مس��ئوالن هر روز با تصمیم های عجیب و اغلب غیرکارشناسی، 
مث��ل افزایش ناگهانی حداقل س��رمایه صرافان و حذف عده زیادی 
از آنه��ا، یا تک نرخی کردن های��ی که با نرخ بازار بیش از ۵0 درصد 
اختالف دارد، یا ممنوع المعامله کردن بیش از ۹0 درصد از صرافان 

و... ما را حیرت زده می کنند، واقعاً کاری دشوار است. 
ول��ی همانطور که پیش از این گفت��ه بودم، تا زمانی که نرخ تورم 
و بهره در کش��ور ما و کش��ورهای حوزه دالر تفاوت داش��ته باشد، 
تغییر نرخ برابری با دالر هم اتفاق خواهد افتاد. دس��تور و تزریق و 
رفتارهای امنیتی در درازمدت و حتی میان مدت اثرگذار نیس��ت و 
البته کاستن از نرخ تورم و سامان دادن به اوضاع اقتصادی احتیاج 

به اراده و شجاعت و البته زمان دارد. 
کاری که در ش��رایط حاضر مورد انتظار است و خیلی هم دشوار 
نیست، جلوگیری از ایجاد رانت و کم کردن و حتی به صفر رساندن 
اخت��الف قیم��ت ارز رس��می و آزاد از ی��ک ط��رف و جلوگیری از 

نوسانات و تالطمات در بازار توسط سودجویان است. 
در حال حاضر انتقاد از بس��تری است که برای رانت خواری ایجاد 
شده است. در حال حاضر خریداران فراوانی در نوبت گرفتن ارز هر 
روز ب��ا پروفرم های خود ب��ه دنبال اخذ مجوز برای گرفتن ارز ارزان 
هستند. من نمی گویم همه، ولی خیلی از واردکنندگان ممکن است 
مقدار ارز مورد نیاز خود را بس��یار بیشتر از آن که الزم دارند، اعالم 
کنن��د و مابقی آن را بدون این که کاالی��ی وارد کنند، در بازارهای 
غیررس��می به فروش برس��انند و این کاسبی ش��اید خیلی از کار و 
کاس��بی عادی برایش��ان سودآورتر باش��د. ولی اگر به هر دلیلی در 
ش��رایط فعلی ب��ه دادن ارز ارزان به ش��رکت های واردکننده اصرار 
هس��ت، الاقل موقع دادن ارز به هر ش��رکت س��وابق آن را بررسی 
کنید و ببینید ظرف یک س��ال گذش��ته چه مقدار ارز در سنا به نام 
آن شرکت ثبت شده و نه این که شرکت هایی که در طول یک سال 
کمت��ر از 200هزار دالر واردات داش��ته اند، ب��ه ناگهان بعد از اعالم 
ن��رخ 4200 تومان��ی در ظ��رف ۱0 روز بیش از پن��ج میلیون دالر 
ارز دریافت کنند و تازه این در حالی اس��ت که این گونه شرکت ها 
سابقه ای داشته باش��ند، وگرنه شرکت های خلق الساعه هم هستند 
که گاه توس��ط برخی صرافان بزرگوار ایجاد ش��ده اند که ارز صراف 

راه دوری نرود. 
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وزیر اقتصاد از شش س��امانه جدید این وزارتخانه 
و دس��تگاه های تابع آن رونمایی کرد؛ س��امانه هایی 
که یکی از آنها به شناس��ایی مجوزهای کس��ب وکار 
و حذف آنها کمک می کند. مس��عود کرباس��یان روز 
گذشته در مراس��م آغاز بهره برداری از شش سامانه 
و خدم��ت الکترونیکی وزارت اقتصاد ب��ا بیان اینکه 
هدف از راه اندازی این س��امانه ها ایجاد ش��فافیت و 
قرار گرفتن م��ردم در جریان امور اس��ت، گفت: در 
ابتدا از تمامی دس��تگاه های تاب��ع وزارت اقتصاد که 
در زمینه الکترونیکی شدن فعالیت های خوبی داشته 
تشکر می کنم و در پایان ماه جاری نیز دو ایکس ری 
پرس��رعت س��اخت داخل در گمرک به بهره برداری 

می رسد. 
به گزارش ایس��نا، او با اش��اره به س��امانه ارتباط 
مردمی وزارت اقتصاد به عنوان اولین س��امانه، گفت: 
این س��امانه توس��ط دفتر بازرس��ی و فاوا وزارتخانه 
طراح��ی ش��ده و م��ردم می توانن��د از ای��ن طریق 
نظرات، ش��کایات و درخواست های خود را به صورت 
الکترونیکی ارسال کنند که ظرف ۱0 روز این موارد 
باید پاس��خ داده ش��ود و پس از آن ما راستی آزمایی 

می کنیم که آیا این پاسخ ها داده شده یا خیر. 
وزی��ر اقتص��اد با بیان اینکه س��امانه دوم س��امانه 
درخواس��ت وجه الکترونیکی خزانه اس��ت، گفت: از 
طریق این س��امانه بالغ بر 60 هزار دسته چک جمع 
خواهد ش��د و کسی الزم نیس��ت برای گرفتن پول 

از خزان��ه به تهران مراجعه کند. ع��الوه بر آن اینکه 
چه دس��تگاهی و به چه میزان از این سامانه استفاده 
کرده اند نیز می توان به صورت لحظه ای مشاهده کرد 
و میزان برداشت از خزانه هم مشخص خواهد شد. 

وی با اش��اره به س��ومین طرح از ش��ش س��امانه 
رونمایی ش��ده، تصریح کرد: طرح س��وم در ارتباط با 
بهبود مس��تمر فضای کس��ب وکار و حذف موانع در 
جهت فعال سازی و پیش��رفت فعالیت های اقتصادی 
اس��ت که در مجموع شامل چهار سامانه می شود که 
دو سامانه دادور و یاور امروز رونمایی شده و دو مورد 

آن نیز به زودی به بهره برداری می رسند. 
وزی��ر اقتصاد با بیان اینکه از طریق س��امانه دادور 
صدور مج��وز ب��رای فعالیت های اقتص��ادی کنترل 
می ش��ود، ادامه داد: در همین راس��تا دس��تگاه هایی 
ک��ه باید مجوز برای فعالیت بدهند مش��خص ش��ده 
و مجوزه��ای غیرضرور نیز شناس��ایی می ش��وند که 
تاکنون حدود 600 مجوز غیرضرور حذف شده است. 
به گفته کرباسیان چهارمین سامانه، سامانه دادخواهی 
مالیاتی موضوع ماده 2۵۱ مکرر قانون مالیات هاست که 
پیش از این، این کار به صورت دستی و فقط در تهران 
انجام می ش��د و از طریق این س��امانه درخواست ها به 

صورت الکترونیکی انجام می شود. 
وی از س��امانه تبادل الکترونیکی اسناد و مکاتبات 
وزارت اقتصاد به عنوان پنجمین سامانه طراحی شده 
نام برد و گفت: ما س��عی می کنیم به طبیعت کمک 

کنیم و با حذف کاغذ عالوه بر استفاده کمتر از کاغذ، 
شفافیت و پیگیری فعالیت اقتصادی را بیشتر کنیم. 
وزی��ر اقتص��اد با بی��ان اینک��ه از طریق س��امانه 
ویدئوکنفران��س وزارت اقتصاد ی��ک ارتباط جمعی 
بین تمامی همکاران این وزارتخانه در کش��ور انجام 
می شود، گفت: به این ترتیب هماهنگی از طریق این 
سامانه انجام شده و نیاز نیست که همکاران ما حتما 

برای کارهای خود به تهران مراجعه کنند. 
به گفته کرباس��یان در کنار این شش سامانه طرح 
اجرایی ش��دن نظام فنی و اجرایی مناطق آزاد کشور 
نی��ز با حضور مس��ئوالن مربوطه رونمایی می ش��ود 
که هدف آن ش��فافیت در اجرای پروژه های عمرانی 

مناطق آزاد است. 
ارز 42۰۰ تومانی قیمت تولید را کاهش می دهد

وزیر اقتصاد همچنین در حاشیه این مراسم درباره 
نوس��انات ن��رخ ارز در روزهای اخی��ر و تأثیر آن بر 
قیمت تمام شده بخش تولید، گفت: ارز 4200تومانی 
ب��ه مواد اولیه بخ��ش تولید اختصاص پی��دا کرده و 
واردات مواد اولیه به کش��ور به ص��ورت مداوم رصد 
و کنترل می ش��ود، بنابراین نباید ب��ا افزایش قیمت 

روبه رو باشیم. 
وی با بیان اینک��ه گاهی انعکاس افزایش قیمت ها 
بیش��تر از کاهش قیمت کاالها اس��ت، ادامه داد: در 
ماه های گذشته با افزایش نرخ ارز مواد اولیه و کاالها 
با قیمت باالت��ری به ایران وارد می ش��دند، بنابراین 

اکن��ون که ارز با قیم��ت پایین تری به آنها اختصاص 
می یابد، طبیعتا باید کاهش قیمت داش��ته باشیم، ما 
باید آرامش بیشتری به مردم در این زمینه بدهیم و 

دولت نیز وظیفه خود را انجام می دهد. 
کرباسیان همچنین از ارائه اظهارنامه های مودیان 
مالیات��ی به صورت الکترونیکی در س��ال جاری خبر 
داد و گف��ت: اقداماتی در این زمین��ه انجام داده ایم 
و امیدواری��م بتوانی��م جهش خوب��ی در زمینه نظام 
مالیاتی داش��ته باشیم و براس��اس برآورد ما، بیش از 
۹0درصد طرح جامع مالیاتی امس��ال محقق خواهد 

شد. 
وزی��ر اقتص��اد در پاس��خ ب��ه س��والی درخصوص 
ماده ۱6۹ مک��رر قانون مالیات های مس��تقیم مبنی 
بر وظیفه دولت برای ایج��اد پایگاه اطالعات مالی و 
پولی از فعاالن اقتصادی و به ویژه حساب های بانکی 
ادامه داد: خوش��بختانه تاکنون 80درصد نظام بانکی 
اطالع��ات را داده اند و تنها برخی از موسس��ات پولی 
هنوز اقدام نکرده اند که این موضوع در دستور کار ما 
قرار دارد و مکانیزم ه��ای نظارتی و کنترلی را حتما 
دنبال می کنیم تا س��امانه به ط��ور کامل کار خود را 

اجرایی کند. 
کرباس��یان تأکید ک��رد: این 20درص��د بانک ها و 
موسس��ات پولی قطعا م��راودات و ارتب��اط با دولت 
دارن��د و پیگیری می کنیم ت��ا آنها نیز اطالعات خود 

را بدهند. 

با رونمایی از 6 سامانه  وزارت اقتصاد، 6۰ هزار دسته چک و 6۰۰ مجوز غیرضروری حذف می شود

سامانه های  الکترونیکی در بوته آزمون

تالش برای حذف دالر از طریق امضای پیمان های 
پولی و تغییر ارز گزارشگری به یورو در اقتصاد ایران 
آغاز شده و انتظار می رود در صورت اجرای کامل این 
برنامه ها، نقش دالر به عنوان ارز کلیدی از بین برود. 
به گزارش ایبنا، یکی از آس��یب های خارجی وارده 
ب��ه اقتصاد ای��ران، تأثیرگذاری از ناحی��ه ارز دالر و 
ایجاد نوسان از سوی این ارز است، به نحوی که دالر 
تاکن��ون به دفعات اقتصاد ای��ران را با چالش مواجه 
ک��رده و اقتص��اد از این بخش متحمل هزینه ش��ده 
است. کارشناسان می گویند برای مقابله با فشارهای 
دالر بر پیکره اقتصاد ای��ران راهکارهایی وجود دارد 
ک��ه یک��ی از این موارد تغییر س��بد ارزی کش��ور و 
کمرنگ ش��دن نق��ش دالر در مب��ادالت اقتصادی و 

یافتن ارزهای جایگزین مانند یورو است. 
اینکه دالر در دهه های اخیر، ارز اول خارجی مورد 
اس��تفاده در اقتصاد ایران بوده یک مس��ئله است و 
فش��ارهای سیاس��ی و تحریم های ظالمانه از س��وی 
آمریکا و تحت فش��ار قرار دادن بخش تجارت ایران 
با دالر نیز مس��ئله دیگری اس��ت. تالش برای ایجاد 
محدودیت دسترس��ی ب��ه ارز دالر، حمایت از انجام 
برخی اقدامات پنهانی برای خروج عمده ارز از ایران، 
تحری��ک بازار برای انتقال ارز از بازار به منازل و... در 

طی سال های گذشته نمود داشته است. 
نقش دالر در آشفتگی اقتصاد

هرچند نمی توان اش��کاالت ب��روز کرده در اقتصاد 

ایران از طریق ارز دالر را تنها وارد کردن فش��ارهای 
سیاس��ی و تحریم ه��ای خارج��ی دانس��ت، اما این 
موضوع نیز ب��ه بازیگری دالر در اقتصاد ایران و بروز 
آش��فتگی های مقطعی کمک کرده اس��ت، اما عامل 
مهم تر تأثیرپذیری باالی اقتصاد ایران از دالر، غفلت 
سیاس��ت گذاران و نادیده گرفتن خطر نقش اول دالر 

در اقتصاد کشور طی دهه های گذشته بوده است. 
هرچند مب��ادالت اقتصادی از طریق ارزهای دیگر 
نیز صورت گرفته و می گیرد، اما اش��تیاق اس��تفاده 
از دالر ب��ه دلی��ل ثبات این ارز و پش��توانه قوی آن؛ 
همچنین خریدار داشتن آن در آن  سوی مرزها باعث 
ش��د تا ارزهای دیگر مانند یورو، یوآن، روبل، درهم، 
پوند و . . . به میزان دالر از مبادالت اقتصادی بخش 

تجاری ایران سهم نداشته باشند. 
این ش��رایط باعث شد تا اندک نوس��انی از ناحیه 
دالر، منجر به هجوم بخش داللی و سوداگری به بازار 
ش��ده و به یکباره بازار ارز کش��ور با محدودیت دالر 
مواجه ش��ود تا جایی که اخیرا قیمت هر دالر آمریکا 

به حدود 7 هزار تومان نیز رسیده بود. 
مقابله با تأثیرات منفی دالر

حال چند وقتی اس��ت که مقام��ات بانک مرکزی 
می گویند در پی مقابله با تأثیرگذاری دالر در اقتصاد 
ای��ران و جلوگی��ری از آث��ار مخرب ای��ن ارز بوده و 
در تدارک برنامه ای هس��تند که ب��ه عنوان یک گام 
موثر، ارز گزارش��گری کش��ور از دالر ب��ه یورو تغییر 

یاب��د. در واقع برنامه ریزی این اس��ت ک��ه با تحریم 
دالر، رفته رفت��ه از میزان تأثیرپذی��ری اقتصاد ایران 
از ارز دالر کاس��ته و پول ه��ای دیگ��ر جایگزین آن 
شوند. اقدام دیگری که در این زمینه مطرح و دنبال 
می شود، استفاده از پیمان های پولی دو و چند جانبه 
اس��ت که در یکی دو س��ال اخیر در قالب مذاکرات 
اقتصادی و بانکی ایران با س��ایر کش��ورها، مطرح و 

پیگیری می شود. 
امکانپذی��ر ش��دن انجام مبادالت تج��اری با ارزی 
غی��ر از دالر، می توان��د نق��ش دالر در اقتصاد ایران 
را کمرنگ تر کند. از س��ویی نیز مس��ائل و مشکالت 
استفاده از دالر، تحریم ها، مشکالت مربوط به انتقال 

دالر به داخل کشور و. . . نیز از بین برود. 
مقابله اقتصادهای بزرگ با دالر

در روزهای اخیر نیز دو کشور روسیه و چین توافقاتی 
را در زمینه اس��تفاده از روبل و یوآن داشته و تأکید بر 
این بوده که نق��ش دالر در مبادالت اقتصادی بین دو 
کش��ور کاهش یابد. در بیانیه مش��ترکی که به امضای 
رئیس جمهور دو کش��ور رس��ید، دو ط��رف بر تقویت 
هم��کاری خود در بخش مالی به ویژه از طریق افزایش 
سهم اس��تفاده از ارزهای ملی دو کش��ور در مبادالت 
تجاری و سرمایه گذاری های مشترک خود تأیید کردند. 
در عین حال، مس��عود کرباسیان، وزیر اقتصاد نیز 
اعالم کرد: در حاش��یه س��فر رئیس جمهور به چین 
چهار تفاهم نامه مش��ترک به امضا رسید. یکی از این 

تفاهم نامه ها بین وزارت اقتصاد و س��ازمان توس��عه 
زیرس��اخت چین در زمینه استفاده از منابع مالی دو 
کش��ور برای سرمایه گذاری و استفاده از ارزهای ملی 

هر دو کشور در مبادالت تجاری است. 
شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز 
بر لزوم عملیاتی شدن پیمان های پولی دو و چندجانبه 
تأکید ک��رد و گفت: متأس��فانه با وج��ود اینکه بحث 
پیمان های پولی دو و چندجانبه در س��ال های گذشته 
مطرح می ش��ود اما اقدام جدی در این راس��تا صورت 
نگرفته است.  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: 
در برنامه شش��م توسعه به موضوع پیمان های پولی دو 
و چندجانبه توجه شده، اما باید پذیرفت بانک مرکزی 
و دستگاه های ذی ربط در عملیاتی شدن این مهم، روند 

مطلوبی را طی نکرده اند. 
ن��ادری تصریح کرد: اگر ارزهای مختلف در س��بد 
ارزی کشور تقویت شود، حداقل بخشی از مشکالت 
در مبادالت اقتصادی بین المللی که به انجام معامله 
با دالر وابس��ته شده، رفع می ش��ود. عضو کمیسیون 
اقتص��ادی مجل��س ی��ادآور ش��د: در ه��ر ص��ورت 
عملیاتی ش��دن پیمان های پول��ی دو و چندجانبه در 
راس��تای کمک ب��ه موضوع ح��ذف دالر از مبادالت 
اقتص��ادی اس��ت و در حال حاضر نیز ک��ه بار دیگر 
دولت آمریکا بدعهدی داشته و این بار از برجام خارج 
ش��ده، باید به بحث حذف دالر بیش از گذشته توجه 

شود. 

شکل گیری پیمان های ضد دالری پولی

بازیگری مخرب دالر در اقتصاد ایران

دریچه

خبر خوش سخنگوی دولت
 حقوق بازنشستگان و یارانه ها

تا قبل از عید فطر پرداخت می شود
س��خنگوی دولت نشس��ت خبری هفتگ��ی اش را با یک خبر 
خ��وش آغاز ک��رد و آن اینکه تمهیداتی بین س��ازمان برنامه و 
بودجه و خزانه اندیش��یده شده تا قبل از فرا رسیدن عید فطر، 
حقوق شاغلین، بازنشستگان و یارانه ها پرداخت شود. محمدباقر 
نوبخت ک��ه پیش از این می گفت، تأمی��ن بودجه این کار رقم 
س��نگینی خواهد بود، اما نوید داد که با تأکید رئیس جمهور تا 
قب��ل از عید فطر حقوق و درصد افزایش��ی که صورت گرفته را 

برای شاغلین و بازنشستگان پرداخت خواهد شد. 
به گفته نوبخت، افزایش حقوق شاغلین در دو ماه قبل به این 
دلیل به تأخیر افتاد که نیاز به استفساریه از مجلس داشته ایم. 
این مبالغ در حال حاضر به دس��تگاه ها پرداخت ش��ده اس��ت 
و انتظ��ار داریم دس��تگاه های اجرایی اح��کام را اصالح و صادر 
کنن��د تا همراه حقوق خردادماه تمامی افزایش س��نواتی را که 
متوس��طش ۱0درصد است و در دو ماه گذشته پرداخت نشده، 

پرداخت شود. 
ب��ه گزارش خبرآنالین، اهم صحبت های س��خنگوی دولت را 

در ادامه می خوانید: 
*تا 20 خرداد مبلغ ۱0 میلیارد و ۹۵۹ میلیون دالر از محل 
مناب��ع بانک مرکزی و 4 میلی��ارد و 7۹۹ میلیون دالر از محل 
صادرات غیر نفتی توسط سامانه نیما برای ثبت سفارش کاالها 
تخصیص یافته است که از این تعداد 8 میلیارد و 77۱ میلیون 

دالر پرداخت شده است. 
* )افزای��ش بی رویه قیمت خودرو(: حجم باالیی از نقدینگی 
در کش��ور وج��ود دارد که می توان��د در بانک ها ق��رار بگیرد و 
واسطه ای برای س��رمایه گذاری باشد. به هر دلیلی اگر احساس 
ش��ود که این نقدینگی در کوتاه مدت س��ود بیش��تری در بازار 
دیگ��ری حاصل می ش��ود، عده ای پول خود را از ش��بکه بانکی 

خارج و به آن بازار می برند. 
*تصوی��ب الیح��ه FATF برای دولت بس��یار مهم اس��ت؛ 
چراکه در چارچوب قانون اساس��ی اس��ت. ما منابع تروریسم را 
به هیچ وجه تأیید نمی کنیم و در تقابل با منافع تروریس��م قرار 
داریم. ما در این الیحه تصریح کرده ایم که هر کس را خودمان 

تروریسم بدانیم علیه منافع آن عمل خواهیم کرد. 
* اگ��ر برج��ام نبود حتم��ا روزی بی��ش از صده��ا میلیارد 
توم��ان ضرر می کردیم. در ش��رایط تحریم میزان صادرات نفت 
در حداق��ل خود قرار داش��ت اما پس از برجام توانس��تیم نفت 

بیشتری را به فروش برسانیم. 

ربیعی در نشست مشترک با سیف خبر داد
 تخصیص 15۰۰میلیارد

از منابع اشتغال روستایی
وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بی��ان اینکه تاکنون بیش 
از ۱۵00 میلیارد تومان از منابع مصوب طرح اش��تغال روستایی 
و عش��ایری در اختیار متقاضیان قرار گرفت، از هدفگذاری ایجاد 

۱20هزار شغل خبر داد. 
به گزارش بانک مرکزی، علی ربیعی، در جلسه هماهنگی بانک 
مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با حضور مدیران 
عامل بانک های کش��اورزی، پس��ت بانک، بانک توسعه تعاون و 
صن��دوق کارآفرینی امید با موضوع بررس��ی س��از و کار اجرایی 
برنامه اش��تغال روستایی و عش��ایری برگزار شد، هدف از اجرای 
برنامه اش��تغال روستایی و عش��ایری را ایجاد اشتغال و افزایش 
تولی��د و بهره وری عنوان ک��رد و گفت: بانک ها ب��ا وجود اینکه 
ب��ا تنگنای اعتب��اری مواجه اند و بعضا مورد هجمه واقع ش��دند، 
اما تاکنون عملکرد مطلوب و مش��ارکت مناس��بی در این طرح 

داشته اند. 
وی، هدفگذاری این برنامه را ایجاد ۱20 هزار شغل عنوان کرد 
و گفت: در این پروژه همه مالحظات مدنظر است و تاکنون بیش 
از ۱۵00 میلی��ارد توم��ان از منابع مصوب ای��ن طرح در اختیار 

متقاضیان قرار گرفته است. 
ب��ه گفته وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماع��ی در این طرح قرار 
نیس��ت، پول پاشی صورت گیرد و تسهیالت را براساس فرآیندی 
در اختیار متقاضیان قرار می دهیم که منجر به تولید و اش��تغال 

شود. 
مدی��ران عامل بانک ه��ای عامل مواردی نظیر داش��تن بدهی 
سررسید گذشته و چک برگشتی برخی متقاضیان، عدم مراجعه 
ب��رای تکمیل مراحل دریافت تس��هیالت، ارائ��ه طرح های بدون 
اولویت و تکراری و شاغل بودن برخی متقاضیان در بخش دولتی 
را از دالی��ل عمده برای عدم اختصاص تس��هیالت در قالب این 

طرح به متقاضیان عنوان کردند. 
براساس مصوبه مجلس شورای اسالمی، به منظور تحقق اهداف 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه 
داده ش��د تا ب��ا هدف ارتقای تولی��د و ایجاد اش��تغال پایدار در 
مناطق روس��تایی و عش��ایری با تصویب هی��أت امنای صندوق، 
مع��ادل ریالی یک میلیارد و  ۵00میلی��ون دالر از منابع صندوق 
را به صورت قرض الحس��نه نزد بانک های کش��اورزی، پست بانک 
و توس��عه تع��اون و صندوق کارآفرینی امی��د و صندوق حمایت 
از توس��عه س��رمایه گذاری در بخش کش��اورزی س��پرده گذاری 
کند تا این منابع صرف اعطای تس��هیالت به اشخاص حقیقی و 
حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر 
۱0هزار نفر جمعیت با اولویت روس��تاها و شهرهای زیر ۱0هزار 
نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و مناطق عش��ایری ش��ود. در 
آبان ماه همان س��ال، معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی 
»قان��ون حمایت از توس��عه و ایجاد اش��تغال پای��دار در مناطق 
روس��تایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی« را 

ابالغ و اجرای آن آغاز شد. 
گفتنی اس��ت متقاضی��ان بهره مندی از تس��هیالت اش��تغال 
روس��تایی و عش��ایر برای ثبت تقاضای خود باید به سامانه کارا 

مراجعه کنند و طرح توجیهی خود را ارائه دهند. 
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رئیس کل بانک مرکزی دلیل افزایش قیمت سکه را عامل 
روانی می داند

 تکرار مواضع »دالری« سیف
این بار درباره »سکه«

فرصت امروز: رئیس کل بانک مرکزی معتقد اس��ت که افزایش 
قیمت س��که در روزهای اخیر بیشتر جنبه روانی دارد و می تواند به 
تدریج برطرف ش��ود. ولی اهلل س��یف در تازه ترین اظهاراتش درباره 
افزایش قیمت سکه گفته است که بابت تعادل عرضه و تقاضای بازار 
سکه مش��کلی نداریم و منابع کالن بانک مرکزی وضعیت مطلوبی 

دارد. 
این در حالی اس��ت که هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی حدود 
دو هفته گذش��ته با افزای��ش حدود 400هزار تومان��ی از 2میلیون 
و ۵00 هزار تومان گذش��ت، اما از س��وی دیگر، مس��ئله اینجاست 
که اگرچه جامعه ایرانی حافظه تاریخی خوبی ندارد، اما بررس��ی ها 
نش��ان می دهد که س��یف پیش از این درباره دالر هم، در روزهایی 
ک��ه قیمت آن در ب��ازار کمتر از 4 هزار تومان بود همین جمالت را 

بیان کرده بود. 
س��یف این س��خنان را روز گذش��ته در حاش��یه نشست بررسی 
پرداخت تس��هیالت اش��تغال فراگیر روس��تایی و عشایری در بانک 
مرکزی عنوان نم��ود. به گزارش ایرنا، رئی��س کل بانک مرکزی در 
حاش��یه این نشس��ت درباره گرانی قیمت سکه در جمع خبرنگاران 
گفت: حدود 7میلیون سکه پیش فروش شده است و به تدریج وارد 
بازار می ش��ود؛ از این رو بابت تعادل عرضه و تقاضای بازار مش��کلی 
نداریم. البته منابع طالی بانک مرکزی نیز در وضعیت مطلوبی قرار 
دارد و از این رو می توان گفت این افزایش بیش��تر عامل روانی دارد 

و می تواند به تدریج برطرف شود. 
رئیس شورای پول و اعتبار تأکید کرد: شرایط بین المللی، مسائل 
روانی، آس��مان ریس��مان بافت��ن و بزرگ نمایی برخی مش��کالت و 
مسائلی که ریش��ه واقعی ندارد« توانسته چنین اثری بگذارد. البته 
ای��ن مش��کل مختص بازار طال نب��وده و در بازاره��ای دیگر نیز اثر 

گذاشته است. 
س��یف همچنین در پاس��خ به این پرسش که گفته می شود بانک 
مرک��زی هر اونس طال را 72 دالر گران ت��ر از قیمت جهانی عرضه 

می کند؟ گفت: چنین مطلبی صحت ندارد. 
به گ��زارش »فرصت امروز«، قیمت س��که از ابتدای هفته جاری 
روند افزایشی خود را آغاز کرده است، به طوری که روز دوشنبه برای 
ساعاتی از مرز 2میلیون و ۵00 هزار تومان بابت هر قطعه سکه تمام 
به��ار آزادی طرح جدید عب��ور کرد، اما در نهایت به کاهش رضایت 
داد. اکنون س��که تمام در محدوده قیمت��ی 2 میلیون و 4۵0 هزار 

تومان در بازار معامله می شود. 
این در حالی اس��ت که فعاالن بازار طال تش��دید تقاضا به دالیل 
روانی، ورود واس��طه ها و دالالن به بازار و همچنین نزدیک شدن به 

ایام عید سعید فطر را در بروز نوسان موثر دانسته اند. 

ادامه ارسال پیامک  با وجود انکار بانک مرکزی
ماجرای مبهم محدودیت کارت های بانکی 

برای خرید شارژ
در جری��ان محدودی��ت فعالیت کده��ای USSD اخیرا پیامکی 
برای کاربران در رابطه با محدودش��دن برای خرید ش��ارژ، بس��ته و 
ی��ا پرداخت قب��ض از کارت های بانکی برای یک بار در روز ارس��ال 
ش��د. بانک مرکزی گرچه این موضوع را تکذیب کرد، ولی ارس��ال 

پیامک ها همچنان ادامه دارد! 
به گزارش ایس��نا، چندی پی��ش پیامکی برای مش��ترکان تلفن 
همراه ارسال شد مبنی بر اینکه با توجه به محدودیت جدید بانکی 
اعمال ش��ده تا اط��الع ثانونی فقط می توانید از ه��ر کارت بانکی در 
هر روز یک بار ش��ارژ و یا بس��ته خریده و یا پرداخت قبض را انجام 
دهید. در ادامه این پیامک پیش��نهادات دیگ��ری برای تکرار خرید 

شارژ اعالم می شود. 
این پیام که نش��ان می داد بانک مرکزی دس��ت به محدود کردن 
خرید شارژ و یا سایر خدمات از طریق کدهای USSD با کارت های 
بانکی زده است، با واکنش معاون فناوری و اطالعات این بانک همراه 
ش��د و ناصر حکیمی اعالم کرد که بانک مرکزی هیچ بخش��نامه ای 
برای محدودیت تراکنش USSD صادر نکرده و حتی ش��اپرک هم 

بخشنامه ای در این زمینه نداشته است. 
گرچه به نظر می رس��ید با این اعالم بانک مرکزی و به هر ترتیب 
اقدام��ی که در ای��ن زمینه انجام خواهد ش��د، دیگر چنین پیامکی 
برای کاربران ارس��ال نش��ده و آنها می توانند در هر روز به هر تعداد 
که می خواهند با کارت بانکی خود ش��ارژ تلف��ن همراه بگیرند و یا 
س��ایر خدمات را دریافت کنند، اما ارس��ال این پیامک ها همچنان 
ادامه دارد. کاربران عنوان می کنند که در حال حاضر نمی توانند در 
یک روز بیش از یک بار از طریق کارت بانکی خود ش��ارژ و یا بسته 
اینترنتی خریده و یا قبض موبایل خود را پرداخت کنند و با ارسال 

پیامک محدودیت مواجه می شوند. 
اکنون شرایط موجود ابهاماتی را با خود به همراه داشته مبنی بر 
اینک��ه اگر بانک مرکزی دس��تورالعمل در مورد محدودکردن خرید 
ش��ارژ و س��ایر خدمات را از طریق کارت های بانک��ی صادر و ابالغ 
نکرده اس��ت، چرا این محدودیت پابرجاست و امکان استفاده قبلی 

وجود ندارد. 
ماج��رای حذف کده��ای USSD و ب��ه عبارتی محدود ش��دن 
اپراتوره��ا به بخش��نامه بانک مرکزی در بهمن ماه س��ال گذش��ته 
برمی گردد که دس��ت به محدودکردن دسترس��ی ها به حساب های 
بانک��ی زد. بان��ک مرکزی معتقد ب��ود که نباید اطالعات حس��اس 
کارت های بانکی مش��تریان از جمله رمز دوم آنها از مسیرهایی که 
فاقد رمزنگاری مناس��ب بوده و امکانات ذخیره سازی یا مشاوره آن 
توسط عواملی غیر از بانک یا ارائه دهنده خدمات وجود دارد، مبادله 
شود. از این رو اعالم کرد که تراکنش های فاقد رمزنگاری از مبدا تا 

مقصد باید حذف شده مگر اینکه برای چند مورد خاص. 
اما این دس��تورالعمل با واکنش هایی از س��وی وزارت ارتباطات و 
ش��خص وزیر مواجه ش��د و رایزنی هایی در رابطه با تأخیر انداختن 
اجرای آن با شرایط متفاوت صورت گرفت، اما با وجود گذشت چند 

ماه تاکنون نتایج نهایی آن اعالم و اجرایی نشده است. 
 
 

دریچه

ای��ن روزها نام موسس��ه ثامن الحجج در رس��انه ها 
زیاد ش��نیده می ش��ود و به موض��وع نامه نگاری های 
بانکی میان مس��ئوالن هم کشیده است. پس از آنکه 
احم��د توکلی، رئیس س��ازمان دیده بان ش��فافیت و 
عدالت چندی پی��ش از بانک مرکزی به دلیل قصور 
در پرونده تعاونی ثامن الحجج ش��کایت کرده و بانک 
مرک��زی را متهم کرده بود ک��ه »فرصت طالیی در 
اختیار مسئوالن متخلف تعاونی گذاشته است«، حاال 
ولی اهلل س��یف، رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به 
قوه قضاییه از عملکرد خود در س��اماندهی موسس��ه 
ثامن الحجج دفاع کرد و از محس��نی اژه ای خواس��ت 
تا مراحل رس��یدگی ب��ه پرونده متخلفان موسس��ه 

ثامن الحجج سرعت یابد. 
اگرچه سیف در این نامه، حرفی از احمد توکلی و 
صحبت هایش به میان نیاورد، اما به طور غیرمستقیم 
از برخی اظهارات درباره زیر سوال بردن عملکرد بانک 
مرکزی در س��اماندهی موسس��ات غیرمجاز و به ویژه 
تعاون��ی ثامن  الحجج انتقاد ک��رد. البته در این میان، 
کار پاسخ دهی به س��خنان توکلی را معاون سیف به 
عهده داشت و دبیرکل بانک مرکزی همزمان با نامه 
سیف به سخنگوی قوه قضاییه، به احمد توکلی نامه 
نوش��ت و به سخنان او درباره قصور بانک مرکزی در 

پرونده موسسه ثامن الحجج پاسخ داد. 
آنچه سیف در نامه اش به محسنی اژه ای مطرح کرده، 
پاسخ به متهم کردن بانک مرکزی به عنوان نهاد مسبب 
بحران مالی موسسه ثامن الحجج بوده است، درحالی که 
س��یدمحمود احمدی در نامه اش به توکلی از جزییات 
ریزتری س��خن می گوید و به عنوان مثال، از گروه های 
قدرتی صحبت می کند که ش��خص مدیرعامل ثامن را 
حمایت کردند، یعن��ی ابوالفضل میرعلی که هم اکنون 

در زن��دان اس��ت و دادگاهش در طی چن��د روز آینده 
برگزار می ش��ود.  احمدی درباره قص��ور بانک مرکزی 
نیز نوش��ت:  »بانک مرکزی در برابر موسس��ه ای که با 
اس��تفاده از رانت های مختلف و به پش��توانه تسهیالت 
اعطایی و پرداخت حق الزحمه و حق المشاوره به برخی 
از افراد ذی نفوذ و صاحب منصب یا اس��تخدام فرزندان 
و نزدیکان ش��ان، آنچنان قدرتی برای خود متصور بود 
ک��ه حتی مدیرعام��ل آن در محاکم قضایی نیز حاضر 
نمی ش��د، چه کاری می توانس��ت انجام دهد که قصور 

داشته است؟«
بانک مرکزی وارد می شود

احمد توکل��ی از جمله منتق��دان بانک مرکزی و 
ولی اهلل سیف در دولت یازدهم بوده است. او بارها در 
س��ال های گذشته عملکرد بانک مرکزی را به ویژه در 
پرونده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به چالش 
کش��ید و حتی در پرونده موسسه ثامن الحجج علیه 
بان��ک مرکزی اعالم جرم ک��رد. همچنین در آذرماه 
س��ال گذش��ته و در جریان اعتراضات سپرده گذاران 
موسسات غیرمجاز در نشستی خبری هشدار داد که 
در صورت تعلل افراد سرشناس و صاحب نفوذی که 
از این موسس��ه وام گرفته اند، اس��امی آنها را منتشر 
خواهد ک��رد: »برای آخرین بار ب��ه دریافت کنندگان 
تسهیالت از موسسه ثامن الحجج که اکثرا از فرزندان 
علما، قضات باسابقه و شخصیت های سیاسی هستند، 
هشدار می دهیم که اقدامی کنند. در غیر این صورت، 
اس��امی آنها را منتش��ر می کنیم«. فهرس��ت اسامی 
که البته هیچ گاه از س��وی رئیس س��ازمان دیده بان 
ش��فافیت و عدالت منتشر نشد و پرونده آن مسکوت 
ماند.  با این همه، دامنه انتقاد توکلی از بانک مرکزی 
در پرونده موسسه ثامن الحجج محدود به سیف نبود 
و پای بهمنی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی را هم 
به میان کش��ید. او در همان نشست خبری در جمع 
خبرنگاران گفت: »تخلفات اصلی ثامن الحجج از سال 

86 به بعد اس��ت که اتفاقا توس��ط بانک مرکزی نیز 
حمایت شد به ویژه در زمان مسئولیت آقای بهمنی.«
هرچه بود، حاال احمدی از جانب سیف در نامه ای 
مبسوط به اتهامات توکلی پاسخ داده و از بی توجهی 
وی به »عملکرد نهادها و ارگان هایی که بانک مرکزی 
را در راه مبارزه اساس��ی با فس��اد تنها گذاش��تند«، 
»تهیه طومار به دست ۹0 نماینده مجلس در حمایت 
از تعاونی متخلف«، »چگونگی دراختیار گرفتن آنتن 
پرمخاطب ترین برنامه های س��یما در ساعات مقدس 
قبل از افطار و تحویل س��ال نو«، »در اختیار گرفتن 
مکان های تبلیغی غالب پایانه های مس��افری کشور و 
اماکن ورزش��ی«،  »هزینه های هنگفت مترتب و نیز 
بی توجه��ی مقام صادرکننده مج��وز اولیه تعاونی به 

رشد قارچ گونه و عملکرد آن« گله  کرده است. 
دبیرکل بانک مرکزی همچنین به توکلی پیشنهاد 
داده ت��ا به جای ش��کایت از بانک مرک��زی و متهم 
کردن آن، »تدبیری کنید تا مجلس شورای اسالمی- 
که حضرتعالی س��ال ها افتخ��ار نمایندگی مردم در 
آن را داش��ته اید- قوانین را به گون��ه ای تمهید کند 
ت��ا هرگز افرادی همچون مدیرعامل تعاونی موس��وم 
ب��ه ثامن الحجج که بیش از ۱20ه��زار میلیارد ریال 
از دس��ترنج مردم را به تاراج ب��رده و زندگی بیش از 
یک میلیون س��پرده گذار و خان��واده آنها را با نگرانی 
عجین س��اخته؛ معضالت بزرگ امنیتی و اجتماعی 
به وجود آورده و باعث تش��کیل ده ها و صدها تجمع 
اعتراض آمیز ش��ده است، نتوانند به واسطه ارتباطات 
نهان و آش��کار خ��ود، آزادانه در جامع��ه تردد کنند 
و ضم��ن مکاتبه ب��ا باالتری��ن مقام��ات مملکتی و 
مظلوم نمای��ی دروغین، وضعی��ت را به گونه ای جلوه 
دهند که بانک مرکزی در جایگاه متهم قرار گیرد.«

موسسه 12 هزار میلیاردی
شاید از میان موسسات مالی و اعتباری غیرمجازی 
که بانک مرکزی در دولت یازدهم نسبت به ساماندهی 

آن اقدام کرده، موسسه ثامن الحجج از همه دشوارتر 
بوده باش��د؛ مش��تی نمونه خروار از موسس��ات فاقد 
مجوزی ک��ه تا یک چه��ارم نقدینگی کش��ور را در 
دست داشتند و ساماندهی آنها توسط بانک مرکزی، 
چالش ه��ا و حاش��یه های زی��ادی را برانگیخ��ت؛ از 
تجمعات خیابانی گس��ترده سپرده گذاران به ویژه در 
برابر س��اختمان الجوردی میرداماد تا ضرب و شتم 
س��یف در مجلس و رس��یدن به یک قدمی سوال از 

رئیس جمهور در صحن بهارستان. 
در این مسیر، سیف بارها از تالش دست های پشت 
پرده برای جلوگیری از ساماندهی غیرمجازها سخن 
گف��ت و کار بانک مرک��زی را در این وادی دش��وار 
خواند. او به خوبی می دانس��ت که موسسات مالی و 
اعتباری غیرمجاز تا چه اندازه در اقتصاد ایران ریشه 
دوانده اند و در کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی، 
فعالی��ت در ابعاد بزرگ اقتصاد غیررس��می و بخش 

نظارت ناپذیر اقتصاد دخیل هستند. 
ب��ا این ح��ال، آخرین پ��رده از برنامه س��اماندهی 
موسسات غیرمجاز از سوی بانک مرکزی، این روزها 
مربوط به ادغام موسس��ات مالی نیروهای مس��لح تا 
پایان بهار ۹7 می ش��ود و موسس��ه ثامن الحجج نیز 
هم اینک در مرحله تصفیه قرار دارد؛ موسسه ای که 
۱2هزار میلیارد تومان س��پرده دارد و اینک بیش از 
یک میلیون و 240 هزار حس��اب معادل ۹8.۵درصد 

کل حساب ها تعیین تکلیف شده است. 
با این همه، از فعالیت حدود 6 هزار موسس��ه مالی 
و اعتباری غیرمجاز طی سال های گذشته در اقتصاد 
ایران اکنون تنها چند موسس��ه باق��ی مانده که کار 
س��اماندهی آن توس��ط بانک مرکزی ادامه دارد و به 
نظر می رس��د همانطور که مس��ئوالن بانک مرکزی 
نوی��د داده اند، غیرمجازه��ا، این فرزندان نامش��روع 
نظام بانکی در اقتص��اد ایران رفته رفته به خط پایان 

رسیده اند. 

زخم کهنه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دوباره دهان گشود

نامه نگاری های بانکی

فرصت امـروز: مرکز آم��ار ایران ط��ی روزهای 
گذش��ته روایت ه��ای معتبری از ابع��اد اقتصاد ایران 
منتش��ر کرده و حاال در تازه ترین گزارشش به تعداد 
شعبات بانک ها و ش��رکت های بورس و اوراق بهادار 
در چند سال گذشته پرداخته است. معتبرترین نهاد 
آماری کش��ور در این گزارش از افزایش 42درصدی 
تعداد ش��عبات بانکی در ۱۵ سال گذشته خبر داده 
و گفت��ه که اگر ش��رکت های ب��ورس و اوراق بهادار 
22درص��د آب رفته ان��د، در مقاب��ل تعداد ش��عبات 
بانک ها در ۱۵ سال گذشته بیش از 40درصد بیشتر 
ش��ده اس��ت.  طبق گ��زارش مرکز آمار و براس��اس 
آخرین س��النامه آماری کشور، در سال ۱3۹۵ تعداد 
ش��رکت های بورس اوراق به��ادار،  )به تعداد 32۵(، 
نس��بت به س��ال ۱38۵ )به تعداد 4۱6(، 22درصد 

کاهش یافته است؛ به طوری که این کاهش در صنایع 
منسوجات ۹۱درصد، شرکت های ساخت دستگاه ها 
و وس��ایل ارتباطی 86درصد، ش��رکت های س��اخت 
محصوالت فلزی 72درصد، ش��رکت های محصوالت 
کاغ��ذی 7۱درص��د و ش��رکت های ماش��ین آالت و 
تجهیزات 67درصد، در س��ال ۱3۹۵ نسبت به سال 

۱38۵ بوده است. 
همچنی��ن از کل تعداد ش��رکت های بورس اوراق 
به��ادار در س��ال ۱3۹۵، ۱0درص��د ش��رکت های 
س��یمان، آه��گ و گچ، ۹درصد را خودرو و س��اخت 
قطعات، ۹درصد محصوالت شیمیایی، ۹درصد مواد 
و محص��والت داروی��ی، 6درصد محص��والت غذایی 
آش��امیدنی به جز قند و شکر، 6درصد ساخت فلزات 
اساس��ی و ۵درصد را ش��رکت های س��رمایه گذاری 

تشکیل داده اند که در مجموع ۵3درصد شرکت های 
بورس اوراق بهادار را شامل می شوند. 

اما وضعی��ت بانک ها برعکس ش��رکت های بورس 
اوراق بهادار در ۱۵ سال گذشته بر مدار افزایش بوده 
اس��ت. به ازای هر 3 ه��زار و 4۱3 نفر یک بانک در 
س��ال ۱3۹۵ وجود دارد درحالی که در سال ۱380، 
ب��ه ازای هر 3 هزار و ۹63 نفر یک بانک بوده اس��ت 
و به طور کلی در س��ال ۱3۹۵ نسبت به سال ۱380، 

تعداد شعبات بانک ها 42درصد بیشتر شده است. 
به گفته مرکز آمار، در ۱۵ س��ال گذشته با ظهور و 
رشد موسسات مالی و اعتباری و آغاز رقابت سنگین 
در پرداخت سود سپرده بین این موسسات و بانک ها، 
وضعی��ت بازیگران بازار پول دچ��ار تغییر و تحوالت 
جدی شده اس��ت. ایفای نقش های متفاوت از سوی 

بانک ها از جمله بنگاهداری آنها و سرمایه گذاری شان 
در زمینه های��ی مثل مس��کن پیامدهای��ی چون به 
انجم��اد دارایی ه��ا و کاهش قدرت تس��هیالت دهی 
بانک ه��ا را به دنبال داش��ته اس��ت. ش��عبات هم از 
دارایی های بانک ها هس��تند که در ۱۵س��ال گذشته 

بیش از 40درصد بیشتر شده اند. 
در س��ال ۱38۵، تعداد ش��رکت های بورس اوراق 
به��ادار ب��ه 4۱6 مورد می رس��ید اما ای��ن تعداد در 
س��ال ۱3۹۵، به 32۵ شرکت رسیده است، بنابراین 
می توان نتیجه گرفت که هر چقدر تعداد شرکت های 
ب��ورس اوراق بهادار نس��بت به ۱۵ س��ال گذش��ته 
22درصد کمتر ش��ده است، تعداد واحدها و شعبات 
بانک ها در همین بازه زمانی 42درصد افزایش یافته 

است. 

کاهش 22درصدی شرکت های بورسی در برابر افزایش 42درصدی شعبات بانکی

حرکت در خالف جهت طی 15 سال گذشته
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رتبه بندی شرکت ها از نظر کیفیت افشا و اطالع رسانی
شفاف ترین شرکت های بورسی معرفی شدند

اداره نظ��ارت بر ناش��ران بورس��ی در گزارش��ی ش��فاف ترین 
شرکت های بورسی را معرفی کرد. 

به گزارش تس��نیم، اداره نظارت بر ناش��ران بورس��ی سازمان 
بورس و اوراق بهادار، رتبه بندی ش��رکت های پذیرفته ش��ده در 
بورس اوراق بهادار تهران را بر اس��اس امتیاز کسب شده از نظر 
کیفیت افشا و اطالع رسانی مناسب برای دوره ۱2ماهه منتهی به 
30اسفند ماه ۹6به همراه امتیاز مقایسه ای دوره ۱2ماهه منتهی 

به پایان آذرماه ۹6منتشر کرد. 
ب��ر ای��ن اس��اس ش��رکت ارتباط��ات س��یار ایران با کس��ب 
۹۹.۹0امتیاز در صدر ایستاده است و پتروشیمی مبین با کسب 
امتی��از ۹۹.۵در رتبه دوم، مخابرات ایران، داروس��ازی زهراوی، 
صنعتی بوتان و شیش��ه همدان ب��ا ۹8امتیاز در رتبه های بعدی 

قرار گرفتند. 
همچنین داروس��ازی امین، ش��یمی دارو داروپخش، کاش��ی 
پارس، البراتورهای س��ینادارو، گلتاش، کارخانجات داروپخش و 
صنایع کاش��ی و س��رامیک سینا با کس��ب بیش از ۹7امتیاز در 
رتبه ه��ای هفتم تا دوازدهم از لحاظ کیفیت اطالع رس��انی قرار 

گرفتند. 
این در حالی است که انتهای این جدول به بانک پارسیان تعلق 
دارد که با رتبه 303 به عنوان آخرین ش��رکت در این فهرس��ت 
ثبت ش��ده است. بانک پارسیان با کسب امتیاز یک ضعیف ترین 

شرکت بورسی از لحاظ کیفیت افشا و اطالع رسانی است. 
بان��ک پاس��ارگاد ب��ا امتی��از 6، بانک تج��ارت با امتی��از ۱0، 
پارس الکتریک با امتیاز ۱4، پس��ت بانک ای��ران با امتیاز ۱8 و 
کارخانجات کاش��ی و سرامیک حافظ با رتبه ۱۹رتبه های دوم تا 
ششم را از لحاظ ضعیف ترین شرکت های بورسی در کیفیت افشا 
و اطالع رس��انی کس��ب کردند.  همچنین بخش بندی شرکت ها 
نش��ان می دهد که به طور جداگانه در بازار اول مخابرات ایران با 
امتیاز ۹8.۵رتبه اول و بانک پارس��یان با امتیاز یک رتبه آخر را 
از نظر اطالع رس��انی به خود اختصاص داده اند.  در بازار دوم هم 
شرکت ارتباطات سیار با امتیاز ۹۹.۹عنوان شفاف ترین شرکت و 
در مقابل پارس الکتریک با رتبه ۱4ضعیف ترین شرکت از لحاظ 

اطالع رسانی در این بازار انتخاب شدند. 
رتبه بن��دی ش��رکت های هلدین��گ نی��ز نش��ان می دهد که 
س��رمایه گذاری البرز با کس��ب ۹3 امتیاز شفاف ترین شرکت در 
میان 3۱ هلدینگ بورسی و سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با 

امتیاز 30ضعیف ترین شرکت در میان این گروه است. 
این گزارش می افزاید: در رتبه بندی شرکت های سرمایه گذاری 
از می��ان ۱4ش��رکت این گروه، س��رمایه گذاری بوعل��ی با رتبه 
۱00ش��فاف ترین و س��رمایه گذاری صنع��ت بیمه ب��ا ۹۵امتیاز 

ضعیف ترین شناخته شدند. 

یک مدرس دانشگاه: 
رانت در معامالت حاصل عدم شفافیت است

یک کارش��ناس اقتصادی معتقد اس��ت اقتص��ادی که در آن 
رانت وجود دارد مخرب بوده و مانع ایجاد رقابت و باعث تخریب 
پایه های اقتصادی می شود، مکانیزم بورس از جمله بورس کاال 

می تواند این رانت ها را تا حدودی از بین ببرد. 
این اس��تاد دانش��گاه در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه رانت 
موجب تخریب اقتصاد می شود، اظهار کرد: در بورس کاال تعداد 
عرضه کننده و متقاضی پرش��مار می تواند حضور داشته باشند. 
بنابراین، با مکانیزم بورس کاالیی که متناسب با عرضه و تقاضا 
شکل گرفته است، رانت هایی که تاکنون در معامالت غیرشفاف 
وجود داش��ت از بین می رود.  ملکی به عوامل ایجاد رانت اشاره 
کرد و گفت: رانت به فرصت نابرابری گفته می ش��ود که عده ای 
بتوانند بدون کار و تالش و با در اختیار داش��تن جایگاهی ویژه 

به سود برسند که دیگران از دسترسی به آن عاجز هستند. 
وی ب��ا بیان اینکه رانت در اقتصاد ایران به خصوص در بخش 
کاالیی، یکی از مشکالت اساسی است، افزود: هر کجا که رانت 
وجود داش��ته باش��د، مخرب بوده و مانع ایج��اد رقابت و باعث 

تخریب پایه های اقتصادی می شود. 
این مدرس دانش��گاه تأکید کرد: در بورس کاال امکان حضور 
تعداد زیادی خریداران و فروش��ندگان با فرصت یکسان فراهم 
می ش��ود تا نظام عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها و معامله 

انواع کاال باشد. 
وی اف��زود: ضمن اینکه روند قیمت گذاری و جریان معامالت 
در این بازار شفاف بوده و نظام عرضه و تقاضا در آن حاکم است 
و اطالعات کامل خریدار و فروش��نده محصوالت در آن به طور 
کامل ثبت می ش��ود؛ همچنین امکان تنظی��م بازارها از طریق 
مکانیس��م های بورس نیز به مراتب آس��ان تر از بازارهای خارج 
از بورس اس��ت.  این کارشناس اقتصادی معتقد است هر مقدار 
عرضه و تقاضا آزاد باش��د و مکانیس��م تعیین قیمت ها به عهده 
بازار گذاشته شود از ایجاد رانت جلوگیری می شود. بورس کاال 
یکی از بسترهایی است که کشف قیمت براساس عرضه و تقاضا 

در ذات این بازار است. 
وی ب��ا بیان اینک��ه در بازارهایی که از ش��فافیت مناس��بی 
برخوردار نیس��تند، افرادی که اطالعات و امکانات بیشتری در 
اختیار دارند به منافع بیشتری دست می یابند، گفت: از این رو 
باید برای ایجاد عدالت و برابری بستری شفاف مانند بورس کاال 
وجود داش��ته باشد تا ش��رایط برای خرید و فروش محصوالت 

یکسان باشد. 
ملک��ی با اش��اره به اینکه ران��ت مانع ایجاد رقابت می ش��ود، 
خاطرنش��ان کرد: نمایش اطالعات مرب��وط به عرضه و تقاضا و 
خری��د و فروش ب��ر تابلوی بورس کاال و درج آنها روی س��ایت 
می تواند به ش��فافیت بیش��تر کمک و رقابت سالم را در اقتصاد 
ایج��اد کند. همچنی��ن هرگونه واگذاری امتی��از که به صورت 
یکس��ان و ب��دون در نظر گرفتن جایگاه اف��راد از طریق بورس 
انجام ش��ود، دس��ت رانت خواران را کوتاه می کن��د و منجر به 

جلوگیری از به هم ریختن تعادل عرضه و تقاضا خواهد شد. 

دریچه

ب��ا س��فر رئیس جمه��ور ب��ه چی��ن، چهار س��ند 
همکاری می��ان تهران و پکن امضا ش��د که یکی از 
آنها، تفاهم نامه س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار ایران 
و کمیس��یون قانون گذاری اوراق به��ادار چین برای 

همکاری متقابل و کمک فنی بود. 
در این زمینه، شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار در خصوص این سند همکاری که توسط 
مس��عود کرباسیان وزیر اقتصاد با طرف چینی به امضا 
رس��ید، معتقد است: س��ازمان بورس و اوراق بهادار به 
عنوان نهاد ناظر و قانونگذار بازار س��رمایه ایران همواره 
همکاری با س��ازمان ها و نهاده��ای ذی صالح و ارتقای 
تعامالت س��ازنده بین المللی را در دستور کار خود قرار 
داده و بر این اس��اس سند همکاری مستقیم و نزدیک 
بازار سرمایه ایران و چین به امضای وزیر امور اقتصادی 

و دارایی رسید. 
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت وگو 
با سنا، با اشاره به جزییات این سند همکاری عنوان 
کرد: این س��ازمان طی س��ال های گذشته ارتباطات 
موفق و مؤثری با نهاد ناظر بازار سرمایه چین برقرار 
کرده و برای رس��میت بخش��ی به این تعامالت سند 
همکاری  بازار س��رمایه ایران و چین که در واقع یکی 
از چند سند مشترک بین این دو کشور است، توسط 
وزی��ر محترم امور اقتصادی و دارایی، دکتر مس��عود 

کرباسیان امضا شد. 
دبیر ش��ورای عالی بورس افزود: این سند همکاری 
پ��س از انج��ام مذاک��رات و دریاف��ت تفاهم نام��ه 
همکاری متقابل از همتای چینی یعنی »کمیسیون 
 The China( قانون گ��ذاری اوراق به��ادار چی��ن
 )Securities Regulatory Commission
م��ورد تأیید طرفین قرار گرف��ت و فصل جدیدی از 

همکاری های بازار سرمایه ایران و چین را رقم زد. 

محمدی با اش��اره به جزییات این س��ند همکاری 
عنوان کرد: در این تفاهم  نامه به حوزه  های مختلفی 
از جمل��ه اتصال مرکز »پژوهش، توس��عه و مطالعات 
اس��المی« س��ازمان بورس ب��ه مرکز پژوه��ش نهاد 
 China Institute of( ناظر بازار س��رمایه چی��ن
توس��عه   ،)Finance and Capital Markets
ابزارهای مالی اس��المی و انتقال تجربه و دانش ایران 
به چین، انجام مطالعات تطبیقی و برگزاری دوره های 
آموزش��ی در هر دو کش��ور با تش��کیل یک کارگروه 
مش��ترک، تب��ادل نظر و تجربه ب��ورس کاال و انرژی 
ای��ران با چهار ب��ورس کاالی چین با هدف واردات و 
صادرات کاالهای دو کش��ور، انتشار اوراق بین المللی 
ایران در چین با هدف جذب سرمایه گذاران خارجی 
و قرار گرفتن نهادهای مالی ایران از جمله بورس ها، 
شرکت سپرده گذاری مرکزی و همچنین مرکز مالی 
ای��ران در کارگروه های مرتبط با طرح جاده ابریش��م 
)Belt and Road )Initiative  اشاره شده است. 
رئیس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار با بیان اینکه 
ب��ورس کاالیی چی��ن از نظر رتبه یک��ی از بزرگ ترین 
بورس های کاالیی جهان محس��وب می شود و قطعاً با 
این س��ند همکاری بستر توس��عه بورس کاالی ایران 
نی��ز هموارتر می ش��ود، افزود: همچنین توافق ش��د تا 
طرف چینی در حوزه های فناوری اطالعات و توس��عه 
نرم افزارهای مالی )fintech(  با ایران همکاری و تبادل 
تجربه داشته باشد و از آنجا که چین تجربه موفقی نیز 
در خصوص سهام عدالت دارد مقرر شد طرفین در این 

خصوص تعامالت نزدیکی داشته باشند. 
 تامین مالی پروژه های نفتی

و توقف حداقلی نمادها
رئیس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار همچنین با 
بیان اینکه در حال حاضر نماد اکثر بانک ها باز شده، 

گفت: در پایان س��ال ۱3۹6 سه نماد بانکی که برای 
س��رمایه گذاران بس��یار مهم  بود، باز شد و امیدواریم 
یک یا دو بانک باقی مانده که نماد آنها هنوز بس��ته 
است، با اخذ صورت های مالی از این بانک ها به زودی 

باز شود. 
شاپور محمدی در حاشیه مراسم آغاز بهره برداری 
از شش سامانه و خدمات الکترونیکی که صبح دیروز 
با حضور وزیر اقتصاد برگزار ش��د، در رابطه با تأمین 
مالی پروژه های نفتی گفت: س��ازمان بورس با وزارت 
نف��ت بیش از یک س��ال و نی��م برای انتش��ار اوراق 
مذاکره کرده و این موضوع در حال عملیاتی ش��دن 
اس��ت. در خصوص عرضه محص��والت نفتی و حتی 
نفت خام در بورس ان��رژی هم کارهای خوبی انجام 
گرفته که خوشبختانه در فاز اجرایی برخی مشتقات 
و فرآورده های نفتی در حال عرضه هس��تند و عموم 
می توانن��د از اوراقی که مربوط به س��لف محصوالت 
نفتی اس��ت، برای سرمایه گذاری در پروژه های نفتی 

استفاده کنند. 
س��خنگوی س��ازمان بورس با بیان اینکه در مورد 
صن��دوق پروژه نفت��ی نیز با وزارت نف��ت مذاکراتی 
انجام شده، گفت: برنامه هایی در این خصوص تنظیم 
ش��ده و امیدواری��م ظرف چن��د ماه آین��ده موضوع 

اجرایی شود. 
محم��دی با بیان اینکه به لح��اظ گردش خزانه با 
دیوان محاسبات و وزارت نفت در خصوص نفت خام 
صحبت هایی انجام دادیم، گف��ت: امیدواریم بتوانیم 
بعد از حل این مسئله که باید از طریق سپرده گذاری 
مرکزی تسویه وجوه مربوط به نفت خام انجام شود، 

این کاال را در بورس انرژی عرضه کنیم. 
رئیس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار اضافه کرد: 
این کار کم��ک می کند که مردم ب��ه صورت واقعی 

در اقتصاد مش��ارکت داشته باش��ند و از منابعی که 
ب��ا رش��د احتمالی قیم��ت نفت ایجاد می ش��ود، در 
س��رمایه گذاری خود اس��تفاده کنند. ام��ا از طرفی 
وزارت نف��ت نیز بای��د ارزان ترین ن��رخ را در تأمین 
مالی انتخاب کند، بنابراین این امکان وجود دارد که 
نقطه ای مورد توافق طرفین که جذابیت هم داش��ته 

باشد، در نظر گرفته شود. 
محمدی در ادامه درباره موضوع نمادهای بسته در 
بورس اظهار کرد: موضوعی که یک مس��ئله تاریخی 
در کشور ما بود و حتی یک سال و نیم پیش به حدود 
70 نماد بس��ته رسیده بودیم، برای همیشه حل شد 
و در ح��ال حاضر تعداد نمادهای بس��ته در بورس و 

فرابورس در مجموع کمتر از ۱۵ عدد است. 
وی ادام��ه داد: البته نمادهایی را بس��ته می نامیم 
که بیش از ۱0 روز بس��ته باش��ند؛ چراکه بس��یاری 
از ش��رکت ها ممکن اس��ت به دلیل مس��ائلی چون 
تش��کیل مجمع یا تحوالت مدیریت��ی در مدت های 
کوتاهی کمتر از ۱0 روز بس��ته و دوباره باز ش��وند. 
بنابراین زمانی که صحبت از نماد بسته می کنیم، باید 
ش��رکت هایی را در نظر داش��ته باشیم که مشکالت 

حقوقی یا تحوالت شرکتی دارند. 
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه 
در ح��ال حاضر نم��اد اکثر بانک ها باز ش��ده، گفت: 
در پای��ان س��ال ۱3۹6 س��ه نم��اد بانکی ک��ه برای 
س��رمایه گذاران بس��یار مهم  بود، باز شد و امیدواریم 
یک یا دو بانک باقی مانده که نماد آنها هنوز بس��ته 
اس��ت، با اخذ صورت ه��ای مالی از ای��ن بانک ها به 
زودی باز ش��ود. همچنین در مورد س��ایر نمادها هم 
که مش��کالت حقوقی و قضایی دارند، پیگیری ها در 
حال انجام اس��ت و امیدواریم بتوانیم مش��کل آنها را 

نیز به زودی حل کنیم. 

رئیس سازمان بورس از تأمین مالی پروژه های نفتی و توقف حداقلی نمادها خبر داد

آغاز همکاری رسمی بازار سرمایه ایران و چین

هر چند در روزهای گذش��ته با افزایش ریس��ک ها 
در بازاره��ای مختلف از جمله بازار س��هام، نقدینگی 
کاهشی بود و ش��اخص ها روند نزولی را طی کردند، 
اما روز سه شنبه نماگر اصلی بازار بعد از مدتی کانال 

۹6 هزار واحدی را پشت سر گذاشت. 
به گ��زارش ایس��نا، بازارها پرنوس��ان  هس��تند و 
قیمت ه��ا در تالط��م؛ این موضوع تأثیر مس��تقیم و 
غیرمس��تقیم خود را در بازار سرمایه گذاشته و باعث 

شده بورس تهران تا حدودی تحلیل ناپذیر شود. 
قیمت سهم ها در روزهای گذشته روند کاهشی به 
خود گرفت و ش��اخص های بازار نزولی شد. افزایش 
قیم��ت ارز هر چند ک��ه می تواند برای بس��یاری از 
ش��رکت های بورسی پیام آور شناسایی سود باشد، اما 
نوس��ان های یکباره غیر قابل تحلیل آن، ریسک های 
سیس��تماتیک را برای ب��ازار افزایش داده و این روند 

باعث سردرگمی فعاالن بورسی شده است. 
گزارش های کلی از بازار س��بب ش��ده نقدینگی از 

بورس به سمت دیگر بازارها از جمله بازار خودرو برود 
یا در حساب های سپرده بانکی وارد شود. بسیاری به 
ش��رایط غیر قابل تحلیل بورس تهران در این روزها 
اشاره می کنند و معتقدند در وضعیت کنونی احتمال 
سودآوری بدون رانت های خاص بسیار ضعیف است، 
این موضوع جریان نقدینگی را در بازار کند می کند.  
در عین حال روز سه شنبه روند حرکت شاخص های 
ب��ازار صعودی بود، چراکه در نمادهای شاخص س��از 
حقوقی ها کفه تقاضا را س��نگین کردند و معامالت با 

کمک آنها رونق گرفت. 
ش��اخص کل ب��ازده نقدی و قیمتی ب��ورس اوراق 
به��ادار ته��ران پس از چند روز افت پیاپی توانس��ت 
۵3۱ واح��د رش��د کند و ب��ه رقم ۹6 ه��زار و 378 
واحدی برس��د. ش��اخص کل ه��م وزن نیز در طول 
معام��الت دیروز ۱03 واحد افزای��ش یافت و به رقم 
۱7 هزار و ۵۵0 رس��ید. ش��اخص آزاد شناور با رشد 
۹36 واحد رقم ۱06 هزار و 233 واحد را تجربه کرد 

و ش��اخص بازار اول و ش��اخص بازار دوم هر یک به 
ترتیب ۵۵7 و ۱67 واحد رشد کردند. 

معامالت سهام شرکت های فوالد مبارکه اصفهان، 
فوالد خوزستان و ملی صنایع مس ایران به ترتیب با 
۱4۱، 702 و 6۵ واحد تأثیر سعی کردند نماگرهای 
بازار را به س��مت باال هدایت کنند، اما گروه مدیریت 
سرمایه گذاری امید، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و 
شرکت ارتباطات س��یار ایران هر یک به ترتیب 33، 
۱6 و ۱۵ واحد تأثیر کاهنده روی ش��اخص های بازار 
س��رمایه داشتند.  در گروه فلزات اساسی شاهد رشد 
قیمت اغلب سهم ها بودیم. این در حالی است که در 
روزهای گذشته این گروه نیز عمدتا با کاهش قیمت 
همراه بود. در مجموع فلزات اساس��ی ش��اهد معامله 
۱۵3 میلیون سهم بوده اند که ارزش این تعداد سهام 
ح��دود 47 میلیارد تومان ب��ود. در گروه محصوالت 
ش��یمیایی نیز هر چند تعدادی از س��هم ها با کاهش 
قیمت همراه ش��دند، اما در مجموع س��هم های این 

گ��روه نیز عمدتا با افزایش قیم��ت روبه رو بودند. اما 
خودرویی ها نی��ز با توجه به افزای��ش یکباره قیمت 
خودرو در بازار برای آینده س��ود شناسایی کردند و 

بار دیگر با افزایش قیمت سهم ها مواجه شدند. 
درعین حال نیمی از سهم ها در گروه فرآورده های 
نفت��ی با کاهش قیمت هم��راه بودند. در گروه قند و 
شکر عمدتا شاهد نوسانی کمتر از یک درصد بودیم، 
اما تعدادی از سهم ها نیز تا 3 درصد نوسان قیمت را 
تجربه کردند. در این گروه 6 میلیون س��هم به ارزش 
حدود 2.۵ میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت. 
ارزش معام��الت بورس تهران به رقم 246 میلیارد 
تومان رس��یدکه این رقم ناش��ی از دس��ت به دست 
ش��دن یک میلیارد س��هم و اوراق مالی بود. آیفکس 
نیز با رشد ۵.86 واحدی مواجه شد و به رقم ۱۱۱4 
رس��ید. ارزش معامالت فرابورس ایران به رقم 2۵۱ 
میلی��ارد تومان رس��ید و حجم معام��الت رقم 423 

میلیون سهم و اوراق مالی را تجربه کرد. 

بازار غیرقابل تحلیل بورس و نوسانات غیر قابل پیش بینی

صعود دوباره شاخص بورس به ارتفاع 96 هزار واحد
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 افزایش قیمت لوازم  خانگی
وجاهت قانونی ندارد

در پ��ی افزای��ش قیم��ت ل��وازم خانگ��ی، س��ازمان حمای��ت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان اع��الم کرد که هیچ گونه افزایش 
قیمتی در مورد لوازم خانگی توس��ط این س��ازمان مورد تأیید قرار 
نگرفته و فاقد وجاهت قانونی است، لذا براساس گشت های تعزیراتی 

و شکایات واصله نسبت به اعمال قانون اقدام می شود. 
به گزارش ایس��نا، از ابتدای اردیبهشت امس��ال قیمت ها در بازار 
ل��وازم خانگی افزایش 7 تا ۱0درصدی را تجربه کرده که س��ازمان 
حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان ای��ن افزایش قیمت را 
غیرقانون��ی و فاقد مج��وز اعالم کرد، اما اتحادیه فروش��ندگان این 
کااله��ا تصریح کرد که این امر با موافقت س��ازمان حمایت صورت 
گرفت��ه و رئی��س اتاق اصناف نی��ز اعالم کرد که س��ازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان افزایش قیم��ت لوازم خانگی را 
رس��ما ممنوع اعالم نکرده و در صورت ممنوع اعالم کردن رس��می 

این موضوع، قطعا قیمت ها به حالت سابق برمی گردد. 
در این میان س��ازمان حمایت مج��ددا طی اطالعیه ای اعالم کرد 
که »تاکنون هیچ گونه افزایش قیمتی در مورد لوازم خانگی توس��ط 
این س��ازمان مورد تأیید قرار نگرفته است و هرگونه افزایش قیمت 
توس��ط ش��رکت های عرضه کننده لوازم خانگی باالخ��ص به بهانه 
تک نرخی ش��دن ارز قب��ل از اخذ مجوز، فاقد وجاه��ت بوده و این 
سازمان و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و همچنین 
س��ازمان تعزیرات حکومتی و ادارات کل تعزیرات استان ها براساس 
گش��ت های مشترک و ش��کایات واصله نسبت به اعمال قانون اقدام 
خواهن��د کرد«.  براس��اس این اظهارات از مراج��ع ذی ربط، انتظار 
م��ی رود اگ��ر این افزایش قیم��ت غیرقانونی اس��ت، صراحتا باید با 
متخلف��ان برخورد ش��ود و قیمت ها به حالت س��ابق برگردند تا در 
حق خریداران اجحاف نش��ود و متقاضیان این کاالها تکلیف خود را 

بدانند تا بتوانند برای خرید تصمیم گیری کنند. 

3مشکل و 2راهکار برای صنعت چرم
مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی با اشاره 
به س��ه مش��کل موجود در صنعت چرم، دو راهکار به منظور بهبود 

وضعیت در این حوزه ارائه کرد. 
ص��ادق نجفی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - در گفت وگو 
با ایس��نا، با اشاره به برگزاری جلس��ه ای با حضور نمایندگان فعال 
بخش خصوصی در ح��وزه صنعت چرم به منظور چاره اندیش��ی در 
جهت حل مش��کالت مربوط به این حوزه، اظهار کرد: در این جلسه 
چالش های پیش  روی صنعت چرم، مشکالت موجود مربوط به این 

حوزه و راهکارهای الزم جهت بهبود وضعیت بررسی و ارائه شد. 
وی با تأکید بر اهمیت صنعت چرم در کشور و نقش آن در ایجاد 
اش��تغال پایدار، بیان کرد: در صنعت چ��رم ایران ۱00 هزار نفر در 
واحدهای صنفی و ۱۵هزار نفر در واحدهای صنعتی مشغول به کار 
هستند که مجموعا اشتغالی ۱۱۵ هزار نفری را ایجاد کرده است. 

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در 
مورد مش��کالت موجود در صنعت چرم، گفت: کمبود آموزش های 
مهارت��ی مرتبط ب��ا مصنوعات چرمی، عدم وج��ود برند ملی و نبود 
ش��بکه توزیع پیش��رفته مصنوعات چرمی در داخل و خارج کشور 
از جمله مش��کالت موجود در این حوزه اس��ت.  نجفی همچنین به 
راهکارهای ارائه ش��ده به منظور بهبود وضعیت صنعت چرم اش��اره 
کرد و گفت: اعطای تسهیالت کم بهره به منظور ایجاد ایستگاه های 
متمرک��ز، جمع آوری پوس��ت خام و به روزرس��انی ماش��ین آالت و 
تکنول��وژی در چرمش��هرها از جمله راهکارهای ارائه ش��ده بود.  به 
اس��تناد آمارهای منتشرشده، تولید س��االنه چرم سنگین در ایران 
60 میلی��ون فوت مربع، چرم س��بک 48 میلیون فوت مربع و چرم 
زیره 468 تن اعالم شده است. همچنین در حال حاضر 22۵ واحد 
تولی��د چرم در ایران وجود دارد که از این تعداد ۱20واحد به تولید 
چرم س��نگین، 43 واحد به تولید چرم س��بک، پنج واحد به تولید 
چرم زیره و ۵7واحد به تولید چرم سبک و سنگین مشغول هستند. 

 بالتکلیفی صادرکنندگان
و توقف صادرات خرد 

رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران با بی��ان اینکه تفاوت نرخ ارز 
آزاد در بازار آزاد و رس��می مش��وق واردات و س��رکوب گر صادرات 
اس��ت، گفت: به دنبال سیاست های ارزی صادرکنندگان خرد دچار 

بالتکلیفی شده اند و حتی عده ای صادرات را متوقف کرده اند. 
محم��د الهوت��ی در گفت وگو با فارس با بی��ان اینکه نرخ 4200 
تومان ارز، نرخ جذابی برای واردات اس��ت، گفت: در مقابل این نرخ 
برای صادرات و مخصوصا برای صادرکنندگان جزء سرکوب گر است. 
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه قیمت مواد اولیه 
کاالی تولی��دی صادراتی بر مبنای نرخ ارز در بازار ثانویه محاس��به 
می ش��ود، افزود: حتی اگر نرخ ارز در بازار ثانویه غیرواقعی باشد باز 

هم قیمت کاالهای تولیدی متاثر از آن است. 
پیشنهاد 4 بندی اتاق های بازرگانی برای اصالح بخشنامه 

ارزی معاون اول
وی با اش��اره به پیش��نهاد 4 بندی اتاق های بازرگانی برای اصالح 
بخشنامه ارزی معاون اول رئیس جمهور گفت: پیشنهاد ما به دولت 
ای��ن بود ک��ه ارز 4200تومانی حاصل از صادرات پتروش��یمی ها را 
دول��ت برای واردات مواد اولیه، مواد اولیه تولید، کاالهای ضروری و 
کاالهای س��رمایه ای تخصیص دهد ک��ه تقریبا معادل 80درصد ارز 
حاصل از صادرات است که در بخشنامه معاون اول هم به آن اشاره 
ش��ده اس��ت.  رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران افزود: همچنین 
دول��ت اجازه دهد 20درص��د مابقی ارز حاصل از ص��ادرات، با نرخ 
توافقی بین واردکننده و صادرکننده معامله ش��ود و از این محل ارز 
مورد نیاز برای واردات کاالهای غیرضروری، مصرفی، س��اخت شده 
و بعضا لوکس تأمین ش��ود.  وی با بیان اینکه صادرات خرد پس از 
سیاس��ت های اخیر ارزی دولت با مشکل مواجه شده است، تصریح 
ک��رد: صادرکنندگان م��واد اولیه را باید با ن��رخ ارز بیش از 6 هزار 
تومان تهیه کنند و س��پس ارز حاصل از ص��ادرات را با نرخ 4200 

تومان بفروشند. 

اخبـــار

با کنت��رل واردات محصوالت فوالدی و پوش��ش 
داخل��ی آنها ح��دود ۹00 میلی��ون دالر در خروج 
ارز صرفه جوی��ی و ح��دود 2200 ش��غل به صورت 
مستقیم به صنعت فوالد کشور افزوده خواهد شد. 

به گزارش فارس، در حال حاضر یکی از صنایعی 
که می تواند در آین��ده ای نزدیک جای صنعت نفت 
ایران را بگیرد صنعت فوالد اس��ت. بررسی ها نشان 
داده اس��ت که درآمد حاصل از فروش فوالد حدود 
2۵درص��د درآم��د حاص��ل از فروش نفت اس��ت، 
بنابرای��ن در ح��وزه تولی��د، زیرس��اخت ها و دیگر 
حوزه ه��ا از قبیل تج��ارت این صنعت می بایس��ت 
بررس��ی های کارشناس��ی صورت گیرد. با توجه به 
نامگ��ذاری س��ال ۱3۹7 به ن��ام »حمایت از کاالی 
ایرانی« و تأکید ویژه مقام معظم رهبری به حمایت 
از تولید داخ��ل اهمیت این موض��وع چندین برابر 
شده است. خوشبختانه وضعیت صادرات در صنعت 
فوالد رش��د خوبی داش��ته ام��ا واردات آن نیازمند 

بازنگری اساسی است. 
نکت��ه ای که معموال فوالدس��ازان ب��زرگ دنیا در 
کنار شناس��ایی ب��ازار داخل انج��ام می دهند آنالیز 
واردات محصوالت فوالدی است. زیرا نیاز واقعی هر 
محصول ارتباط نزدیکی با واردات آن محصول دارد. 

متأس��فانه در برخی از محص��والت فوالدی کامال 
فاق��د تکنول��وژی تولی��د هس��تیم که می بایس��ت 
ای��ن نکت��ه مد نظر فوالدس��ازان قرار گی��رد. از کل 
محص��والت فوالدی وارداتی به کش��ور امکان تولید 
برخی از محصوالت از قبیل فوالدهای آلیاژی، ریل، 
برخ��ی از پروفیل ها و لوله های بدون درز و برخی از 
ورق های خاص به دلیل نبود و یا کمبود تکنولوژی 
و برخی مس��ائل دیگر وجود ن��دارد. البته در مورد 
موضوع ریل اخیرا خط تولید ریل ذوب آهن اصفهان 

شروع به فعالیت کرده است. 
طبق بررس��ی های انجام ش��ده از کل 2.۵ میلیون 
تن واردات محصوالت ف��والدی حدود ۱.2 میلیون 
تن ت��وان تولید را در داخل دارد ک��ه از این مقدار 
حدود ۹0درصد ورق گرم، س��رد و پوشش دار است. 
با افزایش ظرفیت ها و ایجاد همبس��تگی در روابط 
تولید کنن��ده و مصرف کنن��ده ک��ه عمدت��ا صنایع 
پایین دستی لوله و پروفیل هستند می توان از خروج 
0.۹ میلیارد دالر از کل 2.۱۱ میلیارد دالر ارزی که 
در این بخش از کش��ور خارج می ش��ود، جلوگیری 
کرد. همچنین با پوش��ش این میزان واردات توسط 
واحده��ای تولیدکنن��ده داخ��ل می ت��وان ح��دود 
2200شغل به طور مستقیم و حدود 24000 شغل 

به صورت غیرمستقیم به صنعت فوالد کشور افزود. 
از مزای��ای دیگر کنت��رل واردات، کاهش ترافیک 
حم��ل و نقل ج��اده ای و ریلی به واس��طه کاهش 
حدود ۵0درصد وزنی محص��والت وارداتی فوالدی 
اس��ت. به منظور بهبود وضعیت واردات محصوالت 
ف��والدی راهکارهایی جهت کنترل بازار در زیر ارائه 

شده است: 
۱ - از بی��ن ب��ردن انحصار محص��والت داخلی از 
قبی��ل ورق ب��ه منظور ایجاد رقاب��ت در بورس کاال 
برای جلوگیری از سوء اس��تفاده های احتمالی برخی 

تولیدکنندگان.
2 - ب��اال نگه داش��تن تعرف��ه واردات محصوالتی 
ک��ه امکان تولی��د آنها در داخل وج��ود دارد که به 
حمای��ت از کاال و تولیدکننده ایرانی پرداخته و هم 
از ایج��اد جذابیت برای مصرف کنن��دگان داخل با 
افزای��ش عرضه احتمالی چی��ن در بازارهای منطقه 
ناش��ی از جنگ تجاری با ایاالت متح��ده و به تبع 
آن کاهش قیمت های محصوالت فوالدی جلوگیری 

به عمل آید. 
3 - تعرف��ه کاالهای��ی که به هر دلیل��ی از جمله 
ضعف تکنولوژی، تحری��م، تأمین مالی و امثال آنها 
امکان تولید آنها در ایران میس��ر نیس��ت با در نظر 

گرفتن ش��رایط زمانی کاهش یابد تا مصرف کننده 
دچار مشکل تأمین مواد اولیه نشود. 

4 - نیاز ش��دید به اصالح نظ��ام تعرفه گذاری در 
محص��والت فوالدی. در ه��ر دوره ای از زمان تولید 
و عرض��ه و تقاضای ی��ک کاال ب��ا تغییراتی مواجه 
می ش��ود که دولت می بایست س��ریعا از ابزار تعرفه 

جهت کنترل بازار استفاده کند. 
۵ - رف��ع نامالیمتی ه��ا می��ان تولیدکنن��دگان و 
مصرف کنندگان و ایجاد روابط شفاف و جلوگیری از 
لجبازی های صنایع پایین دستی واردکننده ورق که 
ادامه این کش��مکش ها آسیب جدی به بدنه اقتصاد 

کشور وارد خواهد کرد. 
6 - انتق��ال تکنولوژی های مورد نیاز مبرم کش��ور 
از قبیل فوالد آلی��اژی، الکترود گرافیتی، تجهیزات 
و دستگاه های پیشرفته و مدرن لوله های بدون درز 

و امثال آن. 
7 - توج��ه وی��ژه به نیاز بازار داخلی و شناس��ایی 

نقاط ضعف و قوت.
8 - افزای��ش ظرفی��ت خط��وط ن��ورد و در کل 
محص��ول نهایی جهت اس��تفاده بهینه و حداکثری 
از محصوالت نیمه آماده که متأسفانه با حاشیه سود 

پایین راهی بازارهای صادراتی می شود. 

 نیاز به کنترل دقیق واردات محصوالت فوالدی
در سال حمایت از تولید ملی

رئیس س��ازمان چ��ای گفت: به منظ��ور حمایت از 
تولی��د داخل و افزایش تقاضا برای خرید چای ایرانی، 
۹0درصد چای تولیدی کارخانه ها به فروش رس��یده 
اس��ت.  محمدول��ی روزبه��ان، رئیس س��ازمان چای 
در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران ج��وان، از کاهش 
۱0درصدی تولید برگ سبز چای خبر داد و گفت: در 
ابتدای س��ال، سرمای دیررس بهاره منجر به خسارت 
بخش��ی از باغات در دش��ت ها شد که به همین خاطر 
تولید برگ سبز چای نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۱0درصد کاهش یافته اس��ت.  ب��ه گفته وی با وجود 
شرایط جوی مطلوب در فصل تابستان، امکان جبران 
کاهش تولید برگ سبز چای در چیِن اول بهاره وجود 
دارد.  روزبهان درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی 
برگ سبز چای افزود: براساس آخرین آمار، 4۱ هزار و 
۵00 تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر ۱00میلیارد 
تومان از چایکاران خریداری ش��ده ک��ه از این مقدار 
حدود ۹ هزار و ۵00 تن چای خشک استحصال شده 
است البته به سبب نبود همزمانی در رسیدن و آماده 
بودن برداشت برگ سبز، چای های تولیدی از کیفیت 
و عطر و طعم مناس��بی برخوردارند.  رئیس س��ازمان 
چای ب��ا بیان اینک��ه در فروش چای بهاره مش��کلی 
نداش��تیم، افزود: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری 
در ابت��دای س��ال مبنی بر حمای��ت از تولید داخل و 
برنامه های دولت دوازدهم به طور نسبی چای تولیدی 

تمامی کارخانه ها به فروش رس��یده اس��ت. همچنین 
انتظار م��ی رود مجموع چای تولیدی ت��ا پایان فصل 
پایی��ز ب��ه فروش برس��د و همانند س��ال گذش��ته تا 

اسفندماه به طول نینجامد. 
رقم پرداختی مطالبات چایکاران در این موقع 

از سال بی سابقه بوده است
روزبهان درباره آخرین وضعیت مطالبات چایکاران 
گف��ت: روز گذش��ته با مس��اعدت س��ازمان برنامه و 
بودج��ه، وزارت اقتص��اد و خزان��ه؛ 22.۵ میلی��ارد 
تومان به حس��اب چایکاران واریز شد که با احتساب 
پرداختی ه��ای اخی��ر، مجم��وع پرداخ��ت مطالبات 
چایکاران به 42 میلیارد تومان رسید که این رقم در 

این موقع از فصل برداشت کم سابقه است. 
ای��ن مقام مس��ئول ادام��ه داد: امس��ال پرداخت 
بهای قدرالس��هم کارخانه های چای سازی از وضعیت 
مس��اعدی برخوردار بود. این امر نش��ان می دهد که 
اگر مصرف کنندگان و دس��تگاه های حاکمیتی توجه 
وی��ژه ای به چای ایرانی داش��ته باش��ند، این امر در 

حمایت از کشاورزان تأثیر بسزایی خواهد داشت. 
ب��ه گفته وی تاکن��ون ۱20 کارخانه چای س��ازی 
اردیبهش��ت،  اول  نیم��ه  ب��ه  مرب��وط  قدرالس��هم 
2۵کارخان��ه قدرالس��هم نیم��ه دوم اردیبهش��ت و 
۵کارخانه قدرالس��هم هفته اول خردادماه خود را به 

حساب سازمان چای واریز کردند. 

افزایش کیفیت چای تولیدی نسبت به سال 
گذشته

روزبه��ان 7۵درصد برگ س��بز چ��ای تولیدی را 
درج��ه یک و مابقی را درج��ه دو اعالم کرد و افزود: 
اگرچ��ه این می��زان از نظر درصدی مش��ابه س��ال 
زراعی گذش��ته اس��ت، اما به س��بب دقت چایکاران 
در چیدن برگ س��بز و خرید مسئوالن سازمان چای 
و کارخانه های چای س��ازی، چای خشک تولیدی از 
کیفیت مناسب تری نسبت به مدت مشابه سال قبل 

برخوردار است. 
به گفته وی شرایط مساعد اقلیمی بعد از یخ زدگی 
و نبود گرمای ش��دید در چی��ِن اول بهاره در فرآیند 
کیفیت چای تولیدی تأثیر بس��زایی داشته است که 
مصداق ب��ارز این امر، فروش بیش از ۹0درصد چای 

تولیدی کارخانه هاست. 
رئیس سازمان چای با بیان اینکه امکان پیش بینی 
دقیق تولید چای خش��ک وجود ن��دارد، اظهار کرد: 
با توجه به آنکه ۹0درصد باغات، چای دیم هس��تند 
نزوالت جوی در میزان تولید بسیار تأثیر گذار است، 
بنابراین پیش بینی تولید تا حدودی دشوار است، اما 
در مجموع پیش بینی می شود که تولید چای خشک 
نسبت به مدت مشابه سال قبل در صورت وقوع چند 

مرتبه بارندگی تفاوت معناداری نخواهد داشت. 
وی در بخ��ش دیگر س��خنان خ��ود با اش��اره به 

ضرورت توسعه ش��بکه های آبیاری تحت فشار بیان 
ک��رد: با توجه به آنکه میزان تولید برگ س��بز چای 
تأثیر مس��تقیمی با میزان بارش و ش��رایط مس��اعد 
اقلیمی دارد، بنابراین این امر مس��ئولیت سازمان را 
برای توس��عه ش��بکه آبیاری های تحت فشار افزایش 
می دهد که امس��ال انتظار می رود با همکاری س��ایر 
دس��تگاه های ذی رب��ط بتوانیم، میزان ش��بکه های 
آبیاری تحت فش��ار را توسعه دهیم.  روزبهان با بیان 
اینک��ه تا س��ال ۹3 تنها 300 هکت��ار از باغات چای 
به سیس��تم آبیاری تحت فش��ار مجهز بودند، افزود: 
این در حالی اس��ت که هم اکنون این میزان به 800 
هکت��ار ارتقا یافته اس��ت که در س��ال های آتی باید 
شبکه آبیاری تحت فشار توسعه یابد تا تنها نگاه مان 
به باران نباش��د.  این مقام مس��ئول در بخش دیگر 
سخنان خود با بیان اینکه ساالنه ۱0۵ هزار تن چای 
در کش��ور مصرف می ش��ود، گفت: براساس آخرین 
آمارها 30 هزارتن از این میزان از تولید داخل، ۵6 تا 
۵7 هزارتن از واردات رسمی و مابقی از طریق قاچاق 
تأمین می ش��ود که انتظار می رود امسال با برنامه ای 
که برای کوله بران و مرزنشینان اندیشیده شده است 
از میزان واردات غیررسمی کاسته و به میزان واردات 
رسمی افزوده شود، چراکه تمامی مبادی غیررسمی 
قابل کنترل نیس��ت و به همین خاطر امکان به صفر 

رساندن قاچاق وجود ندارد. 

مبادالت تجاری ایران و اتحادیه اروپا در سه ماهه 
نخس��ت س��ال جاری میالدی بدون تغییر نسبت به 
مدت مش��ابه سال قبل در س��طح ۵.3 میلیارد یورو 

باقی ماند. 
به گزارش تس��نیم، آمار منتشرشده از سوی اداره 
اطالعات اقتصادی اتحادیه اروپا )یورو استات( نشان 
می ده��د مب��ادالت تج��اری ای��ران و 28 عضو این 
اتحادیه در س��ه ماهه نخست س��ال جاری میالدی 
بدون تغییر محس��وس نس��بت به مدت مشابه سال 

قبل باقی مانده است.  براساس این گزارش مبادالت 
دو طرف در س��ه ماهه نخست 20۱7 بالغ بر ۵.307 
میلیارد یورو بوده که این رقم در س��ه ماهه نخس��ت 

امسال به ۵.302میلیارد یورو رسیده است. 
صادرات اتحادیه اروپا به ای��ران در ماه های ژانویه 
تا مارس 20۱8 با کاهش ۵درصدی نس��بت به مدت 
مشابه سال قبل مواجه شده و به 2.3۹ میلیارد یورو 
رس��یده است. در سه ماهه نخس��ت 20۱7 صادرات 
اتحادیه اروپا به ایران 2.۵3 میلیارد یورو اعالم ش��ده 

ب��ود.  اما واردات اتحادیه اروپا از ایران در س��ه ماهه 
نخست 20۱8 رشد ۵درصدی نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل داش��ته و به 2.۹۱2 میلیارد یورو رسیده 
است. در س��ه ماهه مشابه سال قبل 2.777 میلیارد 

یورو کاال از ایران وارد شده بود. 
براس��اس این گ��زارش آلمان، ایتالیا و فرانس��ه به 
ترتی��ب بزرگ ترین صادرکنن��دگان کاال به ایران در 
س��ه ماهه نخست 20۱8 در میان کشورهای اروپایی 
شناخته شده اند. صادرات آلمان به ایران در سه ماهه 

نخس��ت 20۱8 بالغ ب��ر 6۵۹ میلیون ی��ورو، ایتالیا 
408میلیون یورو و فرانسه 248 میلیون یورو گزارش 

شده است. 
س��ه کش��ور ایتالیا، اس��پانیا و یونان نیز به ترتیب 
بزرگ تری��ن واردکننده های اروپایی از ایران در س��ه 
ماهه نخس��ت 20۱8 شناخته شده اند. واردات ایتالیا 
از ای��ران در ای��ن دوره 8۱6 میلیون یورو، اس��پانیا 
۵77میلی��ون یورو و یون��ان ۵48 میلیون یورو بوده 

است. 

9۰درصد چای تولید بهاره به فروش رسید

پرداخت 42 میلیارد تومان از مطالبات چایکاران

تجارت ایران و اروپا در رقم 5.3 میلیارد یورو درجا زد

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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همکاری قطعه سازان ایران با فرانسه به کندی 
پیش می رود

عضو انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های خودرو گفت 
با وجود اعالم تمایل انجمن قطعه س��ازان فرانسه مبنی بر ادامه 
همکاری با ایران، در حال حاضر روند فعالیت سرمایه گذاری های 

مشترک به کندی پیش می رود. 
ب��ه گزارش عصر خ��ودرو، رضا رضایی با بی��ان این که انجمن 
قطعه سازان فرانسه یک بنگاه خدماتی است و ماموریت و وظایف 
آن خود بر اس��اس قوانین تعریف ش��ده خواهد ب��ود، افزود: این 
انجمن در مورد حقوق منطق��ی اعضا، افزایش بهره وری، ارتقای 
دان��ش و همچنین ارتقای اس��تانداردها خدمات��ی را به صورت 

مستقیم ارائه می کند. 
وی ب��ا تأکید بر این که انجمن قطعه س��ازان فرانس��ه در حال 
حاضر به دنبال برقراری ارتباط با قطعه سازان ایران است، تصریح 
ک��رد: به طور قطع با وجود اعالم ادامه همکاری، به تعویق افتادن 
س��فر اعضای این انجمن به ایران به دالیل شخصی بوده و شاید 
خواس��تار این هستند که تا پایان مهلت سه ماه پیش بینی شده، 

کار را با شفافیت بیشتری به پیش ببرند. 
این قطعه ساز ادامه داد: تعویق سفر انجمن قطعه سازان فرانسه 
ب��ه ایران موضوع چندان مهمی نبود که قابل پیگیری باش��د، به 
هرح��ال این انجمن یک بنگاه اقتصادی به ش��مار می رود و این 
احتمال وجود دارد که تا مشخص شدن وضعیت تحریم ها، سفر 
خ��ود را به تأخیر انداخته باش��ند.  رضایی در ادامه با اش��اره به 
انعقاد بزرگ ترین جوینت ونچر صنعت قطعه با ش��رکت فورش��یا 
ک��ه با گروه هلدینگ آذین خودرو منعقد ش��ده اس��ت، تصریح 
کرد: س��ال گذش��ته بعد از ۱2 س��ال همکاری مشترک این دو 
ش��رکت با یکدیگر، دومین همکاری مش��ترک با سرمایه گذاری 
سنگینی از سال گذشته آغاز شد که در فاز نخست این همکاری، 
ش��رکت فرانسوی اقدام به ورود س��رمایه به ایران کرد و به مرور 
زمان همزمان با گس��ترش همکاری ها، سهم خود را افزایش داد.  
عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ادامه داد: 
صنعت قطعه در پسابرجام موفق به انعقاد قراردادهای قابل توجه 
با حجم سرمایه گذاری 27 میلیون یورو شد که تاکنون 6میلیون 
یورو آن محقق ش��ده و در حال حاضر نی��ز کار به کندی پیش 

می رود. 
وی با بیان این که هم اکنون نس��یمی که در حال وزیدن است، 
نس��یم خوبی به نظر نمی رسد، اظهار کرد: شرکت های فرانسوی 
دلی��ل کندی کار را ت��الش برای اخذ مجوزهای الزم از س��وی 

آمریکا با هدف معافیت از جرایم این کشور اعالم کرده اند. 
رضایی یادآور ش��د: اقدام یک جانبه آمریکا مبنی بر خروج یک 
طرف��ه از برجام بعد از ۱۵ ماه مذاکره بس��یار ناجوانمردانه بود و 
ب��ا نفوذی که آمری��کا در دنیا، بنگاه های اقتص��ادی و بانک های 
اروپایی دارد، در صورت ایستادگی بر موضع فعلی خود، می تواند 

ادامه همکاری اروپا با ایران را دور از ذهن سازد. 

ساختار صنعت خودروسازی مشکل دارد
 بررسی افزایش قیمت خودرو

با حضور وزیر صنعت و خودروسازان
 حمیدرضا فوالدگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی 
و نظ��ارت بر اجرای سیاس��ت های کلی اصل 44 قانون اساس��ی با 
اشاره به نابسامانی بازار خودرو به خبرگزاری شبستان گفت: ما بعد 
از عید چندین جلس��ه با خودروسازان در بحث تعرفه خودروهای 
خارجی و همچنین قیمت خودرو و طرح س��اماندهی بازار خودرو 
داش��ته ایم و همچنین با حضور وزیر صنعت طرح ساماندهی بازار 
خودرو و نابس��امانی های ایجاد ش��ده در این بازار را مورد بررسی 

قرار می دهیم. 
وی با اشاره به ریشه های نابسامانی های اخیر در بازار خودرو اظهار 
داش��ت: بحث تعرفه ای ک��ه بر خودروهای خارجی از س��وی دولت 
اعمال ش��د باعث افزایش قیمت این خودروها ش��د و همین باعث 
باال رفتن تقاضا برای خودروهای داخلی ش��د و چون خودروس��ازان 
نتوانس��تند به ان��دازه تقاضا خودرو عرضه کنند ل��ذا تفاوت قیمتی 
شروع شد تا اینکه به نابسامانی های اخیر در بازار خودرو انجامید. 

 فوالدگر تصریح کرد: هرس��اله خودروس��ازان ب��ا توجه به بحث 
افزایش دستمزد کارگران و باال رفتن قیمت فلز، قیمت خودروهای 
خود را باال می برند که این نیز یکی از عوامل باال رفتن قیمت خودرو 
بود ولی عامل اصلی دیگر مسئله نوسانات ارزی پیش آمده در کشور 

بود چراکه هر خودرو سهم ارزآوری مشخصی دارد. 
 رئیس کمیس��یون ویژه حمای��ت از تولید ملی تأکید کرد: قیمت 
خودروه��ای بین 30 تا 4۵ میلیون تومان از س��وی ش��ورای رقابت 
اعالم می ش��ود ول��ی قیمت خودروهای ب��االی 4۵میلیون تومان از 
سوی خودروسازان اعالم می ش��ود و سازمان حمایت در این زمینه 
نظر می دهد و شاید یکی از علت های اینکه قیمت خودروهای باالی 
۵0 میلیون تومان افزایش چش��مگیری داش��ته این اس��ت که این 

قیمت توسط خود خودروسازان اعالم می شود. 
 وی ادامه داد: این موضوع باعث ش��د خودروسازان سایت هایشان 
را ببندند و فعاًل تقاضا قبول نکنند و همین فاصله قیمتی را بیش��تر 

کرد و نابسامانی اخیر ایجاد شد. 
 فوالدگر با انتقاد از س��اختار صنعت خودروسازی در کشور یادآور 
ش��د: صنعت خودروس��ازی ما نه خصوصی است و نه دولتی است و 
این حالت بینابینی باعث ش��ده اس��ت که نه نظارتی صورت گیرد و 
نه رقابتی به وجود آید، اگر صنعت خودروس��ازی دولتی بود دولت 
باید پاس��خگو می بود و مجلس نیز می توانس��ت نظ��ارت کند و اگر 
هم خصوصی بود که رقابت پذیر بود و این وضعیت پیش نمی آمد. 

 وی ب��ا بی��ان اینک��ه صنع��ت خودروس��ازی رو به جلو اس��ت و 
اضمحالل��ی در ای��ن صنع��ت وجود ن��دارد، گفت: در ح��ال حاضر 
خودروهای باکیفیت بس��یار خوبی در کشور تولید می شوند که باید 
از آنها حمایت کرد ولی در کنار آنها خودروهای بی کیفیت نیز وجود 

دارند که باید از بازار حذف شوند. 
 نماینده مردم اصفهان در خانه ملت با اش��اره به شرایط تحریمی 
جدید تصریح کرد: با توجه به این شرایط جدید باید حمایت از این 
صنعت را در دس��تور کار قرار دهی��م و خدایی ناکرده با تصمیمات 

غیرکارشناسی بر سر این صنعت نزنیم. 

شورای رقابت مجوز افزایش قیمت محصوالت سه 
ش��رکت خودروسازی ایران خودرو، س��ایپا و مدیران 
خ��ودرو از اول تیر را صادر کرد. این در حالی اس��ت 
که مدی��رکل صنایع خ��ودروی وزارت صنعت اعالم 
کرد تا کمتر از یک ماه دیگر بازار خودرو آرام می شود 

و قیمت های حاشیه بازار از بین خواهد رفت. 
به گزارش تیک، رضا شیوا با اشاره به اینکه شورای 
رقابت دس��تورالعمل تنظیم قیمت را برای سال ۹7 
تأیید کرد، اظهار داش��ت: براس��اس محاسبات مرکز 
ملی رقابت میزان افزایش قیمت خودروهای ساخت 

داخل که مشمول قیمت گذاری هستند اعالم شد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه به ط��ور متوس��ط خودروهای 
س��اخت داخل ش��رکت ای��ران خودرو که مش��مول 

قیمت گذاری هس��تند مجوز افزای��ش 7.۱8درصد را 
دریافت کرده اند، افزود: برای خودروهای س��ایپا هم 
به طور متوس��ط افزایش 7.0۱ درصدی تعیین شده 

است. 
رئیس ش��ورای رقابت گفت: در بخش خودروهای 
مدی��ران خودرو ه��م به طور متوس��ط افزایش ۵.62 
درصدی م��ورد تأیید مرکز ملی رقاب��ت قرار گرفته 

است. 
ش��یوا در خصوص زمان اج��رای افزایش قیمت ها 
اظهار داش��ت: از اول تیرماه امس��ال خودروس��ازان 
می توانند حداکثر به میزان درصدهای اعالمی قیمت 

محصوالت خود را افزایش دهند. 
دی��روز مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت در 

گفت وگ��و با »تس��نیم« اعالم کرده بود ب��ا اقداماتی 
که در خصوص پیش فروش خودرو ش��ده تا کمتر از 
یک ماه دیگر بازار خودرو آرام می ش��ود و قیمت های 

حاشیه بازار از بین خواهد رفت. 
امیرحسین قناتی افزود: در عرضه خودرو مشکلی 
ب��ه وجود نیامده بلکه هجوم نقدینگی س��رگردان به 
ب��ازار خودرو و افزای��ش تقاضا این حاش��یه افزایش 

قیمت ها را به وجود آورده است. 
او با اش��اره به اینکه خودروس��از برای تأمین نیاز 
مالی خود بای��د خودرو را به فروش برس��اند، گفت: 
شرکت های خودرو س��ازی بر اساس نیاز بازار خودرو 
تولید می کنند و اجازه نمی دهیم برای افزایش قیمت 

خودرو در بازار خودرو ها را دپو کنند. 

قنات��ی افزود: ای��ن افزایش قیمت خ��ودرو به نفع 
وزارت صنایع و ش��رکت های خودروس��از نیست و از 

این افزایش قیمت حمایت نمی کنیم. 
اما ش��اید واقعی ترین تحلیل را روزنامه ایران ارائه 
داده، این روزنامه با اش��اره به قیمت های نجومی در 
بازار آش��فته خودرو نوشت: سردرگمی مردم در بازار 
خودرو هر روز بیش��تر از قبل ش��ده است. قیمت ها 
س��اعتی ش��ده اس��ت و فروش��ندگان خودرو تأکید 
می کنن��د قیمت ها ب��رای همان س��اعت و دقیقه ای 
است که اعالم شده است، بدین جهت اگر خواستید 
خریدی انجام دهید و ش��اهد رش��د قیم��ت بودید 
تعج��ب نکنید، چراکه خودرو ه��م مانند بازار دالر و 

طال شده است. 

سرگیجه قیمت خودرو در میان مردم و مسئوالن

تج��ارت  و  وزارت صنع��ت، مع��دن  درحالی ک��ه 
و س��ازمان حمای��ت ب��ه عن��وان متولی نظ��ارت بر 
عرض��ه خ��ودرو اعالم کرده ان��د تنه��ا واردکنندگان 
مج��از ب��ه پیش ف��روش خودروهای خود هس��تند، 
برخ��ی لیزینگ ها و ش��رکت های خودروی��ی اقدام 
ب��ه پیش فروش خودروه��ای خارج��ی می کنند که 

نمایندگی آن را ندارند. 
به گزارش خبرگزاری موج، واردات و عرضه خودرو 
در ایران همواره پرحاشیه تر از سایر محصوالت بوده 
که بخش��ی از آن ناشی از فضای انحصاری بازار است 
و دول��ت برای جبران ضعف خودروس��ازان داخلی با 
باال بردن دیوار تعرفه ها حاشیه امنی برای آنها ایجاد 
می کن��د و در این بین واردکننده های خودرو نیز که 
با وجود محدودیت ها اقدام به عرضه خودرو می کنند 
ب��ا اعالم قیمت های کذایی از فض��ای به وجود آمده 

حداکثر سود را می برند. 
ای��ن منفعت طلب��ی ب��ه ق��دری جذاب ب��وده که 
ام��روز تع��داد ش��رکت های عرضه کنن��ده غیرمجاز 
خ��ودرو، بی��ش از تعداد نمایش��گاه های خ��ودرو در 
س��طح شهرهاس��ت و برخی از آنها شرایطی را برای 
تحویل فوری اعالم کرده اند، که ش��رکت های واقعی 
تولیدکنن��ده و عرضه کنن��ده ت��وان اج��رای آن را 
ندارند. برای نمونه ش��رکتی با عنوان کیمیا خودرو، 
تحویل یک ماهه خودروهای داخلی را در اقس��اطی 
پنج س��اله با س��ود ۱3درصد انجام می دهد. این در 

حالی است که تحویل فوری تولیدکننده های داخلی 
س��ود تس��هیالت باالتری دارد. پیگیری ما از برخی 
شرکت های که اقدام به پیش فروش خودرو می کنند 
نش��ان داد برخ��ی از آنها تمام مراح��ل فروش را به 
صورت الکترونیکی انجام می دهند و حتی شرکتی با 
نام وفا خودرو عنوان کرده بود که از مراجعه حضوری 
خودداری کنید و س��ؤاالت ش��ما را از طریق ایمیل 

پاسخگو هستیم. 
خبرنگار موج ب��رای پیگیری این موضوع با حضور 
در دفتر کیمیا خودرو و صحبت در ارتباط با شرایط 
قرارداد به نکات جالبی رسید: عقد قرارداد به صورت 
تفاهم نامه اس��ت؛ وج��ود کلمه فورس م��اژور )برای 
دادن اجازه لغو قرارداد به فروش��نده( در تفاهم نامه، 
همچنی��ن تفاهم نام��ه دارای داور ب��وده که داور آن 
وکیل ش��رکت اس��ت!!، تمامی بندهای تفاهم نامه به 
نفع ش��رکت فروش��نده خودرو است. ش��رایط کاری 
دفتر این گونه ش��رکت ها و جو بس��ته آنها این شائبه 
را برای مهیا بودن بستر کالهبرداری در ذهن متبادر 
می کند. حال س��ؤال اینجاست که نقش سازمان های 
نظارت��ی ناظر بر حقوق مصرف کننده چیس��ت و چه 
س��ازمان هایی باید روی فعالیت چنین شرکت هایی 

نظارت داشته باشند؟ 
 فرهاد احتش��ام زاد، رئیس انجم��ن واردکنندگان 
خ��ودرو با تأکید ب��ر اینکه مطابق قان��ون حمایت از 
حق��وق مصرف کننده ها و م��اده 4 آیین نامه اجرایی 

حمای��ت از حقوق مصرف کننده، ضوابط و روش های 
مختلف فروش خودرو مش��خص ش��ده است، گفت: 
روش فروش با مش��ارکت در تولید یا تولید و عرضه 
سفارش��ی به تعداد محدود، مخت��ص تولیدکننده ها 
اس��ت. بخ��ش دیگ��ر ش��امل روش ف��روش تحویل 
ف��وری و پیش فروش بوده که بی��ن تولیدکننده ها و 
واردکننده ها مش��ترک است که در زمان فروش باید 
تم��ام جزیی��ات؛ قیمت، زمان تحویل خودرو، س��ود 
مش��ارکت، س��ود انصراف و جب��ران در تأخیر ها به 
اطالع مش��تری رسانده شود و بر اساس همین ماده، 
حداکثر پیش پرداخت قابل دریافت ۵0درصد قیمت 

تمام شده خودرو مجاز است. 
وحید منایی، معاون نظارت بر کاالهای سرمایه ای 
و خدمات س��ازمان حمایت مصرف کنندگان پیش از 
این گفته بود: ش��رایط ف��روش و پیش فروش خودرو 
تنها توسط شرکت اصلی تولید کننده خودرو مشخص 
می ش��ود، بر این اس��اس کلیه خریداران خودرو های 
مذک��ور از عقد قرارداد خرید خودرو با ش��رکت های 
متفرقه که اقدام به تبلیغات فروش این نوع خودروها 
ک��رده و در قال��ب خرید های با م��دت زمان بیش از 
30 روز مب��ادرت به دریافت کل مبلغ قیمت خودرو 
از مصرف کنن��ده می کنند، اجتن��اب کنند. از این رو 
به اس��تناد ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از 
حق��وق مصرف کنندگان خودرو، اظهارات تبلیغاتی و 
فریبنده ای چون دارای مج��وز از بانک مرکزی، دارا 

بودن ش��ماره ثبت و...، مالک عمل برای پیش فروش 
خودرو نبوده و قابل استناد نیست. 

تخلف برخی لیزینگ ها در پیش فروش خودرو 
ع��الوه بر مش��کالتی ک��ه در زمین��ه پیش فروش 
خودروهای داخلی وجود دارد، نابسامانی های نیز در 
پیش فروش خودروهای وارداتی وجود دارد و بسیاری 
از لیزینگ ه��ا با این عنوان که مجوز از بانک مرکزی 
دارند، مصوبات دولت و س��ازمان های متولی را نقض 
و هر خودروی  را که تمایل داش��ته باش��ند عرضه و 

پیش فروش می کنند. 
 در واقع مطابق مصوبه شماره ۱6۵272/ت۵۵۱86 
ه��� م��ورخ ۱3۹6/۱2/22 هی��أت وزی��ران، واردات 
خودرو توسط ش��رکت های غیرنماینده مجاز نیست، 
از این رو ش��رکت های غیرنماینده به هیچ وجه مجاز 
به پیش فروش خودرو نیس��تند. همچنین در جلسه 
فروردی��ن امس��ال کارگروه س��اماندهی پیش فروش 
خودرو مقرر ش��د اعطای مج��وز پیش فروش واردات 
خودرو به نمایندگی های رس��می، توس��ط کمیته ای 
مرکب از نمایندگان تام االختیار معاونت امور صنایع، 
س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
دفتر امور اقتص��ادی و سیاس��ت های تجاری، مرکز 
روابط عمومی و اطالع رس��انی و مرکز امور اصناف و 
بازرگان��ان وزارت صنعت، مع��دن و تجارت به عنوان 
نق��ش دبیرخانه کمیته انجام ش��ود و اطالع رس��انی 

شود. 

در چند هفته اخیر بازار خودرو به ش��دت ملتهب 
ش��ده اس��ت. فاصله بی��ن قیم��ت کارخان��ه و بازار 
خودروها به ش��دت افزای��ش یافته و هیچ مقامی هم 

پاسخگو نیست. 
به گزارش ایس��نا، خروج آمریکا از برجام و مطرح 
ش��دن احتمال قطع همکاری خودروسازان خارجی 
و توقف تولید خودروهای پس��ابرجامی باعث شده تا 

قیمت این خودروها در بازار به شدت افزایش یابد. 
در کن��ار ای��ن موض��وع رش��د ن��رخ دالر در بازار 
غیررس��می نیز باعث ایجاد الته��اب مضاعف در بازار 
خودرو شده و قیمت تمام خودروها با افزایش همراه 

بوده است. 
هم اکن��ون اختالف بی��ن قیمت کارخان��ه و بازار 
برخی خودروهای مش��ترک تولیدی با خودروسازان 
خارجی به حدود ۹0 میلیون تومان نیز رسیده است. 

به عن��وان مثال قیمت کارخانه مزدا3 تیپ 3 معادل 
۱3۱ میلیون تومان اس��ت، اما قیمت آن در بازار به 

2۱۵ میلیون تومان رسیده است. 
قیمت کارخانه پژو 2008 نیز معادل ۱۱۵ میلیون 
توم��ان و قیمت بازار آن 206 میلیون تومان اس��ت. 
قیمت کارخانه ای سراتو ۱۱3 میلیون تومان و قیمت 
ب��ازار آن ۱64 میلیون تومان اس��ت. قیمت کارخانه 
هیوندایی اکس��نت ۱۱۵ میلیون تومان و قیمت بازار 

آن به ۱۵3 میلیون تومان رسیده است. 
ام��ا گذش��ته از خودروه��ای مش��ترک تولیدی با 
خودروس��ازان خارجی که احتم��ال توقف تولید آنها 
مطرح ش��ده و همین موض��وع باعث سوءاس��تفاده 
دالالن و واس��طه های بازار خودرو و ارائه قیمت های 
نجومی برای این خودروها ش��ده اس��ت قیمت باقی 
خودروهای تولی��د داخل نیز در ب��ازار افزایش قابل 

توجهی داشته است. 
به عنوان مث��ال در حالی قیمت کارخانه پژو 207 
اتوماتیک ۵4 میلیون تومان است که قیمت بازار آن 
به 73 میلیون تومان رس��یده اس��ت. قیمت کارخانه 
س��اندرو استپ وی اتوماتیک نیز 6۱ میلیون تومان و 

قیمت بازار آن ۹۱ میلیون تومان است. 
ج��ک S۵ اتوماتیک نیز در حال��ی در کارخانه به 
قیمت ۱23 میلیون تومان عرضه می شود که قیمت 
بازار آن به ۱47 میلیون تومان رس��یده است. قیمت 
کارخانه هاوال H2 نیز ۱04 میلیون تومان و قیمت 

بازار آن ۱4۱ میلیون تومان است. 
ع��الوه بر ای��ن خودروه��ا اما قیم��ت خودروهای 
پرتی��راژ و پرمصرف داخلی نیز با افزایش همراه بوده 
اس��ت. به عنوان مثال پراید سایپا ۱۱۱ در حالی در 
کارخانه ب��ه قیمت 2۱ میلی��ون و 300 هزار تومان 

عرضه می ش��ود که قیمت ب��ازار آن به 24 میلیون و 
200 هزار تومان رس��یده است. س��مند LX نیز در 
حال��ی در کارخانه به قیمت 3۱ میلیون و ۵00 هزار 
تومان عرضه می ش��ود که قیمت بازار آن 36 میلیون 

و 800 هزار تومان است. 
مروری بر قیمت خودروها در بازار نش��ان می دهد 
این بازار به شدت ملتهب شده و در این شرایط هیچ 

نظارتی نیز بر آن وجود ندارد. 
در ش��رایطی که دالالن و واسطه ها به ماهی گیری 
از آب گل آل��ود مش��غول هس��تند از مس��ئوالن و 
س��ازمان های مرتبط به وی��ژه وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت و س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و 
تولیدکنندگان نیز خبری نیس��ت و مشخص نیست 
چه کس��ی بای��د با سوءاس��تفاده ها در ب��ازار خودرو 

برخورد کند. 

پیش فروش غیرمجاز خودروهای وارداتی

اختالف 9۰ میلیونی قیمت کارخانه و بازار خودرو
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در روز صنایع دس��تی، چالش های پیش روی صنایع دس��تی )تامین، 
تولید، توزیع( از منظر کارآفرینی آسیب شناسی شد. 

به گزارش ایس��نا و به نقل از روابط عمومی ش��هرداری منطقه ۱۱، 
این نشست تخصصی با مشارکت و میزبانی 
مرک��ز خدمات اجتماع��ی معاونت فرهنگی 
و اجتماعی ش��هرداری منطق��ه ۱۱، معاون 
صنایع دس��تی اس��تان ته��ران، مدیرعامل 
اتحادی��ه صنایع دس��تی و اش��یای قدیمی 
ته��ران، هنرمندان و فع��االن و کارآفرینان 

صنایع دستی برگزار شد. 
در حاش��یه این نشس��ت رمضان لطفی، 
معاون توانمند س��ازی و کارآفرینی سازمان 
خدم��ات اجتماعی ش��هرداری ته��ران در 
ارتباط با اقدامات شهرداری در حوزه صنایع 
دستی گفت: ش��هرداری تهران در حمایت 
از صنایع دستی سلس��له نشست هایی را با 

س��ازمان میراث فرهنگی و گردش��گری در راستای ایجاد بازار و ایجاد 
فضای فروش آثار صنایع دس��تی در ش��هر تهران برگ��زار می کند که 
تش��کیل بازارچه های صنایع دس��تی و همچنین ایجاد پردیس صنایع 

دس��تی در منطقه ۱۱ از جمله اهداف این نشس��ت ها اس��ت.  لطفی 
همچنین در ارتباط با سایر برنامه های پیش بینی شده سازمان خدمات 
اجتماعی ش��هرداری تهران در جه��ت حمایت از کارآفرینان در بخش 
صنایع دس��تی افزود: راه اندازی خانه های 
فرهنگ��ی و هنری همچون خانه س��فال، 
خان��ه گلی��م، خان��ه مین��اکاری از جمله 
اقدامات پیش بینی ش��ده شهرداری تهران 
جهت ترویج فرهنگ خرید و اس��تفاده از 
صنایع دس��تی توسط ش��هروندان تهرانی 

است. 
لطف��ی همچنین از حمای��ت از ۱0 هزار 
هنرمن��د فعال در بخش صنایع دس��تی در 
ش��هر تهران خب��ر داد و در ارتب��اط با این 
حمایت ها گفت: ایجاد بازارچه های تخصصی 
برای فروش صنایع دس��تی از جمله بازارچه 
دست آفرین در منطقه ۱۱، حمایت در جهت 
فرهنگ سازی و آموزش های تجاری به هنرمندان و کارآفرینان این حوزه 
و خرید محصوالت صنایع دستی به عنوان هدایا توسط شهرداری تهران 

از جمله این اقدامات است. 

معاون توانمندس��ازی و تحقیقات اش��تغال و کارآفرینی سازمان تجاری سازی 
فن��اوری و اش��تغال دانش آموخت��گان جهاد دانش��گاهی از فراخوان شناس��ایی 
نقش آفرینان زیست بوم کارآفرینی )استارتاپی( خبر داد. به گزارش ایسنا، سیروس 

دش��تی در این خصوص اظهار کرد: این سازمان با 
هدف توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی در کشور 
و در راس��تای انجام ماموریت های محوله از نقشه 
جامع علمی کش��ور )ارتقای فرهنگ کارآفرینی و 
روحیه خودب��اوری و ترویج الگوهای موفق علم و 
فناوری با تأکید بر جامعه دانشگاهی کشور( به این 
س��ازمان و با عنایت به اهداف و برنامه های ششم 
توس��عه جهاد دانش��گاهی )۱400 – ۱3۹6(، در 
گس��تره جغرافیایی ش��عب خود در سراسر کشور 
برگ��زاری 640 رویداد کارآفرین��ی )تحت الگوی 
مجموعه رویدادهای کارآفرینی جهاد دانشگاهی( 
در جهت تقویت و شکوفایی زیست بوم کارآفرینی 
را برنامه ریزی کرده است. وی همچنین اظهار کرد: 

توسعه و راه اندازی شرکت های دانش بنیان و اقتصاد دانش بنیان، به پیش نیازهایی 
احتیاج دارد که زیرس��اخت این پیش نیازها، ش��کل گیری و شناسایی زیست بوم 
کارآفرین��ی و اتص��ال حلقه های آن به هم بوده و نقطه ش��روع این زیس��ت بوم 

فرهنگ سازی کارآفرینی است. یکی از دالیل عدم تحقق اهداف کمی شرکت های 
دانش بنیان فقدان پشتوانه ها و بی توجهی به پیش نیازهای یادشده است. ترجمان 
این پیش نیازها، شناسایی و ایجاد زیرساخت هایی برای بروز ایده های جدید است 
که خروجی آنها، کس��ب و کارهای نوپا اس��ت.  
دشتی ادامه داد: حمایت از رویدادهای کارآفرینی 
هم��واره یکی از روش هایی به ش��مار می رود که 
در فراهم کردن محیط کس��ب و کار، شناسایی 
استعدادها، پویایی ذهنی و بروز خالقیت ها برای 
جوانان موثر بوده است. امروزه یکی از ضعف های 
پارک ها و مراکز رشد، مشکل در جذب ایده های 
کارآم��د، فناوری های نوین و ش��رکت های نوپا 
برای فعالیت در مراکز رش��د است. با طی کردن 
مراح��ل اصل��ی الگ��وی مجموع��ه رویدادهای 
کارآفرینی جهاد دانشگاهی که براساس ماتریس 
تجاری سازی فناوری طراحی شده است، می توان 
نس��بت به فرهنگ س��ازی، پرورش، شناسایی، 
غربالگری ایده ها و راه حل های نوآورانه و در نهایت تیم س��ازی و جذب کس��ب و 
کارهای نوپا در مرکز نوآوری و شکوفایی )مراکز منش(، مراکز رشد و پارک های 

علم و فناوری و در مراحل باالتر در زمینه توسعه بازار این شرکت ها اقدام کرد. 

فراخوان »ستفا« برای شناسایی نقش آفرینان زیست بوم استارتاپیراه اندازی پردیس صنایع دستی در محله های مرکزی شهر تهران

ش��اید در ظاهر تفاوت بین مدیر و رهبر چندان مش��خص نباشد ولی 
در عمل این دو کاماًل از یکدیگر متمایز هس��تند و این تفاوت مس��تلزم 
منش و روش های متفاوتی است.  یک مدیر مسیر توسعه را از میان منابع 
و فرآیند ه��ای موج��ود هدایت می کند ولی رهبر نائل ش��دن به رؤیاها و 
آرزو های بلندپروازانه را مس��جل می سازد. می توان نقش رهبر را به بنزین 
سوپر و مدیر را به موتور پیشرفته تشبیه کرد که هر دو آنها برای پیروزی 
در مسابقه  و رسیدن به مقصد الزم هستند.  وقتی مدیران به مرتبه رهبری 
ارتقاء پیدا می کنند، مش��کل ساده ای پدیدار می ش��ود. از رهبران جدید 
انتظ��ار می رود ک��ه روش و منش خود را تغییر دهن��د. نمی توان به آنها 
اجازه داد به دلیل جایگاه مدیریتی بلند مرتبه ای که داشته اند دست به هر 
آزمون و خطایی بزنند. در واقع بسیاری از آنها می خواهند با سیاست های 
سابق مدیریتی رهبری کنند که باعث می شود توانایی تطبیق پذیری را از 
دست بدهند. رهبران موفق می دانند که باید عادت های مدیریتی را کنار 
بگذارند و برای کسب و کارشان مربی باشند.  طبق اظهارات رابرت گالزر، 
مدیرعامل و بنیان گذار اکسلریشن پارتنر، رهبری تیمی کارآمد مستلزم 
کنار گذاشتن بس��یاری از عملیات روزانه به منظور تمرکز روی استراتژی 
و چشم انداز صحیح است. در تعیین چشم انداز سؤاالت چرا و برای  چه  را 

پاسخ دهید و با خیالی آسوده چگونه  را به عهده تیم بگذارید. 
طبق مطالعات مرکز تحقیقات پیو، در هزاره سوم کارگران نقش کلیدی 
در تعیین چگونگی هدایت ش��دن از باال دارند. دیگر نمی توان مثل سابق 
به سخت گیری تکیه کرد و باید از روش های تشویق و انگیزه دهی استفاده 
ک��رد. پاداش و قدردان��ی نباید فقط مخصوص مدیران و رهبران باش��د. 
اطالعات تحلیل ش��ده توسط نشریه کس��ب و کار هاروارد نشان می دهد 
که ارتباط مس��تقیمی بین رهبران نابغه و کارمن��دان خارق العاده وجود 
دارد. رهبران خردمند مدیری��ت را کنار می گذارند و روی رهبری تمرکز 
می کنند. کارمندان هر چقدر قوی تر باشند شرکت بیشتر خواهد درخشید. 
اگر به تازگی موقعیت رهبری به دس��ت آورده ای��د، با نکات زیر می توانید 

عادت های سابق مدیریتی خود را به مهارت های رهبری تبدیل کنید. 
از کنترل بیش از حد پرهیز کنید

آیا می خواهید هر بار که افراد تیم کار اش��تباهی انج��ام دادند از کوره 
دربروی��د؟ فرام��وش نکنید که ب��ا کنت��رل افراطی روحی��ه و خالقیت 
کارمندانت��ان را نابود خواهید کرد. هر چه بیش��تر ان��رژی خود را صرف 
ناب��ود کردن روحیه کارمندانتان بکنید، زمان کمتری برای رس��یدگی به 
مسئولیت های حرفه ای خود خواهید داشت.  البته مداخله موردی اشکالی 
ندارد ولی نباید تبدیل به عادت ش��ود. اگر همیشه با افراد تیم تان درگیر 
هستید، احتماال در ذهنیت مدیریتی گرفتار شده اید که در این صورت باید 
با خردمندی خودتان را از تمایالت ریاستی رها کنید. به عنوان مثال شاید 
با کارمندانی مواجه باش��ید که وظایف شان را به موقع انجام نمی دهند. در 
این شرایط باید بیشتر از توبیخ و سرزنش به فکر اصالح ایراد های احتمالی 

چارت سازمانی و تقسیم بندی مجدد وظایف افراد باشید. 
ریک نیکوالس، مدیر شرکت کانتینر تکنولوژی، در سایت شرکت تجربه 
شخصی خود را چنین بیان کرده است: من در گذشته به وسواس کنترل 
افراطی مبتال بودم و انتظارات باالیی از خود و کسانی که با من کار می کردند 
داش��تم. بعد از اصالح نگرش خود همیشه سعی کردم در برابر اتفاقات و 
ش��رایط انعطاف داشته باشم. من تالش می کردم شرایط موفقیت را برای 
کارمندانم فراهم و فضایی را فراهم کنم که آنها کسب و کار را متعلق به 
خودشان بدانند. احساس رضایت و خرسندی شغلی برای پیشرفت شرکت 

بسیار مهم است. 

به کارمندانتان اختیار و آزادی عمل دهید
آیا با تفویض اختیارات مشکل دارید؟ توجه داشته باشید که اگر همیشه 
مس��ئولیت های مهم را برای خودتان نگه دارید، هرگز نخواهید توانس��ت 
مهارت  های رهبریتان را رشد دهید. رهبری را مانند یک مسافرت در نظر 
بگیرید. اگر اس��باب و اثاثیه زیادی با خودتان حمل کنید، قادر نخواهید 
بود مسافت زیادی را طی کنید. پس بهتر است مسئولیت  های اساسی را 

تشخیص دهید و بقیه کارها را واگذار کنید. 
اگ��ر نتوانی��د به افراد اختیار عمل داده و س��بک های آنه��ا را بپذیرید، 
گ��ذر از نقش مدیر محتاط به رهبر کارآمد هرگز امکان پذیر نخواهد بود. 
برای تس��هیل در کنار آمدن با نگرانی های احتمالی، اهداف تعیین شده و 
نقش کارمندان را به آنها شرح دهید. مسیر متفاوت آنها با آنچه در ذهن 
شما اس��ت، نباید نشانه آش��فتگی و بی نظمی تلقی شود.  نقش رهبری 
را ایف��ا کنید تا افراد را به جای جلس��ات توبیخ در جلس��ات همفکری و 
با پیش��نهادات س��ازنده مالقات کنید. ب��ا دادن آزادی عمل به کارمندان 
نه تنها وق��ت خودتان را برای کار های مهم تر ذخی��ره خواهید کرد، بلکه 
آنها نیز احساس عزت نفس داشته و خالقیت بیشتری نشان خواهند داد.  
جیمز فیلیپ کارآفرین و س��رمایه گذار فرشته )سرمایه گذار فرشته  کسی 
است که با سرمایه شخصی خود و با قبول خطرات و ریسک های موجود 
بدون دخالت در مدیریت باعث نجات و رشد کسب و کار می شود( درباره 
چگونگی گذر از مرحله کنترل همه  چیز به واگذاری اختیارات و فعالیت در 
استعداد اصلی خود چنین بیان می کند: همانطور که کسب و کارم را رشد 
م��ی دادم یاد می گرفتم که باید به افراد اختیار عمل بدهم. البته در وهله 
اول به نظر می رسید که اوضاع خراب تر خواهد شد، ولی با این کار به آنها 
فرصت رشد می دادم. آنها خطاهای زیادی داشتند ولی یاد می گرفتند که 
دفعه بعد چگونه بهتر عمل کنند که در کل باعث رشد مجموعه می شد. 
س��ال ها بعد نه تنها آنها اش��تباه نمی کردند، بلکه تیم خبره ای در اختیار 

داشتم که بدون نیاز به کمک من بهترین نتیجه را رقم می زدند. 
تصمیم هایی بگیرید که بیانگر چشم انداز رهبری شما باشند 

دوران مس��ئولیت رهبران سس��ت و دمدمی مزاج بس��یار کوتاه است. 
در مقابل افراد قاطع و راس��خ ب��ه خوبی می توانند باور های خود را به تیم 
تزریق کنند. هر تصمیمی که می گیرید باید درک قاطعی در ذهن شما و 

کارمندانتان ایجاد کند و در عمل نیز قابل مشاهده باشد. 
به نظر اس��تیو گریگ، بنیان گذار و مدیرعامل مؤسس��ه طراحی استیو 
گریگ، الزمه رش��د چش��مگیر تصمیم های به موقع و کلیدی است. برای 
تشخیص بهترین تصمیم با پاسخ به سؤاالت »بدترین اتفاقی که می تواند 
رخ دهد« و »بهترین نتیجه مورد انتظار چیس��ت« ش��روع کنید. سپس 
تصمیمی بگیرید و آن را سبک و سنگین کنید و در آخر نظر خود را قطعی 
کنید. فراموش نکنید که ضعف تصمیم گیری مهارت رهبری را زیر سؤال 

می برد، پس نباید چنین رفتاری را بروز دهید. 
برای کمک به تصمیم گیری در مس��یر چش��م انداز های مشخص شده 
به عاقبت تصمیم هایتان بیندیش��ید. آیا نتیجه احتمالی آنها در راستای 
اهداف تعیین شده است؟ اگر چنین است به احتمال زیاد تصمیم درستی 

گرفته اید، در غیر این صورت باید در منطق خود بازنگری کنید. 
مدیران نقش مهمی در شرکت ها به عهده دارند ولی معموالً وظایف آنها 
انطباقی با مسئولیت های رهبران ندارد. بهتر است وظایف دست وپاگیر را 
به دیگران واگذار کنید و با تمرکز بر مسئولیت های مهم، مهارت رهبری 

خود را به عالی ترین سطح برسانید. 
ENTREPRENEUR/zoomit منبع

راز و رمز گذر از ریاست به رهبری چیست

امکان تأسیس شرکت های مسافربری درب تا درب سواری کرایه که فعالیت 
آنان خدمات مناسبی را در اختیار مسافران قرار خواهد داد، از جمله مواردی 
اس��ت ک��ه باید در دس��تور کار قرار گی��رد.  به گزارش پورت��ال حمل و نقل، 
مع��اون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اس��تان همدان با 
تأکید بر اینکه س��نتی نگری نباید گریبان گیر حمل ونقل مس��افربری ش��ود، 
گفت: خدمات حمل ونقل مس��افربری باید به روز باش��د.  مصطفی پناهنده در 
پنجمین نشس��ت کارگروه ارتقای س��طح خدمات مسافری استان تسهیل در 
ارائه خدمات حمل ونقل مس��افربری را امری ضروری برشمرد و افزود: توسعه 
خدمات ش��رکت های مس��افربری باید در قالب ارتقای سطح خدمات، افزایش 
رقابت پذیری و رونق فضای کس��ب و کار باشد. توسعه خدمات باید به گونه ای 
باشد که شرکت ها بتوانند خدمات مناسب و مطلوبی را به مردم ارائه دهند. 

 رونق فضای کسب و کار
با توسعه خدمات شرکت های مسافربری

دریچــه

چهار شنبه
23 خرداد 1397

شماره 1086
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اخیرا ش��اهد انتشار خبری مبنی بر پولی شدن سرویس گوگل مپس 
هس��تیم، اما این خبر صح��ت ندارد و گوگل طب��ق اطالعاتی که ماه 

گذشته ارائه کرد، الگوی تجاری گوگل مپس را تغییر می دهد. 
به گزارش زومی��ت، اخیرا برخی 
از رس��انه های فارس��ی زبان اخباری 
پولی ش��دن س��رویس  ب��ر  مبن��ی 
گ��وگل مپ��س منتش��ر کرده ان��د. 
انتش��ار این خبر این ش��بهه را در 
مخاطب��ان ایج��اد کرده  اس��ت که 
تمام اس��تفاده کنندگان از سرویس 
گوگل مپس یا نرم افزار نقش��ه های 
گ��وگل بای��د از روز 2۱ خردادم��اه 
برای استفاده از آنها مبلغی پرداخت 
کنند. جالب تر اینک��ه برخی از این 
انگلیسی زبان  رس��انه ها وب س��ایت 
را   )VentureBeat( ونچربی��ت 

به عن��وان منبع این خبر ذکر کرده اند. در ادامه به بررس��ی صحت این 
مسئله می پردازیم.  اول از همه، باید بدانیم که سرویس ها و اپلیکیشن ها 
دو مقوله جداگانه هس��تند. س��رویس نقش��ه های گوگل، خدمتی است 

برای موقعیت یابی، مس��یریابی و جست وجوی مکان ها که توسط گوگل 
ارائه می ش��ود و گوگل مپس یکی از هزاران اپلیکیش��نی است که از این 
سرویس استفاده می کند. تغییرات الگوی تجاری مربوط به سرویس گوگل 
مپس هستند، نه اپلیکیشن گوگل 
مپس؛ پس اگر از اپلیکیشن گوگل 
مپس روی گوش��ی هوشمند خود 
برای پیدا کردن مکان ها یا انتخاب 
مس��یر مناس��ب برای رس��یدن به 
مقصد استفاده می کنید، قرار نیست 

تغییری را تجربه کنید. 
ه��زاران  دیگ��ر،  از س��وی  ام��ا 
توسعه دهنده و کس��ب و کار برای 
ارائ��ه خدمات خ��ود از س��رویس 
نقشه های گوگل استفاده می کنند؛ 
برای مثال می توان به سرویس های 
تاکسی اینترنتی اشاره کرد. بدیهی 
است که تغییرات الگوی تجاری گوگل مپس می تواند به معنای تغییراتی 
در هزینه های پرداختی توس��ط توس��عه دهندگان و کسب و کارها جهت 

استفاده از این سرویس باشد. 

مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات ضمن 
پذیرش فشردگی حضور اس��تارتاپ های داخلی در بخش تاکسی اینترنتی 
و خالی ماندن س��ایر بخش ها اظهار داشت جلوگیری از تجمع استارتاپ ها 

در ی��ک حوزه، کار دولت نیس��ت.  به گزارش 
تسنیم، حمیدرضا احمدیان در حاشیه جلسه 
کمیس��یون ICT اتاق بازرگانی ای��ران افزود: 
وقت��ی در زمین��ه تاکس��ی یاب های اینترنتی 
یک ش��رکت موفق می شود شرکت های بسیار 
دیگری نیز با همان موضوع ش��روع به فعالیت 
می کنن��د؛ البته به نظر من ت��ا زمانی که اندازه 
ب��ازار ج��واب دهد این موضوع هیچ مش��کلی 
ایجاد نمی کند، اما وقتی تعداد استارتاپ هایی 
که به یک موضوع خ��اص ورود می کنند زیاد 
می شود، آنهایی که می آیند به رشد مورد انتظار 
نمی رسند که این مشکل است.  مدیرکل دفتر 
ن��وآوری و حمای��ت از س��رمایه گذاری وزارت 

ارتباطات افزود: اما مش��کلی نیس��ت که بخواهیم در س��اختارهای دولتی 
جلویش را بگیریم و چنین برخوردی اش��تباه اس��ت.  وی ادامه داد: یکی 
از مولفه های شروع کس��ب وکار تدوین سند بازگشت سرمایه است؛ یعنی 

هنگامی  که یک کس��ب وکار می خواهد به یک حوزه ورود کند باید به نوع 
آن کس��ب وکار آشنا باش��د و نمی توان گفت چون یک شرکت در حوزه ای 
خاص موفق بوده فرد دیگر هم با ورود به آن حوزه می تواند موفق باشد.  او 
خاطرنش��ان کرد: در این خصوص باید توجه 
داشت که قبل از آنکه کس��ب وکار دوم وارد 
ش��ود، کس��ب وکار اول که قبل تر ورود کرده 
بخش��ی از بازار را از آن خود کرده است، لذا 
ورود به شاخه هایی مثل تاکسی های اینترنتی 
که فعاالن اقتصادی زیادی درگیر آن هستند 
مس��یر ورود را ب��رای اس��تارتاپ های جدید 
س��خت تر می کند و آنها را ناچار می کند که 
هزینه های س��نگینی ب��رای تبلیغات صرف 
کنند و هزینه های تش��ویقی زیادی در نظر 
بگیرند. احمدیان با اش��اره به استارتاپ های 
نوآور کشور که در جلسات کمیسیون فناوری 
اطالع��ات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران نیز 
حضوری فعال دارند، بیان کرد: توجه داش��ته باشید تجارتی که با مردم در 
ارتباط باشد همواره حجم بازار بزرگی دارد و در زمانی به اشباع می رسد که 

فضای کار برای بسیاری از افراد را فراهم کرده است. 

جلوگیری از تجمع استارتاپ ها در یک حوزه کار دولت نیستآیا تغییر الگوی تجاری گوگل مپس به معنای پولی شدن آن است؟ 

Pricewaterhouse - )خخیراً و در زمانی که شرکت پرایس واترهاوس کوپرز 
oopers(  از مدیران عامل خود در مورد کمبودهای شرکت هایش��ان سؤال کرد، 
جای تعجب داش��ت که 77 درص��د از آنها عاملی را ذکر کردن��د که خود تا حد 
زیادی از آن برخوردار بودند؛ خالقیت.  چرا این طور به  نظر می رس��د که رؤس��ای 
ش��رکت ها قادر به بهره برداری از خالقیت گروه های خود نیستند؟ مدیرانی که به 
کار با نمودارهای گانت )Gantt charts( و سلسله مراتب در گروه ها عادت دارند، 
اغلب ایده های نوین کارمندان را به سختی می پذیرند. اصوالً این ایده ها قباًل امتحان 
نشده اند، بنابراین رؤسا نگران عدم موفقیت شان هستند. اما رؤسا با وفادار ماندن به 
عقایدی که در گذش��ته موفقیت آمیز بوده اند، به کارکنان می آموزند که ایده های 
جدیدشان خواستاری ندارد.  شاید این مسئله تا حدودی دریافت شرکت از مفهوم 
خالقیت را نشان می دهد. بیشتر شرکت ها، کارکنان »خالق« خود را از همکاران 
»غیرخالق« جدا می کنند. این کار به طرز مؤثری تصمیم گیرندگان ش��رکت را از 
افراد سازنده محصول جدا می کند. با این همه و طبق تحقیق شرکت استیل کیس 
)Steelcase( در س��ال 20۱7، 72 درص��د کارکنان در تمام��ی حوزه ها، عنوان 
کردند خالقیت کلید موفقیت حرفه ای آنهاس��ت.  جداسازی تصمیم گیرندگان و 
افراد خالق زمانی نتیجه بخش اس��ت که کس��ب وکار خوب باشد، اما بدون شک 
هنگامی که چشم انداز تغییر  کند، این جداسازی برای شرکت ها هزینه بر خواهد بود. 
زمانی که پیشگامانی همچون شرکت بالک باستر )Blockbuster(، با فناوری ها و 
الگوهای کسب وکار جدید مانند ویدئوهای پخش زنده روبه رو می شوند، به سختی 
می توانند جهت دوام ش��رکت، خود را با  س��رعت کافی بازآفرین��ی کنند.  اعم از 
این که رؤسا تمایل داشته باشند یا نه، تنها راه مبارزه با شکست های فاجعه بار، از 
طریق شکست های کوچک تر و قابل کنترل تر است و تنها راه تسهیل شکست های 
کوچک، خلق محیطی اس��ت که کارمن��دان در آن آزادانه ب��رای ایجاد ایده های 
خالقان��ه خطر می کنند.  چرا در برخی محیط ه��ا، آزادی برای خالق بودن ترویج 
می شود، درحالی که این آزادی در محیط های دیگر در نطفه خفه می شود؟ تفاوت 
اصلی در امنیت روانی نهفته است؛ نوعی حس امنیت که کارمندان باید احساسش 
کنند تا بتوانند ایده های مخاطره آمیز خود را ارائه دهند.  به هرحال امنیت روانی را 
نمی توان تحمیل کرد. امنیت روانی باید از پیشرفت ها، آیین ها و تمهیدات فرهنگی 

نشأت گیرد و به نوآوری اجازه شکوفا شدن  دهد. 
1- به جای محول کردن وظیفه، بر همکاری تأکید ورزید

کار گروه��ی، ترویج دهن��ده تخی��ل اس��ت، زیرا ب��ه افرادی که س��عی در حل 
مش��کالت دش��وار دارند این پیام را می دهد که تمام گروه، حمایت شان خواهند 
کرد. ش��رکت هایی که به اصول گروه متعادل پایبند هس��تند، حس دوستی را در 
گروه هایشان می پرورانند، زیرا با این کار کارمندان متخصص در زمینه های مختلف 

به یکدیگر نزدیک می شوند تا مسائل را سریع تر و بهتر حل وفصل کنند. 
یک گروه متعادل چگونه به نظر می رس��د؟ در گروه های ما، یک مهندس، یک 
طراح و یک متخصص علوم راهبردی در کنار یکدیگر می نش��ینند، مشکالت را با 
کمک هم حل می کنند و با هم شکست می خورند. آنها نشست و برخاست می کنند 
ت��ا طرح های منحصربه فرد و کاربردی ایجاد کنند، طرح هایی که هیچ یک از اعضا 
به تنهایی قادر به خلق شان نیستند. با این که اعضا هر کدام وظایف خاص خود را 

دارند، در مسئولیت پروژه ای بزرگ تر نیز سهیم هستند. 
2-اصول را قبل از شروع کار تعریف کنید

از آنجاکه حوزه فعالیت اصلی ما خلق محصوالت جدید است، ایده های خالقانه 
جزو الینفک پروژه هایی است که اختیار می کنیم. اما این بدان معنا نیست که ما 
آنقدر به ارائه ایده ها می پردازیم که مشتریان ایده موردعالقه خود را اتفاقی تشخیص 
دهند. درعوض، ما در شروع کار آن  اصلی را تعریف می کنیم که این پروژه، محصول 

یا سازمان از آن حمایت می کند. با این که ویژگی ها یا ظاهر محصول ممکن است 
تغییر کند، ارزش های مورد  تأیید آن باید یکسان باقی بماند.  برای مثال اخیراً با 
یک شرکت مکزیکی کار کردیم که می خواست نرخ تراکم فروشندگان خود را که 
احساس کسالت و تنهایی می کردند و توسط رؤسای شرکت ها حمایت نمی شدند 
کاهش دهد. ما از همان آغاز راه حلی در ذهن نداش��تیم، اما از یک س��ری اصول 
برخوردار بودیم. ما می خواس��تیم در راه حل خود، احتم��ال زیان و ضرر، اقدامات 
عملی برای موفق ش��دن و نشان دادن دورنمای آینده را بگنجانیم. قصد داشتیم 
چیزی بسازیم که فروشندگان در همان نگاه اول خواستار آن شوند و بخواهند در 

آینده دور نیز به استفاده از آن ادامه دهند. 
مش��خص کردن پروژه  خودتان یا اصول ش��رکت، به پرس��یدن پیشاپیش این 
سؤاالت بستگی دارد: تأثیرگذارترین مشکل قابل حل مشتری برای شما چیست؟ 
راه ح��ل ما به کدام مخاطب��ان کمک می کند؟ مخاطبان ب��ه چه چیزی اهمیت 
می دهند؟ پاسخ  به این پرس��ش ها، اصول پایه ای هستند که محصول تان باید به 

آنها پایبند بماند. 
 3- ایده پردازی را با چرخه های همگرایی- واگرایی

)converge-diverge cycles( همراه سازید
اضط��راب عملک��ردی و ترس از قضاوت مردم، قاتل خالقیت اس��ت. قرار دادن 
جلس��ات حل مش��کالت مابین مراح��ل همگرای��ی و واگرایی، نگران��ی افراد را 
کاه��ش می دهد و آنها را قادر می س��ازد ایده های خود را قب��ل از ارائه اجمالی و 
ب��ا اطمینان ب��ه دیگران، صیق��ل دهند.  اد کتمول ،رئیس ش��رکت پیکس��ار و 
 دیس��نی انیمیش��ن اس��تودیوز ،اهمیت واگرایی را با آنچه او سندروم بچه زشت

)ugly baby syndrome( می خواند، مورد تأکید قرار می دهد. همانطورکه بچه های 
واقعی برای رشد به زمان نیاز دارند، ایده های نو نیز باید به مفاهیمی باارزش تبدیل شوند. 
طبق گفته کتمول، بار سنگین صرف انرژی برای پرورش این ایده ها، اغلب باعث می شود 
ش��رکت ها ایده های نارس را اجرا کنند.  اعضای گروه، بچه های زشت قبلی خود را 
طی مرحله همگرایی روی میز قرار می دهند. آنها پس از انجام ماهرانه کار، به طور 
ناش��ناس و بی طرفانه مش��خص می کنند که کدام ایده ها بیشتر با اصول پروژه ای 
که قباًل توصیف  ش��ده اس��ت، هماهنگ هستند. اپلیکیش��ن هایی مانند دات وتر 
)Dotvoter( -که ما به همین منظور ساخته ایم- به گروه ها کمک می کنند تا با 

گردآوری بازخورد از همگان، تصمیم بگیرند کدام ایده را پیش ببرند. 
4- بی وقفه امتحان کنید

مهم نیست که بچه گروه شما چقدر زیباست، این بچه احتماالً گزینه درستی 
نیس��ت. با دادن آزادی شکس��ت خوردن به اعضای گروه، کاری کنید تا با جریان 
م��داوم ایده های تکراری و برگرفته از آزمون وخطا احس��اس راحتی کنند. تنها با 
کم��ک این آزادی اس��ت که کارمندان می توانن��د در آرامش خطر کنند و تنها با 
خطر کردن مرتب است که پیشرفت های غیرمنتظره رخ می دهند.  اگر گروه شما 
هنوز با ایده شکست خوردن راحت نباشد، چه اتفاقی می افتد؟ در زمان این اتفاق، 
جشن بگیرید. آموختن از اشتباهات، قدم های اشتباه و سوءتفاهمات را ارج نهید. 
در پایان هفته، آنچه را که گروه تان در هفت  روز گذشته آموخته است، یادداشت 
کنید. س��پس افکار و احساسات ش��خصی خود را در میان بگذارید. انجام این کار، 
فاصله مناسبی را میان شکست و قضاوت قرار می دهد و این ایده را تقویت می کند 
که امتحان راه های جدید، از درست بودن آنها اهمیت بیشتری دارد.  دستیابی به 
خالقیت آن قدرها هم که درنظر مدیران می آید، دش��وار نیس��ت. خالقیت در زیر 
پوسته همه گروه ها می جوش��د و ترس از شکست احتمالی ایده های تازه، جلوی 
فوران آن را می گیرد. آزادس��ازی خالقیت، پی  بردن به این موضوع است که همه 
می توانند در کار گروهی سهیم باشند و همکاری دیگران، حتی درصورت نرسیدن 
به نتیجه، ارزش��مند است. ایده هایی که شکس��ت می خورند، صرفاً بذر ایده های 

موفقیت آمیز را می پاشند. 
entrepreneur :منبع

اگر فیلم »2۰۰1: ادیسـه فضایی« استنلی کوبریک را دیده باشید، حتما یکی از به یاد ماندنی ترین صحنه های آن 
در ذهن تان نقش بسـته؛ صحنه ای که شـخصیت »دیوید بومن« روی مسیری دایره ای در فضاپیما می دود، مسیری 
که به واسطه گردش حول یک محور مرکزی و با نیروی گریز از مرکز، جاذبه مصنوعی ایجاد می کند. ایالن ماسک، 

مدیرعامل اسپیس اکس به تازگی خبر از قصد خود برای بدل کردن این ایده به واقعیت داده است. 
به گزارش دیجیاتو، ماسک با انتشار تصویری از دویدن بومن روی مسیر دایره ای، در توییتی اعالم کرده: 

 »مسیر دویدن در فضاپیمای BF چیزی شبیه به این خواهد بود.« 
فضاپیمای BF )یا BFR یا راکت فالکون بزرگ( در حدود 1۰6 متر طول خواهد داشـت و نقش اساسـی در ایجاد 
جمعیتی انسـانی در مریخ بازی خواهد کرد. اکنون به نظر می رسـد ایالن ماسک در فکر روشی برای زندگی کردن 

انسان ها در BFR است. 
ماسـک پیش از این اعالم کرده بود که مأموریت مریخ شامل انتقال 1۰۰ انسان به سیاره سرخ خواهد بود؛ سفری 
که بین سـه تا شـش ماه طول خواهد کشید. اضافه کردن مسیر دویدن در فضاپیما قطعا می تواند سفر را آسان تر از 
پیش کند.  ایالن ماسـک همچنین گفته که درس دیگری نیز از فیلم ادیسـه فضایی گرفته اسـت. به گفته او قصد 

دارند کلید ویژه ای برای لغو در نظر بگیرند. 
این توییت او اشـاره به روبات »HAL 9000« در فیلم دارد که در فضاپیمای دیسـکاوری 1 قرار دارد. در انتهای 
فیلم، بومن از روبات دانشـمند درخواسـت می کند درب ویژه ای را باز کند، اما روبات پاسخ می دهد: »متأسفم ِدیو، 
نمی توانـم ایـن کار را انجام دهم.« اسـپیس اکس همچنین در ماه فوریه سـال 2۰17 از قصد خود برای ارسـال دو 
توریسـت به مدار ماه در سـال 2۰18 خبر داده بود. البته چندی قبل اعالم شـد که مجبور شده این مأموریت را به 

علت چالش های فنی حداقل تا اواسط 2۰19 به تأخیر اندازد. 
 

4 روش جهت ترویج خالقیت در گروه کاری

 ایالن ماسک جاذبه مصنوعی
 فیلم »2001: ادیسه فضایی« را

به دنیای واقعی می آورد؟ 
یادداشـت

س��مینار فنی آموزشی رشته رزمی ساواته با تدریس ژوئل دومژ، نایب رئیس 
فدراس��یون بین المللی و نایب رئیس کنفدراس��یون س��اواته اروپا در اصفهان 
برگزار ش��د.  به گزارش خبرگزاری صداوس��یما، در این دوره بازآموزی که با 
ش��رکت2۵0رزمی کار زن و مرد در اصفهان برگزار ش��د رزم آموزان با آخرین 
دس��تاوردهای علمی رشته س��اواته، تغییرات قوانین و فنون خاص این رشته 
آش��نا ش��دند.  فرزانه حیدری، رئیس کمیته ساواته اس��تان اصفهان هدف از 
برگزاری این س��مینار را بررس��ی و معرفی آخرین متده��ای فنی و بازآموزی 
این رش��ته عنوان کرد و گفت: کسب بیشترین مهارت و استفاده از بهترین و 
سریع ترین راهکارهای حمله و دفاع در این رشته به صورت عملی و تئوری در 

کارگاه عملی سمینار یادشده مورد بررسی و آموزش قرار گرفت. 

افزایش مهارت و ارتقای سطح تکنیک 
مهم ترین هدف سمینار

عالیا ماردر
مترجم: مروارید فیض



4 مولفه یک برند شخصی موفق

هویت آن الین ش��ما از قدرت فراوانی برخوردار اس��ت. برند ش��خصی شما 
تبدیل به تصویری می ش��ود که از خودتان به دنی��ای دنبال کنندگان آن الین 
نشان می دهید. اگر می خواهید از آن به عنوان ابزاری برای تسریع رشد حرفه ای 
خ��ود کمک بگیرید بای��د آن را به دقت مورد پایش و محافظ��ت قرار دهید.  
چندی پیش در مورد اجزای س��ازنده یک برند شخصی صحبت کردم. اما کار 
فقط با س��اخت و استقرار برند تمام نمی شود. آنچه پس از این مرحله اهمیت 
دارد نحوه نمایش برندتان به مخاطب اس��ت.  در ادامه به چند ویژگی اساسی 
می پردازیم که برخورداری از آنها برای ارتقای برند شخصی و تضمین موفقیت 

آن الزم است. 
اصالت برند

از نظر من بدترین اشتباهی که ممکن است از شما در قالب یک برند روبه رشد 
س��ر بزند، این است که به هوش مخاطب توهین کنید. هر قدر هم که از نظر 
خودتان متقاعدکننده به نظر برسید، مردم می توانند تقلب را از کیلومترها دورتر 
تشخیص بدهند. اصیل باشید. این نخستین و مهم ترین بخش از ساخت برند 
شخصی پایداری است که همدلی مردم را برمی انگیزد.  صادق بودن در ظاهر 
س��اده به نظر می رسد، اما دش��وار بودن آن در عمل اغلب موجب حیرت افراد 
می شود، معموال به این دلیل که هنوز از ماهیت حقیقت خود نامطمئن هستند. 

با طرح سه پرسش زیر به حقیقت برند شخصی خود پی ببرید: 
۱- که هس��تید؟ تا دچار بحران وجودی نش��وید، نی��ازی به تعیین معنای 
زندگ��ی و هدف ت��ان روی زمین ندارید. تنها چیزی که باید بدانید این اس��ت 
که از  نظر برندس��ازی چه کسی هس��تید. وقتی شرکتی به سراغ شما می آید، 
چه ویژگی هایی را در ش��ما مدنظر قرار داده اس��ت؟ سن، حرفه، محل زندگی 
و عالیق شما نقاط شروع خوبی برای شناخت موشکافانه هویت شما هستند. 
اطمینان یابید که پیام تان درباره آنچه هستید در همه ابعاد صادقانه باشد. برای 
مثال، اگر مردی مجرد هستید و فرزندی ندارید، سعی نکنید مثل مادری که 
صاحب چهار فرزند اس��ت صحبت کنید. این کار فریبکارانه و از آن بدتر خوار 

و سبک است. 
2- چه چیزهایی را دوست دارید و چه چیزهایی را دوست ندارید؟ چیزهایی 
را که حقیقتا به آنها عالقه دارید پیدا و روی آنها تمرکز کنید. از صحبت درباره 
چیزهایی که دوست ندارید نترسید. اما این را هم همیشه به یاد داشته باشید 
که افراد حق دارند دیدگاه ها و اولویت های خودشان را داشته باشند، حتی اگر 
شما با آنها مخالف باشید. هرگز کسی را به خاطر دوست داشتن چیزی که از 

آن بدتان می آید سرزنش نکنید. 
3- خط قرمزهای تان چیس��تند؟ پس از مش��خص ک��ردن آنچه می توانید 
در برند ش��خصی خود به دنبالش باش��ید، کارهایی را که نمی خواهید به آنها 
بپردازید مورد توجه قرار دهید. مثال می توانید تصمیم بگیرید که نمی خواهید 
در ساخت برند خود در مورد مسائل سیاسی صحبت کنید. این تصمیم به این 
معنی نیست که در زندگی شخصی خودتان هم نمی توانید سیاسی باشید، اما 
می توانی��د این حیطه از دیدگاه های خود را از ش��خصیت اجتماعی خود کنار 
بگذارید. این خطوط را می توانید حول هر موضوعی ترسیم کنید، چه مباحث 
سنگینی مثل سیاست باشد و چه کوچک و جزئی مانند به اشتراک نگذاشتن 

عکس غذا در رسانه های اجتماعی. 
انگیزه

ببینید صبح ها چه چیزی از جا بلندتان می کند. چه چیزی شما را به سوی 
تغییر جهان سوق می دهد. اگر به هر کسی که برند شخصی موفقی دارد نگاهی 
بیندازید، اغلب بالفاصله می توانید عوامل انگیزه بخش او را شناسایی کنید. این 
عامل محرک و انگیزه بخش برای ایالن ماس��ک، نوآوری فناورانه؛ برای شریل 
َس��ندبرگ، ارتقای جایگاه زنان به عنوان نی��روی کار؛ برای تیم کوک، طراحی 

و مهندسی و برای اپرا وینفری، پیشرفت شخصی و مصالح اجتماعی است. 
ب��ا آنکه دامنه پیام آنها به جایی فراتر از این موضوعات کش��یده می ش��ود، 
مخاطبان به این شخصیت ها متعهد می مانند، چراکه حقیقتا به چیزی که عامل 
محرک شان است عالقه دارند. تقریبا هر چیزی که این آدم ها می گویند، حتی 
اگرصحبت هایی خارج از موضوع باشد، در آخر باز هم معطوف به پیام اصلی شان 

بوده و بر آن مهر تایید می زند. 
منحصربه فرد بودن

مارک تواین در اظهارنظر معروف خود می گوید: »چیزی به اسم ایده جدید 
وجود ندارد«. مس��لما، ممکن است ایده ها منحصربه فرد نباشند، اما خود شما 
تک هس��تید، نه از روی خودش��یفتگی، بلکه از نظر علمی هیچ دو نفری عین 
هم نیس��تند.  از دیدگاه من، الزم نیس��ت برای متمایز کردن خود از دیگران 
ایده عجیب و غریب و متحول کننده ای داشته باشید. همچنین اگر منتظر آن 
لحظه جادویی هستید که امدادهای غیبی از راه برسند و نقشه راه را نشان تان 
دهند، دارید وقت تان را تلف می کنید. به این فکر کنید که چه چیزی شما را 
متفاوت می کند و اتخاذ چه رویکردی می تواند ش��ما را در حوزه کاری خود از 
دیگران متمایز می کند. اینکه رویکردتان ممکن اس��ت چیز س��اده ای باشد به 
این معنی نیس��ت که نمی توانید آن را از آن خود کنید.  برای مثال، جک ما، 
یکی از موسسان گروه علی  بابا، به رغم اینکه یک میلیاردر خودساخته و یکی از 
ثروتمندترین شخصیت های دنیاست، به تواضع و فروتنی وصف ناپذیر مشهور 
است. او بر اهمیت سخت کوشی، از خودگذشتگی و نظارت بر خود برای رشد 
و ترقی به عنوان یک کارآفرین و یک انسان تاکید می کند. این مطمئنا موضع 
منحصربه ف��ردی نیس��ت، اما او آن را از آن خود ک��رده و با تواضع و رفتارهای 
عجیب و غریب خود مانند پوشیدن لباس های نامتعارف و اجرای نمایش برای 
کارمندانش در گردهمایی های شرکت، این پیام را در برند شخصی خود دمیده 

است. 
نقطه نظر

این مورد به اندازه اصالت اهمیت دارد. از اعالم نقطه نظرات خود نترس��ید و 
هنگام به اشتراک گذاش��تن آن با دیگران صدای تان را باال ببرید. وقتی سعی 
می کنید با همه صحبت کنید، همه را راضی نگه دارید و با همه موافق باشید، 
به جایی نمی رسید. نقطه نظر همدلی برانگیز است. ترس از اینکه برخی را از خود 
برانید باعث می شود نتوانید با دیگران ارتباطی واقعی برقرار و روابط عمیق تری 
ایجاد کنید.  از ایده آل های خود چشم پوشی نکنید. آدم های منطقی حتی اگر با 
شما مخالف هم باشند حداقل به شما احترام می گذارند، اما همواره به اعتقادات 

دیگران نیز احترام بگذارید. 
اگ��ر دوباره به نمونه هایی از آدم هایی که برند ش��خصی موفقی دارند آوردم 
نگاهی بیندازید متوجه یک نکته دیگر هم خواهید ش��د، هر یک از آنها دارای 
یک صدای منحصربه فرد هستند که آن را به منظور استفاده برای انتقال  نظرات 
خود پرورش داده اند. برای مثال، ماس��ک فردی عمل گرا و مبتنی بر واقعیت و 
در عین حال شوخ طبع اس��ت؛ سندبرگ لحنی آرام تر و الهام بخش را انتخاب 
می کند؛ کوک اغلب پی��ام قدردانی و همدردی را انتخاب می کند؛ درحالی که 
وینفری پرانرژی و خوش بین است. صدای شما براساس  نظرات شما نیز شکل 

می گیرد. 

تبلیغاتخالق

BRANDکارگاهبرندینگ

آخری��ن باری که محصول��ی را از آمازون خریدید، 
کی بود؟ اگر شباهتی هرچند اندک با من و بسیاری 
از آمریکایی ها داشته باشید، پاسخ شما تاریخ خیلی 
وقت پی��ش را نش��ان نخواه��د داد. در حقیقت، در 
برخی از شهرهای مشخص خریدار تنها پس از چند 
س��اعت از ثبت س��فارش بس��ته خریدش را دریافت 
می کن��د. ام��روزه آمازون ب��دل به »فروش��گاه همه 
چیزها« که مردم آن را شناخته و بدان اعتماد دارند، 
شده اس��ت. برهمین اساس همکاری با آمازون برای 
فروش محصوالت برای بسیاری از شرکت ها ضرورتی 

اجتناب ناپذیر به حساب می آید. 
بی تردی��د عرض��ه محص��والت در آم��ازون بدل به 
راهکاری عام در میان شرکت ها شده است. با این حال 
با حضور طیف وسیعی از محصوالت چگونه در چنین 
فضای ش��لوغی دیده ش��ویم؟ به عنوان کسب وکاری 
کوچک چگونه با برندهای چندملیتی و مولتی میلیونر 
رقابت کنیم؟ به عنوان یک کارشناس حوزه کسب وکار 
و برندس��ازی در چنی��ن مواقعی تاکید زی��ادی روی 
اس��تفاده از اطالعات دیگران دارم. برهمین اس��اس به 
س��راغ دامیان پروسالندیس، کارشناس ارشد آمازون و 
مشاور ویژه بسیاری از فروشگاه های آن، رفتم. پرسش 
من به طور مستقیم معطوف به رمزهای موفقیت آمازون 
بود. پاس��خ دامیان س��اده و در عین حال روشنگر بود: 
»کلی��د اصلی ب��ر پایه الگوی برندس��ازی شماس��ت. 
تصویرسازی که شما برای مخاطب به منظور مشاهده و 
شناسایی برندتان انجام می دهید«. در ادامه این مقاله به 
شیوه های برندسازی برای موفقیت در دنیای کسب وکار 
و همچنی��ن آمازون از زبان یک��ی از افراد حرفه ای این 

غول تجارت اینترنتی خواهم پرداخت. 
چرا برندها اینقدر مهم هستند؟ 

امروزه چه چیزی برای مش��تریان مهم است؟ آنها 
مش��اهده پذیری، کیفی��ت، اعتماد، اعتب��ار و تجربه 
خرید را ارج می نهند. در واقع اکنون مشتریان بیش 
از هر زم��ان دیگری به اینکه کجا دالرهای ش��ان را 

س��رمایه گذاری می کنند، توجه دارند. به این ترتیب 
در انتخ��اب میان برن��دی که بدان اعتم��اد دارند و 
برن��دی ک��ه محصولی ارزان ت��ر را عرض��ه می کند، 
پیروزی با گزینه نخست خواهد بود. درست به همین 
خاطر برند ما یکی از مهم ترین س��رمایه های مان در 
کس��ب وکار مدرن است.  بدون برندسازی، شرکت ها 
فقط در عرصه س��طح قیمت ت��وان رقابت با یکدیگر 
را دارند. براین اس��اس ش��ما تنها با صرف نظر کردن 
از س��ودتان توانای��ی رقابت ب��ا برنده��ای مطرح را 
خواهید داش��ت. با این حال حتی در س��طح قیمت 
پایین تر هم ش��اید محصوالت ش��ما به فروش نرسد. 
در واق��ع امروزه خریداران بس��یاری به جای انتخاب 
محصوالتی از ش��رکت های گمنام، مایل به پرداخت 
هزینه ای بیشتر برای استفاده از محصوالت برندهای 
مش��هور و مورد اعتمادش��ان هس��تند. ب��ه عالوه از 
نقطه نظر پروسالندیس همیش��ه کسانی هستند که 
سطح قیمتی پایین تر از شما به مشتریان ارائه کنند. 
با این حس��اب، صرف نظر از متغیر قیمت، مراحل 

برندسازی در آمازون چیست؟ 
راز اول: نام برندها مهم است

بسیاری از کسب وکارها و شرکت ها زمان، انرژی و 
پول زیادی را صرف یافت��ن نامی درخور توجه برای 
برندش��ان می کنند. با این حال نکت��ه مهمی که در 
اینجا مطرح می کنم، معم��وال نقطه ضعف برندها در 
فرآیند نام گذاری برندش��ان محس��وب می ش��ود. به 
منظ��ور بیان بهت��ر، اجازه دهید به یک��ی از بهترین 
برنده��ای تاریخ، یعنی اپل نگاه کنیم. این ش��رکت 
نام��ش را از یک می��وه گرفته اس��ت. بی تردید اپل 
فعالیت نزدی��ک به صنعت میوه ن��دارد. با این حال 
ش��رکت یک میوه را به نم��اد کیفیت باال و تولیدات 

الکترونیکی لوکس بدل کرده است. 
توضیحات س��طر باال به معنای عدم تفکر پیرامون 
نام برندمان نیس��ت. با این حال نکته اصلی توجه به 
پشت پرده نام انتخابی اس��ت. به بیان پروسالندیس: 
»تا جایی که ش��ما نامی طوالنی با دشواری در تلفظ 
و به یاد س��پاری س��خت انتخاب نکرده اید، مسیر را 

درست می پیمایید«. 

راز دوم: نمایی خارج از آمازون برای خود 
بسازید

اگ��ر قصد آمادگی برای کس��ب موفقیت واقعی در 
آم��ازون را دارید، به فضای بی��رون از آمازون نیز در 
فرآیند برندس��ازی تان توجه کنید. مش��تریان بالقوه 
عالق��ه خاصی به اندکی جس��ت وجو پیرامون برندها 
پیش از خریدش��ان دارند، به ویژه اگ��ر انتخاب های 
گوناگونی روبه روی شان باشد. براین اساس آنها شاید 
کارهایی نظیر جس��ت وجوی برندت��ان در اینترنت، 
مشاهده مطالب سایت رسمی تان و اکانت های تان در 
ش��بکه های اجتماعی را انجام دهند. به همین دلیل 
ما باید برندم��ان را در چنین فضاهایی نیز به خوبی 

محیط آمازون توسعه دهیم. 
پروس��الندیس ارائه خدم��ات حمایت��ی بیرون از 
آمازون به مش��تریان را نیز توصیه می کند. شاید در 
نگاه نخس��ت ای��ن کار هزینه ای اضاف��ی و بی ثمر به 
حس��اب آید، اما تاثیرگ��ذاری خاص خود را دارد. در 
اینجا باید به وجود س��رویس پش��تیبانی داخلی در 
آمازون نیز اش��اره کنم. براین اس��اس هر برند امکان 
ارائه خدمات حمایتی و پش��تیبانی به مشتریان را از 
طریق آم��ازون دارد. با این حال همه چیز در دنیای 
آمازون خالصه نمی ش��ود. به این ترتیب باید به فکر 
راه اندازی سرویس پشتیبانی ویژه مان باشیم. در این 
میان مطمئنا موتور جس��ت وجوی گوگل اصلی ترین 
منبع کاربران برای یافتن بخش پش��تیبانی ماس��ت. 
فرمول جس��ت وجوی کاربران بس��یار س��اده اس��ت 
»ن��ام برن��د+ عبارت پش��تیبانی« بدی��ن ترتیب اگر 
بخش پش��تیبانی شرکت شما راه اندازی نشده باشد، 
پاسخ های جست وجو کاربران را ناامید خواهد کرد. 

یک��ی از نکته های مهم��ی که من در ط��ول دوران 
فعالیت ام در دنیای کس��ب وکار یاد گرفته ام، اس��تفاده 
از س��رویس پاسخ خودکار ایمیلی در کنار لینکی برای 
برقراری ارتباط مستقیم و زنده با یکی از کارشناس های 
ش��رکت اس��ت. چین��ن حرک��ت هوش��مندانه ای از 
نارضایتی های مش��تریان به هن��گام مراجعه به بخش 
پش��تیبانی خواهد کاس��ت. به عالوه مشتریان حضور 
همیشگی برندمان در کنار خود را حس خواهند کرد. 

راز سوم: بسته بندی نیز نوعی برندسازی 
محسوب می شود

ش��اید در نگاه اول بس��ته بندی مرحله پسافروش 
محسوب می ش��ود، با این حال باید به طور جدی در 
راستای تغییر این نوع نگاه گام برداریم. در هر صورت 
بسته ش��ما راهی طوالنی را می پیماید. در این میان 
افراد گوناگونی شیوه بس��ته بندی شما را مشاهده و 
در م��ورد آن داوری خواهند کرد، به ویژه خریدار که 
هدف اصلی ما در فرآیند فروش است. براین اساس با 
تمرکز روی دریافت و انتظار مشتری از برندتان آنها 
را با بس��ته بندی خالقانه غافلگیر کنید. توجه داشته 
باشید در دنیای امروز حتی غالت نیز در بسته بندی 

سفید و کامال معمولی به فروش نمی رسند. 
بی تردید بس��ته بندی محصوالت ما به مثابه ابزاری 
نیرومند در فرآیند گفت وگو با مش��تری عمل خواهد 
کرد. با این حال بیش��تر فروش��ندگان در آمازون به 
ای��ن موضوع مهم فکر نکرده اند. ب��ه این ترتیب آنها 
با بسته بندی بی هدف، ساده و کلیشه ای بخش قابل 
توجهی از مخاطب های ش��ان را ناامید می کنند. خود 
را جای مشتری بگذارید. هنگامی که سفارش تان دم 
در تحویل می شود، نخستین جلوه بصری موردتوجه 
بس��ته بندی محص��ول اس��ت. در واقع با مش��اهده 
بسته بندی خالقانه در نخستین نگاه احساس رضایت 
از سرمایه گذاری پول مان در آن برند خواهیم داشت. 
بسته بندی صحیح در حقیقت امکان انتقال این حس 

و ارتقای تجربه خرید کاربران را فراهم می آورد. 
اگر برندسازی کنید، آنها خواهند آمد

هنگامی که در مورد برندس��ازی صحبت می کنیم، 
واقع��ا در م��ورد فرآیند کوچکی ح��رف می زنیم که 
تفاوت های بزرگ را رقم می زند. با نگاهی به تکاپوی 
برنده��ای موفق در آمازون برای عرصه تصویری ناب 
و موفق، حتی خارج از دنیای آمازون، به مش��تریان 
ب��ه خوبی اهمیت این فرآین��د را حس خواهیم کرد. 
اگرچه توصیه های این مقاله تمام فرآیند برندس��ازی 
را توضی��ح نمی دهن��د، ام��ا اس��تفاده از آنها مقدمه 

موفقیت در عرصه تجارت بین المللی خواهد بود. 
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نخستین گام پنهان مذاکره چیست؟ 
حس شوخ طبعی خود را از دست ندهید

مکالم��ات خود با رهب��ران را در س��ری برنامه همه دره��ا را باز کن 
-پیرامون اطالع داشتن از آنچه باید ارائه دهید، دور زدن موانعی که سر 
راه تان سبز خواهند شد، شناسایی فرصت ها و ایجاد فرصت برای خود و 
دیگ��ران- با ما در میان می گذارد.  زمانی که درحال تبلیغ محصول خود 
هستید، تمایل دارید با بیشترین مخاطب ممکن ارتباط برقرار کنید. اما 
برای انجام موفقیت آمیز این کار، الزم است نظرات گوناگون را مدنظر قرار 
دهید. هدف ماری کیم نواک، به عنوان رئیس سازمان ادورتایزینگ ویک، 
اطمینان از این موضوع اس��ت که نظرات بیش��تری در صنعت تبلیغات 
شنیده  شود تا به پیشبرد آن کمک کند.  نواک می گوید ما می خواهیم 
۵0 درص��د از زن��ان و ۵0 درصد از مردان، درم��ورد هر مرحله ای از کار 
صحبت کنند. نمی توانیم این اتفاق را تضمین کنیم، اما قطعا می توانیم 
تا ج��ای ممکن تالش مان را بکنی��م. تنوع عقاید اهمیت زی��ادی دارد. 
فرقی نمی کند این صحبت در مورد نژاد، جنس��یت، زمینه های مختلف 
کسب وکار یا فلسفه باشد؛ همه این ها در کنار یکدیگر عمل می کنند. در 
این ش��رایط است که می توانیم صادقانه نماینده مشتریان یک محصول 

خاص باشیم. 
نواک با هدف توسعه سازمان – نه تنها از لحاظ تعداد کارمندان، بلکه 
همچنین با افزایش حضور ش��رکت در سرتاس��ر جهان- در سال 20۱7 
ب��ه س��ازمان ادورتایزیدگ ویک پیوس��ت. وی قبل از این مقام، افس��ر 
ارش��د بازاریابی ش��رکت فناوری تبلیغات آنالین -روبیکون پروجکت و 
همچنین سرپرس��ت جهانی بازاریابی مایکروس��افت بوده است.  درحال 
حاضر، نواک عالوه  بر س��ازمان ادورتایزینگ  ویک  نیویورک، بر س��ازمان 
ادورتایزینگ  ویک  یوروپ در لندن، س��ازمان ادورتایزینگ  ویک  التام در 
مکزیکوسیتی، س��ازمان ادورتایزینگ  ویک  ایشیا در توکیو و آغاز به کار 
سازمان ادورتایزینگ  ویک  آپاک سیدنی در سال 20۱8 نیز نظارت دارد.  
عالوه بر فعالیت در این پنج مجموعه، نواک تمایل دارد گفت وگو پیرامون 
ن��وآوری در جهان تبلیغات را نیز به صورت دائمی ادامه دهد. او می  گوید 
این سمت برایم فوق العاده است، چون به من اجازه می دهد با داشتن این 

وسیله سخنرانی زیبا با همه افراد در این صنعت صحبت کنم. 
در ادامه نواک بینش خود را درمورد نادیده گرفتن اشتباهات و حمایت 

از خود، با ما در میان می گذارد. 
چه زمانی در مسیر شغلی تان، مجبور به حمایت از خود شدید و 

چگونه از عهده اش برآمدید؟ 
من تاکنون در تمامی س��مت هایم، از خودم حمایت کرده ام. این کار را 
همواره هنگام تغییر س��مت انجام داده ام و مجبور بودم از دلیل انتصاب 
خود و سمتم در ش��رکت و حقوق ساالنه ام دفاع یا حمایت کنم.  طبق 
آنچه که آموخته ام، ابا نداش��تن از درخواست های صادقانه خود، اهمیت 
زیادی دارد. همیش��ه بحث پول مطرح نیست، اما واقعا الزم است هنگام 
بیان درخواس��ت تان، صراحت به خرج دهید. شما نمی توانید بعدها و با 
به یادآوردن گذشته، از درخواست نکردن همان خواسته پشیمان و دوباره 

خواستار آن شوید. 
آیا می توانید درباره زمانی صحبت کنید که کار اشتباهی انجام 

دادید؟ چطور آن اتفاق را پشت سر گذاشتید؟ 
امیدوارم اشتباهات زیادی در مسیر شغلی ام کرده باشم. اگر واقعا تالشی 
نکنی��د و مرزها را به عقب نرانید، چی��زی نمی آموزید و خطر نمی کنید. 
آنچه من از انجام کار اشتباه آموخته ام، این است که زمانی کاری اشتباه 
محسوب می شود که چیزی از آن نیاموزم. منظورم از این حرف، بیان یک 
کلیشه  نیست. واقعا معتقدم برای ایجاد تاثیرات عمده، باید خطر کرد و با 
این خطر کردن، منحنی یادگیری خاصی تا انجام درست کار وجود دارد. 
از اشتباه خود بیاموزید و مسئولیتش را قبول و بالفاصله اصالحش کنید. 
یک جا ننشینید و برای مدت طوالنی حرص و جوش نزنید. واقعا از همان 
روز اول مسئولیت اشتباه تان را قبول و روشی برای اصالحش پیدا کنید. 
شما درطول مسیر شغلی خود به عنوان یک رهبر، چگونه رشد 

و تغییر کردید؟ 
می توانم با امیدواری بگویم بیش از خودم، مسئولیت کارهای دیگران 
را به عهده داش��تم. بنابراین تصور می کنم در ابتدا ش��ما نگران خودتان 
هستید و در مرحله بعد نگران گروه و سپس شرکت خود می شوید. حاال 
من نگران صنعت تبلیغات هس��تم و ای��ن یکی از دالیل برعهده گرفتن 
سمت کنونی ام است. در این جایگاه از یک ابزار سخنرانی برخوردارم که 
واقعا می توانم برای صورت دادن تغییرات از آن استفاده کنم و بیشتر از 
افرادی که هرروز با آنها از نزدیک سروکار دارم، به دیگران کمک برسانم. 
همان طور که سنم باالتر رفته است، بیشتر و بیشتر می فهمم که این یک 

مسئولیت واقعی ا ست که باید آن را صمیمانه و با آغوش باز پذیرفت. 
با گذشت زمان، دید شما نسبت به موفقیت و شکست چگونه 

تغییر کرده است؟ 
به عقی��ده من تفاوت در این اس��ت ک��ه در دوران جوانی ام، موفقیت 
احتماال برایم ارتباط تنگاتنگی با داده های بس��یار ملموس داش��ت. آیا 
حقوق س��االنه ام افزایش می یافت؟ فکر می کنم آن نقاط عطف با باالتر 
رفتن سنم، ناملموس تر شده اند. آیا من تفاوتی ایجاد کرده ام؟ آیا درنهایت 
توانایی خود، به درس��تی از عه��ده آن برآمده ام؟ آی��ا به خاطر آن از من 
قدردانی ش��د؟ فکر می کنم از ایجاد یک تاثیر ملموس تر، به سمت ایجاد 

یک تاثیر ناملموس تر رفته ام که با اعداد و ارقام فاصله دارد. 
آیا مشاوری به شما توصیه ای ارائه داده است که همچنان آن را با 

دل و جان  بپذیرید؟ 
هیچ گاه حس شوخ طبعی خود را از دست ندهید. من واقعا این توصیه 
را آویزه گوش کرده ام. همواره معتقدم باید به شما خوش بگذرد و اگر این 
اتفاق نیفتد، دلیلی برای انجام کار ندارید. اما توصیه ای که به من شد این 
بود هیچ گاه شوخ طبعی ات را از دست نده، چون به محض از دست دادن 
این حس، توانایی مذاکره را نیز از دست خواهی داد.  می توان عکس این 
مس��ئله را نیز درنظر گفت؛ به محض آنکه بدخلق شوید، توانایی مذاکره 
را از دس��ت می دهید. اگر بتوانید روحیه باالی خود را حفظ کنید، آن گاه 
توانایی حرکت درجهت مورد نیاز را در اختیار دارید. شما نمی خواهید به 
جایی برس��ید که مجبور به سرزنش ش��وید. عالوه براین برای بسیاری از 
مردم، رسیدن به موفقیت بسیار سخت تر است. این یک توصیه عالی ا ست 
که من س��عی می کنم تاحد امکان از آن پیروی کنم.  توصیه دیگری که 
به اندازه اداره مسئولیت های شغلی تان اهمیت دارد، این  است که خود شما 
باید مسیر شغلی تان را اداره کنید. هیچ کس این کار را برایتان انجام نخواهد 

داد. این احتماال بهترین توصیه ای است که تاکنون دریافت کرده ام. 
entrepreneur :منبع

بازاریابیخالق

کلید

شبکه های اجتماعی )تقریبا( تمام زندگی مردم را 
به خود اختصاص داده اند. 

 )Facebook( چند بار در روز به اکانت فیس بوک
یا اینستاگرام )Instagram( خود سر می زنید؟ من 
به ش��خصه روزی حداقل 20 بار وارد حس��اب خود 
می شوم و پس��ت های جدید را مطالعه می کنم. ولی 
برنده��ا باهوش ان��د و از ای��ن رفتار و ع��ادت مطلع 

هستند. 
به همین دلیل زمانی که به پروفایل دوس��ت خود 
مراجع��ه می کنید، احتماال با تبلیغ��ات یک برند در 

حاشیه تصویر مواجه خواهید شد. 
معموال به سادگی از کنار اکثر آنها عبور می کنیم، 
ولی برخی نیز توجه ما را به خود جلب می کنند. این 

تبلیغات به هدف خود دست یافته اند. 
ولی شاید نظر ش��ما به دالیل دیگری جلب شود. 
برای مثال، ش��اید ای��ن تبلیغات به اعتقادات ش��ما 
توهی��ن می کنن��د و ارزش های ش��ما را زیر س��وال 

می برند. 
برنده��ای کوچک و بزرگ هر روز در ش��بکه های 
اجتماعی مرتکب اشتباه می ش��وند و این اشتباهات 

در این دوره هرگز بخشیده نخواهند شد. 
هنگام��ی که برنده��ا میان خود و مش��تریان یک 
دی��وار ایج��اد می کنن��د، احتماال هم��ه در مورد آن 

صحبت و اظهارنظر خواهند کرد. 
این ش��ش شکست در ش��بکه های اجتماعی را به 
خاطر داشته باشید تا مجددا در تجارت خود مرتکب 

آنها نشوید. 
1. نیروی هوایی آمریکا: یانی/ لورل

بح��ث یانی/ لورل چند هفته پیش در ش��بکه های 
اجتماع��ی به وجود آمد. مردم پس از ش��نیدن یک 
فایل صوتی به دو جبهه تقس��یم ش��دند: افرادی که 

کلمه یانی و افرادی که کلمه لورل را می شنیدند. 
 Skittles.( برندهایی مثل اس��کیتلز، واربی پارکر
Warby Parker( و چن��د برن��د دیگ��ر با چنین 
تبلیغی وارد میدان رقابت ش��دند: »یانی یا لورل؟ آیا 
من تنها شخصی هستم که )نام برند( را می شنوم؟«
س��پس نیروی هوایی آمری��کا از خط قرمزها عبور 

کرد. 
در یک توییت که خیلی زود هم حذف شد، چنین 
جمله ای نوش��ته شد: »نیروهای طالبان در شهر فرح 
افغانس��تان مطمئنا صدای یانی یا لورل را به صدای 

شلیک هواپیماهای A۱0 ما ترجیح می دهند!« 
آنه��ا جنگ و نبرد را با ی��ک فایل صوتی اینترنتی 

خنده دار ادغام کردند. 
ش��ما می توانید هر نظری در مورد جنگ داش��ته 
باشید، ولی استفاده از چنین جمالتی مطمئنا اعتبار 

شما را زیر سوال خواهد برد. 
ای��ن پیام پس از انتقاد ش��دید کارب��ران حذف و 

نیروی هوایی آمریکا عذرخواهی کرد: 
ما بابت ارس��ال توییت قبلی عذرخواهی می کنیم. 
این یک اشتباه بود و قطعا به آن رسیدگی می شود. 

مراقب پیام های خود باشید.
تحت هیچ شرایطی با مسائل حساسی مانند جنگ 

و مرگ شوخی نکنید. 
از سوی دیگر، استفاده از زبان طنزآمیز برای اعالم 
یک خبر جدی نیز اش��تباه است. همیشه به ارتباط 

خبر با برند و زبان نگارش خود توجه داشته باشید. 
2. ترجیح میدهی: ریحانا

اس��نپ چت )Snapchat( پس از به روز رس��انی 
قالب خود و توهین به کاربران هرگز محبوبیت سابق 

خود را به دست نیاورد. 
یکی از ویژگی های اصلی قالب جدید، پش��تیبانی 
از تبلیغات بیش��تر اس��ت. اکنون برنده��ا می توانند 
تبلیغ��ات خ��ود را در می��ان پس��ت های کارب��ران 
ق��رار دهند. البته معموال تبلیغات با س��الیق ش��ما 
مطابقات خواهند داشت، ولی یک تبلیغ باعث ایجاد 

سروصدای زیادی شد. 
 »ک��دام یک را ترجیح می دهید: س��یلی به ریحانا 
 Slap Rihanna or( »یا مش��ت به کریس بروان؟
Punch Chris Brown( ک��ه ب��ه ضرب و ش��تم 
ریحانا توس��ط کریس براون در س��ال 200۹ اش��اره 

دارد. 
ب��ا وجود نارضایتی کاربران بابت به روز رس��انی ها، 
تاثیر این تبلیغ چند ده برابر ش��د! اس��نپ چت این 
بیانیه را پس از حذف تبلیغ منتشر کرد: »این تبلیغ 
پس از بررس��ی تیم کارشناس��ی ما، ب��ه دلیل نقص 
قوانین حذف ش��د. ما بالفاصله هفته گذشته و پس 
از کس��ب اطالعات الزم تبلیغ را ح��ذف کردیم و از 

کاربران عذرخواهی می کنیم.«
حتی انتشار این بیانیه نیز موجب افزایش کاربران 
نش��د. بین طنز و آسیب رس��انی مرز بس��یار باریکی 
وجود دارد و شما نیز باید به این مسئله توجه داشته 

باشید. 
ریحان��ا نیز با ارس��ال یک پس��ت در اینس��تاگرام 
نارضایت��ی خود را ابراز کرد. او یکی از تاثیرگذارترین 
افراد در صنعت موس��یقی اس��ت و انتشار این پست 
باعث ش��دت گرفتن انتقادات شد. ش��ما با تمسخر 
مس��ائل جدی و مباحث حس��اس تنها باعث نابودی 

وجهه و کاهش اعتبار خود خواهید شد. 
3. داو )Dove(: تغییر

معموال داو در تبلیغ��ات خود به حمایت از زنان و 
ترویج زیبایی های طبیعی و حقیقی می پردازد. 

این ش��رکت بیش از ۱0 س��ال از پلتفرم »زیبایی 

طبیعی« اس��تفاده کرد و در اکثر موارد نیز به شدت 
موفق بود. برای مثال تمرکز کمپین های موفقی مثل 
»طرح های زیبای��ی حقیقی« و »تکام��ل« بر ایجاد 

غرور در زنان و پذیرش ظاهر طبیعی قرار داشت. 
متاسفانه، یکی از پس��ت های اخیر این شرکت در 
فیس بوک باعث ایجاد انتقادات و اعتراضات بسیاری 
ش��د.  در این تبلی��غ، یک زن سیاهپوس��ت پس از 
مصرف لوس��یون بدن داو به یک زن س��فید پوست 

تبدیل می شود. 
ای��ن تبلیغ کامال با پیام برند، یعنی تمام زیبایی ها 
حقیق��ی هس��تند، در تضاد اس��ت زیرا ی��ک زن با 
اس��تفاده از یک محص��ول به ن��ژادی کامال متفاوت 

تغییر شکل می دهد. 
پیام ش��رکت کامال زیر سوال رفت، محبوبیت برند 
کاهش یافت و به مخاطبان بسیاری نیز توهین شد. 
زنان س��فید و سیاهپوست بس��یاری به این تبلیغ 
اعتراض کردند و این تبلیغ را توهینی بزرگ به تمام 
زنان جهان دانس��تند. داو تبلیغ را حذف و طی یک 

بیانیه از مردم عذرخواهی کرد. 
البته واضح اس��ت ک��ه عذرخواهی کافی نیس��ت 
و اکن��ون ما نیز می دانی��م که باید پیش از انتش��ار 
تبلیغات خود آنها را با دقت و وسواسی خاص بررسی 
کنی��م. تبلیغات نباید به هیچ عنوان نژادپرس��تانه یا 

توهین آمیز باشد. 
W. E. B. DuBois :4. اداره آموزش و پرورش

در این مورد، اداره آموزش و پرورش قصد داش��ت 
تا با یک توییت بر اهمیت آموزش تاکید کند. توییت 
عالی ب��ود، ولی یک مش��کل بس��یار کوچک وجود 

داشت. 
 DeBois به اشتباه DuBois در این توییت لغت

نوشته شده بود! 
با توجه به تاکید اداره آموزش و پرورش بر اهمیت 
خواندن، نوش��تن و ش��مارش صحیح، این اشتباه اثر 

بدی بر وجهه و اعتبار این سازمان گذاشت. 
دپارتم��ان با ارس��ال یک پی��ام بابت این اش��تباه 
عذرخواهی کرد، ولی حت��ی در پیام عذرخواهی نیز 

یک غلط امالیی وجود داشت و اوضاع بدتر شد! 

همیش��ه به امال و دستور زبان پیام های خود توجه 
داش��ته باش��ید و پیش از ارس��ال یک پس��ت آن را 
چندین بار بررس��ی کنید، شاید یک پست به قیمت 
نابودی اعتبار و وجهه ش��ما تمام شود! پس ویرایش 

را از یاد نبرید! 
 :)New York Times( 5. نیویورک تایمز

مارهای انسان نما
نیویورک تایمز به عن��وان یکی از روزنامه های برتر 
دنیا ش��ناخته می ش��ود، ولی حتی ای��ن روزنامه نیز 

قربانی شبکه های اجتماعی شده است. 
ش��اید انتظار داش��ته باش��ید که هیچ اشتباهی از 
جان��ب این روزنامه رخ ندهد و تم��ام متون پیش از 
انتش��ار چندین بار مورد بررس��ی قرار گیرند. خب، 
تیتر »ادعاهای اغراق ش��ده و گمراه کننده ترامپ در 

خصوص تجارت«یک استثنا است. 
مرورگ��ر رایانه ویراس��تار این تیت��ر، مجهز به یک 
افزون��ه به نام »ه��زاره به مارهای انس��ان نما« بود، 
ک��ه لغت »هزاره« را به »مارهای انس��ان نما« تغییر 
می داد. مردم پس از خواندن متن این خبر به ش��دت 

متعجب شدند. 
این خبر در وب سایت و تمام حساب های نیویورک 
تایمز منتش��ر ش��د و به همین دلیل در کانون توجه 

قرار گرفت. 
روزنامه و همچنین ویراس��تار طی پیامی بابت این 

اشتباه عذرخواهی کردند. 
حتی ش��رکت های بزرگ و حرف��ه ای نیز مرتکب 
اش��تباهات بزرگی می ش��وند، پس از این اشتباهات 
درس بگیرید و تمام م��وارد را به دقت و چندین بار 

بررسی کنید! 
6. استارباکس )Starbucks(: اسپرسوی بلوند

اس��تارباکس اخیرا در صدر اخبار قرار گرفته بود، 
ولی این کمپین بر موضوع ساده تری تمرکز داشت. 

چنانچه در اواخر س��ال گذش��ته به یکی از شعب 
اس��تارباکس مراجع��ه می کردید، احتم��اال با تبلیغ 
»اسپرسوی بلوند« جدید مواجه می شدید. این خبر 

در تمام شبکه های اجتماعی نیز پیچیده بود. 
مت��ن یکی از جالب تری��ن تحقیقات به این صورت 

بود: 
این ش��ما و این هم اسپرس��وی بلوند! چه کس��ی 
می گوید که اسپرس��و باید قوی باش��د؟ ما برای 43 
سال بر این جمله تاکید داشتیم. ولی ما استارباکس 

هستیم و دقیقا برعکس عمل خواهیم کرد. 
م��ن چندین بار این جم��الت را خواندم ولی هنوز 

معنای آنها را متوجه نمی شوم! 
من معنی کلی آن را درک کردم، ولی این جمالت 
و کلم��ات مبه��م هی��چ ارتباطی با محص��ول جدید 
شرکت ندارند. این تبلیغ به شدت مورد تمسخر قرار 

گرفت. 
استارباکس همچنان از این تبلیغ استفاده می کند 
و هیچ تغیی��ری صورت نگرفته اس��ت. این جمالت 
حتی در صفحه اصلی وب سایت شرکت نیز به چشم 

می خورند! 
ول��ی ما می توانی��م از این اش��تباه درس بگیریم و 
تبلیغات خود را به ش��کلی واضح و شفاف ارائه کنیم. 
پیش از ارس��ال یک پست یا انتشار یک تبلیغ، آن را 
برای عده ای محدود در خارج از ش��رکت بفرستید تا 
احتمال تمسخر یا تبدیل شدن تبلیغ به یک معما به 

حداقل ممکن برسد. 

 6 شکست بازاریابی در شبکه های اجتماعی
و درس هایی که از آنها خواهید گرفت
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ساخت یک شرکت از صفر: کجا هزینه و کجا 
صرفه جویی کنیم؟ 

ساخت یک ش��رکت از صفر به هیچ عنوان کار ساده ای نیست. من این 
کار را چندین بار انجام داده ام و می دانم که درس های زیادی از هزینه های 
شرکت، از فضای دفتر تا حقوق کارمندان و مالیات و بازاریابی، گرفته ام. ولی 
خوش��بختانه شما در این مس��یر تنها نخواهید بود. سوال اصلی این است: 
دقیقا کجا باید هزینه کنید؟ و بهترین و مقرون به صرفه ترین منابع موجود 

که به شما در ساخت یک تجارت عالی کمک خواهند کرد، چه هستند؟ 
ب��ه این نکات در خصوص هزینه ها و همچنین صرفه جویی ها در ابتدای 

کار خود توجه داشته باشید. 
شروع کار

ش��روع تجارت نخستین و مهم ترین قدم خواهد بود. شما برای این کار 
به پول نیاز دارید. من به کار انفرادی )و بدون س��رمایه گذاری( عالقه دارم 
و س��رمایه گذاران را در ادامه کار و پس از ایجاد یک ارزش ابتدایی دعوت 
خواهم کرد. ولی گاهی وام نیز گزینه مناس��بی اس��ت. اف��راد زیادی برای 
گرفتن وام به بانک مراجعه می کنند، ولی این روند هفته ها به طول خواهد 

انجامید. 
کارآفرینان می توانند از س��ایر گزینه های س��ریع و آسان استفاده کنند، 
به خصوص افرادی که سابقه بدحسابی یا بدهی ندارند. شرکت هایی مانند 
 Kabbage و Currency Capital، The Entrepreneur Fund
این کار را انجام خواهند داد. این ش��رکت ها رون��د تایید و اعطای وام را از 
طریق بررس��ی سوابق متقاضی در ابتدای کار، تسریع خواهند کرد. اعتبار 

متقاضی، پس از دریافت اطالعات اولیه، بررسی خواهد شد. 
 Currency مدیرعام��ل   ،)Jared Takeuchi( تاکئوچ��ی  ج��رد 
Captial، می گوید: »اعتبار متقاضیان واجد شرایط معموال در عرض چند 

دقیقه تایید خواهد شد«. 
Currency Capital یک پلتفرم متشکل از چند اعطاکننده وام است، 
که هر یک دارای ش��رایط خاص خود هستند و به این ترتیب متقاضی به 
مناسب ترین مورد معرفی خواهد شد. روند کار به سرعت طی خواهد شد 

و متقاضی می تواند از وام های ۵000 تا 2 میلیون دالری استفاده کند. 
ایجاد برند

جلوه های بصری بخش مهمی از برند ش��ما خواهند بود. این یعنی یک 
لوگوی قدرتمند که حتی به نام کامل شرکت نیز نیازی ندارد. برای مثال، 
همه با نش��ان های معروف م��ک دونالد )Mc Donald( و اس��تارباکس 
)Starbucks( آشنا هستند. یک لوگوی قدرتمند باعث ایجاد مشروعیت 
خواهد ش��د و همچنین قابلی��ت »تصاحب« کاال یا خدمات را به دس��ت 

خواهید آورد. 
چطور یک لوگوی خوب داش��ته باش��یم؟ ش��ما برای انجام این کار به 
اس��تخدام یک طراح گرافیک حرفه ای یا جست وجو در میان صدها طرح 
آم��اده و یافتن طرح م��ورد نظر خود نیازی نخواهید داش��ت. این یکی از 
مواردی اس��ت که می توانید هزینه کمتری را ب��ه آن اختصاص دهید و از 
روش های ارزان قیمت بهره ببرید. گرچه س��ال ها )البته امیدواریم!( از یک 
لوگو استفاده خواهید کرد، ولی شما می توانید با استفاده از چند ابزار ساده 
آنالی��ن لوگوی دلخواه خود را به راحتی طراحی کنید. چندین برنامه ارزان 
قیمت و س��اده برای این کار وجود دارد و ش��ما می توانید بدون پرداخت 
هزینه ای س��نگین و در کمترین زمان ممکن یک لوگوی حرفه ای و خوب 

داشته باشید. 
برنامه ریزی برای حسابداری

شما احتماال به تجارت بیشتر از حسابداری و امور مالی عالقه دارید. البته 
حسابداری همچنان به عنوان یکی از جنبه های حیاتی شرکت شما به کار 
خود ادامه خواهد داد. پس شما باید در ابتدای کار یک حسابدار استخدام 

کنید، یا به تنهایی این وظیفه را برعهده بگیرید. 
احتم��اال در آین��ده نزدیک و به خصوص پس از رش��د ش��رکت، به یک 
حس��ابدار نیاز خواهید داش��ت. ولی نرم افزارهای حسابداری در ابتدای کار 
برای شما کافی خواهند بود. طبق گفته Investopedia در مورد مالیات، 
»نرم افزارهای آماده س��ازی مالیات، روند کار را بس��یار سریع و آسان انجام 
خواهند داد. افرادی که دارای منابع درآمد یا سرمایه گذاری کمی هستند، 

معموال به کمک یک حسابدار نیازی نخواهند داشت.«
در نهایت، مسئله استخدام یک حسابدار به پیچیدگی مدل تجاری شما 
وابسته خواهد بود. چنانچه به کمک نیاز دارید، یک جفت چشم اضافی و 
با تجربه، یک حسابداری استخدام کنید، ولی اگر سیستم مالی پیچیده ای 

ندارید، یک نرم افزار ارزان قیمت نیز کافی است. 
طراحی دفتر

اکنون و در دنیای دیجیتال، کارهای بسیاری از طریق اینترنت قابل انجام 
اس��ت. شرکت های ساختمانی شاید این گزینه را در اختیار نداشته باشند، 
ولی ش��رکت های تجارت الکترونیک و سایر خدماتی که از طریق اینترنت 

فعالیت می کنند، شاید به یک دفتر احتیاجی نداشته باشند. 
شرکت های بسیاری از راه دور کار می کنند و کارمندان نیز از اقصی نقاط 
جهان اس��تخدام می ش��وند. من، به لطف ابزارهای مختلف و فرهنگ های 

متمرکز بر نتیجه، سه شرکت را از راه دور کنترل می کنم. 
چنانچه ش��ما )و تیم ش��ما( قابلی��ت دورکاری را داری��د، می توانید از 
نرم افزاره��ای مدیریت پروژه و پلتفرم ه��ای جریان کار آنالینی بهره ببرید 
که کیفیت ارتباط و نتایج کار افراد را افزایش می دهند. تجارت های آنالین 
همچنین گزینه های بیش��تر و بهتری برای اس��تخدام در اختیار خواهند 
داشت، زیرا دفاتر باید افراد بومی و ساکن همان شهر را استخدام کنند، ولی 

تیم های آنالین از این قاعده مستثنا هستند. 
برنامه ریزی برای بازاریابی

بازاریابی نیز یکی از بخش هایی اس��ت که بای��د در صورت امکان در آن 
صرفه جویی کنید. در یکی از مقاله های کارآفرینی در مورد کاهش هزینه، 
پیشنهاد »تقسیم هزینه ها با سایر صاحبان تجارت« مطرح شده بود. مقاله 
چنین پیشنهاد می کند: »تقسیم هزینه تبلیغات و بازاریابی با تجارت های 
همسایه، تبلیغ یک فروش خیابانی با کمک یکدیگر، یا ارتقای کیفیت اتحاد 
بازاریابی از طریق به اشتراک گذاری لیست های پستی، کانال های توزیع و 

تامین کنندگان فروشنده کاالها یا خدمات تکمیلی.« 
تجارت ه��ای آنالین باید به بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی نیز توجه 
داشته باشند. آنها با کمک شبکه های اجتماعی که مخاطبان به صورت فعال 
در آنه��ا حضور دارند، کاربران را در جریان تالش ها قرار دهند و همچنین 

انتقادات و پیشنهادات مختلفی دریافت کنند. 
اگر قصد شروع یک تجارت را دارید، مجبور نیستید در هر مرحله مقدار 
زیادی پول خرج کنید و انتظار داشته باشید که این هزینه ها باعث بازگشت 
سرمایه خواهند شد. چنانچه قدرت انجام کاری و کاهش هزینه ها را دارید، 

حتما شانس خود را آزمایش کنید! 

کلیــد

مترجم: نیما جوادی 

این یک رویای همیش��گی اس��ت: ط��ی روز یک 
کس��ب و کار موفق را اداره و سپس شب هنگام اوقات 
فراغتت را در کنار خانواده ای گرم و صمیمی سپری 
کنی. بس��یاری از کارآفرینان با داشتن این هدف در 
ذهن روزها س��خت کار می کنند، اما دستیابی به آن 
چندان آس��ان نیست. برای نمونه، مارتا استوارت که 
به عنوان یک گرو )آموزگار مذهبی( اس��م و رس��می 
به هم زده، اخیرا در مصاحبه با س��ی ان ان اقرار کرد 
که به دلیل پیشرفت شغل روبه رشدش مشتاقانه به 

زندگی زناشویی خود خاتمه داده است. 
ام��ا هم��ه کارآفرین��ان مای��ل نیس��تند نیمی از 
رویای ش��ان )خان��واده( را ب��رای دس��تیابی به نیمه 
دیگر )کار( رها کنند. تجربه ش��خصی به من نش��ان 
داده اس��ت که اگر زندگی خانوادگی ش��ما در رنج و 
مضیقه باشد به این دلیل که شغل تان نیازمند توجه 
بیش��تری است، شما راضی و خش��نود نخواهید بود، 

مهم نیست که چقدر در کارتان موفق باشید. 
زمانی که درگیر راه اندازی کس��ب وکار نوپای خود 
بودم، همس��رم ه��م درگی��ر مطالعه ب��رای امتحان 
وکالت بود و اندکی بعد متوجه ش��دیم که نخستین 
کودک مان در راه اس��ت. ناگهان زندگی خانوادگی ام 
بس��یار پراس��ترس و تنش زا ش��د تا حدی که بیش 
از ت��وان یک صاح��ب کس��ب و کار نوپا ب��ود. خوب 
می دانستیم که باید کاری می کردیم تا من بتوانم بر 
کسب و کارم متمرکز باشم و مطمئن شوم که از جنبه 

مادی در رفاه هستیم. 
راه حل - که خوب هم جواب داد - مصالحه ای بود 
میان من و همسرم که طبق آن ما به یکدیگر زمان و 
فضای کافی می دادیم تا هرکدام بر اهداف مان تمرکز 
کنیم - من بر کس��ب و کار تازه تاسیسم و همسرم بر 

امتحان وکالتش. 
خوش��بختانه آنقدر خوش شانس بودم که همسرم 
شرایط را به خوبی درک می کرد و آنقدر عاقل و بالغ 
بود که نسبت به موقعیت رویکردی معقول و منطقی 
اتخاذ کند. تا امروز همس��رم ب��ه خوبی می داند من 
هرکاری می کنم ریشه در هدفم دارد که نمی خواهم 
مش��غله های کاری به ما آس��یب برس��اند، نه آسیب 

فردی و نه آسیبی به زندگی زناشویی. 
بنابرین ب��ا تکیه بر تمام چیزهای��ی که آموخته ام 
می گوی��م، ج��دا از مس��ئله انتخاب همس��ر خوب، 
می توانم این چهار عادت را به ش��ما پیش��نهاد کنم 
و اطمینان می دهم که با رعایت این موارد می توانید 
تعادل میان وظایف ش��غلی و زندگی خانوادگی تان 

را حفظ کنید. 
1- برنامه ریزی انعطاف ناپذیر روزانه خود را 

کنار بگذارید 
جدی می گویم. اگر درم��ورد انجام کارهای تان در 
زمان معین خیلی س��ختگیر باش��ید، نمی توانید در 
زمان الزم تغییری در برنامه های تان ایجاد کنید. من 
آموخت��ه ام که براس��اس نیازی که تی��م از من دارد، 
به س��رعت از کاری ب��ه کار دیگر ب��روم. اگر دریابم 

ک��ه یک��ی از کارمندانم در پای��ان روز به چیزی نیاز 
دارد، می فهمم وقت آن اس��ت ک��ه تغییر رویه دهم 

و کارهای دیگرم را ساعت ها بعد به اتمام برسانم. 
اگر شما در نیمه شب به حداکثر کارایی می رسید، 
وقت��ی ک��ه دنی��ا در خواب اس��ت، مهم نیس��ت. از 
ساعت های پربار و حاصلخیزتان نهایت بهره را ببرید 
و نگران انعطاف پذیری در س��اعات کاری تان نباشید. 
م��ن هرگز تم��ام کارهای��م را با یک فرم��ول پیش 
نمی ب��رم و معتق��دم که تقریبا تمام��ی کارمندان به 

ساعات کاری منعطف نیاز دارند. 
من کاری ک��ه به دیگران توصی��ه می کنم، خودم 
انجام می دهم. ش��رکت هایی چون شرکت ایتنا، دل 
و آم��ازون برای تیم های کارمندان ش��ان این قابلیت 
را فراهم کرده اند تا ب��ا توانایی های گوناگون و از راه 
دور کارهای ش��ان را انجام دهند. برای مثال شرکت 
ایتن��ا چهار گزینه متفاوت برای س��اعات کاری و نیز 
آموزش از راه دور فراهم کرده است تا به کارمندانش 
کمک کند س��اعات کارش��ان را با سبک زندگی شان 

تطبیق دهند. 
2- فعالیت های خانوادگی را در اولویت قرار دهید 
ب��رای توجیه دی��ر رس��یدن ها و غیبت های تان در 

خانواده از جمله همیش��گی »س��رکار گرفتار شدم« 
اس��تفاده نکنید. ب��ه تقویم خانوادگی توجه داش��ته 
باش��ید؛ س��عی کنی��د در فعالیت های ف��وق برنامه 
فرزندتان حضور داش��ته باش��ید، در تولد همسرتان 
ی��ا هر روی��داد مهم دیگری ش��رکت کنی��د؛ برنامه 
همه جانبه و دقیقی بریزید تا آخرین س��اعت سخت 
کار کنید و در زمان مقرر محل کارتان را ترک کنید. 
پیام ها، ایمیل ها و چت های تان را بی صدا )س��ایلنت( 
کنید یا هرچیز دیگری که حواس شما را از کار پرت 
می کن��د کنار بگذارید تا بتوانید کارتان را تمام کنید 
و به موقع کار را ترک کرده و در کنار خانواده باشید. 
با همس��رتان دایم ش��ب ها بیرون بروید و هیچ گاه 
طوری برنامه ریزی نکنید که وقت شما کنار خانواده 
را بگیرد. من ش��خصا هرهفته ی��ک برنامه بیرون با 
همس��رم دارم تا بتوانم دایما ب��ا او ارتباطی نزدیک 
و صمیمی داش��ته باش��م. یک ش��ب بیرون رفتن با 
خانواده و فراغت از کار می تواند مش��کالت بس��یاری 
را حتی پیش از آنکه چهره بنماید، حل و فصل کند.  
الزم نیست هربار به رستوران های گران قیمت بروید: 
تنه��ا کنار هم وقت بگذرانید و در م��ورد خانه، کار، 
اخبار، سرگرمی ها و هرچیز دیگری که هر دو دوست 

دارید صحبت کنید. این کار به ش��ما کمک می کند 
تع��ادل الزم میان خان��ه و کار را برقرار کنید و باقی 

هفته کاری متمرکز بمانید. 
3- روزهای بیماری و ناخوشی کار نکنید 

روزهایی که حال خوبی ندارم و نمی توانم روی کار 
تمرکز کنم، به بدنم گوش می کنم و یک یا دو روزی 
مرخص��ی می گیرم تا بهتر ش��وم. هی��چ کاری جایز 
نیست. حتی اگر شما هم مانند من در جهانی از ابزار 
و وس��ایل الکترونیکی گرفتار هستید، هنگام بیماری 
بای��د این اب��زار را کنار بگذارید. وقتی حال خوش��ی 

ندارید قادر به تصمیم گیری منطقی نخواهید بود. 
اگر نتوانید هنگام بیماری از لحاظ جسمی و فکری 
استراحت کنید، نه فقط برای سالمتی تان مضر است، 
بلکه به کس��ب و کارتان هم آسیب می رساند. مطمئنا 
اگر کارکنان یک شرکت سرکار نروند، شرکت متضرر 
خواهد ش��د. اما اگر سرکار باشند، اما تمرکز نداشته 
باشند چه؟ کار کردن در زمان بیماری )که پرزنتیسم 
نامیده می ش��ود( ی��ا در زمانی که ف��رد کارایی ندارد 
برای شرکت گران تمام می شود. شرکت کنندگان در 
یک نظرس��نجی گزارش دادند که تقریبا ۵8 روز در 
س��ال را با پرزنتیس��م از دس��ت می دهند، رقمی که 

بسیار باالتر از چهار روز غیبت از کار است. 
4- بر سر شکست هایتان به فکر فرونروید 

هرکسی اشتباه می کند، اما واکنش شما به شکست 
راه ش��ما را به س��مت موفقیت تعیین می کنید. هر 
شکس��تی با خ��ود ش��فافیتی دارد ک��ه از تکرار آن 
جلوگیری می کند. از اش��تباهات تان درس بگیرید - 
اش��تباهات کاری و خانوادگی- و با توانمندی از آنها 
گذر کنید. تکرار اشتباهات و افسوس خوردن به حال 
خ��ود، تعادل زندگ��ی و کار را برهم می زند. وقتی به 
اشتباهی در گذش��ته فکر می کنید و حواستان پرت 
اش��تباهات گذشته است، نمی توانید به عنوان والدین 
یا همسر در کنار خانواده حضور موثر داشته باشید. 
اگر در کاری که انجام می دهید مهارت دارید، این 
مهارت ادامه خواهد یافت. جف بزوس، مدیر ارش��د 
آمازون، هم به نوبه خود دچار اشتباهاتی شده است 
- از جمله عملکرد نامناس��ب تلفن همراه آمازون که 
میلیون ها خسارت به دنبال داشت- اما وی و شرکت 
آم��ازون همچنان در صدر صنعت تجارت الکترونیک 
قرار دارند. نباید انتظار داش��ته باش��ید در نخستین 
تالش تان ب��ه مهارت و کمال مطلوب دس��ت یابید، 
باید بیاموزید که رسیدن به کمال مطلوب طی زمان 
میسر می شود. تعادل بخشیدن به شغل و زندگی کار 
دش��واری است و ش��ما طی زمان بهتر این مهارت را 
کسب خواهید کرد. در حال حاضر برای خوب بودن 

تالش کنید، نه برای بی نقص بودن. 
روی��ای زندگی مطلوب ب��رای هرکدام از ما ش��کل 
متفاوت��ی دارد. برخ��ی خانه ای روس��تایی را تجس��م 
می کنند با چوب پرچین های سفیدرنگ و برخی دیگر 
آپارتمان لوکس و مجللی در شهر را تصور می کنند. اما 
هم��ه ما آرزوی تعادلی حقیقی می��ان کار و خانواده و 
دوستان را در سر داریم. برقراری چنین تعادلی نیازمند 
زمان و تالش فروان اس��ت، اما با کمک این چهار شیوه 

خواهید توانست رویای تان را به حقیقت بدل کنید. 
entrepreneur :منبع

4 عادتی که به من کمک کرد تا کسب وکار موفقی راه اندازی کنم 

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

دنیل ویزلی
Quote. com موسس و مدیر ارشد وب سایت

مترجم: سعیده کریمی
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اخبار

کرج- خبرنگار فرصت امروز- استاندار البرز با بیان اینکه میز 
خدمت بخشی از حقوق شهروندی است  و باید دید که ارباب رجوع 
از ما  چه می طلبد، گفت: این میز باید ارباب رجوع را از سرگردانی 
خارج کرده و به طور ش��فاف  به کار ارباب رجوع س��رعت ببخشد. 
محمدعلی نجفی در جلس��ه ستاد صیانت از حقوق شهروندی که 
صبح امروز با حضور مدیران دس��تگاه های عضو این ستاد در سالن 
شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد، اظهار داشت: میز خدمت 
بخشی از حقوق شهروندی است  و باید دید که ارباب رجوع از ما  چه 
می طلبد. وی افزود: باید ببینیم مردم از ما چه می خواهند و اینگونه 
نباشد که  این موضوع به عنوان یک بخشنامه و دستورالعمل بوده ولی 
به آن  عمل نشود. استاندار البرز با بیان اینکه میز خدمتی که دولت و 
رئیس جمهور بر آن تاکید دارد میزی است که خدمت انجام می دهد، 
بیان کرد: این میز باید ارباب رجوع را از سرگردانی خارج کرده و به 
طور شفاف  به کار ارباب رجوع سرعت ببخشد. نجفی با بیان اینکه 
بحث نظارتی میز خدمت توسط حوزه معاونت اجتماعی و سیاسی 
پیگیری شود، بیان کرد:  میز خدمت در فرمانداری و زیرمجموعه و 
همه بخش های تابعه و همه دستگاه های  نظامی، انتظامی و انقالبی 

و ش��رکت هایی که به دولت وصل هس��تند و از امکانات دولتی به 
هر نحوی استفاده می کنند باید به دقت رصد شده تا اجرایی شود. 
استاندار البرز با بیان اینکه کارشناس مستقر در میز خدمت ادارات 
باید تسلط و اشراف کامل بر قوانین و مقررات، توانایی کافی در رفع 
مشکالت و هدایت ارباب رجوع به بخش های مختلف داشته باشد، 
عنوان کرد: تاکید من برای میز خدمت اس��تانداری این اس��ت که 
شخص مس��ئول در میز خدمت همه بخش ها و حوزه های مرتبط 
را ش��ناخته و بتواند ارباب رجوع را به بخش های مختلف رهنمون 

س��ازد. نجفی با بیان اینکه اگر نیروی حرفه ای برای قرار گرفتن در 
میز ادارات نیست باید نیروی حرفه ای آموزش داده شود، عنوان کرد: 
هدایت مراجعین موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. 
وی با بیان اینکه در این روزهای عزیز با هم عهد ببندیم که شرایطی 
ایجاد کنیم که ارباب رجوع دردس��ر کمت��ری برای انجام کار خود 
بکشد، تصریح کرد: برای انجام کار نباید همیشه سازمان های نظارتی 
را بهانه کرد و گفت که این سازمانها اجازه نمی دهند؛ ما باید کار خود 
را انجام دهیم. نجفی با بیان اینکه پنجره واحد در سازمان های دارای 
ارباب رجوع که به کار کارشناسی تخصصی تری نیاز دارد باید اجرایی 
شود،گفت: پنجره واحد بخشی از میز خدمت است و در پنجره واحد 
باید ظرف ۱0 روز پاسخ ارباب رجوع داده شود و میز خدمت بخش 
تکمیل کننده پنجره واحد اس��ت تا ارباب رجوع کمتر در طبقات و 
اتاق ها بگردد. استاندار البرز با بیان اینکه ممکن است در نوع کار و 
س��رگردانی ارباب رجوع در ادارات کارهای دیگری اتفاق بیفتند که 
زیبنده نظام و انقالب و دولت نیست، افزود: تاکید دارم که در مورد 
رعایت حقوق شهروندی، میز خدمت در همه دستگاه ها اجرا شده تا 

وقت کمتری از ارباب رجوع گرفته شود.

اصفهان- قاسـم اسـد- اعضاي ش��وراي عال��ي برنامه ریزي 
جشنواره بین المللي فیلم هاي کودکان و نوجوانان به همراه مدیر 
کل فرهنگ و ارش��اد اسالمي استان اصفهان و تني چند از اعضاي 
شوراي شهر اصفهان با شهردار اصفهان  دیدار و گفت و گو کردند. 
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه اي شهرداري اصفهان، قائم مقام 
بنیاد س��ینمایي فارابي و عضو ش��وراي سیاستگذاري جشنواره در 
این نشست اظهار داش��ت: تعیین خط مشي و مقررات برگزاري و 
تصویب بودجه هر دوره از جش��نواره، بررسي و تصویب برنامه هاي 
کلي جش��نواره، تدوین و تصویب ضوابط مالي و دستورالعمل هاي 
اجرایي، درآمدي و هزینه اي هر دوره، تدوین و تصویب بخش��نامه 
ها، طراحي برنامه ها و بزرگداشت ها از وظایف و اختیارات شوراي 
عالي برنامه ریزي جشنواره بین المللي فیلم هاي کودکان و نوجوانان 
اس��ت. حبیب ایل بیگي، با بیان اینکه اعتبار این دوره از جشنواره 
6 میلیارد تومان پیش بیني ش��ده اس��ت، تصریح کرد: ۵0 درصد 
این مبلغ توسط شهرداري اصفهان و ۵0 درصدمابقي توسط بنیاد 
س��ینمایي فارابي تأمین خواهد ش��د.  وي با بیان اینکه الزمه یک 
جش��نواره حرفه اي اکران فیلم ها در س��الن هاي سینما و رعایت 
اس��تانداردهاي الزم است، اضافه کرد: با این وجود براي مردمي که 
موفق به تهیه بلیط نش��ده و در برنامه هاي اصلي شرکت نخواهند 
کرد اکران فیلم در حاش��یه جشنواره در نظر گرفته شده تا آنها نیز 
به صورت رایگان بتوانند به تماشاي فیلم هاي جانبي بنشینند که 
از آن جمله مي توان به نمایش شبانه فیلم هاي خاطره انگیز براي 
خانواده ها در فضاهاي باز مانند میدان نقش جهان اشاره کرد.   ایل 
بیگي بیان داش��ت: یکي از نارضایتي هاي سینماگران و هنرمندان 
اصفهاني دیده نش��دن آنها در جشنواره سال هاي گذشته بوده که 

در این دوره، برنامه هاي ویژه اي براي آنها در نظر گرفته مي شود 
که بخش زیادي از گله مندي هاي آنان را کاهش دهد.  وي گفت: 
از دیگر برنامه هاي پیش بیني ش��ده براي جش��نواره، اضافه شدن 
گذرشادي در چهارباغ است که فضاي شاد جشنواره را به این محور 

فرهنگي تسري خواهد داد. 
پایدار سازي و تمرکز زدایي از سیاست هاي اصلي این دوره 
معاون شهردار اصفهان و دبیر اجرایي جشنواره بین المللي فیلم 
ه��اي ک��ودکان و نوجوانان نیز در ادامه این نشس��ت با بیان اینکه 
چهار سیاست اصلي براي برگزاري جشنواره تدوین شده، اظهار کرد: 
پایدارس��ازي جشنواره در اصفهان، حرفه اي گري، تمرکز زدایي از 
تهران و مهاجرت معکوس از جمله سیاست هاي تعیین شده براي 
برگزاري این دوره از جش��نواره اس��ت که با سیاس��ت هاي شوراي 
اسالمي شهر اصفهان نیز همخواني دارد.  محمد عیدي تصریح کرد: 
همه مناطق شهري باید درگیر جشنواره شده تا مناطق و کودکان 
محروم نیز بتوانند در این رویداد س��هیم بوده و فیلم ها را مشاهده 
کنند. همچنین با نگاه "مرکز- پیرامون" باید فیلم هاي جشنواره 

در شهرستان هاي اس��تان که داراي سینما هستند نیز به نمایش 
دربیاید.

تصویب بودجه جداگانه براي جشنواره براي نخستین بار 
رییس کمیسیون فرهنگي شوراي اسالمي شهر نیز در ادامه این 
نشس��ت با بیان اینکه براي نخستین بار براي جشنواره بین المللي 
فیلم هاي ک��ودکان و نوجوانان، مصوبه بودجه جداگانه اي در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت، اظهار کرد: همچنین مصوبه توس��عه صنعت 
س��ینما و توس��عه صنایع خالق براي این دوره جشنواره به منظور 
بس��ط تخصص گرایي و حرفه اي گري در نظر گرفته ش��ده است. 
فریده روش��ن تصریح کرد: برنامه هاي جنبي جشنواره را مي توان 
یک هفته پیش از ش��روع جشنواره به اجرا در آورد تا اطالع رساني 
خوبي پیرامون آن صورت گرفته و فضاي شهر و ذهنیت مردم براي 

برگزاري این رویداد آماده شود. 
اکران فیلم در مناطق حاشیه اي شهر 

حجت االس��الم محمد علي انصاري، مدیرکل فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي استان اصفهان نیز در این نشست پیشنهادهایي مانند چاپ 
کتاب از هنرمندان حوزه کودک و نوجوان اس��تان اصفهان، افزایش 
تعداد سینماهاي تحت پوشش استان براي نمایش فیلم ها، اکران 
فیلم هاي جانبي یا اصلي در ش��هرهاي زلزله زده مانند کرمانشاه، 
توجه به بحران کم آبي و خشکسالي در برنامه هاي جشنواره و اکران 
فیلم ها در شهرک هاي اقماري اصفهان را ارایه کرد.  گفتني است؛ 
سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از 
8 تا ۱4 شهریورماه س��ال جاري برابر با 30 آگوست تا ۵ سپتامبر 
20۱8 در دو بخش ملی و بین المللی بر اس��اس شرایط و مقررات 

زیر در شهر تاریخی اصفهان برگزار می شود.

قم- خبرنگار فرصت امروز- شهردار منطقه هفت از بهره برداري 
از پروژه پیاده راه ارم همزمان با عید س��عید فطر خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی ش��هرداری قم، علیرضا اقبالیان با اشاره به ویژگي هاي 
اح��داث پروژه پیاده راه ارم، اظه��ار کرد: عملیات اجرایی این پروژه با 
مس��احتی بالغ بر ۱0 هزار متر مربع از آذرماه سال گذشته آغاز شد 
که از جمله دس��تاوردهاي این پروژه کاهش بحران زیست محیطي، 
محدودیت ترافیکي، عدالت اجتماعي، افزایش کیفیت زندگي، بهبود 
وضعیت اش��تغال و رونق اقتصادي اس��ت. شهردار منطقه هفت قم 
خاطرنشان کرد: توس��عه اجتماعي شهري، ارتقاي ایمني و پایداري 
زیرساخت هاي شهري از دیگر مزیت هاي این پروژه است که در نتیجه 
آن شهري شاداب و پویا ایجاد مي شود. اقبالیان با اشاره به مشکالت 
ترافیکي خیابان ارم، گفت: با اجراي این پروژه ش��هروندان به آساني 

مي توانند در فضاي موجود گام بردارند و براي زیارت به حرم حضرت 
معصومه)س( نیز مشرف ش��وند. وي عنوان کرد: تخریب و آسفالت 
پروژه به مدت هفت روز انجام ش��د، باغچه اي که در محدوده پروژه 
300 مت��ر مربع ب��ود اکنون به ۱00 متر مربع تبدیل ش��ده و 2۵0 

درخت نارون و 4۵0 کاج کاش��ته شده و به طور مستمر باغچه ها در 
حال گلکاري و بازکاشت است. شهردار منطقه هفت قم با بیان اینکه 
38 پایه چراغ نصب شده که روشنایي مسیر را تأمین مي کند، گفت: 
43 س��طل زباله نصب ش��ده و 37 نیمکت تک و ۱62 متر نیمکت 
قوس��ي شکل با رویه چوب در حال نصب است. اقبالیان خاطرنشان 
کرد: بهسازي و نوسازي شبکه تأسیسات شهري مانند آب، برق، گاز و 
تلفن در طول مسیر انجام شد. وی عنوان کرد: در زمان اجراي طرح 
با تعامالت با آستان حضرت معصومه)س( و استقرار خودروهاي نفر بر 
از ابتداي چهار راه بازار تا حرم خدمت رساني به زائران انجام شد و با 
تعامل با سازمان تاکسیراني تعدادي دستگاه ون در خیابان چهارمردان 
مستقر شد تا مسافران را از ابتداي خیابان چهارمردان به تقاطع عمار 

یاسر منتقل کنند. 

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- محمد حضرت پور، ش��هردار 
ارومیه با اش��اره به اینکه ش��هروندان در اداره کرد شهر نقش دارند و 
مشارکت آنها در تامین درآمدها  برای داشتن شهری زیبا و آباد بسیار 
مهم است، ابراز کرد:  مشارکت مردم در  تامین هزینه شهری چون 
پرداخت مبالغی از بابت جمع آوری پس��ماندهای شهری، که در این 
خصوص فیش��هایی به صورت تجمیع شده  برای پرداخت به منازل 
ارسال می شود . حضرت پور با بیان اینکه درآمدهای شهری ارومیه از 
قبیل عوارض در سال گذشته تنها 6 میلیارد تومان  بود، بیان کرد:  از 
شهروندان درخواست  می کنیم که دست شهرداری را در تحقق این  
امر مهم بگیرند تا شهرداری در ارائه خدمات خود به مردم با مشکل 
مواجه نشود. وی  با اعالم خبرآغاز توزیع فیشهای عوارض نوسازی و 
پس��ماند از ۵ تیر ماه  سال جاری به منازل شهروندان بیان کرد: این 

فیش ها تجمیع شده جهت پرداخت عوارض بر اساس  قیمت منطقه 
به صورت پرداخت های سه ماه به منازل شهروندان ارسال می شود. 
شهردار ارومیه افزود:  در حال حاضر  بیشتر درامدهای شهرداری  از 

ماده ۱00 و عوارض نوسازی حاصل می شود و در این بین درامدهای 
حاصله از پروانه های  ساختمانی بسیار کم رنگ شده است . وی به  
تاخیر 3 ماهه درپرداخت های  حقوق  کارمندان شهرداری  اشاره کرد 
و گفت:  درامدهای ش��هرداری بسیار پایین امده است بطوریکه  که 
درآمدهای حاصله از  ۵ منطقه ش��هری روزانه به ۵0 میلیون تومان 
رسیده است و در حال حاضر 7 میلیارد تومان در پرداخت حقوق طی 
هر ماه  کسری داریم  که در این بین نقش مشارکت مردم در تامین 
درآمدها  از قبیل پرداخت عوارض بیش از پیش احس��اس می شود. 
شهردار ارومیه با اشاره به ایجاد درامدهای پایدار چون  سرمایه گذاری، 
بیان کرد:  در حال حاضر چند پروژه سرمایه گذاری درشهر ارومیه در 
دست اجرا است  که درامدهای  حاصل از آن در سالهای آینده به ثمر 

خواهد نشست و باعث رونق اقتصادی شهر خواهد شد.

مشـهد - صابر ابراهیم بـای - رییس امور HSE ش��رکت گاز 
خراس��ان رضوی ضمن تبریک فرارسیدن هفته جهانی محیط زیست به 
دوستداران زندگی سالم و بانشاط، برنامه ریزی برای افزایش دانش زیست 
محیطی کارکنان در سال جاری را از مهمترین برنامه های امور متبوع خود 
طی س��ال ۹7 اعالم کرد. محمد ایمانی فر در گفتگو با خبرنگار ما ضمن 
تاکید بر ترویج و گسترش فرهنگ محیط زیستی از طریق آموزش و آگاهی 
بخش��ی درون سازمانی و توسعه مسوولیت های محیط زیستی در سطح 
جامعه اظهار کرد: مهم ترین رسالت و هدف محیط زیست امور HSE گاز 
خراسان رضوی، اجرای قوانین، الزامات و مقررات سازمان محیط زیست ، 
HSE وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران در کلیه سطوح و فرایندهای 
جاری است. وی در ادامه به تشریح اقدامات امور hse شرکت گاز استان 
در بحث محیط زیست طی سال گذشته پرداخت و افزود: پایش و اندازه 
گیری ش��دت صوت در فنس ایس��تگاههایTBS و گازهای خروجی از 

دودکش هیترهای ایستگاههایCGS توسط آزمایشگاه معتمد سازمان 
محیط زیست، اندازه گیری مساحت فضای سبز موجود در سطح مناطق 
و نواحی اس��تان، اجرای ش��بکه آبیاری قطره ای در تعدادی از ادارات در 
نواحی اس��تان، بررسی و تایید حرایم محیط زیستی در کروکی تحصیل 
زمین ایس��تگاههای CGS وTBS ، اجرای الزمات مدیریت پس��ماند 

ش��امل: جم��ع آوری و بوزدایی از بش��که های خالی ادران��ت موجود در 
س��طح اس��تان و پیگیری جهت فروش این ضایعات از مهمترین فعالیت 
های انجام شده است.وی ادامه داد: همچنین تهیه و توزیع برچسب مواد 
زائد خطرناک برای تعدادی از بشکه های خالی ادرانت، خریداری ظروف 
جمع آوری پسماندهای شهری به منظور تفکیک پسماند از مبداء، تهیه 
و توزیع تابلوهای گالوانیزه " نحوه پاکسازی محیط زیستی محوطه آلوده 
به ادرانت"، اصالح و تغییر در فرم ثبت ماهیانه میزان ضایعات تولیدی در 
سیستم اتوماسیون بر اساس کد بندی ابالغی پسماندها از سوی شرکت 
مل��ی گاز ایران، تعیی��ن روش مدیریت کلیه پس��ماندهای ویژه و عادی 
صنعتی، آموزش محیط زیستی نیروهای رسمی و پیمانکاری و..، بازدید 
محیط زیستی مستمر از ادارات، تاسیسات و پروژه ها، شرکت در جلسات 
مدیریت کربن و انرژی از دیگر اقدامات انجام شده امور hse شرکت گاز 

استان در بحث محیط زیست طی سال گذشته محسوب می شود.

»میز خدمت« در ادارات استان البرز باید ارباب رجوع را از سرگردانی خارج کند

برگزاري سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از 8 تا 14 شهریورماه؛

همه مناطق شهر اصفهان در جشنواره بین المللي فیلم هاي کودکان و نوجوانان سهیم هستند

شهردار منطقه هفت قم خبر داد:

پیاده راه ارم همزمان با عید سعید فطر افتتاح می شود

شهردار ارومیه:

 لزوم مشارکت شهروندان در تامین هزینه های زندگی شهری

برنامه ریزی برای افزایش دانش زیست محیطی کارکنان گاز خراسان رضوی

آیین تجلیل از بازنشستگان شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب برگزار شد
کرمانشاه - دشتی- با حضور مهندس ناصری پور مدیر عامل ، مدیران، روسا و جمع کثیري از همکاران در سالن اجتماعات هتل 
پارسیان کرمانشاه سومین دوره آیین تجلیل از بازنشستگان شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب برگزار گردید. در ابتدای این مراسم 
حجت اله بنی عامریان رئیس روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب ضمن خوش آمدگویی به میهماناناظهار داشت: شما 
بازنشستگان و پیشکسوتان سرمایه عظیم اجتماعی و ذخایر گرانبهای نظام هستید و پیشرفت های حاصل شده در صنعت عظیم نفت و 
گاز کشور حاصل چندین دهه خدمت شما عزیزان است . وی با اشاره به اینکه تالش مجاهدت گونه شما موجب استقالل و خودکفایی 
ایران اسالمی را فراهم ساخته است، گفت: شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب همواره در راستای تکریم نیروهای بازنشسته خود 
اقدام به برگزاری جشن تجلیل از کارمندان خود می کند و این را برای خود افتخار می داند و در همین راستا این سومین دوره آیین 
تجلیل از این عزیزان می باشد. در ادامه این مراسم مهندس ناصری پور مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب نیز با تقدیر 
از برگزار کنندگان این مراسم گفت: برگزاری این مراسم گامی مهم و مؤثر در راستای هم افزایی نیروهای انسانی و زمینه ساز انتقال 
دانش از نسل دیروز به مدیران و آینده سازان فردا را فراهم می کند . وی با ارائه گزارشی از عملکرد یک سال اخیر شرکت و موفقیت 
های کسب شده، اظهار داشت: بدون شک اندوخته های علمی و تجربه های ارزشمند بازنشستگان صنعت نفت راهگشای بسیاری 
از پیشرفت ها و موفقیت های آینده این صنعت است . مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب ادامه داد: امروز به خود می 
بالم و افتخار می کنم که در جمعی از عزیزانی هستم که سالهای جوانی خود را برای اعتالی صنعت نفت گذاشته اند تا چرخ این 
صنعت حتی در اوج تحریم ها نیز بچرخد و تالش و ایستادگی شما باید سرمشق و الگویی برای نسل جوان امروز این صنعت باشد 
. وی در پایان با بیان اینکه بازنشستگی پایان راه نیست بلکه آغازی برای زندگی و تالش دوباره است گفت : بازنشستگان امروز این 
شرکت سه مقطع بحرانی را طی کرده اند و از جاده های پرپیچ و خم سیاسی و اقتصادی عبور کرده اند و همه ما باید از این تجربه 
های عبرت آموز الگوسازی کنیم،وی گفت: نقش جهادگونه شما در اعتالی این صنعت با هیچ قلم ، بیان و پاداشی قابل جبران نیست.

خریداری و اهدای ویلچر به معلوالن مسجدسلیمانی با همت خیرین
اهواز - شـبنم قجاوند- تعدادی از پرسنل خیر و نیکوکار شرکت بهره 
برداری نفت و گاز مسجدس��لیمان با همراهی تعداد دیگری از خیرین در اقدامی 
انس��ان دوستانه و ارزشمند تعداد 3۵ عدد ویلچر را خریداری و به معلوالن و افراد 
ناتوان حرکتی این شهرس��تان اهداء کردند . این اقدام ارزشمند با انتشار فراخوان 
در شبکه های اجتماعی انجام شد و منجر به مشارکت جمعی از پرسنل خیر این 
ش��رکت و همراهی تعدادی دیگر از خیرین ساکن شهرستان و مناطق دیگر برای 
تأمین هزینه ی خرید تعداد 3۵ عدد ویلچر گردید . براساس این گزارش ، ویلچرهای خریداری شده با حضور نمایندگان شرکت بهره 
برداری نفت و گاز مسجدسلیمان به اداره بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره( تحویل شد تا در اختیار افراد نیازمند و معلوالن 
حرکتی این شهرستان قرار بگیرد . الزم بذکر است پرسنل نیکوکار شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در اقدام انسان 
دوستانه ی دیگری طی روزهای گذشته با مشارکت داوطلبانه کمک های نقدی خود را به انجمن های حمایت از بیماران کلیوی ، 

هموفیلی ، سرطانی ، تاالسمی ، کمیته امداد امام خمینی )ره( و بهزیستی اهداء کردند .

شناسایی دشمن طبیعی آفت شب پره شمشاد در استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز-  به همت کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان ، گونه ای مگس 
با نام علمی Compsilura concinnata از خانواده Tachinidae که پارازیتوئید ش��فیره های ش��ب پره شمشاد میباشد 
شناس��ایی گردید . شب پره شمش��اد با نام علمی Cydalima perspectalis یکی از آفات بس��یار خسارتزا و در توده های با 
ارزش      شمشاد در شمال کشور می باشد که اولین بار در خرداد ماه سال ۱3۹۵ از منطقه چالوس و نوشهر گزارش گردید و طی 
دو سال اخیر موجب خسارت زیادی بر روی درختان شمشاد گردیده است . در اواسط اردیبهشت ماه سال جاری کارشناسان اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان طی بازدید های مستمر از توده های آلوده شمشاد موفق شدند دشمن طبیعی این آفت 
را که یک گونه مگس می باشد، از روی شفیره های شب پره شمشاد جمع آوری کنند. پس از هماهنگی و تحویل نمونه ها به موسسه 
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در نهایت با توجه به بررسی های علمی صورت گرفته مگس عامل پارازیتوئید شفیره های شب پره 
شمشاد شناسایی گردید. همچنین گونه این مگس- Compsilura concinnata - پارازیتوئید شفیره آفات شب پره زیادي از 
جمله پروانه ابریشم باف ناجور نیز مي باشدکه این دشمن طبیعی موجب از بین رفتن درصد قابل توجهی از شفیره های آفت شب پره 

شمشاد طی نسل اول گردید.

ابراز رضایت مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور از اجرای طرح های مرتعداری در استان گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز-  در بازدیدی که مهندس یاوری مدیرکل دفتر امور مراتع  سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور به همراه معاون فنی و آبخیزداری و رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان از طرح های مرتعداری  استان 
گلستان بعمل آوردند از روند اجرای طرح و نظارت بر آن ابراز رضایت نمود.در حاشیه بازدید از طرح های مرتع داری و بوته کاری مراتع 
شهرستان گنبدکاووس، مهندس ابوالفضل یاوری بیان داشت: اجرای طرح های مرتعداری در استان گلستان رضایت بخش و مطلوب 
است.در ادامه ایشان تصریح کرد: اقدامات انجام شده در بخش مرتع استان گلستان می تواند در آینده نتایج مطلوبی در جهت کاهش 
بیابان زایی داشته باشد.وی با تاکید برضرورت حفاظت، مدیریت و اصالح مراتع با مشارکت مردم به ویژه بهره برداران، گفت: راهبرد 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری استفاده از ظرفیت های مردمی بویژه تعاونی های مرتع داری در حفاظت، مدیریت، اصالح مراتع 
و اجرای طرح های مرتع داری است.مدیرکل دفتر امورمراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور توسعه فرهنگ عمومی و 
اجرای روش های جدید کشت را در حفظ پوشش گیاهی و افزایش کمی و کیفی گونه های گیاهی حائز اهمیت برشمرد.همچنین 
بازدید از ایستگاهای تولید بذور گیاهان مرتعی قرق و چپرقویمه شهرستان گنبدکاووس از دیگر برنامه های بازدیدی مدیرکل دفتر 

امورمراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در استان گلستان بود

دیدار مدیر مخابرات منطقه لرستان از خانواده های تحت حمایت کمیته 
امداد در قالب طرح مفتاح الجنه

خرم آباد خبرنگار فرصت امروز - مدیر مخابرات منطقه لرستان با همراهی مسئولین کمیته 
امداد لرستان در بیست و چهارمین شب ماه مبارک رمضان در قالب طرح مفتاح الجنه با دو خانواده 
نیازمند تحت حمایت این نهاد دیدار کردند. مهندس محمودی  در این دیدار اظهارداشت : رسیدگی به 
مستضعفان و محرومان جامعه از کارهای اساسی و مورد تاکید در اسالم است و نباید آن را کم اهمیت 
شمرد. وی افزود: در این ماه مبارک ، زمینه ای فراهم شده تا مسووالن از منازل مددجویان تحت حمایت 
بازدید و به مشکالت آن ها رسیدگی کنند. وی ، طرح مفتاح الجنه را یکی از طرح های موفق کمیته 
امداد دانست و ادامه داد: اجرای این طرح برکات بسیاری را برای نیازمندان به دنبال دارد به طوری که همه ساله همزمان با ماه مبارک 
رمضان با همراهی خیران نس��بت به سرکش��ی از خانواده های نیازمندان اقدام می شود. در این آیین منازل مددجویان تحت حمایت 

کمیته امداد امام )ره( مورد بازدید قرار گرفت و با اهدای هدایایی از سوی مدیر مخابرات منطقه لرستان ،  از مددجویان دلجویی شد.

پایان رقابت های بیست و دومین دوره فوتسال جام رمضان ویژه کارکنان 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران

سـاری - دهقان - پنجمین دوره جش��نواره جام والیت و بیست و 
دومین  دوره مس��ابقات فوتسال جام رمضان ویژه کارکنان دانشگاه علوم 
پزش��کی مازندران با برگزاری مسابقه فینال در رده های باالی 40 سال و 
زیر 40 سال پایان یافت. در مسابقات رده باالی 40 سال تیم ستاد مرکزی 
دانشگاه  قهرمان  این دوره از مسابقات جام رمضان دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران شد . همچنین تیم های بیمارستان مرکز بهداشت ساری  و شبکه 
بهداشت بابلسر به ترتیب به مقام دوم و سوم رسیدند.در مسابقات فوتسال زیر 40 سال  هم  تیم بیمارستان امام خمینی )ره( ساری بر 
سکوی قهرمانی ایستاد و تیم هاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهشهر و شبکه بهداشت و درمان شهرستان قایمشهر به ترتیب 
مقام هاي  دوم و سوم را کسب کردند. در پایان این دوره از مسابقات ، تیم بسیج جامعه پزشکی شهرستان نوشهر کاپ اخالق رده  زیر 

40 را به دست آورد و در رده باالی 40 نیز  کاپ اخالق به تیم دانشکده پرستاري مامایي ساري رسید .

 افتتاح پروژه های تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی 
درایام گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی

ایالم- هدی منصوری- دکتر میری ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان با اعالم این خبر گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته 
جهاد کشاورزی در سال ۹7 تعداد 36 پروژه تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۱68 میلیارد ریال با اشتغالزایی 
مستقیم 2۹2 نفر افتتاح و به بهره برداری می رسد. دکتر میری افزود: تعداد ۱0 پروژه شاخص در بخش کشاورزی با اعتباری بالغ بر 
30۱ میلیارد ریال با اشتغالزایی مستقیم ۵7۱ نفر کلنگ زنی خواهد شد. رئیس  سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه اضافه کرد: 
این پروژه ها شامل احداث ایستگاه پمپاژ ، تامین آب و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار، کانال آبرسانی ، سیلوی ذخیره گندم ، احداث 

باغات دیم ، کارخانه تولید کود گرانول گوگرد دامی و .... می باشند . 

چهار شنبه
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اس��تفاده از ش��بکه لینکدین می تواند مفید یا غیر مفید 
باش��د؛ این بس��تگی به ش��ما دارد که چگونه از امکانات و 

فرصت های عالی این شبکه اجتماعی استفاده کنید. 
هیلل فولد، بازاریاب فناوری و مش��اور اس��تارتاپ است. 
در این مقاله، او به ذکر چند اش��تباه در ارتباط با اس��تفاده 
نادرست از ش��بکه اجتماعی لینکدین می پردازد که به طور 
کلی، هدف استفاده از آن توسط افراد را زیر سوال می برد. 
من اساسا متوجه نمی شوم که چرا مردم از پلتفرم های 
اجتماع��ی و به خصوص لینکدین ب��رای برقراری ارتباط 
با اش��خاصی که از قبل می شناس��ند، استفاده می کنند. 
»این درخواست را قبول نمی کنم چون او را نمی شناسم 
و با او همکاری نداش��ته ام« این جمله را بیش��تر اوقات 
می ش��نوم و بی��ش از پیش گیج می ش��وم. آیا رس��الت 
رس��انه اجتماعی، ایجاد ارتباط بیشتر با افراد و گسترش 
افق دید ما نیس��ت؟ به پلتفرم اجتماع��ی نیاز نداریم تا 
با همس��ایه مان ارتباط برق��رار کنیم، چون پ��ا داریم و 
می توانی��م او را حضوری مالقات کنیم. ش��اید تنها من 

این گونه تصور می کنم! 
فرض اولیه در زمان پیوستن به لینکدین این است که با 
همکاران حرفه ای در یک زمینه ارتباط بیشتر برقرار کنیم. 
 LinkedIn ب��ا پذیرش این فرض، برخی اوق��ات در مورد
نی��ز رفتارهایی را مش��اهده می کنم که از خود می پرس��م: 
»اگر به همین ش��یوه از آن استفاده شود، دیگر چه نیازی 
به اس��تفاده از آن است؟«. هیلل فولد در ادامه به ذکر چند 

مثال می پردازد: 
1. افزودن عبارت در جست وجوی موقعیت کاری 

جدید به نام خود
ش��ما در جس��ت وجوی کار هس��تید و از لینکدین برای 
یافتن کار اس��تفاده می کنید. عالی است. اما تنظیم کردن 
عب��ارت در جس��ت وجوی موقعیت کاری جدی��د به عنوان 
بخش��ی از ن��ام حقیقی تان باعث می ش��ود دقیقا به هدفی 
متضاد با خواسته تان دس��ت یابید. این عبارت برای فردی 
ک��ه قصد داری��د با او ارتب��اط برقرار کنید، ای��ن مفهوم را 
نمی رس��اند که: »مرا به دوستان خود اضافه کن؛ من فردی 

هستم که به او در کنار خود نیاز داری.«
بهتر اس��ت در جای نام خود، تنه��ا نام تان را وارد کنید؛ 
شبکه ای برای خود ش��کل دهید؛ ارتباطاتی برقرار کنید و 

سپس از دوستان در شبکه خود بخواهید که به شما کمک 
کنند و در مورد قدم بعدی در یافتن ش��غل مش��اوره  هایی 

بدهند. 
2. آوردن آدرس وب سایت در قسمت نام

در همین زمینه، افرادی که آدرس وب سایت ش��ان را در 
بخش��ی از نام خ��ود می آورند و هر لحظ��ه منتظر دریافت 
پیشنهادی از س��مت دیگران هس��تند؛ آیا تصور می کنیم 
دیگران آدرس وب س��ایت مان را مش��اهده می کنند، روی 
آن کلیک می کنند و به این طریق ترافیک بیش��تری روانه 
س��ایت می ش��ود؟ اضافه ک��ردن این آدرس تنه��ا مزاحم، 
آزاردهنده و باعث به بار آمدن نتیجه دقیقا متضاد می شود. 

از این کار اجتناب کنید. 
3. با یک نگاه گذرا به حساب تان، نمی توان متوجه 

شغل شما شد
در زم��ان ایجاد پروفایل لینکدی��ن و مخصوصا پر کردن 
کادرهایی که افراد هن��گام دریافت دعوتتان، پیش از همه 
بررسی می کنند، دقت به خرج دهید؛ این کادرها شامل نام 
و عنوان تان می ش��ود. به خاطر داشته باشید که تاثیر اولیه 

بسیار بااهمیت است. 
آوردن عناوینی مانند فروش اجرایی یا توسعه کسب وکار 
بدون ذکر نام یک شرکت یا مورد اختصاصی تری، هیچ گونه 
اطالعات منحصربه فردی در مورد شما به فرد دعوت شده به 
پروفایل تان نمی دهد. تصمیم به پذیرفتن یا رد دعوت شما، 
تنها چند ثانیه زمان می ب��رد؛ در صورتی که اطالعات الزم 
درباره شما در پروفایل وجود نداشته باشد یا حداقل اعتبار 
اندکی بر حرفه ای بودن ش��ما در نظر گرفته نش��ده باشد، 
نمی توان از دیگران انتظار داشت که دعوت تان را بپذیرند و 
ش��ما را وارد شبکه دوستان خود کنند. منحصربه فرد ظاهر 

شوید. 
4. شروع ایمیل ها با جمالتی نظیر: از آنجا که در 

لینکدین در ارتباط هستیم، با خودم فکر کردم شاید...
ایمیل هایی که با جمالتی نظیر: »از آنجا که در لینکدین 
در ارتباط هس��تیم، با خودم فکر کردم ش��اید. . .« ش��روع 
می ش��وند، موثر واقع نمی ش��وند. اگر در لینکدین با فردی 
در ارتباط هس��تید، به احتمال زیاد برای ارتباط با دیگران 
از بخش پیام لینکدین اس��تفاده می کنی��د. به این صورت 
می توان متوجه شد با چه کسی در ارتباط هستیم. عالوه بر 

این، دوست شدن در لینکدین به این معنی نیست که فرد 
مقابل به دریافت انبوهی از ایمیل های ما عالقه مند اس��ت. 
لینکدین همان لینکدین س��ابق است و اینباکس افراد هم 

باید به همان صورت اینباکس قبلی باقی بماند. 
5. وجود امکان ارسال پیام، به این معنی نیست که 

باید پشت سر هم پیام ارسال کنید
در لینکدی��ن، مرت��ب اعالنیه هایی به ش��ما نش��ان داده 
می ش��ود که فرد را به ارس��ال پیام های آم��اده به دیگران 
ترغیب می کند. دس��ت نگاه دارید! اگر قصد فرستادن این 
پیام ها را دارید، حداقل چند کلمه یا جمله کوتاه از خودتان 
نی��ز به آنها بیفزایی��د. اگر نمی توانید تنه��ا 30 ثانیه زمان 
به اندک��ی خصوصی تر کردن احوال پرس��ی ها یا تبریک به 
افراد برای سالگرد اشتغال ش��ان اختصاص دهید، این پیام 
را ب��ه فرد مقابل مخابره می کنید که چندان به این ارتباط 
عالقه مند نیس��تید؛ این موضوع باعث می شود دیگری نیز 
انگیزه ای برای اختصاص زمان در این ارتباط نداشته باشد. 
تفاوتی نمی کند که لینکدین تا چه میزان سعی در ساده تر 

کردن این موضوع کرده باشد؛ شما تنبلی نکنید. 
6. صبور باشید و تنها در پی فروش نباشید

فرض کنی��د فردی را به لینکدین خ��ود اضافه می کنید 
و بالفاصل��ه با پذیرش دع��وت از فرد، تصمی��م می گیرید 
ک��ه حرکت خود را انجام دهید. چرا دس��ت ب��ه این رفتار 
می زنی��د؟ آیا در مالقات های حضوری نیز همین ش��یوه را 
در پیش می گیرید؟ آیا پیش از اندکی اعتمادس��ازی، اقدام 
به فروش محصول می کنید؟ البته که این کار را نمی کنید؛ 

چرا که می دانید به نتیجه ای نمی رسید. 
ح��اال در لینکدین با فردی ارتباط برقرار کرده اید و قصد 
ف��روش به او داری��د؛ کمی زمان برای ش��ناخت این فرد و 
نیازهایش بگذارید. پیش از دست به کار شدن از او اطالعاتی 
به  دست آورید و حتی پس از آن نیز در زمان فروش و کار، 
به ج��ای نیازهای خود به نیازهای فرد مقابل فکر کنید. نام 
این بازی، زیرکی اس��ت؛ هر چه کمتر بفروشید، در آخر به 

سود بیشتری می رسید. 
در لینکدی��ن نیز موارد ظریف��ی اهمیت دارند که در هر 
پلتفرم دیگری دارای اهمیت هستند. این نکات، وجه تمایز 

از دست دادن یا ایجاد یک فرصت جدید هستند. 
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 اشتباهات رایج کاربران در لینکدین

استارتاپ یا خودکشی مالی؟! 

در س��ال 200۹ وقتی گوگل را ترک کردم بیش از ۱00 هزار دالر در حس��اب بانکی ام داش��تم. برای 
پس انداز این پول به سختی کار کردم، چون می خواستم یک استارتاپ راه بیندازم. 

پس از گذش��ت ۹ س��ال فقط مقدار کمی از آن پول برایم مانده است. انتظار هم ندارم که از استارتاپم 
سودی به من برگردد. 

امروزه داش��تن اس��تارتاپ مد شده و بسیار رایج است. از یک س��و کار خیلی خوبی است، چون دنیا به 
نوآوری بیش��تری نی��از دارد. وقتی خودتان چی��زی را اجرا می کنید چیزهای زی��ادی هم در کنارش یاد 

می گیرید. 
ول��ی لطفا هوش��مندانه عمل کنید. مثل من نباش��ید. مش��کل من ذهنیتم بود. م��ن مطمئن بودم که 
استارتاپم موفق خواهد شد. واقعا از این نظر احساس امنیت می کردم. از این تفکر زیبا )ولی غیرمنطقی( 

لذت می بردم، ولی همه اینها موقتی بود. من وضعیت مالی خودم را جدی نگرفتم. 
  

راستش صرفه جویی مهم نیست. بازنشستگی مهم نیست. تمام آنچه باید روی آن تمرکز می کردم، »به 
حداکثر رساندن ارزش سهام« بود. 

چند ماه بعد می خواهم آنچه که در ۹ سال گذشته یاد گرفتم منتشر کنم، ولی قبل از این کار خواستم 
یک چیز را روشن کنم: استارتاپ ها خیلی خطرناک هستند! من فکر نمی کردم اما به این وضعیت گرفتار 

شدم. 
هیچ وقت فکر نکنید که با افزایش درآمد یا داش��تن تعداد زیادی مش��تری، خودتان را می توانید نجات 
دهی��د. م��ا درآمد خود را تا 2۵میلیون دالر افزایش دادیم و میلیون ها دالر محصول خود را به مش��تریان 
واقع��ی فروختی��م. بیش از ۹0درصد اس��تارتاپ ها از بی��ن می روند. همان طور که آمارها نش��ان می دهد، 

استارتاپ شما هم ممکن است به این وضع دچار شود. 
کارهایی که آرزو داشتم انجام دهم: 

-  بهبود سریع بنیان های مالی کسب و کارمان
-  افزایش پول کمی که داشتیم

-  بقا حتی با صرفه جویی بیشتر، حداقل 20درصد صرفه جویی )به طور ایده آل 40 درصد(
- به دست آوردن منبع درآمد دوم یا سوم

به هر حال راه اندازی ش��رکت به خودی خود بد نیس��ت. می توان گفت یکی از ارزش��مندترین کارهایی 
اس��ت که می توانید انجام دهید، حتی اگر شکس��ت بخورید. ولی اگر کارمندی س��اده هستید لطفا برای 
ثروتمند شدن به سهام خود تکیه نکنید. در عوض تمرکزتان روی این باشد که امروز و به آرامی ثروتمند 

شوید )هر دفعه یک دالر(، مثل هر کس دیگر. 
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تبلیغات نه  تنها هنر، بلکه یک علم است

ویلی��ام برنباچ )William Bernbach(، یکی از موفق  ترین افراد ح��وزه تبلیغات در آمریکا طی دهه 
۱۹60 ت��ا ۱۹70 )برنام��ه تلویزیونی قدیمی مردان مد اغلب از وی س��خن می  گفت(، راجع به حرفه خود 
این گونه سخن می  گوید، »اصوال تبلیغات به مفهوم متقاعد کردن افراد و خود مقوله متقاعد کردن نه یک 

علم، بلکه نوعی هنر است.«
ممکن اس��ت چنین گفته  ای هنوز هم صحیح به  نظر برس��د، اما شواهد برای تلقی تبلیغات به  عنوان یک 
علم هرروز قوی  تر می ش��ود. این  م��اه در بخش »نگاهی به آینده تبلیغات«، بر تحوالت اساس��ی صنعت و 

برخی رویکردها و کمپین  های تاثیرگذار مروری خواهیم داشت. 
بدون  شک مهم ترین تغییر در این میان به  کارگیری داده  هایی ا  ست که هم  زمان با تالش آگهی  دهندگان 
جهت برقراری ارتباط با مش��تریان، ازطریق ش��مار زیادی از پلتفرم  های گوناگون در دس��ترس آنها قرار 
می  گیرد. در این میان پرس��ش مهم آن اس��ت که چگونه مدیران مفهوم تمامی این داده  ها و آمار را درک 

می کنند؟ 
وس نیکول��س )Wes Nichols(، یکی از بنیان  گذاران ش��رکت مارکت ش��ر )MarketShare(، در 
مقال��ه خ��ود باعنوان »تجزی��ه و تحلیل تبلیغات 2.0« نش��ان می  دهد که چگون��ه کارخانجات می  توانند 
اس��تراتژی  هایی را تدوین کنند که به  منظور افزایش میزان فروش، مدل  س��ازی  های جدید ریاضی در آنها 
به  کار گرفته شده است. به  بیان وی، درحال حاضر شرکت ها قادر به دستیابی به درک بسیار پیچیده  تری از 
نحوه تاثیرگذاری پیام  های خود بر مشتریان هستند و درصورت لزوم می توانند در میانه راه استراتژی  های 
خود را تغییر دهند. داشتن درک صحیح نسبت به این مسئله می  تواند به مفهوم بهبود عملکرد بازاریابی 

تا میزان 30درصد باشد. 
جف��ری ری  پ��ورت )Jeffrey Rayport(، یک��ی از ش��رکای تج��اری ش��رکت اس��تراتژی دیجیتال 
مارکتاسپیس  نکس��ت )MarketspaceNext( در مقاله  ای مشابه، از اقداماتی می  گوید که شرکت ها باید 
برای رس��اندن پیام خود در عصری که دیگر وقفه و تکرار در آن کارس��از نیست، به  انجام برسانند. سانیل 
گاپتا )Sunil Gupta(، استاد دانشگاه کسب  وکار هاروارد نیز از نحوه تسلط بازاریابان موفق بر تلفن  های 
همراه هوشمند سخن می  گوید؛ البته نه تلفن  های همراه با تبلیغات پیش  پا  افتاده، بلکه تلفن  های همراه با 

قابلیت نصب نرم  افزاهایی که ارزش واقعی مشتریان را حفظ می کنند. 
به  عالوه، خالی از لطف نیست که نگاهی به مقاله  ای در زمینه کمپین  های تبلیغاتی مشهور اخیر بیندازید. 
برنباچ بدون  شک با مطالعه این مقاله شگفت  زده خواهد شد. جولیا کربی )Julia Kirby(، سردبیر ارشد 
نش��ریه ه��اروارد بیزینس ریویو )HBR( در این زمینه می  گوی��د »به  راحتی می  توان نتیجه  گیری کرد که 
ام��روزه تبلیغ��ات ماهیت علمی یافته  اند و نه هنری. پس از آن عنصر خالقیت اس��ت که میزان محبوبیت 

را مشخص می کند.« 
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آدرس: میرزای شیرازی- نبش کوچه چهارم - پالک 68- واحد 4

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342
روابط عمومی: 88895672      فکس تحریریه: 88853919
سازمان آگهی ها: 88936651    امور مشترکین: 88935349

به قلم آدی ایگناتیوس
مترجم: رضوان دریس پور

مترجم: طاهره منیری شریف
MBA کارشناس ارشد


