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اجناسی که در انبار مانده به سرعت در اختیار مردم قرار می گیرد

دستور روحانی 
برای مهار گرانی

رئیس دفتر رئیس جمهور با اعالم اینکه موضوع گرانی به جد در دولت مطرح ش��ده اس��ت، گفت: رئیس جمهور 
خواس��ته اند همه دس��تگاه های ذی ربط به موضوع گرانی ورود پیدا کنند.  محمود واعظی در حاشیه جلسه هیأت 

دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به پیگیری های رئیس جمهور برای کنترل گرانی در جامعه، گفت: موضوع...

صنعت فوتبال
در اوج

تقابل جنگ سرد سیاست و تب داغ فوتبال

1

3

3

چرا FATFدر ایران جنجال ساز شد؟ 

FATF صف کشی دولت و مجلس درباره

5 دلیلی که گوگل بهترین مکان برای هر کارمندی است
چگونه به میلیاردری خودساخته تبدیل شوید

در جست وجوی تفاوت ها
8 راهی که شما را در امر فروش، متخصص جلوه می دهند

6 راهکار برای نجات تبلیغات
تفاوت بین فوری و ضروری چیست؟ 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 هوش مصنوعی قهرمان
جام جهانی را پیش بینی کرد
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فرصـت امروز: بورس تهران روز چهارشـنبه، شـاهد رشـد 
تاریخی شاخص کل بود و نماگر اصلی بورس، برای اولین بار 
در تاریخ بازار سـرمایه توانست رکورد رشد بیش از دو هزار 

و 7۰۰ واحدی را در یک روز به ثبت برساند. چنانچه 
به زعم بسیاری از کارشناسان، نقدینگی که...

صعود یکباره شاخص بورس به قله تاریخی 99 هزار واحد

رکوردشکنی بازار سرمایه

یادداشت
 جهش در قیمت خودرو

از کجا شروع شد؟ 

آش��فتگی  ها به ب��ازار خودرو 
هم رسید. موج افزایش ناگهانی 
و ش��دید قیم��ت خودروها در 
ب��ازار خصوص��اً در چن��د روز 
اخیر به مرزی نزدیک می شود 
که خرید خ��ودرو را برای اکثر 
غیرممک��ن  مصرف کنن��دگان 
کرده است. هر چند قیمت های 
پیش��نهادی این روزها از لحاظ 
نمی تواند  قدرت خرید عمومی 
پایدار باش��د و س��رمایه گذاران 
بیش��تر روی قط��ع ی��ا کاهش 
در  واردات  و  تولی��د  ش��دید 
ماه های آت��ی خصوصاً از مرداد 
س��ال جاری همزمان با ش��روع 
آمریکا  یک جانب��ه  تحریم های 
حس��اب کرده اند؛ محاس��به ای 
ک��ه متناس��ب ب��ا برنامه ریزی 
و  خودروس��ازی  ش��رکت های 
تغیی��ر یا تثبیت رویه دولت در 
مدیریت ب��ازار خودرو می تواند 
درس��ت ی��ا کاماًل غل��ط از آب 

درآید. 
واقعیت این اس��ت که ریشه 
ای��ن جهش  ه��ا را در همزمانی 
فشار غیرمنطقی متولی صنعت 
و تجارت در دولت یازدهم برای 

بازار  کاهش رقابت در 
2خودرو...
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فرصـت امروز: جام جهانی 2018 روس��یه در حالی 
امروز به طور رس��می ش��روع می ش��ود که تح��ت تأثیر 
حاش��یه های مختلف جهان فوتبال قرار گرفته اس��ت. از 
جمله خبر غیرمنتظره اخراج س��رمربی تیم اس��پانیا در 
فاصل��ه یک روز مان��ده تا مصاف با پرتغ��ال و همینطور 
انتخ��اب آمریکا، کانادا و مکزیک به صورت مش��ترک به 
عنوان میزبانان جام جهانی 202۶ در جلسه  کنگره فیفا. 
پ��س از آنکه چند روز پیش خبر انتخاب یولن لوپتگی 
سرمربی اسپانیا به عنوان جانشین زیدان در رئال مادرید 
منتش��ر شد، سران فدراسیون فوتبال اسپانیا، انتشار این 
خب��ر را خیانت به تیم ملی کش��ور خ��ود تلقی کردند و 
درحالی که تنه��ا یک روز به بازی الروخا با پرتغال زمان 
باقی مانده، در یک حرک��ت غیرمنتظره فرناندو هیرو را 
به عنوان س��رمربی اسپانیا در جام جهانی 2018 روسیه 
انتخ��اب کردند.  اما این تنها خب��ر جالب و غیرمنتظره 
دنیای فوتبال در فاصله چند ساعت تا شروع جام جهانی 
روس��یه و برگزاری بازی افتتاحیه نب��ود و تصمیم مهم 
کنگ��ره فیفا ب��رای انتخاب میزبان ج��ام جهانی 202۶، 
دنیای فوتب��ال را تحت تأثیر خود ق��رار داد. به گزارش 
دیلی میل، جلسه کنگره فیفا عصر روز چهارشنبه برگزار 
شد و در نهایت با رأی کشورها، آمریکا، کانادا و مکزیک 
به عنوان میزبانان مش��ترک جام جهانی 202۶ انتخاب 
ش��دند. اگرچه هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده که جام 
جهانی 2022 قطر با 32 تیم برگزار شود یا 48 تیم، اما 
این طور که مش��خص اس��ت جام جهانی 202۶ قطعا با 

حضور 48 تیم برگزار خواهد شد. 
میزبانی جام جهانی 

کس��ب میزبانی جام جهانی هم��واره بحث برانگیز بوده 
اس��ت و درباره تم��ام میزبانی ه��ای جام جهانی در طول 
تاریخ مناقش��ات زیادی شکل گرفته اس��ت، تا آنجا که 
در م��وارد زیادی، میزبان های انتخاب ش��ده به فس��اد و 
عدم رعایت اخالق متهم شده اند. این مهم به ویژه درباره 
انتخاب روس��یه به عنوان میزبان ج��ام جهانی 2018 و 
همچنی��ن انتخاب قطر برای میزبانی جام جهانی 2022 
از س��وی کشورهای غربی به خصوص انگلستان و آمریکا 
به طور واضح و آشکار بیان شد و چه بسا اگر می توانستند 
میزبانی جام جهانی را از این دو کش��ور پس می گرفتند؛ 
دو کش��وری که در دنیای سیاس��ت در یک سال اخیر با 
مشکالت بسیاری روبه رو شدند و روسیه از جانب اروپا و 
قطر از سوی کشورهای عربی مورد تحریم قرار گرفتند. 

با این حال، جام جهانی روسیه امروز برگزار می شود و 
تب داغ فوتبال برای چند هفته، تمام دنیا را فرا می گیرد 
و جنگ س��رد سیاس��ت را کنار می زند. اما س��ؤالی که 
بس��یاری از اقتصاددان��ان عالق��ه دارن��د تا درب��اره آن 
کنجکاوی کنند، مواهب میزبانی جام جهانی است. اینکه 
سود حاصل از برگزاری این تورنمنت برای میزبانان جام 
جهانی چقدر اس��ت و آی��ا از منظر اقتص��ادی برگزاری 

جام جهانی به صرفه است یا نه؟ 
روسیه چقدر خرج کرد؟ 

دولت روس��یه گفته برای میزبانی جام جهانی 2018، 
تاکن��ون نزدیک ب��ه 7 میلیارد دالر خرج کرده اس��ت؛ 
هزینه ای ک��ه عمدتا مربوط به زیرس��اخت ها و امکانات 
س��خت ا فزاری برگزاری جام جهان��ی و برگزاری بازی ها 
بوده اس��ت. س��ایت فیفا نیز اعالم کرده که 12استادیوم 
ورزش��ی در 11 شهر با ظرفیت ۵۵0 هزار نفر در روسیه 
میزبان بازی ها هس��تند. 27 هتل جدید، 13 بیمارستان 
و 12 ایس��تگاه برق برای برگزاری بهتر مسابقات ساخته 
ش��ده و برای بازسازی یا س��اخت 10 استادیوم 13 هزار 
نفر به کار گرفته ش��دند و در ی��ک کالم، برگزاری جام 
جهانی در روس��یه 200 هزار ش��غل ایجاد کرده اس��ت. 
همچنی��ن پیش بینی می ش��ود در طول برگ��زاری جام 
جهانی، 2میلیارد و 300 میلیون دالر توسط توریست ها 
وارد روسیه ش��ود.  به گزارش اعتماد، مؤسسه اقتصادی 
مکنزی نیز اعالم کرده که سود نهایی روسیه از برگزاری 
جام جهانی بی��ش از 13میلیارد دالر خواه��د بود. اما از 
طرف��ی دیگر برخ��ی پیش بینی ها پ��ا را از این هم فراتر 
می گذارند. طبق گزارشی جدید از آسوشیتدپرس درباره 
تأثیر اقتصادی مسابقات جام جهانی، رشد تولید ناخالص 
داخلی روس��یه می تواند در یک بازه 10 س��اله از 2013 
ت��ا 2023 به 2۶ تا 30,8 میلیارد دالر برس��د. همچنین 
روسیه بعد از جام جهانی دچار تورمی دو تا سه درصدی 

خواهد شد. 
تنها سود اقتصادی مطرح نیست

البته س��ود اقتصادی، تنها دلیل کشورها برای میزبانی 
جام جهانی نیس��ت و مواهب سیاس��ی این تورنمنت نیز 
برای میزبانان ج��ام جهانی اهمیت زیادی دارد، چنانچه 
بخش مهمی از این جنگ س��رد برای به دس��ت آوردن 
میزبان��ی جام جهان��ی توس��ط کش��ورها به خاطر همین 
مس��ائل سیاسی اس��ت، به خصوص درباره روسیه و قطر 
که هر دو زیر س��ایه تحری��م قرار دارن��د و جام جهانی 

می تواند دریچه ای برای گش��ایش سیاس��ی آنها و البته 
کسب محبوبیت باش��د. البته نقش روسیه در این میان، 
پررنگ تر اس��ت و این کش��ور تجربه برگزاری بازی های 

زمستانی سوچی را نیز در کارنامه خود دارد. 
پاداش فیفا

مواهب اقتصادی جام جهانی تنها برای میزبان نیست 
و در ای��ن دوره از جام جهان��ی، فیفا ب��رای تیم قهرمان 
38میلی��ون دالر پاداش در نظر گرفته اس��ت؛ پاداش��ی 
بیش��تر از هر دوره دیگری از جام جهانی. فیفا همچنین 
7٩1میلیون دالر برای برگزاری این مسابقات به میزبان 
مس��ابقات یعنی روس��یه پاداش می دهد و در عین حال 
حدود 400 میلیون دالر برای جوایز کنار گذاشته است. 

گردش مالی میزبانان جام جهانی
برای اینکه بدانیم در روسیه چه اتفاقی رخ خواهد داد 
و چه مقدار پول جابه جا خواهد ش��د، باید نگاهی تاریخی 
به ماجرای درآمد کشورهای میزبان جام جهانی بیندازیم. 
در سال 2014 گردش مالی فیفا و برزیل در جام جهانی 
به چیزی حدود 1۵میلیارد دالر رس��ید. آفریقای جنوبی 
نی��ز نزدیک ب��ه 7میلیارد دالر درآمد کس��ب ک��رد. این 
اختالف درآمد بین برزیل و آفریقای جنوبی، به اس��تقبال 
کم توریس��ت ها در مس��افرت به قاره آفریق��ا برمی گردد، 
چراکه مسئله عدم جذب توریست به میزانی که پیش بینی 
می شد کار آفریقایی ها را سخت کرد.  اما موفق ترین جام 
تاریخ از نظر اقتصادی، جام جهانی 200۶ آلمان بوده است. 
ژرمن ها با هزینه ای به مراتب پایین تر از برزیل، روس��یه و 
آفریقای  جنوبی موفق ش��دند درآمد 14میلیارد دالری از 
جام جهانی به دس��ت بیاورند. دلیل این موفقیت آلمان ها 
نی��ز این ب��ود که این کش��ور زیرس��اخت های الزم برای 
برگزاری مسابقات را داش��ت و هیچ استادیومی نساخت. 
درحالی که روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی مجبور شدند 
به دلیل نداش��تن زیرساخت های س��خت افزاری، تعدادی 
ورزشگاه  برای جام جهانی بسازند؛ ورزشگاه هایی که البته 
هزینه سرس��ام آور نگهداری آنها هم هس��ت و به معضلی 
پس از انجام مس��ابقات بدل می ش��ود.  همه این اعداد و 
ارقام در حالی است که بسیاری از اقتصاددان ها این درآمد 
نجومی از طری��ق میزبانی جام جهانی فوتبال را تنها یک 
رؤیا و س��راب می دانند. آنه��ا معتقدند برگزاری بازی های 
جام جهانی آنقدر هزینه های سرسام آور و پیش بینی نشده 
دارد ک��ه به جام جهان��ی نمی توان به چش��م یک پروژه 

سودده نگاه کرد. 

تقابل جنگ سرد سیاست و تب داغ فوتبال

صنعت فوتبال در اوج
همزمان با رش��د نجومی قیمت ها، فعاالن بازار 
خودرو از به حداقل رسیدن خرید و فروش در این 
بازار خبر می دهند، به گونه ای که مصرف کنندگان 

رغبتی به خرید با قیمت های نجومی ندارند. 
به گزارش ایس��نا، چند هفته ای اس��ت که بازار 
خودرو ملتهب ش��ده و تفاوت قیم��ت کارخانه و 
ب��ازار خودروها به حدود ٩0 میلی��ون تومان نیز 
رسیده است. به عنوان مثال قیمت مزدا3 تیپ 3 
در کارخان��ه 131 میلیون تومان بوده اما در بازار 

به 22٩ میلیون تومان رسیده است. 
قیم��ت کارخانه پژو 2008 نی��ز در حالی 11۵ 
میلیون تومان اس��ت که در ب��ازار این خودرو به 
قیمت 210 میلیون تومان عرضه می ش��ود. سراتو 
2000 اتوماتیک آپشنال نیز در کارخانه به قیمت 
113 میلی��ون توم��ان و در بازار ب��ه قیمت 1۶8 

میلیون تومان عرضه می شود. 
در این ش��رایط کارشناس��ان معتقدند احتمال 
قطع همکاری خودروسازان خارجی و توقف تولید 
خودروه��ای مش��ترک تولیدی با خودروس��ازان 
خارج��ی باع��ث س��ودجویی واس��طه ها و تعیین 

نرخ های نجومی برای این خودروها شده است. 
از آن سو نیز سایر خودروهای داخلی با افزایش 
قیم��ت قاب��ل توجهی در ب��ازار روبه رو هس��تند، 
به گونه ای که ای��ن خودروها حداقل چند میلیون 
تومان گران تر نس��بت به قیمت کارخانه در بازار 

عرضه می شوند. 
در چنی��ن ش��رایطی ام��ا فعاالن ب��ازار خودرو 
می گویند که با وجود رشد نجومی قیمت ها خرید 
و فروش در این بازار به حداقل رس��یده و معامله 

چندانی انجام نمی شود. 
علیرضا پورحس��نی، نمایش��گاه دار و کارشناس 
بازار خودرو  در این باره می گوید: در بازار خودرو 
همه کالفه شده اند. فقط قیمت ها به شکل نجومی 
باال رفته و همه هم فقط نگاه می کنند چون حجم 

معامالت بسیار کم است. 
وی ادامه می دهد: ت��ک و توک معامله در بازار 
انجام می ش��ود و خرید و ف��روش چندانی وجود 
ن��دارد، زیرا مصرف کنن��دگان واقعی می بینند که 
ه��ر روز قیمت ها تغییر می کن��د و جا می خورند 

و تمایلی به خرید با قیمت های نجومی ندارند. 

این نمایش��گاه دار خ��ودرو درباره دلیل رش��د 
ش��دید قیمت ها در ای��ن بازار می گوی��د: یکی از 
دالی��ل خارج ش��دن آمریکا از برجام اس��ت، زیرا 
فروشندگان تصور می کنند خودروسازان خارجی 
از ای��ران خ��ارج می ش��وند و تولی��د خودروهای 
مش��ترک متوقف می ش��ود، همین موضوع باعث 

التهاب بازار و رشد شدید قیمت ها شده است. 
وی خاطرنش��ان می کند: عالوه ب��ر این قیمت 
ارز نیز رشد شدیدی داش��ته است و خواه ناخواه 
افزای��ش ن��رخ ارز تأثیر خ��ود را ب��ر قیمت تمام 

خودروهای وارداتی و داخلی نشان می دهد. 
این وضعیت در حالی اس��ت که پیش از این نیز 
امیرحس��ن قناتی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو و 
نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت  وعده 
داده بود ک��ه در هفته های آتی با عرضه بیش��تر 

خودرو قیمت ها در بازار متعادل شود. 
برخ��ی کارشناس��ان نی��ز ب��ه مصرف کنندگان 
توصیه می کنند فعال از خری��د خودرو خودداری 
کنند تا حباب ش��کل گرفته در ای��ن بازار از بین 

برود و قیمت ها کاهش یابد. 
پی��ش از این یک کارش��ناس صنعت خودرو با 
انتق��اد از ضعف نظ��ارت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت بر بازار خودرو گفته بود: گذشته از دالیلی 
همچ��ون احتمال قط��ع همکاری خودروس��ازان 
خارج��ی و افزایش ن��رخ ارز، دلی��ل اصلی وضع 
آش��فته بازار خودرو ضعف نظارت ب��ر این حوزه 
اس��ت.  امراهلل امین��ی اظهار کرده ب��ود: موضوع 
تحری��م و نرخ ارز جای خ��ود. حتی اگر همکاری 
تمام خودروسازان خارجی با خودروسازان داخلی 
نیز قطع ش��ده و تولید این خودروها متوقف شود 
آیا تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار خودروها باید 

به 100میلیون تومان برسد!؟ 
عضو هیأت علمی دانش��گاه عالم��ه طباطبایی 
تأکید کرده بود: مش��کل این اس��ت ک��ه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت دس��ت بس��ته ایستاده و 
به جای نظ��ارت فقط نظاره می کن��د. امیدواریم 
مس��ئوالن مربوطه هر چه زودتر وارد عمل ش��ده 
و ب��ا بنگاه هایی که خودروها را حتی تا حدودا دو 
برابر قیمت اصلی در بازار عرضه می کنند برخورد 

کنند. 

خرید و فروش در بازار خودرو به حداقل رسید

عید سعید فطر مبارک



فرصـت امروز: نااطمینانی فض��ای اقتصاد ایران 
را فرا گرفت��ه اس��ت. پ��س از آنک��ه برج��ام موجب 
گش��ایش های سیاس��ی و اقتص��ادی در س��ال های 
گذش��ته برای ایران ش��د، حاال با خ��روج آمریکا از 
برجام و ش��کافی که میان دو سوی آتالنتیک درباره 
ادامه برجام اتفاق افتاده است، به نظر می رسد حیات 
برجام به خطر افتاده و یا باید با اقتصاد بدون برجام 
راه را ادام��ه داد یا در این مس��یر ب��ه همراهی اروپا 
تکیه کرد. هرچه هس��ت، این فض��ای نااطمینانی و 
بی اعتم��ادی به آینده اقتصاد ای��ران، تبعات زیادی 
دارد و باید هرچه زودتر استراتژی مشخصی در این 

باره اتخاذ کرد. 
ب��ه عنوان نمونه، اتفاقی که در ابتدای امس��ال در 
بازار ارز افتاد، باعث ش��ده در هشت ماه اخیر ارزش 
پول ملی و قدرت خرید مردم 80درصد کاهش پیدا 
کند، این در حالی است که سال ٩۶ در حال نزدیک 
ش��دن به قدرت خرید س��ال ٩0 بودی��م، اما با این 
وضعیت اگ��ر هیچ عامل مخرب دیگ��ری بر اقتصاد 
کشور تأثیر نگذارد شاید 10 سال دیگر قدرت خرید 

مردم به قدرت خرید سال ٩0 برسد. 
در همین زمینه وحید ش��قاقی، اقتصاددان معتقد 
اس��ت که جنگ ارزی ب��ه مرات��ب از جنگ نظامی 
خطرناک تر اس��ت. به اعتقاد او، ارز یکی از مهم ترین 
متغیرهای هر اقتصادی اس��ت؛ این متغیر در حدی 
اهمی��ت دارد که می توان ب��ا ایجاد بحران ارزی یک 
کشور را به طور نامحسوس و حتی مخرب تر از جنگ 

نظامی نابود کرد. 
ش��قاقی در گفت وگو با ایس��نا، با تش��ریح اثرات 
خطرناک ت��ر جنگ ارزی نس��بت به جن��گ نظامی 
گف��ت: در جن��گ نظامی م��ردم حضور دش��من را 
می بینند اما در جنگ ارزی دش��من به صورت چراغ 
خاموش و بدون اینکه مردم متوجه ش��وند می تواند 
یک کش��ور را ساقط و نظام اقتصادی را تغییر دهد؛ 
این موضوع اهمیت ارز در اقتصاد را نشان می دهد. 
او در خص��وص وضعیتی که ای��ن روزها در متغیر 
ارزی کش��ور وجود دارد، توضیح داد: کاهش ارزش 
پول ملی در برابر ارزهای خارجی چون دالر و یورو، 
هم نتیجه سیاس��ت های بین المللی و فراملی است و 

هم از عوامل درونی ناشی می شود. 
این اس��تاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه 
اقتصاد ما از گذشته در برابر این مسئله ضربه پذیر و 
شکننده بوده است، خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در 
سال ٩1 با یک جنگ ارزی شدید مواجه شد و پس 
از فش��ار بر منابع ارزی، قیمت دالر از 1100 تومان 

به 3700 تومان افزایش پیدا کرد. 
ش��قاقی اف��زود: در نتیجه این وضعی��ت تورم به 
باالی 3۵ درصد رسید؛ قدرت خرید مردم به شدت 
کاهش پیدا کرد و رش��د اقتصادی کشور منفی ۶.8 
درصد ش��د؛ تبعات آن وضعیت هنوز هم ادامه دارد، 
طوری که قدرت خرید مردم به قدرت خرید س��ال 
٩0 نرس��یده و در روزهای اخی��ر حتی دوباره رو به 

کاهش گذاشته است. 
6۰ درصد تجارت ایران با 4 کشور است

او ادام��ه داد: تجرب��ه جنگ ارزی آن س��ال به ما 
نش��ان داد که کش��ور آمریکا از طریق دفتر کنترل 
دارایی ه��ای خارج��ی )اوفک( نقش��ه ارزی ایران را 
ش��ناخته و بر همان اس��اس به متغیر ارزی ما ضربه 

می زند. 
این اس��تاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه 
متأس��فانه نقش��ه ارزی ایران بس��یار ضعیف است، 
تصری��ح کرد: آمریکا از طریق اوفک می دانس��ت که 
صادرات پتروشیمی ما به چند کشور محدود می شود 
و ما در چند نقطه از دنیا بستانکار ارز می شویم؛ آنها 
حتی می دانستند که بین ۵0 تا 70 درصد از مصرف 
ارز ما در امارات به خصوص دوبی خالصه می شود. 

وی فقدان تنوع در ش��رکای تج��اری و اقتصادی 
خارج��ی را یکی دیگر از عوامل ضعف نقش��ه ارزی 
کش��ور عنوان ک��رد و گفت: بین ۵0 ت��ا ۶0 درصد 
واردات و ص��ادرات ما فقط به چهار کش��ور محدود 
می ش��ود؛ این عدم تنوع ش��کنندگی اقتص��اد ما را 
باال برده اس��ت.  ش��قاقی یکی دیگر از عوامل ایجاد 
مشکل در متغیر ارز کشور را از ناحیه صادرکنندگان 
پتروش��یمی دانس��ت و گفت: صادرات پتروشمی در 
تأمین ارز کش��ور نقش زیادی دارد اما متأسفانه در 
سال های اخیر صادرکنندگان پتروشیمی ارز حاصل 
از فروش را به کش��ور وارد نکرده و در حس��اب های 

خارجی نگه داشتند. 
سال 14۰7 قدرت خرید مردم مشابه قدرت 

خرید سال 139۰ می شود
این استاد اقتصاد دانش��گاه خوارزمی ادامه داد: با 
وجود همه این تجربه ها و علم به ضعف نقش��ه ارزی 
کش��ور و تهدیدات ناش��ی از عدم تنوع در ش��رکای 
تجاری، کشور ما باز در سال های ٩۶ و ٩7 به وسیله 
همان عوامل محرک قبلی دچار چالش ارزی ش��د و 
امروز کار به جایی رس��یده که دالر از 3۵00 تومان 

به ۶800 تومان رسیده است. 
وی افزود: این افزایش قیمت دالر، باعث شده طی 
هشت ماه اخیر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم 
80 درصد کاهش پیدا کند، این در حالی اس��ت که 
سال ٩۶ در حال نزدیک شدن به قدرت خرید سال 
٩0 بودی��م اما با این وضعیت اگر هیچ عامل مخرب 
دیگری بر اقتصاد کشور تأثیر نگذارد شاید 10 سال 
دیگر قدرت خرید مردم به اندازه قدرت خرید س��ال 

٩0 برسد. 
ش��قاقی این وضعیت را به س��کته اقتصادی تعبیر 
ک��رد و گفت: در س��کته اول که س��ال ٩1 رخ داد 
ارزش پول ملی 200 درصد کاهش یافت و در سکته 
دوم ک��ه اخی��راً رخ داده ارزش پول ملی 80 درصد 
افت کرد. این دو س��کته دالیل مش��ابهی داشت اما 

متأسفانه ما از تاریخ درس عبرت نمی گیریم. 
ش��قاقی ب��ه اهمیت نس��بت نقدینگی ب��ه تولید 
ناخالص داخلی در اقتصاد کش��ورهای مختلف اشاره 

ک��رد و با بی��ان اینکه یکی دیگ��ر از دالیل وضعیت 
ام��روز اقتصاد به همین ش��اخص مربوط می ش��ود، 
افزود: معموالً بعد از انقالب این نسبت در ایران بین 
۵0 تا ۶0 درصد بود اما اکنون به 110 درصد رسیده 
اس��ت؛ این وضعیت مانند ابری باران زاست و باید در 
جایی ببارد و امروز در بازار س��که، خودرو و مسکن 

باریده است. 
وی ب��ا بیان اینک��ه معم��والً در اقتص��اد جهانی 
نس��بت نقدینگی به تولی��د ناخالص داخلی بین ۶0 
تا 70 درصد اس��ت، گفت: رس��یدن این نس��بت به 
110 درصد برای اقتصاد ما بد اس��ت چون به دلیل 
ضعف نظ��ام مالی و بانکی نمی توانیم نقدینگی را به 
سمت تولید ببریم و همین باعث سرگردانی مخرب 

نقدینگی می شود. 
نسبت نقدینگی به تولید به مرز هشدار 

رسیده است
این استاد اقتصاد ادامه داد: امروز نسبت نقدینگی 
ب��ه تولید ناخال��ص داخلی در ایران به مرز هش��دار 
رسیده است و طرف تقاضای ارز را تحریک می کند، 
در ح��دی که می توان��د هر ب��ازاری را منفجر کند، 
بنابراین هر طور ش��ده باید این نقدینگی به س��مت 
تولید برود یا اینکه در حساب های سپرده بلندمدت 
با جریمه باال برای برداش��ت، منجمد شود تا دارنده 
نقدینگی در هر زمان ممکن برای برداشت نقدینگی 

اراده نداشته باشد. 
وی از عدم مدیریت ارز در کش��ور از طرف متولی 
عرض��ه ارز نیز انتقاد کرد و گفت: تراز گردش��گری 
و تراز تجاری کاالهای غیرنفتی ایران منفی اس��ت؛ 
قاچاق کاال نیز حجم بس��یاری از ارز کشور را خارج 
می کند؛ مثاًل س��ال گذشته تراز گردشگری ما منفی 
10 میلی��ارد دالر برآورد ش��د یا اینکه میزان قاچاق 
کاال 1۵ میلیارد دالر اعالم شد؛ تراز تجاری کاالهای 

غیر نفتی نیز 7 میلیارد دالر بود. 
ش��قاقی خاطرنش��ان کرد: این یعنی سال گذشته 
بیش از 30 میلیارد دالر ارز از کش��ور خارج ش��ده 
است؛ بخشی از وضعیت امروز کشور به همین دلیل 

است. 
ش��قاقی با بیان اینک��ه امروز حف��ظ منابع ارزی 
 برای ایران حیاتی اس��ت، تصریح کرد: سال گذشته
2.۵ میلیون ایرانی به ترکیه سفر کردند؛ اگر هر نفر 
به طور متوسط هزار دالر با خود از کشور خارج کرده 
باشد یعنی 2.۵ میلیارد دالر ارز از دست رفته است؛ 
م��ا نباید به این راحتی اجازه دهی��م منابع ارزی از 

کشور خارج شود. 
جلو نشت ارز را بگیریم

وی ب��ا بیان اینک��ه در این زمان س��خت باید به 
تصمیمات س��خت ت��ن بدهیم و جلو نش��ت ارز را 
بگیریم، تصریح ک��رد: امروز ۵0 درصد از واردات ما 
باید حذف ش��ود؛ س��بک زندگی مصرفی مردم باید 
تغیی��ر کند چ��ون مجبوریم این تغیی��ر را به وجود 
آوری��م و فقط ب��ه واردات کاالهای بس��یار ضروری 

مبادرت کنیم. 
این اس��تاد اقتصاد دانش��گاه خوارزم��ی با تأکید 
بر مدیری��ت س��ختگیرانه ارزی در ش��رایط کنونی 
خاطرنشان کرد: صادرکنندگان پتروشیمی نیز باید 
ارز حاص��ل از ف��روش محصوالت را به کش��ور وارد 
کنن��د و از طرف دیگر با قاچ��اق هم برخورد جدی 

صورت گیرد. 
وی با اش��اره ب��ه بعد خارجی اقدم��ات الزم برای 
بهبود ش��رایط اخیر نیز گفت: نقشه ارزی ایران باید 
تغییر کند و ش��رکای تجاری ما باید متنوع ش��وند؛ 
اینکه 70 درصد مصرف ارزی ما در امارات باش��د ما 

را گرفتار خواهد کرد. 
تورم ناشی از افزایش قیمت دالر در راه است

ش��قاقی مجدداً به کاهش 80 درصدی ارزش پول 
مل��ی پس از افزایش اخیر قیمت ارز اش��اره و اعالم 
کرد: هر کاهش��ی در پول ملی ت��ورم به دنبال دارد 
و تورم ناش��ی از این کاه��ش 80 درصدی هنوز به 
اقتصاد کشور وارد نشده اس��ت، بنابراین پیش بینی 
می ش��ود تا پایان امس��ال تورم به باالی 30 درصد 
برسد، از همین رو باید تدابیر الزم برای این موضوع 

نیز اتخاذ شود. 
وی در پاس��خ به اینکه آیا خروج آمریکا از برجام 
و بازگش��ت سه ماهه و شش ماهه تحریم ها می تواند 
به بحرانی تر ش��دن ش��رایط اخیر دامن بزند یا خیر، 
تصریح کرد: برای این موضوع می توان چند س��ناریو 
عن��وان کرد؛ یک��ی اینکه اروپا در مقابل فش��ارهای 
آمریکا مقاومت کرده و در برابر ایران انعطاف نش��ان 
دهد و بانک های دولتی س��رمایه گذار و شرکت های 
ب��ا ماهیت دولتی اروپایی با ای��ران همکاری کنند و 

همچنین نفت ایران را بخرند. 
شقاقی افزود: روند موجود موید سناریو اول نیست 
چ��ون اتحادیه اروپا امروز در موضع ضعف قرار دارد؛ 
از ط��رف دیگر تج��ارت باالیی بین اروپ��ا و آمریکا 
برقرار است؛ اروپا ساالنه 440 میلیارد دالر صادرات 
به آمریکا و 270 میلیارد دالر واردات از این کش��ور 
دارد و ای��ن یعنی تراز تج��اری اروپا با آمریکا مثبت 
170 میلیارد دالر اس��ت و قطعاً تمایلی به از دست 
دادن ای��ن امتیاز ندارد. از طرف دیگر ش��رکت های 
اروپایی هم تحت سیطره دولت های اروپایی نیستند 
و زی��ر بار تحریم آمریکا نمی روند، بنابراین س��ناریو 

فوق خیلی محتمل نیست. 
ش��قاقی، دومین س��ناریو را به همکاری روسیه و 
چین عنوان کرد و گفت: همکاری این دو کش��ور به 
خصوص چین برای رفع چالش های ارزی و صادراتی 
و وارداتی ناشی از بازگشت تحریم ها اهمیت زیادی 
دارد، بحث��ی ک��ه در این س��ناریو نیز مطرح اس��ت 
کم لطفی ایران به چین پس از برجام و تمایل شدید 
به سمت اروپاست و سؤال اینجاست که آیا چین این 

همکاری را با ایران انجام می دهد یا خیر. 

کاهش 8۰ درصدی قدرت خرید مردم در 8 ماه گذشته

اقتصاد ایران سکته زد
یادداشت

نفـــت

جهش در قیمت خودرو از کجا شروع شد؟ 

آش��فتگی  ها به بازار خودرو هم رس��ید. موج افزای��ش ناگهانی و 
ش��دید قیمت خودروها در بازار خصوصاً در چند روز اخیر به مرزی 
نزدیک می ش��ود که خرید خ��ودرو را برای اکث��ر مصرف کنندگان 
غیرممکن کرده اس��ت. هر چند قیمت های پیشنهادی این روزها از 
لحاظ قدرت خرید عمومی نمی تواند پایدار باش��د و سرمایه گذاران 
بیش��تر روی قطع یا کاهش ش��دید تولید و واردات در ماه های آتی 
خصوصاً از مرداد سال جاری همزمان با شروع تحریم های یک جانبه 
آمریکا حس��اب کرده اند؛ محاس��به ای که متناس��ب با برنامه ریزی 
ش��رکت های خودروسازی و تغییر یا تثبیت رویه دولت در مدیریت 

بازار خودرو می تواند درست یا کاماًل غلط از آب درآید. 
واقعیت این اس��ت که ریش��ه ای��ن جهش  ها را در همزمانی فش��ار 
غیرمنطقی متول��ی صنعت و تجارت در دول��ت یازدهم برای کاهش 
رقاب��ت در بازار خودرو با انحصاری ک��ردن واردات و توقف چند ماهه 
آن و نهایتاً افزایش ش��دید تعرفه واردات با نگرانی  های سیاس��ی اخیر 
باید جس��ت وجو کرد. همچنین نقش س��ازمان هایی مانند استاندارد 
با پروس��ه های س��خت گیرانه و برخوردهای غیرحرفه ای با متقاضیان 
واردات و تولید خودرو و مش��کالت مکرر آنها در پروسه های طوالنی و 
وقت گیر اخذ مجوزها را نباید نادیده گرفت که در کنار کاهش ش��دید 
امنیت سرمایه گذاری در این حوزه با قطع و وصل کردن های بی پاسخ 
مجوز واردات، نوس��انات ارزی و تغییر سیاست های تخصیص و ناتوانی 
دول��ت در بازگ��ردان ارز حاصل از ص��ادرات غیرنفتی به چرخه پولی، 
قیمت گذاری دستوری برمبنای دستورالعمل های غیرمنطقی و غیرقابل 
اجرا، در نهایت شرایطی را ایجاد کرده است که کوچک ترین سیگنالی 
توانسته است بازار را به وضعیت هشدار برساند. هرچند به زودی شاهد 
ورود مجدد سازمان های نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرف کننده 
برای تثبیت قیمت ها خواهیم بود، ولی تجربه ش��فاف چند دهه اخیر 
نش��ان داده اس��ت این ابزار اصوالً کارایی نداشته و نمی توان تورم را با 
سرکوب قیمت ها کنترل کرد و تنها منجر به فشار شدید روحی روانی 
به پرسنل و مدیران این سازمان ها، شرکت ها و به خصوص مشتریان و 
مصرف کنندگان نهایی ش��ده و نهایتاً با افزایش عدم شفافیت عملکرد 

شرکت های فعال، قیمت ها تنها روی کاغذ تثبیت می شود. 
این وضعیت پیچیده در بازارهای خودرو، مسکن و سکه به زودی 
در بازار سایر کاالهای فسادناپذیر بادوام و قابل معامله مانند صنایع 
الکترونی��ک مصرفی هم بروز خواهد ک��رد و در نهایت کنترل همه 
ارکان ب��ازار را غیرممکن می س��ازد و به زحمت قاب��ل تقدیر تورم 
تک رقمی پایدار س��ال های اخیر آس��یب جدی وارد می کند. برای 
حل مش��کالت موج��ود باید سیاس��ت گذاری اصولی اتخاذ ش��ود. 
تالش برای تثبیت قیمت در مبدا توزیع مش��کلی را حل نمی کند و 
حتی آزادس��ازی قیمت گذاری برای واردکنندگان و تولید کنندگان 
می توان��د التهاب های بازار را به ش��دت کاهش دهد. در عین حال، 
کاهش تعرف��ه و مالیات های غیرمس��تقیم و حذف محدودیت  های 
قانون��ی واردات برخی کاالها مانند خودرو و قطعات در کنار تعریف 
مالیات��ی س��نگین بر معامالت مک��رر کاالهای قاب��ل ردیابی مانند 
خ��ودرو می تواند الته��اب را از این بازار دور س��ازد؛ هرچند ممکن 

است به بازارهای دیگر منتقل کند. 
ب��ا توجه به دورنمای مش��کالت احتمالی تحریم ه��ای آمریکا از 
مرداد س��ال جاری، به نظر می رس��د تیم اقتص��ادی دولت خصوصاً 
متولی تجارت و تولید، نیازمند بازنگری اساسی در نوع نگرش خود 
به موضوع بازار خودرو اس��ت و اصرار ب��ر ادامه رویه قبلی می تواند 
حجم مش��کالت را به ح��دی افزایش دهد که ح��ل آنها به راحتی 

میسر نباشد. 

رویترز از افزایش 1۰ درصدی واردات نفت هند از ایران خبر داد
رکورد جدید واردات نفت هند از ایران

واردات نف��ت هن��د از ایران ب��ا وجود تهدی��د تحریم های جدید 
آمریکا، در ماه مه حدود 70۵ هزار بشکه در روز افزایش داشت که 

باالترین حد از اکتبر سال 201۶ به این طرف بود. 
ب��ه گزارش رویترز، اما واردات نفت هند از ژوئن به دلیل تصمیم 
دو پاالیش��گاه برای محدود کردن خریدش��ان از ایران در آس��تانه 

بازگشت تحریم های آمریکا، ممکن است کاهش پیدا کند. 
دونال��د ترامپ رئیس جمهور آمریکا هش��تم ماه مه اعالم کرد که 
این کشور از توافق هس��ته ای سال 201۵ با ایران خارج می شود و 
تحریم ه��ای جدیدی را علیه تهران وضع خواهد کرد که هدف آنها 
کاهش صادرات نفت اس��ت.  طبق آمار کشتیرانی و منابع صنعتی 
آگاه، واردات نف��ت هند از ایران در ماه مه 10.2 درصد نس��بت به 
ماه پیش از آن رش��د کرد و حدود 4۵ درصد باالتر از مدت مش��ابه 
سال گذشته بود.  طبق آماری که در مطبوعات داخلی منتشر شده 
اس��ت، صادرات نفت ایران در ماه مه به 2.7 میلیون بش��که در روز 
صع��ود کرد که رکورد باالیی از زمان رفع تحریم های بین المللی در 
س��ال 201۶ محسوب می شود.  پاالیشگاه های دولتی هند در سال 
مالی 2018 - 2017 به دلیل اختالف بر سر حق توسعه یک میدان 

گازی بزرگ، خرید نفت از ایران را کاهش داده بودند. 
با ای��ن حال پس از این که ایران موافق��ت کرد تخفیف های قابل 
توجهی را برای حمل نفت عرضه کند، این پاالیش��گاه ها طرح هایی 
را برای افزایش واردات در سال مالی جاری از آوریل اعالم کردند. 
هن��د س��ومین مصرف کننده ب��زرگ نفت جهان ب��وده و دومین 

مشتری نفتی بزرگ ایران پس از چین است. 
دارمن��درا پرادهان، وزیر نفت هند، هفته گذش��ته اعالم کرد این 
کشور تا زمان مشخص شدن وضعیت تحریم های آمریکا دست نگه 
داش��ته و منتظر خواهد ماند.  ایران ماه میالدی گذش��ته س��ومین 
صادرکننده بزرگ نفت به هند پس از عراق و عربس��تان س��عودی 
ب��ود و امارات متحده عربی نیز ج��ای ونزوئال را به عنوان چهارمین 
صادرکنن��ده بزرگ نفت به این کش��ور گرفت.  هند مجموعا 4.34 
میلیون بشکه در روز در ماه مه نفت وارد کرد که حدود 2.8 درصد 

باالتر از مدت مشابه سال گذشته بود. 

فربد زاوه
کارشناس صنعت خودرو
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در روزه��ا و ماه ه��ای اخی��ر صحبت ه��ای زیادی 
درب��اره تصویب چند الیحه در مجلس صورت گرفته 
و حاش��یه های زیادی را هم به وجود آورده است. از 
جمله آنها، پیوس��تن ایران به FATF بود که تیرماه 
س��ال ٩۵ و به دنبال اجرای برجام و همچنین برخی 
اقدام های ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین 
مالی تروریس��م، نام ایران را از فهرس��ت کشورهایی 
که الزم اس��ت علیه آنه��ا اقدام ه��ای متقابل اتخاذ 
ش��ود برای مدت یک س��ال تعلیق ک��رد. به همین 
منظور دولت با ارس��ال الیحه ای به مجلس خواستار 
تصویب قانونی این موضوع از س��وی ایران شد اما با 

مخالفت های جدی در مجلس روبه رو شد. 
ب��ه گ��زارش خبرآنالی��ن، FATF )گ��روه کاری 
 G7 اق��دام مال��ی( در س��ال 1٩8٩ توس��ط گ��روه
تأس��یس شد و مقر آن در س��ازمان همکاری توسعه 
اقتص��ادی OECD در پاری��س اس��ت. بدنه اصلی 
FATF از 3۵کش��ور و دو س��ازمان تش��کیل شده 
ک��ه اکثر آنه��ا کش��ورهای توس��عه یافته هس��تند. 
اعضای اصلی غیرکش��وری کمیسیون اروپا و شورای 
همکاری خلیج فارس هستند. عالوه بر اعضای اصلی 
حدود40عض��و ناظر هم در FATF عضو هس��تند 
ک��ه از جمله آنها می توان از بان��ک جهانی، صندوق 

بین المللی پول و اینترپل و. . . نام برد. 
در میان کش��ورهایی که به عن��وان ناظر عضویت 
دارند، اس��رائیل و عربس��تان برای جمهوری اسالمی 
ایران دارای اهمیت ویژه ای هستند. این اهمیت آنجا 
دوچندان می ش��ود که این دو کش��ور تا پایان2018 

عضو اصلی می شوند. 
چند کشور به FATF نپیوسته اند؟ 

س��ایر اعض��ای FATF در قال��ب مناطق مختلف 
دنیا طبقه بندی شده اند. در واقع مجموعا 1٩4 عضو 
منطقه ای در آن حضور دارند و تنها دو کش��ور ایران 

و کره شمالی آن را نپذیرفته اند. 
آیا بحث این روزها عضویت است؟ 

درحالی که دلواپس��ان سیاس��ی ت��الش می کنند 
ب��ا ایجاد توهم درباره FATF چنی��ن القا کنند که 
ایران در حال عضویت در آن اس��ت، بررسی ها نشان 
می دهد ک��ه اصال چنین موضوعی مطرح نیس��ت و 
حت��ی اگر ایران بخواهد به آن بپیوندد باید فرآیندی 
چندس��اله را طی کند و ابتدا باید به گروه منطقه ای 

بپیوندد. آنچه هم اکنون مطرح اس��ت صرفا خروج از 
لیست س��یاه و تبدیل وضعیت ایران به حالت نرمال 
اس��ت. ای��ن در حالی اس��ت که طب��ق گزارش های 
FATF کشورهای افغانستان و یمن و عراق وضعیت 

نرمال تری نسبت به ما دارند. 
آیا FATF قرارداد است؟ 

برخالف بحث ه��ای رایجی که افراد ناآش��نا مطرح 
می کنن��د FATF یک گ��روه بین دولت هاس��ت که 
حتی قطعنامه هم صادر نمی کند و تصمیماتش صرفا 
در حد بیانیه است؛ بیانیه هایی که حتی برای کشورها 
الزم االجرا نیست. درواقع تنها کاری که انجام می دهد، 
رتبه بندی ریس��ک کش��ورها در »مبارزه با پولشویی« 
و تعدم تأمین مالی تروریس��م« اس��ت. کشورها برای 
اینکه ریسک را در دو مقوله فوق، باال نبرند بیانیه را به 

نهادهای مالی و بانکی خود ارجاع می دهند. 
نظام تصمیم گیری چگونه است؟ 

مکانیزم FATFرأی گیری نیست بلکه تصمیمات 
از طری��ق اجماع اتخاذ می ش��ود. س��عی می کنند به 
اجماع اولیه برسند و یا حد وسط را در نظر بگیرند. 
اگر در لیست سیاه بمانیم چه اتفاقی می افتد؟ 

ب��ا تالش های مس��تمر دول��ت یازدهم ح��دود دو 
س��الی اس��ت ابزار مقابله علیه ایران تعلیق شده، اما 
اگ��ر قوانین��ی را که هم اکنون در مجلس در دس��ت 
بررس��ی است، تصویب نش��ود مجددا به لیست سیاه 
برمی گردیم. معنای بازگش��ت به لیس��ت س��یاه این 
است که FATF  اعالم خواهد کرد ریسک ایران در 
پولش��ویی و تأمین مالی تروریسم باالست و درواقع 

از برقراری هرگونه رابطه مالی پیشگیری می کند. 
بیانیه ها الزام آور نیست، اما. . . 

همانطور که اشاره شد بیانیه های FATF الزام آور 
نیست و کشورها مجبور نیستند آن را رعایت کنند، 
اما در صورت عدم اجرا عمال میزان ریس��ک خود را 
افزای��ش می دهند. به همین دلیل معموال کش��ورها 

حاضر نیستند بیانیه ها را زیر پا بگذارند. 
همکاری با FATF یعنی افشای اطالعات مالی 

ایران؟ 
از مباح��ث غلطی که رس��انه ای ش��ده این اس��ت 
که گفته می ش��ود با پیوس��تن به FATF اطالعات 
ایران از کشور خارج می ش��ود و در اختیار بیگانگان 
قرار می گیرد. به نظر می رس��د کس��انی که این ادعا 

را مطرح می کنند هیچ اش��رافی ب��ه موضوع ندارند. 
 FATF تنه��ا اقدامی که کش��ورها در هم��کاری با
انجام می دهند این اس��ت که به جامعه جهانی اعالم 
می کنند که س��ازوکارهای مال��ی و قانونی در داخل 
کشورش��ان این قابلیت را دارد که با پولشویی مقابله 
کنند. به این ترتیب هیچ اطالعاتی درباره موضوعات 

مالی کشورها رد و بدل نمی شود. 
حق تحفظ

فرض کنیم قوانین یک کش��ور مبارزه با پولشویی 
و ع��دم تأمین مالی تروریس��م را می پذی��رد. در این 
زمینه کش��ورها کامال حق تحف��ظ دارند و حتی اگر 
ابهاماتی درباره رفتارهای مالی ش��ان مطرح باشد، آن 
را ب��ه قوانین داخلی خود ارج��اع می دهند. مثال در 
مورد جمهوری اس��المی ای��ران چنین حق تحفظی 
اعالم ش��ده ک��ه اطالعات مرب��وط ب��ه نهضت های 
آزادی بخش را اعالم نمی کند. همین که هر کشوری 
اعالم کند فالن س��ازمان آزادی بخش را طبق قوانین 
داخلی خود تروریست نمی داند، FATF متعرض آن 
نمی ش��ود. در واقع اصال FATF  س��ازوکاری برای 

جمع آوری اطالعات ندارد. 
دروغی که دلواپسان می گویند

دلواپسان درباره FATF یک دروغ بزرگ را مطرح 
می کنند و می گویند FATF مرتبط با برجام است. 
در این خصوص بررس��ی ها نش��ان می دهد مقدمات 
کاره��ای مربوط به FATF توس��ط دولت یازدهم و 
دوازدهم انجام نش��ده بلکه س��ابقه آن به دولت های 

نهم و دهم برمی گردد. 
گفته می ش��ود بعد از تصویب و ابالغ قانون مبارزه 
با پولشویی در سال 8۶ ایران خود را مکلف به خروج 
از لیس��ت سیاه می کند. در همین راستا دبیر شورای 
عال��ی امنیت ملی در س��ال 138٩ موک��دا از برخی 
نهادها و وزارتخانه ها درخواست می کند که مقدمات 

خروج از لیست سیاه را فراهم کنند. 
از س��وی دیگر در خرداد س��ال 8٩ که هنوز بحث 
برجام مطرح نبود، دولت احمدی نژاد الیحه مبارزه با 
تأمین مالی تروریس��م را تصویب و به مجلس تقدیم 
کرد. این قانون بهمن ماه س��ال ٩0 مصوب شد. این 
مصوبه در اسفند ٩0 به ش��ورای نگهبان ارسال شد 
و ش��ورا به آن ایراد اصل 1۵8 قانون اساسی گرفت. 
اش��کال ش��ورای نگهبان این بود که این قانون باید 

توس��ط ق��وه قضایی��ه تهیه می ش��د. به دنب��ال این 
اش��کال، الیح��ه مزبور از اس��فند ٩0 ت��ا ٩4 پنج بار 
بین مجل��س، قوه قضاییه، ش��ورای نگهبان و دولت 
در رفت و آمد بود. به این ترتیب اگر این 4-3س��ال 
 وقت کشی نمی ش��د و ایران در سال ٩1 وارد پروسه

action plan می شد، مدت ها قبل از برجام مسئله 
تمام می شد. 

تبدیل یک بحث فنی به مقوله عوامانه
ظرف دو سال گذش��ته این موضوع فنی در سطح 
رس��انه های عمومی و حت��ی تریبون های نماز جمعه 
و . . . مطرح می ش��ود و س��طح آن به حد عوام تنزل 
داده ش��ده. طبیعتا وقتی موضوع با ادبیات س��خیف 
پوپولیس��تی همراه ش��ود و موجی از اطالعات دروغ 
همراه با تهمت های مکرر با آن همراه شود، فضا برای 

توضیحات علمی- تخصصی تنگ می شود. 
FATF، حماس و حزب اهلل

یکی از ایرادات دلواپسانه ای که مطرح می شود این 
است که با اجرای مقررات FATF، حمایت ایران از 
گروه های حماس و حزب اهلل و. . . ناممکن خواهد شد. 
در پاسخ می توان یک مثال روشن را به عنوان رد این 
ادعا مطرح کرد: دولت سوریه بیشترین اتهام ها را در 
موضوع تروریسم دارد، اما حتی یک سند وجود ندارد 
که  FATF علیه این کشور ارائه کرده باشد. سوریه 
رس��ما اعالم کرده که طبق مقررات داخلی اش اعالم 
کرده س��ازمان های آزادی بخش را مصداق تروریسم 
نمی دان��د. این موضوع در ش��ورای امنیت هم مطرح 
شده، اما نتوانستند در برابر استدالل سوریه مقاومت 

کنند. 
از طرفی س��ازمان مل��ل فقط القاع��ده، طالبان و 
داعش را مصداق تروریس��ت می داند. طبق قطعنامه 
1373 هر کشوری باید لیس��ت ملی از تروریست ها 
داش��ته باشه. خیلی از کش��ورهای عضو لیست ملی 
دارند. مثال آمریکا حزب اهلل، حماس و سپاه پاسداران 
را ج��زو گروه های تروریس��تی قرار داده، اما لیس��ت 
آمریکا تنها برای داخل همان کش��ور ارزش حقوقی 
دارد و ب��رای ای��ران الزم االج��را نیس��ت. همچنین 
عربس��تان و ش��ورای همکاری خلیج فارس، حزب اهلل 
را به عنوان تروریس��ت مطرح کرده ان��د، اما برای ما 
الزم االجرا نیس��ت. آنچ��ه برای ما الزم االجراس��ت، 

لیست سازمان ملل است. 

چرا FATFدر ایران جنجال ساز شد؟ 

FATF صف کشی دولت و مجلس درباره

رئیس دفت��ر رئیس جمهور با اع��الم اینکه موضوع 
گران��ی به جد در دولت مطرح ش��ده اس��ت، گفت: 
رئیس جمهور خواس��ته اند همه دستگاه های ذی ربط 

به موضوع گرانی ورود پیدا کنند. 
محمود واعظی در حاش��یه جلس��ه هی��أت دولت 
در جم��ع خبرن��گاران ب��ا اش��اره ب��ه پیگیری های 
رئیس جمه��ور برای کنترل گران��ی در جامعه، گفت: 
موضوع گرانی به جد در دولت مطرح ش��ده اس��ت، 
شاهد بودیم حتی بخش هایی که ارز 4200می گیرند 
محاسبات آنها برای فروش اجناس با ارز باالتر است. 
وی ادامه داد: رئیس جمهور ش��دیدا خواستند که 
همه دس��تگاه های ذی ربط به موض��وع گرانی ورود 
کنند، از س��وی دیگر اجناس��ی که در انبار مانده به 

سرعت در اختیار مردم قرار گیرد. 

واعظی با اش��اره ب��ه اینکه در زمین��ه خودرو یک 
فضای احساسی و روانی به وجود آمده است، تصریح 
کرد: خودروس��ازها خودروها را ب��ا قیمت مصوب در 

اختیار مردم قرار دهند. 
وی ادامه داد: گرانی از موضوعات جدی اس��ت که 
آقای روحانی، وزرا و مس��ئوالن ذی ربط را مس��ئول 
ک��رده و هفته آینده )دوش��نبه( ایش��ان جلس��ه ای 
را ب��رای تصمیم گیری در مورد ای��ن موضوع برگزار 
خواهند ک��رد.  رئیس دفتر رئیس جمه��ور به گرانی 
سکه نیز اشاره کرد و گفت: قرار شده است بحث های 
الزم در مورد این موضوع صورت گیرد و تصمیم هایی 

در این رابطه اتخاذ شود. 
وی همچنی��ن در مورد تخصیص ارز خاطرنش��ان 
کرد: ما ارز 4200 تومانی را به همه کسانی که ثبت 

س��فارش می کنند، واگذار می کنی��م و در این زمینه 
مش��کلی نداریم.  واعظی در پاسخ به این پرسش که 
چه اولویت ها و برنامه هایی برای مقابله با گرانی دارید، 
اظه��ار کرد: اولویت ها تعیین ش��ده، ام��ا تصمیمات 
باید بعد از مش��ورت با اصناف، تولیدکنندگان، اتاق 
بازرگانی و بخش خصوصی گرفته شود تا همه نسبت 
به این تصمیمات اقناع باشند. این گفت وگوها شروع 
ش��ده اس��ت و رئیس جمهور هم روز گذشته از وزرا 
خواسته اند همت جدی داش��ته باشند و کار را خود 

برعهده بگیرند. 
وی با اشاره به اینکه شرایط کشور به گونه ای است 
که اتاق های فکر در خارج از کش��ور تش��کیل ش��ده 
اس��ت تا از فرصت خروج آمریکا از برجام اس��تفاده 
کنن��د، تصریح کرد: آنها مرتب س��یگنال های منفی 

برای افکار عمومی می فرس��تند، بنابراین ما هم باید 
انسجام و هماهنگی بیش��تری داشته باشیم و اجازه 
ندهی��م اختالف نظره��ا و اختالف س��لیقه ها ابزاری 
در دس��ت مخالفان کشور باش��د. اگر اقدامی به نفع 
کشور است، به دلیل برخی مسائل سیاسی و جناحی 
نباید آن اقدامات نادیده گرفته ش��ود. مطالبی که در 
مجلس درباره الیحه پولش��ویی مطرح ش��د، درست 
نیس��ت و صفت های��ی که به دیگران ه��م دادند، در 
ش��أن آن نمایندگان که آن مباحث را مطرح کردند، 

نیست. 
واعظ��ی در پایان با بیان اینکه این الیحه در دولت 
دهم مطرح ش��ده است و هیچ ارتباطی با این دولت 
ندارد، گفت: کسانی که اکنون با این الیحه مخالفت 

می کنند حامی دولت دهم بودند. 

اجناسی که در انبار مانده به سرعت در اختیار مردم قرار می گیرد

دستور روحانی برای مهار گرانی

دریچه

آیا خصوصی سازی همان مردمی سازی اقتصاد است؟ 
مصائب خصوصی سازی در ایران

این تصور که خصوصی س��ازی دقیقا معادل با مردمی سازی 
اقتصاد اس��ت و حتما به رش��د و بهره وری اقتصادی می انجامد 
از آن دس��ته پیش فرض هایی اس��ت که در میدان عمل کامال 

درست از آب درنمی آید. 
»کوچک زیباس��ت«؛ ای��ن یکی از معروف ترین ش��عارها در 
حمای��ت از کوچک س��ازی دول��ت و خصوصی س��ازی در ابعاد 
گسترده اس��ت؛ ش��عاری که مارگارت تاچر، نخست وزیر وقت 
بریتانیا در س��ال 1٩7٩ با شعار بهبود اوضاع اقتصادی در این 
کشور مطرح کرد. این پیش فرض که باید اموال دولتی را به هر 
طریقی که شده به بخش خصوصی منتقل کرد باعث شد تا در 
آن کشور خصوصی س��ازی در ابعادی گسترده و با قیمت هایی 
بس��یار کمتر از حد واقعی آن به اجرا دربیاید؛ اتفاقی که البته 

باعث مشکالتی در آن برهه زمانی در بریتانیا شد. 
به گزارش ایسنا، اینکه خصوصی سازی معادل با مردمی سازی 
فرض ش��ود تصوری کامال درس��ت نیس��ت، چرا که این روند 
دقیق��ا برعکس اس��ت، یعنی در خصوصی س��ازی ای��ن اموال 
دولتی _بخوانید بیت المال_ است که به منظور ایجاد بهره وری 
بیش��تر به فروش می رس��د. این اموال مردمی در بیشتر موارد 
لزوما به کارآفرینان یا س��رمایه داران حقیقی منتقل نمی شود. 
کارآفرینان همان هایی هس��تند که می توانند با س��رمایه های 
موجود کسب و کاری مولد را ایجاد و موجبات ایجاد اشتغال و 

حتی رشد اقتصادی را هم فراهم کنند. 
در ایران خصوصی سازی، بعد از انقالب و در سال های ابتدایی 
دولت جهاد س��ازندگی در سال 13۶8 به طور جدی در دستور 
کار قرار گرفت. این عملیات اما به گفته بسیاری از کارشناسان 
نتوانست به اهداف خود _که ایجاد رشد و شکوفایی اقتصادی 
ب��ود_ اصابت کند. علت ه��م در نحوه اجرای ای��ن برنامه که 
ب��ه برنامه تعدیل س��اختاری هم معروف اس��ت و هم در ابعاد 

گسترده و تقریبا بی حساب کتاب آن ارزیابی شده است. 
هرچن��د طراحان سیاس��ت های تعدیل س��اختاری معتقدند 
ای��ن برنامه ه��ا در بلندم��دت می تواند به کاهش فقر و رش��د 
اقتصادی کش��ور کمک کند، اما تجربه اجرای این سیاس��ت ها 
در کش��ورهای مختل��ف از جمل��ه آرژانتین، برزی��ل، اکوادور، 
اندونزی، ش��یلی و بسیاری از کشورهای دیگر نشان داده است 
که این برنامه ها در بلندمدت نه تنها باعث ایجاد رشد اقتصادی 
نشده  اند بلکه موجبات فقر و فالکت ملت ها را هم در بلندمدت 
فراه��م کرده اند. اجرای این برنامه ها که از طریق دو نهاد بانک 
جهانی و صندوق بین المللی پول )که در آمریکا استقرار دارند( 
هدایت می شوند بر آزادس��ازی تجاری و خصوصی سازی های 
گس��ترده متمرکز اس��ت که باعث می ش��ود مقوله »تولید« از 
تمرکز دولت ها در کش��ورهای در حال توسعه خارج شود و در 
بلندمدت باعث می شود تا آن کشورها با انواع پدیده های ناشی 

از بیکاری و فقر مواجه شوند. 
ابراهیم رزاقی، عضو بازنشس��ته هیأت علمی دانشگاه تهران، 
در توضیح سیاس��ت های تعدیل س��اختاری در ایران گفت که 
این سیاس��ت ها از ابتدا برای کش��ورهایی طراحی شده بود که 
نیازمند وام بودند. حامی این سیاس��ت صندوق بین المللی پول 
و بانک جهانی اس��ت که به  رغم اختالف آمریکا با کشورمان در 

آن دوران اما از آن حمایت کردند. 
این اقتصاددان با اش��اره به نحوه  اجرای خصوصی س��ازی به 
عنوان رکن اصلی پیاده س��ازی سیاست های تعدیل ساختاری 
در دوره دولت س��ازندگی، اظهار کرد: در آن دوران بس��یاری 
از ش��رکت های دولتی با این بهانه که بازدهی مناس��بی ندارند 
خصوصی ش��دند آن هم با قیمتی بسیار پایین تر از حد واقعی 
آن ش��رکت ها که جزو اموال بیت المال حساب می شد. این در 
حالی بود که می توانستیم برای بهبود عملکرد آن شرکت های 

دولتی از نیروهای فعال و سالم تری استفاده کنیم. 
او در توضیح علل تضعیف صنایع داخلی در دوران سازندگی، 
ادامه داد: در آن دوره بس��یاری از صنایع وجود داش��تند که با 
سود بسیار کمی کار می کردند اما چرخ تولید را می چرخاندند. 
با این حال دولت در آن زمان با پایین آوردن قیمت دالر باعث 
شکست این صنایع شد، چراکه در این شرایط واردات گسترش 

پیدا کرد و نسبت به تولید داخلی ارزان تر شد. 
وی با بیان اینکه خصوصی س��ازی در کشور ما عمال بسیاری 
از ویژگی هایی که برای آن تعریف می کنند را به همراه نداشت، 
اظهار کرد: خصوصی سازی در ایران نتوانست کیفیت تولیدات 
را باال ببرد ضمن اینکه بهره وری را هم نتوانس��ت محقق کند. 
برای مث��ال در صنایع الکترونیکی ما که زمانی تا 1000کارگر 
را به خود مش��غول ک��رده بودند، اما با خصوصی س��ازی عمال 
ورشکسته شدند، به طوری که حتی زمین های این کارخانجات 
حاال برای فروش به منظور ساخت وس��ازهای دیگر حراج شده 

است. 
این استاد دانش��گاه با بیان اینکه هدف آمریکا در آن دوران 
این بود که ایران را از هدف تولید منصرف کند، ادامه داد: این 
هدف متأسفانه تا حدود بسیار زیادی محقق شده است و حاال 
م��ا به همان خاطر حدود 20 میلیون نفر انس��ان زیر خط فقر 
داریم که بخش عمده آن به دلیل بیکاری ناش��ی از عدم وجود 

صنایع تولیدی بوده است. 
س��اختاری تعدی��ل  برنامه ه��ای  اس��ت   گفتن��ی 
ش��امل   )Structural adjustment programmes(
وام های ارائه ش��ده توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی 
به کش��ورهایی اس��ت که بحران های اقتصادی را تجربه کرده اند. 
ای��ن دو نهاد برت��ون وودزی کش��ورهای قرض گیرن��ده را ملزم 
می کنن��د در ازای گرفت��ن وام ه��ای جدید )و ی��ا نرخ های بهره 
پایین تر در وام های موجود( سیاست های خاصی )لزوما در راستای 
خصوصی سازی های گسترده( را پیاده کنند. صندوق بین المللی 
پول معموال سیاست گذاری ها را انجام می دهد و بانک جهانی هم 
مسئول تنظیم اقدامات الزم است. این برنامه از طریق شروطی که 
تعیین می کنند به طور کلی برنامه ها و سیاس��ت های »بازار آزاد« 
را پیاده می کنند. برنامه های این سیاست شامل تغییرات داخلی 
)خصوصی س��ازی و مقررات زدایی( و همچنین خارجی )کاهش 

موانع تجاری( است. 
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در روز میالد امام حسن مجتبی)ع( 
579۰ دانش آموز روستایی، میهمان سفره 

افطار کارکنان بانک آینده شدند
۵7٩0 دانش آم��وز روس��تاهای اس��تان های خراس��ان جنوبی و 
هرم��زگان، در روز میالد امام حس��ن مجتبی )ع(، میهمان س��فره 

افطاری بانک آینده شدند. 
مراسم افطار و پذیرایی از دانش آموزان در مناطق محروم و کمتر 
برخوردار کشور، به همت کارکنان حوزه بانکداری الکترونیکی بانک 
آین��ده و هماهنگ��ی جامعه یاوری فرهنگی در روز پنجش��نبه، 10 
خردادماه س��ال 13٩7، همزمان با میالد امام حس��ن مجتبی )ع( 
کریم اهل بیت، در 13روس��تای شهرستان های قائنات و بیرجند در 
استان خراسان جنوبی و هفت روستای استان هرمزگان، برگزار شد. 
مراس��م افطاری دانش آم��وزان در مناطق مح��روم در چارچوب 
»طرح افطار 20«، در پی فراخوان جامعه یاوری فرهنگی برای تهیه 

و توزیع بسته های غذا، برنامه ریزی و اجرا شد. 
 

قیمت اوراق تسهیالت مسکن افزایش یافت
وام مسکن 12۰ میلیونی، 16 میلیون تومان

قیمت هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن طی معامالت این هفته 
فرابورس ایران ح��دود 3000تومان افزایش یافته و هر برگ از این 

اوراق به قیمت حدودی ۶7 تا ۶8 هزار تومان معامله می شود. 
به گزارش ایسنا، در حال حاضر امتیاز تسهیالت مسکن فروردین 
13٩7 کمی بیشتر از ۶8 هزار تومان است، ولی مابقی تسه ها عمدتا 
ب��ا حدود قیمت ۶7 هزار و ۵00 هزار تومان داد و س��تد می ش��ود. 
در هفته های گذش��ته برای مدتی قیمت این اوراق نوسان چندانی 

نداشت و حدود ۶4 تا ۶۵ هزار تومان داد و ستد می شد. 
اگ��ر قیم��ت اوراق ۶7 هزار تومان��ی را مبنا قرار دهی��م با توجه 
ب��ه اینکه زوج ه��ای تهرانی برای دریاف��ت وام 100 میلیون تومانی 
مس��کن باید 200 برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، آنها باید 
13میلیون و 400 هزار تومان صرف خرید این 200برگ کنند. این 
مبلغ با احتس��اب 20 میلیون توم��ان وام جعاله که بابتش باید 40 
برگ بهادار 2میلیون و ۶80 هزار تومانی خریداری کرد، در مجموع 
برای دریافت وام 120 میلیون تومانی مس��کن حدود 1۶ میلیون و 

80 هزار تومان  می شود. 
همچنین زوج های غیرتهرانی که در ش��هرهایی با جمعیت بیشتر 
از 200 ه��زار نفر زندگی می کنند، می توانند تا س��قف 80 میلیون 
توم��ان وام بگیرند که برای گرفتن ای��ن مبلغ باید 1۶0 ورق بهادار 
خری��داری کنند که با این حس��اب باید 10 میلی��ون و 720 هزار 
توم��ان بابت خرید ای��ن اوراق بپردازند که با احتس��اب 2 میلیون 
و ۶80 ه��زار تومان برای خری��د اوراق وام جعاله، در مجموع برای 
دریافت وام 100میلیون تومانی باید 13 میلیون و 400 هزار تومان 

پرداخت کنند. 

عالوه بر این زوج های س��اکن در سایر ش��هرهای با جمعیت زیر 
200 هزار نفر می توانند برای گرفتن ۶0 میلیون تومان وام مس��کن 
120 ب��رگ بهادار خری��داری کنند که باید 8 میلی��ون و 40 هزار 
تومان بابت خرید اوراق بپردازند که برای دریافت 20میلیون تومان 
دیگر بابت وام جعاله باید 2میلیون و ۶80 هزار تومان بپردازند. این 
زوج ه��ا در مجموع ب��رای دریافت وام 80 میلی��ون تومانی باید 10 

میلیون و 720هزار تومان پرداخت کنند. 
مجرده��ای تهرانی نی��ز می توانند تا س��قف ۶0 میلیون تومان و 
غیرزوج هایی که در مراکز اس��تان های باالی 200 هزار نفر جمعیت 
قرار دارند تا سقف ۵0میلیون تومان و در نهایت غیرزوج های ساکن 
در سایر مناطق تا سقف 40 میلیون تومان وام دریافت کنند که به 
ترتیب هر کدام باید 120، 100 و 80 برگ بهادار اوراق تس��هیالت 
مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند. با این حساب مجردهای 
تهران��ی باید برای خرید این اوراق 8 میلیون و 40هزار تومان، افراد 
ساکن در مراکز استان باالی 200 هزار نفر جمعیت مبلغ ۶ میلیون 
و 700 هزار تومان و افراد گروه س��وم مبلغ ۵ میلیون و 3۶0 هزار 
تومان پرداخت کنن��د. البته در صورت تمایل برای دریافت وام 20 
میلی��ون تومانی جعاله باید مبلغ 2میلیون و ۶80 هزار تومان دیگر 

هم بپردازند. 
اوراق تس��هیالت مسکن توسط بانک مسکن منتشر می شود. این 
اوراق قابلی��ت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش اس��می هر 
ب��رگ ۵میلیون ریال اس��ت. مدت اعتبار اوراق تس��ه حداکثر تا دو 
دوره ش��ش ماه��ه قابل تمدید اس��ت. این اوراق با توج��ه به اینکه 
چقدر تا زمان اعتبارش باقی مانده دارای قیمت متفاوتی اس��ت. در 
صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رس��یده و دارنده اوراق از 
تسهیالت آن استفاده نکند، نماد معامالتی آن متوقف خواهد شد و 

وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد. 

خبرنــامه

رشد قیمت س��که ظاهرا قرار نیست متوقف شود. 
از ش��هریورماه 13٩۶ س��که در مسیر افزایش قیمت 
ق��رار گرفته و از یک میلی��ون و 200 هزار تومان تا 
بی��ش از 2میلی��ون و ۵00 هزار تومان گران ش��ده 
است. این در حالی است که با روند رو به رشدی که 
قیمت س��که طی می کند ش��اید دارندگان سکه های 
پیش فروش در زمان ثبت نام تصور هم نمی کردند که 

سود سرمایه گذاری آنها تا این حد باال باشد.
به گزارش ایس��نا، از بهمن ماه سال گذشته بانک 
مرکزی برای ایجاد تعادل در بازار طرح پیش فروش 
س��که از کانال بانک ملی را در دس��تور کار قرار داد 
و در مرحله  اول فقط س��که های با سررس��ید شش 
ماهه و یک س��اله پیش فروش شد و در ابتدای سال 
جدید با تغییراتی که در سیاس��ت ارزی ایجاد شد، 
نح��وه پیش فروش نیز تغییر کرده و به هفت مرحله 
افزای��ش یافت، به طوری ک��ه از اواخر فروردین ماه 
سکه های با سررس��یدهای یک، سه، شش، ٩، 12، 
18 و 24 ماه��ه پیش فروش ش��د. البته با توجه به 
اس��تقبال باالیی که از طرح پیش فروش در مرحله 
جدید وجود داش��ت و ظرفیت به پایان رسید طولی 

نکشید که متوقف شد.
در حدود س��ه ماه اجرای طرح پیش  فروش س��که 
بالغ بر 7میلی��ون و ۶00 هزار قطعه فروش رفت که 
نزدی��ک به 114 ه��زار و ۵00 نفر خریدار این تعداد 
بودند. با توجه به اینکه زمان سررس��ید پیش فروش 
ی��ک ماه��ه تمام ش��د س��که های فروخته ش��ده در 
ای��ن دوره چندی پیش تحویل مش��تریان ش��ده و  
سررس��یدهای دیگر در ادامه وارد بازار می ش��ود، به 

گونه ای که برای سال جاری تا ۵میلیون و ٩00 هزار 
قطعه و در سال آینده یک میلیون و 340 هزار قطعه 
و در س��ال 13٩٩ تا 408 هزار قطعه س��که تحویل 

خواهد شد.
اما در پیش فروش با توجه به اینکه قیمت ها قطعی 
هس��تند هر آنچه در زم��ان تحویل بین قیمت پیش 
فروش و بازار وجود داش��ته باشد سود صاحبان این 
سکه ها محس��وب می شود و قرار نیست مبلغی مازاد 
پرداخت کنند. این در حالی است که اکنون با توجه 
به روند رو به رش��دی که قیمت س��که طی می کند 
و در ماه های گذش��ته برگش��ت به عقب محسوسی 
نداش��ته، تاکنون س��ود قابل توجهی برای خریداران 
به همراه داش��ته است که نس��بت به سود حاصل از 
س��رمایه گذاری این مبلغ در حساب س��پرده بانکی 

قابل توجه است.
در ادامه این گزارش س��ود ناشی از سرمایه گذاری 
در پیش فروش س��که با توجه به قیمت روز 2میلیون 
و ۵00 هزار تومانی این کاال و نرخ سود سپرده بانکی 

1۵درصد ساالنه مورد مقایسه قرار می گیرد.
خریداران س��که با سررس��ید یک ماه��ه برای هر 
قطعه یک میلیون و ۵٩0ه��زار تومان هزینه کردند 
که در حال حاضر نس��بت به سکه 2میلیون و ۵00 
ه��زار تومانی بازار برای هر قطع��ه ٩10 هزار تومان 
در یک ماه گذش��ته س��ود بردند، این در حالی است 
که س��رمایه گذاری این مبلغ در بانک با سود سپرده 
1۵درصد برای یک ماه حدود 20 هزار تومان س��ود 

به همراه دارد.
س��که های با پیش فروش س��ه  ماهه یک میلیون و 

۵40 هزار تومان ثبت نام شدند که اکنون و با گذشت 
حدود دو ماه از این س��رمایه گذاری ٩۶0 هزار تومان 
نسبت به نرخ بازار سود به مبلغ خرید برای هر قطعه 
اضافه ش��ده  است، در حالی که سود ناشی از سپرده 
ای��ن مبل��غ در بانک برای یک ماه ح��دود 1٩هزار و 
2۵0 تومان و برای سه ماه نزدیک به ۵8هزار تومان 
اس��ت. همچنین مبلغ خرید س��که های با سررسید 
ش��ش ماهه حدود یک میلی��ون و 47۵ هزار تومان 
ب��ود که تا همی��ن لحظه خریداران ب��رای هر قطعه 
حدود یک میلیون و 2۵ هزار تومان س��ود بردند، در 
حالی که س��ود بانکی این مبلغ ب��رای هر ماه حدود 
18 هزار تومان و در ش��ش ماه نزدیک به 110 هزار 
تومان است. برای سکه های با سررسید ٩ ماهه بانک 
مرک��زی از هر قطعه یک میلیون و 410 هزار تومان 
دریافت کرده که اکنون سود خرید سکه در ازای این 
مبلغ به یک میلیون و ٩0 هزار تومان می رس��د، در 
حالی که سود سپرده بانکی برای یک میلیون و 410 
ه��زار تومان در هر ماه نزدیک ب��ه 18 هزار تومان و 

در ٩ماه سرمایه گذاری به 1۶0هزار تومان می رسد.
اما س��که های با سررس��ید 12 ماهه ب��ا نرخ یک 
میلیون و 3۵0 هزار تومان پیش فروش ش��ده است. 
ب��ا توج��ه به قیمت روز س��که در حال حاضر س��ود 
اختصاص یافت��ه به صاحبان این سررس��یدها به یک 
میلی��ون و 1۵0 هزار تومان در هر قطعه می رس��د. 
اگر این مبلغ در بانک س��پرده گذاری ش��ود برای هر 
ماه ح��دود 17 هزار توم��ان و در 12 ماه 204 هزار 

تومان است.
سکه های با سررسید 18 ماهه که با یک میلیون و 

24۵ هزار تومان ثبت نام شدند اکنون در هر قطعه تا 
یک میلیون و 2۵۵ هزار تومان س��ود به همراه دارد، 
در حالی که سرمایه گذاری این مبلغ در بانک در هر 
م��اه حدود 1۵ هزار و ۵00 تومان و در مجموع برای 

18 ماه تا 280 هزار تومان سود دارد.
در مورد س��که های با سررس��ید 24 ماهه نیز باید 
یادآور ش��د ک��ه هر قطعه ب��ا یک میلی��ون و 11۶ 
ه��زار تومان ثبت نام ش��د و با قیم��ت روز 2میلیون 
و ۵00ه��زار تومانی اکنون س��ود ه��ر قطعه به یک 
میلی��ون و 384 هزار تومان می رس��د، در حالی که 
س��ود بانکی برای ی��ک میلیون و 11۶ ه��زار تومان 
نزدیک  به 14 هزار تومان در هر ماه و برای دو س��ال 

حدود 33۵هزار تومان است.
س��که های پیش فروش به تدریج وارد بازار می شود 
و انتظار بانک مرکزی بر این اس��ت با عرضه سکه ها 
ب��ازار در حالت تع��ادل قرار گیرد، اما روال گذش��ته 
نش��ان داده که حتی در زمان پیش فروش و یا حراج 
سکه کاهش قیمتی که قابل توجه باشد ثبت نشده و 
عمدتا روند رو به افزایش بوده است و تنها برنامه هایی 
که بانک مرکزی اجرا کرد توانس��ت از حباب بیش از 
حد و یا افزایش بیش��تر قیمت سکه جلوگیری کند. 
در حالی از سوی مس��ئوالن مربوطه عنوان می شود 
که س��که حدود 400 هزار تومان حباب دارد که در 
سوی دیگر تحلیلگران بازار معتقدند با توجه به رشد 
قیمتی که دالر در مدت اخیر داشته و آینده چندان 
قابل پیش بینی بر آن وجود ندارد، قیمت سکه نیز بر 
همین اس��اس پیش رفته  و نرخ ها چندان غیرواقعی 

است.

مقایسه سود سکه های پیش فروش و سود بانکی

سپرده گذاران بانکی بیشتر سود کردند یا خریداران پیش فروش سکه؟

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان طال و 
جواهر آخرین قیمت ها از بازار طال و س��که را اعالم 
و توصی��ه کرد که ب��ا توجه به ملتهب ب��ودن بازار و 
حبابی بودن قیمت  س��که نباید در بازار ملتهب خرید 
کرد که منجر به ضرر ش��ود. همچنین طی روزهای 

آینده پیش بینی می شود قیمت ها کاهشی شود. 
عباداهلل محمدولی، عضو هیأت مدیره انجمن صنفی 
طال و جواه��ر در گفت وگو با ایس��نا، درباره آخرین 
قیمت ها از بازار طال و س��که گفت: قیمت سکه تمام 
طرح جدید 2میلیون و ۵2۵ هزار تومان، س��که تمام 

طرح قدی��م 2میلیون و 420 هزار تومان، نیم س��که 
یک میلیون و 240 هزار تومان، ربع س��که 70۵ هزار 

تومان و سکه گرمی 403 هزار تومان است. 
وی ب��ا بیان اینک��ه قیمت ها در بازار چهارش��نبه 
نسبت به میانگین قیمت ها در بازار روز گذشته ثابت 
اس��ت، افزود: قیمت هر اونس ط��ال در بازار جهانی 
12٩۵دالر اس��ت. همچنی��ن ه��ر گ��رم طالی 18 
عی��ار 211 هزار تومان و ه��ر مثقال طالی 18 عیار 

٩13هزار تومان فروخته می شود. 
عض��و هیأت مدیره انجمن صنفی ط��ال و جواهر با 

تأکی��د بر اینک��ه قیمت های کنونی واقعی نیس��ت، 
توضیح داد: س��که بیش از 400 ه��زار تومان حباب 
دارد و بازار ملتهب است؛ چراکه تقاضای زیادی وارد 
بازار س��که شده که رش��د کاذب قیمت را به همراه 
آورده اس��ت.  محمدولی با بیان اینک��ه بازار باید به 
ثبات برسد، توصیه کرد: نباید در بازار ملتهب خرید 
ک��رد که منجر به ضرر ش��ود.  به گفت��ه وی، هفته 
آین��ده نیز وضعیت بازار و قیمت ها بر همین اس��اس 
پیش بینی می شود.  عضو هیأت مدیره انجمن صنفی 
طال و جواهر تصریح کرد: گاها بازار به طور شایس��ته 

رصد نمی ش��ود، لذا مردم باید مراقب باش��ند که از 
نوس��انات آس��یب نبینند.  محمدولی گفت: با توجه 
به ش��رایط فعلی پیش بینی می ش��ود ظرف روزهای 
آینده بانک مرکزی به بازار سکه ورود کند و قیمت ها 
کاهشی شود.  وی تأکید کرد: با توجه به اینکه کشور 
غنی و با قدمت 8000 ساله داریم، اگر می خواهیم از 
تالطمات بین المللی در امان باش��یم، چاره ای نداریم 
جز اینکه صنایع محور و تولید محور باشیم، اما اکنون 
باتولید محور بودن در جامعه فاصله کیلومتری داریم 

که باعث نوسانات در بازار می شود. 

سکه بخریم یا نخریم؟ 

مقایسه سود سکه در هفت سررسید نسبت به نرخ 2میلیون و 5۰۰ هزار تومانی فعلی سکه و سود 15درصد بانکی

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

اختالف سود )تومان(سود بانک در دوره سر رسید )تومان(سود سکه نسبت به نرخ فعلی )تومان(قیمت پیش فروش )تومان(سررسید پیش فروش

8٩0 هزار20 هزار٩10 هزاریک میلیون و ۵٩0 هزاریک ماهه

٩02 هزار۵8 هزار٩۶0 هزاریک میلیون و ۵40 هزارسه ماهه

٩1۵ هزار110 هزاریک میلیون و 2۵ هزاریک میلیون و 47۵ هزارشش ماهه

٩30 هزار1۶0هزاریک میلیون و ٩0 هزاریک میلیون و 410 هزار٩ ماهه

٩۶4 هزار204 هزاریک میلیون و 1۵0 هزاریک میلیون و 3۵0 هزار12 ماهه

٩7۵ هزار280 هزاریک میلیون و 2۵۵ هزاریک میلیون و 24۵ هزار18 ماهه

یک میلیون و ۵0 هزار33۵ هزاریک میلیون و 384 هزاریک میلیون و 11۶ هزار24 ماهه

پنجشنبه
24 خرداد 1397
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لزوم تأسیس شورای ثبات مالی
پیشنهاد سه گانه بورسی

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با تأکید بر لزوم تأسیس شورای ثبات مالی، 
سه پیش��نهاد کاربردی برای افزایش تأثیر بازار س��رمایه بر ثبات مالی کشور 
مطرح کرد.  به گزارش »فرصت امروز« از س��تاد خبری بیس��ت و هش��تمین 
همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی، علی صالح آبادی درباره بازار سرمایه 
و نقش آن در ثبات مالی، اظهار داشت: ثبات مالی به این مفهوم است که بازار 
پول یا س��رمایه از یک تعادل مناس��بی برخوردار باش��د، به گونه ای که مردم، 
س��رمایه گذاران و فعاالن این بازار در سیس��تم بانکی شاهد نوسانات غیر قابل 

توجیه نباشند و بازارها نیز قابل پیش بینی باشند. 
وی افزود: بازار س��رمایه ش��امل بازار س��هام، اوراق بدهی و بازار بورس های 
کاالیی اس��ت و این بازارها به دلیل اینکه قانونمند، متش��کل و تحت نظارت 
هستند، قوانین و مقرراتی دارند که باید این مقررات مدنظر قرار گیرد و به نظر 
من با توجه به ابزارهای مختلفی که در بازار سرمایه وجود دارد سرمایه گذاران 

می توانند ابزارهای متناسب خود را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند. 
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: ابزارهای پوشش ریسک نیز انواع 
مختلف��ی دارد اما هنوز در ابتدای راه ق��رار داریم، زیرا یکی از ابزارهایی که به 
ثبات بهتر بازار کمک می کند ابزارهای پوشش ریسک است که قراردادهای آتی 
و اختیار معامله در بازار اوراق بهادار هس��تند که در این زمینه تاکنون توسعه 
الزم را نداشتیم و الزم است برای ثبات بازار سرمایه و ورود دیدگاه های مختلف 
سرمایه گذاری در این بازار این ابزارهای نیز به طور مناسب و با عمق الزم در بازار 

سرمایه ایجاد شوند و فعاًل در این زمینه با مشکالتی مواجه هستیم. 
صالح آب��ادی درباره یکی دیگر از مواردی که موجب ثبات در بازار س��رمایه 
می ش��ود، گفت: صندوق ثبات بازار س��رمایه از دیگر موارد در این زمینه است 
که در قانون رفع موانع تولید پیش بینی ش��د تا منابع صندوق توس��عه ملی و 
همچنین سایر منابعی که در این صندوق پیش بینی شده به این صندوق وارد 
ش��ده و در مواقعی که تعادل بازار سرمایه با مشکالتی مواجه و این بازار شاهد 
نوس��انات ش��دیدی می ش��ود، این منابع از طریق صندوق وارد بازار سرمایه و 
موجب ثبات باشد.  وی ادامه داد: این صندوق هم به نظر من به صورت کارآمد 
ایجاد نشده و الزم است این صندوق هم طبق مفاد قانون رفع موانع تولید ایجاد 

تا موجب ثبات در بازار سرمایه باشد. 
رفع ممنوعیت سهام خزانه

مدیرعامل بانک توسعه صادرات سهام خزانه را یکی دیگر از موارد در قانون 
رفع موانع تولید درخصوص ثبات بازار س��رمایه، نام برد و افزود: ش��رکت های 
حاض��ر در ب��ازار بورس، هنگامی که با افت ارزش س��هام بدون هیچ توجیحی 
مواجه می شوند، این شرکت ها اجازه دارند سهام خود را در بازار بورس بازخرید 
کنند که س��هام خزانه نام دارد اما در قانون تجارت این س��هام ممنوع است و 
شرکتی اجازه خرید سهام شرکت خود را ندارد.  وی افزود: این موضوع نیز در 
قانون رفع موانع تولید پیش بینی و تصویب شد تا شرکت ها بتوانند سهام خود 
را در مواقعی که با کاهش غیرطبیعی ارزش سهام مواجه هستند، خریداری و 
سپس عرضه کنند.  صالح آبادی برای بهبود این شرایط و عملیاتی شدن موارد 
ذکر شده، پیشنهاد داد: در گام اول سهام خزانه به شکل مناسب و مطابق قانونی 

عملیاتی شود و صندوق ثبات بازار سرمایه نیز توسعه و ایجاد شود. 
سیاست های واحد در سه بازار سرمایه، پول و ارز

وی اف��زود: یکی دیگ��ر از مواردی که اهمیت دارد و بازار س��رمایه می تواند 
به ثبات مالی کمک کند، تش��کیل ش��ورای ثبات مالی اس��ت به این معنا که 
ب��ه دلیل اینکه بازار س��رمایه متاث��ر از بازار پول و ارز متاثر اس��ت و بالعکس، 
سیاست های هماهنگ در این بازارها اتخاذ و شورای ثبات مالی شکل بگیرد تا 
سیاست گذاری ها در این شورا هم در بازار پول و هم در بازار سرمایه الزم االجرا 
باش��د تا این دو بازار توسط این شورا هماهنگ شود.  مدیرعامل بانک توسعه 
صادرات افزود: مثال بارز در این زمینه بازار معامالت قراردادهای آتی سکه طال 
است که در بازار بورس کاال وجود دارد و نوسانات قیمت سکه طال مقوله مهمی 
اس��ت.  وی افزود: ب��ا توجه به اینکه این ابزار در بازار ب��ورس کاال وجود دارد، 
سیاست گذاری هایی که بازار سرمایه و بازار پول می توانند به صورت مشترک 
و هماهنگ اتخاذ کنند عامل ثبات در بازار سکه خواهد بود که به طور حتم بر 
بازارهای مختلف اقتصاد اثرگذار خواهد بود و در چارچوب ش��ورای ثبات مالی 

می تواند اتفاق بیفتد و عملیاتی خواهد بود. 

نماگربازارسهام

فرصت امروز: بورس تهران روز چهارش��نبه، ش��اهد رش��د تاریخی 
ش��اخص کل ب��ود و نماگر اصلی بورس، برای اولین ب��ار در تاریخ بازار 
س��رمایه توانست رکورد رشد بیش از دو هزار و 700 واحدی را در یک 
روز به ثبت برساند. چنانچه به زعم بسیاری از کارشناسان، نقدینگی که 
در ماه های اخیر در بازار های ارز، سکه و مسکن رخنه کرده بود، حاال به 
امن ترین محل سرمایه گذاری یعنی بازار سهام وارد شده است. گواه آن 
نیز، ارزش معامالت بورس تهران در روز چهارش��نبه بود که به بیش از 
43۵ میلیارد تومان رس��ید و این امر حاکی از کوچ نقدینگی سرگردان 

از دیگر بازارها به بازار سهام است. 
این در حالی بود که بنابر آمارها، آخرین رکورد رشد شاخص در یک 
روز به اوایل س��ال ٩4 برمی گردد که ش��اخص کل در 1۶ فروردین ماه، 
با رش��د 2هزار و 430 واحدی رک��ورد نیم قرن فعالیت بورس تهران را 

به ثبت رساند. 
اما درباره اتفاقات روز چهارش��نبه کارشناس��ان معتقدند نوسان های 
غیرقابل پیش بینی در بازارها به بازار س��هام رس��یده،  طوری که بورس 
تهران در یک روند کم س��ابقه، در بس��یاری از نمادها ش��اهد صف های 
میلیونی خرید بود و نماگر اصلی بازار به یک باره خط مقاومت ٩٩هزار 
واحدی را شکس��ت. به همین خاطر بس��یاری معتقدند در این بازار که 
بعد از رکود نس��بی به یکباره ش��اهد صعود قیمت ها هس��تیم، تحلیل 

جواب نمی دهد. 
به گزارش ایس��نا، در معامالت روز چهارش��نبه ب��ورس اوراق بهادار 
ته��ران ش��اهد رش��د یکباره قیم��ت س��هم ها بودیم، به ط��وری که از 
ابتدای باز ش��دن معامالت در بس��یاری از س��هم ها و گروه ها مخصوصا 

س��هم های شاخص س��از صف پایدار خرید ایجاد ش��د. به عنوان نمونه 
در نم��اد فوالد مبارکه اصفهان که بی��ش از 30٩ واحد تأثیر مثبت در 
افزایش ش��اخص های بازار سرمایه داش��ت حجم خریدی با رقم بیش 
از 71میلیون س��هم در تعداد بیش از ٩00 س��فارش دیده می شد. این 
در حالی اس��ت که در این نماد بی��ش از ٩4 درصد فروش ها مربوط به 

سهامداران حقوقی و مابقی مربوط به حقیقی ها بود. 
همچنین صف ه��ای خرید آنقدر پایدار بود ک��ه در گروه محصوالت 
ش��یمیایی هم نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس که تأثیر بسزایی در 
افزایش نماگر بازار س��رمایه داش��ت، تا آخرین دقایق معامالت ش��اهد 
تداوم صف طوالنی خرید بود. در این نماد سهامداران عمدتا حقوقی با 
حجم خرید بیش از پنج میلیون سهم در ۶7 سفارش به صف شدند. 

عالوه بر اینها در گروه اس��تخراج کانه های فلزی نیز در بس��یاری از 
نمادها شاهد صف میلیونی خرید بودیم. به عنوان نمونه دیگر، در نماد 
معدن��ی و صنعتی گل گهر که بیش از 178 تأثیر مثبت روی دماس��نج 
بازار داشت صفی به حجم نزدیک به 1۵ میلیون سهم با تعداد سفارش 

228 شکل گرفت. 
در روزهای گذشته بازارهای متالطم سکه و ارز را شاهد بودیم. ظاهراً 
این بار نوبت بازار س��رمایه ش��ده، به طوری که بس��یاری از سهامداران 
س��فارش خرید گذاش��ته تا بتوانند ش��اید در این بازار بازدهی مناسب 
کس��ب کنند. البته تعداد زیادی از خریداران حقوقی ها هستند. ارزش 
معام��الت به طور قابل توجهی باال رفت و به رق��م 43۵ میلیارد تومان 
رس��ید. همچنین حجم معامالت رقم 1.۵ میلیارد س��هم و اوراق مالی 

را رد کرد. 

حتی در فرابورس نیز آیفکس در روند تقریباً بی سابقه ای بیش از 37 
واحد رشد کرد و به عدد 11۵3 واحدی رسید. ارزش معامالت این بازار 

نیز رقم 18۵ میلیارد تومان را تجربه کرد. 
درحالی که در ماه های گذشته نماگر بازار سرمایه در کانال ٩۵ تا ٩۶ 
هزار واحدی نوس��ان می کرد، حجم باالی خریدهای روز چهارش��نبه و 
صف های میلیونی س��بب شد شاخص کل بازده نقدی و قیمتی 27۶7 

واحد رشد و خط مقاومت ٩٩ هزار واحدی را پشت سر بگذارد. 
همچنین ش��اخص کل هم  وزن در روند کم سابقه ای 33٩ واحد رشد 
کرد و به رقم 17 هزار و 88٩ رس��ید. عالوه بر این شاخص آزاد شناور 

با رشد کم سابقه  3243 واحد رقم 10٩ هزار و 47۶ را تجربه کرد. 
در عین حال ش��اخص بازار اول و شاخص بازار دوم با رشد چشمگیر 
ب��ه ترتیب 211۵ و ۵0٩3 واحدی روبه رو ش��دند که این مقدار رش��د 
در س��ال 13٩7 بی س��ابقه بود. روز چهارش��نبه تقریباً تمام گروه ها از 
جمل��ه فلزی ها، پتروش��یمی ها، خودرویی ها و نفتی ها با رش��د فزاینده 
در قیمت های پایانی مواجه ش��دند. حت��ی گروه های کوچکی همچون 
 قندی ها نیز از رش��د کم س��ابقه بازار بی نصیب نماندند و عمدتا بیش از

2 درصد در قیمت پایانی رشد را تجربه کردند. 
ش��رایط خاص اقتصادی این روزها به  گونه ای ب��ازار را تحلیل ناپذیر 
کرده که به یکباره شاهد 27۶7 واحد افزایش نماگر اصلی بازار سرمایه 
هس��تیم و دیگ��ر روزها فع��االن بازار س��رمایه رکود مح��ض را تجربه 
می کنن��د. روز چهارش��نبه در حالی کل بازار س��بز رنگ می ش��ود که 
ریس��ک های سیستماتیک و غیرسیس��تماتیک وجود داشته و این بازار 

در حالت کلی از کمبود نقدینگی رنج می برد. 

صعود یکباره شاخص بورس به قله تاریخی 99 هزار واحد

رکوردشکنی بازار سرمایه

یک کارش��ناس بازار س��رمایه، رکورد تاریخی دیروز بازار س��رمایه را 
مبتنی بر دالیل بنیادی و واقعی دانس��ت و تأکید کرد که بازار س��رمایه 

بهترین محل سرمایه گذاری برای ماه های آتی است. 
محمودرض��ا خواجه نصی��ری، مدیرعام��ل تأمین س��رمایه تمدن در 
گفت وگو با س��نا، با اش��اره به اتفاق هایی که در ماه های گذشته فضای 
اقتصادی کشور را متاثر کرده، گفت: جذابیت سرمایه گذاری در بازارهای 
م��وازی به دلیل افزایش قیمت دالر، طال، مس��کن و خودرو در ماه های 
اخی��ر حجم قابل توجهی از نقدینگ��ی را جذب بازارهای غیرمولد کرده 
بود.  وی با تأکید بر اینکه عوامل اصلی رش��د بازارهای غیرمولد فارغ از 
دالیل سیاس��ی، موضوع نقدینگی اس��ت، گفت: افزایش حجم نقدینگی 
جامعه ناشی از س��ودهای پرداختی بانک ها به مردم، نوسانات نرخ بهره 
و تصمیم ه��ای بان��ک مرکزی درب��اره نرخ بهره بخش قاب��ل توجهی از 
نقدینگی جامعه را که مولدش بانک ها بودند به گلوله ای آتش��ین تبدیل 

کرد که در بازارها حرکت کرده و اقتصاد را به تالطم انداخته است. 
این کارش��ناس بازار سرمایه ورود نقدینگی های سرگردان به بازارهای 
غیرمولد را مانع رونق تولید، اش��تغال و بهبود معیش��ت مردم دانست و 
گفت: این اتفاق منجر به پولدار تر شدن سرمایه دارها و فقیر شدن عامه 

مردم می شود. 
به گفت��ه خواجه نصی��ری، برخالف بازاره��ای غیرمولد، رش��د بازار 
سرمایه، ش��اخص بورس و تزریق نقدینگی به بازار سهام به دلیل اینکه 
جامعه س��رمایه گذاری گسترده تری را دربرمی گیرد منجر به رونق تولید 
و صنعت می ش��ود و افزایش شاخص بورس ش��رایط اقتصادی کشور را 

بهبود می بخشد. 
مدیرعامل تأمین س��رمایه تمدن ادامه داد: با توجه به اینکه نس��بت 
مخاطره به بازده در همه بازارهای جایگزین بازار س��هام مانند سکه، ارز 
و مس��کن باال رفته، در ش��رایط امروز حتی سفته بازان آن بازارها نیز به 
دنبال گزینه دیگری با ریس��ک کمتر و س��ود بیشتر هستند که به طور 

قطع آن گزینه بازار سهام است. 
وی با اشاره به اینکه این دالیل باعث ورود نقدینگی های جدید به بازار 
سهام است، اظهار داشت: البته در قدم اول صاحبان ثروت، سرمایه های 
خود را وارد بازار س��هام می کنند و پس از آغاز رش��د ادامه دار این بازار 

عامه مردم نیز سرمایه های خود را به بازار سرمایه تزریق خواهند کرد. 
خواجه نصیری محاس��بات فعاالن فعلی بازار را مورد توجه قرار داد و 
افزود: این گروه معتقدند به دلیل افزایش عمومی قیمت در اکثر کاالها، 
افزای��ش قیم��ت دالر و افزایش ارزش جایگزینی ش��رکت ها، بنگاه های 
بورس��ی در شرایط فعلی ارزشمند هس��تند، چراکه قیمت سهام آنها در 

بازار سرمایه با ارزش جایگزینی شان فاصله معناداری دارد. 
مدیرعامل تأمین س��رمایه تمدن درباره اینکه به طور مشخص چرا در 
روز جاری شاخص کل بورس با رشد خیره کننده بیش از 2700 واحدی 
مواجه ش��ده است، گفت: بازار سرمایه از مدت ها پیش مستعد رشد بود 
اما در روز جاری تصمیم های آتی در خصوص نرخ ارز برای شرکت های 
صادراتی که منجر به افزایش س��ود آنها می ش��ود عامل اولیه ای بود که 

رشد بیش از 2700 واحدی شاخص کل را رقم زد. 
خواجه نصیری این بهانه را آغاز فصل صعودی بازار س��رمایه دانست و 
تأکید کرد: چنین تجربه ای را در سال های ٩1 و ٩2 نیز در بازار سرمایه 

شاهد بودیم. 
وی با اش��اره به قیم��ت پایین س��هام در بازار گف��ت: آنچه در ذهن 
سرمایه گذاران است تزریق نقدینگی در فضایی است که به لحاظ ارزش 
جایگزین��ی دارایی و بازدهی با ه��م تطبیق ندارن��د، بنابراین این بازار 
فرصت بسیار خوبی برای سرمایه گذاری است که مسیر رشد پرقدرت و 

ادامه دار آن باز شده است. 
این کارشناس بازار س��رمایه معتقد است عالوه بر اینکه بازار سرمایه 
فرص��ت خوبی برای س��رمایه گذاری اس��ت، مردم با ورود ب��ه این بازار 
می توانن��د کاهش ارزش پول خ��ود را که به دلیل افزایش نرخ ارز اتفاق 

افتاده است، جبران کنند. 
وی ب��ا تأکید بر اینکه ج��ذب حجم قابل توجه��ی نقدینگی در بازار 
س��رمایه باعث تزریق این س��رمایه ها به بخش تولید و صنعت می شود، 
گف��ت: با رونق تولید، صنعت و جذب نقدینگی های س��رگردان، اقتصاد 

هم شکوفا خواهد شد. 
مدیرعامل تأمین س��رمایه تمدن در خاتمه تأکید ک��رد: دورناتمام و 
منحرف نقدینگی با هدایت به بازار سرمایه، سیاست های جذب و ارتقای 

ثروت سهامداران و رونق تولید گرفته می شود. 

شاخص بورس چگونه به رشد دو هزار و 7۰۰ واحدی در یک روز رسید؟ 

روز تاریخی بورس تهران
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گرانی در بازار و انفعال انجمن های کاغذی 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان

هیأت مدیره انجمن ها تش��کیل شده اس��ت ولی چرا مردم اطالعی 
ندارن��د مگر قرار نب��ود طبق قانون، اعضای هیأت مدی��ره با رأی مردم 
باش��ند؟ وقتی اعضای هیأت مدیره ها، به ط��ور میانگین با 100رأی در 
شهرستان ها یا کالنشهرها انتخاب می شوند یعنی انتخاب واقعی نبوده 
است.  به گزارش تسنیم، موج گرانی در بازار ارز و طال و خودرو و اقالم 
خوراکی، در حالی جامعه را دچار نگرانی کرده اس��ت که امید مردم به 
نقش آفرین��ی و نظارت نهادهای نظارتی دولت��ی و غیردولتی از جمله 
انجمن ملی حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان هم هر روز کمرنگ تر 
می ش��ود.  انتقاداتی به وضعیت فعلی انجمن مل��ی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان از عدم تأثیرگذاری بر بازار و پیگیری مطالبات و حقوق 
مردم گرفته تا بحث ابهام در برگزاری انتخابات هیأت مدیره انجمن های 
اس��تانی مطرح اس��ت که به برخی از آنها اش��اره می شود.  درحالی که 
مصرف کنندگان از گرانی و گران فروش��ی نجومی کاال و خدمات نظیر 
گوشت، خودرو، ارز و سکه دچار شوک شده اند، انجمن ملی حمایت از 

حقوق مصرف کنندگان غایب اصلی است. 
براس��اس مصوبه س��ال 88 مجلس شورای اس��المی مقرر بوده در 
تمام شهرستان های کشور، هیأت مدیره انجمن های حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان، با آرای مردم و مصرف کنندگان، انتخاب ش��وند و در 
اس��تان ها، هیأت مدیره استانی و در کش��ور هیأت مدیره ملی تشکیل 
ش��ود.  هیأت مدیره انجمن ها تش��کیل شده اس��ت ولی چرا مردم و 
مصرف کنندگان اطالعی ندارند مگر قرار نبوده براساس قانون، اعضای 
هیأت مدیره با رأی مردم باش��ند؟ وقتی اعضای هیأت مدیره ها، به طور 
میانگین با 100رأی در شهرس��تان ها یا کالنشهرها انتخاب می شوند 
یعنی فراخوان و انتخاب واقعی در کار نبوده اس��ت.  چرا مردم نش��انی 
انجمن هایی را که برای حمایت از آنان تشکیل شده است، نمی دانند؟ 
چ��را انجمن ملی، حتی یک تابلو به اندازه یک پالک واحد مس��کونی 
ندارد؟ انجمن های حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان چه حمایتی از 
مصرف کنندگان در این آشفته بازار کرده اند؟  چرا مرجع نظارتی خاص 
)سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان( و سازمان بازرسی 
کل کشور اقدام موثری نکرده اند؟  چه  کسانی از تشکیل این انجمن ها 

سود می برند، مصرف کنندگان یا افراد خاص؟

 رقابت تولیدکنندگان
اسباب بازی و سرگرمی در تهران

هش��تمین نمایشگاه بازی و اسباب بازی از 11 تا 1۵تیرماه با حضور 
ده ها شرکت تولیدکننده و خدماتی حوزه اسباب بازی در تهران برگزار 
می شود.  به گزارش تسنیم، این نمایشگاه با رویکرد ملی برگزار می شود 
و شامل بازی و اسباب بازی ایرانی، اسالمی و صدها نوع بازی های مختلف 
فکری و همچنین بازی های بومی است.  معرفی اسباب بازی های موثر 
در رش��د جسمی و ذهنی کودکان، آشنایی تولیدکنندگان با نیاز های 
این قش��ر، ارائه و معرفی آخرین دستاورد های تولیدکنندگان داخلی و 
ترویج مبانی اصولی ارتباط آگاهانه، یکپارچه س��ازی فعالیت های حوزه 
اسباب بازی، ایجاد فرهنگ انتخاب درس��ت اسباب بازی، ایجاد فضای 
فرهنگی و توسعه سرگرمی و اسباب بازی مهم ترین اهداف برگزاری این 
نمایشگاه است.  در این نمایشگاه که با رویکرد تولیدات ملی و حمایت 
از صنعت اس��باب بازی داخلی برگزار می شود، شرکت های تولید کننده 
داخل��ی صدها م��دل از انواع اس��باب بازی های الکتریک��ی، روبات ها، 
ان��واع چرتکه، پازل، بازی های رنگ شناس��ی، خمیرب��ازی و بازی های 
کمک آموزشی را در معرض دید عالقه مندان به ویژه کودکان و نوجوانان 
قرار خواهند داد.  در هش��تمین نمایش��گاه بزرگ بازی و اسباب بازی؛ 
اسباب بازی و تولیداتی که با تأیید شورای نظارت بر اسباب بازی کشور 
برپا می شود، صرفا اسباب بازی و تولیداتی که متناسب با فرهنگ ایرانی، 
اسالمی طراحی و تولید ش��ده و برای رشد و شکوفایی کودکان مفید 
است، عرضه می شود.  یکی از اتفاقات خوب این نمایشگاه ارائه مشاوره 
به خانواده ها جهت انتخاب اس��باب بازی مناسب، برگزاری کارگاه های 
رنگ شناس��ی، کارگاه اس��باب بازی و حضور شرکت های دانش بنیان و 
اجرای برنامه های متنوعی برای کودکان و خانواده ها اس��ت.  هشتمین 
نمایشگاه بزرگ بازی و اسباب بازی از 11تا 1۵ تیرماه هر روز از ساعت 
٩ صبح الی 8 شب در محل سالن حجاب کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان برگزار می شود. 

تخصیص ارز 42۰۰ تومانی به مواد اولیه وارداتی
 افزایش قیمت کاالها توجیه ندارد

وزی��ر اقتصاد گف��ت مواد اولیه وارداتی به کش��ور به صورت مداوم 
رصد می ش��ود و ارز 4200 تومان ب��ه آن اختصاص می یابد، بنابراین 
نباید با افزایش قیمت روبه رو باش��یم.  به گزارش تس��نیم، مس��عود 
کرباس��یان، وزیر امور اقتصادی در حاشیه آ یین بهره برداری از شش 
سامانه و خدمات الکترونیک وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با 
نوسانات ارزی روزهای اخیر و تأثیر آن روی قیمت کاالها و خدمات، 
گفت: مواد اولیه وارداتی به کش��ور به ص��ورت مداوم رصد و کنترل 
می شود و با ارز 4200 تومان به آن اختصاص می یابد، بنابراین نباید 
با افزایش قیمت روبه رو باشیم. بعضا انعکاس افزایش قیمت ها بیشتر 
از کاه��ش قیمت کاالها اس��ت.  وی گفت: چند ماه پیش قیمت های 
واردات با ارز باالتری انجام می ش��د اما اکنون که با ارز پایین تری نیز 
انجام می ش��ود بالطبع باید کاهش بیش��تری ب��ه لحاظ قیمت وجود 
داشته باشد؛ آرامش بیش��تری به مردم در این زمینه بدهیم و حتما 
دول��ت وظیفه خود را انجام می دهد.  وزی��ر اقتصاد درخصوص طرح 
جام��ع مالیاتی به منظور ش��فافیت و ساده س��ازی پرداخت مالیات، 
گفت: این موضوع را با همکارانم پیگیری می کنیم. س��ازمان مالیاتی 
به خصوص وزارت ارتباطات س��هم مهمی در همکاری ها دارند، یکی 
از موارد به طرح جامع مالیاتی بازمی گردد ش��اید برخی امور س��هم 
زیادی در درآمدهای مالیاتی نداشته باشد اما با ارباب رجوع در ارتباط 
است.  کرباسیان گفت: موضوع نقل و انتقال ملک برون سپاری خواهد 
ش��د زیرا عوارض ساختمان توسط شهرداری اخذ می شود و هر سال 
براس��اس منطقه بندی عوارض از س��وی ش��هرداری تعیین می شود؛ 
اینکه یک نفر بخواهد مالیات آن را بپردازد از دفاتر اسناد رسمی نامه 
دریافت می کند تا بدهی مالیاتی آن مشخص شود و پس از آن برای 

انتقال سند، مفاصا حساب مالیاتی باید دریافت کنیم. 

اخبـــار

تا اوایل سال 82 به سبب مازاد تولید پنبه مخالف 
س��ر س��خت واردات بودیم اما رفته رفت��ه بی توجهی 
مسئوالن به تولید این محصول استراتژیک، افزایش 

واردات کشت پنبه را به کما برد. 
به گ��زارش خبرنگار باش��گاه خبرن��گاران جوان، 
روزگار پنبه کاران از دهه 80 به بعد ناش��ی از وجود 
برخ��ی مش��کالت و معض��الت به س��فیدی پنبه ای 
ک��ه تولید می کنند، نیس��ت که در نهای��ت این امر 
دس��تاوردی جز تباهی صنعت نساجی، کشاورزان و 
جوالن پوشاک قاچاق و خارجی در مغازه های سطح 

کشور نداشته است. 
این در حالی اس��ت که تا اوایل سال 82 به سبب 
مازاد تولید پنبه مخالف س��ر س��خت واردات بودیم، 
چراک��ه در آن زم��ان عالوه بر تأمی��ن نیاز داخل در 
بازاره��ای هدف نیز حرفی برای گفتن داش��تیم که 
رفته رفته بی توجهی مسئوالن به تولید این محصول 
اس��تراتژیک، افزای��ش واردات جه��ت تأمی��ن نیاز 
صنایع و نبود توان رقابتی در بازار و جایگزین ش��ده 
محصوالت رقیب در داخل، کشت پنبه را به کما برد. 
اگرچه هر از گاهی مسئوالن و کارشناسان انتقاداتی 
نسبت به واردات قانونی و غیرقانونی پوشاک خارجی 
مط��رح می کنند و تنه��ا دلی��ل آن را زمین خوردن 
تولی��د پنب��ه می دانن��د و می گویند که ب��ا توجه به 
پتانس��یل کشور در تولید پنبه مورد نیاز صنایع، باید 
برنامه ریزی و مدیریت مناسبی جهت خودکفایی این 
طالی س��فید به کار گرفته شود، اما این امر مستلزم 
رقابت پوشاک داخلی با خارجی است تا مجددا رونق 

به صنعت نساجی کشور بازگردد. 
البت��ه ناگفت��ه نماند ک��ه پنبه ج��زو ٩ محصولی 
اس��ت که در راس��تای تحقق سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومت��ی باید تولید آن به خودکفایی برس��د، که به 

نظر می رس��د مسئوالن برای تحقق این آرمان عالوه 
ب��ر به کارگیری عزم و اراده ج��دی باید حمایت های 
ویژه ای از کش��اورزان به عمل آورن��د تا آنها همانند 
گذش��ته به کشت این محصول اس��تراتژیک امیدوار 

شوند. 
با وجود آنکه کشت پنبه در سال های اخیر به دلیل 
برخی مش��کالت کاهش یافت��ه و تاکنون وعده های 
دولت ب��رای احیا و خودکفایی مج��دد این محصول 
به جایی نرس��یده است به س��راغ مسئوالن ذی ربط 

می رویم تا از دالیل این موضوع با خبر شویم: 
محمدحس��ین کاویانی، مدیرعامل صندوق توسعه 
کشت پنبه با اشاره به اینکه سطح زیرکشت پنبه در 
س��ال زراعی ٩7-٩۶، 70۵ هزار هکتار است، اظهار 
کرد: اگرچه کشاورزان بعد از برداشت گندم مشغول 
کش��ت پنبه هس��تند، ام��ا وزارت جهاد کش��اورزی 
پیش بین��ی کرده که امس��ال از مجم��وع 70۵ هزار 
هکتار س��طح زیرکش��ت محصول حدود ۵۵ هزارتن 

پنبه تصفیه شده تولید شود. 
وی افزود: با توجه به نبود صرفه اقتصادی کش��ت 
پنبه در اوای��ل بهار، اراضی پس از برداش��ت گندم، 
جو، کلزا، س��یب زمینی و. . . به کش��ت این محصول 

اختصاص می یابد. 
کاویان��ی پنبه م��ورد نیاز صنایع نس��اجی را 120 
هزارتن اعالم کرد و گفت: با توجه به احتساب تولید 
داخل، ۶۵ هزارتن نیاز کشور از طریق واردات تأمین 

می شود. 
ای��ن مقام مس��ئول با بیان اینکه س��ال گذش��ته 
۶۶هزارتن پنبه مورد نیاز صنایع نس��اجی وارد شد، 
اظهار کرد: از ابتدای س��ال تاکنون 1۵ هزار تن پنبه 
خارجی وارد شده اس��ت که با احتساب 1۵ هزارتن 
پنب��ه داخلی باقیمانده در انباره��ا انتظار می رود که 

صنایع نس��اجی تا ابتدای فصل برداش��ت با مشکل 
کمبود پنبه روبه رو نشوند. 

وی از افزای��ش نرخ جهان��ی پنبه خبر داد و گفت: 
امسال نرخ جهانی پنبه به 2 دالر و 22 سنت افزایش 
یافت که براساس افزایش نرخ جهانی پنبه، نرخ پنبه 

داخلی نیز افزایش خواهد یافت. 
کاویان��ی با انتقاد از ثبات نرخ خرید تضمینی وش 
پنبه در س��ال زراعی ٩7-٩۶ بی��ان کرد: نرخ خرید 
تضمینی وش پنبه همانند سال زراعی گذشته 3هزار 
و 200 تومان اس��ت که این امر با واکنش کشاورزان 
روبه رو ش��د، اما به سبب افزایش نرخ جهانی و به تبع 
آن خری��د پنب��ه به نرخ ه��ای باالتر توس��ط صنایع 
پیش بینی می شود که امسال نیازی به حضور تعاون 
روس��تایی برای خرید تضمینی محصول نیس��ت که 
این امر می تواند کش��اورزان را به امر کش��ت ترغیب 

کند. 
وی ب��ا بیان اینکه دس��تیابی ب��ه خودکفایی پنبه 
مستلزم زمان است، افزود: ساالنه 120 هزارتن پنبه 
در صنایع نس��اجی مورد اس��تفاده قرار می گیرد که 
ظرف مدت زمان دو تا س��ه س��ال ام��کان تولید این 
میزان پنب��ه در داخل وجود ندارد و به همین خاطر 
وزارت جهاد کشاورزی با برنامه ریزی مناسب باید به 

تدریج سطوح را افزایش دهد. 
مدیرعامل صندوق توس��عه کشت پنبه توزیع بذور 
مناس��ب و نهاده های ارزان قیمت و خرید محصول با 
قیمت مناس��ب را از جمله عوام��ل موثر در افزایش 

سطوح کشت پنبه دانست. 
وی در پاس��خ به این س��وال که ثب��ات نرخ خرید 
تضمینی وش پنبه می تواند بر کاهش تولید محصول 
اثر گذار باش��د، بیان کرد: ثب��ات نرخ خرید تضمینی 
نمی توان��د بر کاهش تولی��د پنبه تأثیر گذار باش��د، 

چراک��ه پنبه مواد اولی��ه مورد نیاز صنایع نس��اجی 
است که اگر قیمت آن از نرخ های جهانی باالتر رود، 
صنایع اقدام ب��ه واردات پنبه و نخ خارجی می کنند 
که به همی��ن خاطر قیمت پنب��ه نمی تواند افزایش 

ناگهانی داشته باشد. 
کاویان��ی ادامه داد: مس��ئوالن امر ب��ا به کارگیری 
برخی تمهی��دات و اعطای یارانه به بخش تولید باید 

از ضرر و زیان کشاورزان جلوگیری کنند. 
این مقام مسئول با بیان اینکه قاچاق پوشاک ضربه 
مهلکی به صنایع نس��اجی و تولید پنبه وارد می کند، 
افزود: با توجه به افزایش هزینه های تولید نس��بت به 
مدت مش��ابه س��ال قبل و ثبات نرخ خرید تضمینی 
وش پنبه، قاچاق پوش��اک می تواند ضربه مهلکی به 
تولید پنبه وارد کند، چراکه دولت در جهت حمایت 
از بخش ریس��ندگی، نرخ خرید تضمینی پنبه را در 
سال جاری افزایش نداد تا فشاری بر این بخش وارد 

نشود. 
ب��ه گفته وی با توجه به بهره ب��االی بانکی، تولید 
برای صنعت نس��اجی صرفه اقتص��ادی ندارد که در 
نهایت ای��ن امر کاهش تولید پنب��ه و افزایش حجم 
قاچاق پوش��اک را به هم��راه دارد که از مس��ئوالن 
انتظار می رود با اعطای تسهیالت ارزان قیمت و یارانه 
ب��ه بخش تولید عالوه بر کاهش واردات پنبه و نخ از 

قاچاق پوشاک نیز جلوگیری کند. 
ای��ن مقام مس��ئول در پاس��خ به این س��وال که 
تولیدکنن��دگان کاهش 30درص��دی ظرفیت صنایع 
را ناش��ی از کمبود پنبه داخ��ل و محدودیت واردات 
می دانن��د، گفت: این امر صحت ن��دارد چراکه هیچ 
محدودیتی در واردات نیس��ت و تنها صنایع نساجی 
به سبب وجود برخی مش��کالت اقتصادی با حداقل 

ظرفیت خود کار می کنند. 

چگونه پنبه طالی سفید زده شد؟ 

 وقتی پنبه به راحتی از مدار صادرات خارج می شود

رئی��س ات��اق تعاون ای��ران با تش��ریح مهم ترین 
چالش های اقتصادی، 14 محور پیش��نهادی برای 

حمایت از تولید داخلی را مطرح کرد. 
به گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران ج��وان، بهمن 
عبدالله��ی، رئیس اتاق تعاون ایران ب��ا بیان اینکه 
عنایت وی��ژه مقام معظم رهبری ب��ر تولید داخلی 
در چند س��ال اخیر محور بیانات ایشان بوده است، 
اظهار کرد: رشد سرمایه گذاری داخلی، فراهم کردن 
بستر های مناسب برای رشد اقتصادی، فراهم کردن 
زمینه ب��رای توانمندی بخش تعاونی و خصوصی و 
مردمی کردن اقتصاد، عملیاتی کردن سیاس��ت های 
کل��ی نظ��ام و بهبود فضای کس��ب و کار، توجه به 
کیفیت تولید داخلی، اولویت خرید کاال های داخلی 

ریشه در اقتصاد مقاومتی دارد. 
وی ادامه داد: لزوم استفاده از فناوری های جدید 
و حمای��ت از ش��رکت های دانش بنی��ان در تولید 
محصوالت داخلی، مش��ارکت بخش مردمی اقتصاد 

در تکمی��ل طرح های نیمه تم��ام عمرانی، تصویب 
سیاس��ت های حمایتی از تولید، معرفی فرصت های 
س��رمایه گذاری به بخ��ش غیردولتی، اس��تفاده از 
ظرفیت بخش تعاون برای توس��عه کش��ور، ارتقای 
س��طح بهره وری عوامل تولید، رهایی از وابس��تگی 
ب��ه درآمد ه��ای نفتی جلوگی��ری از خام فروش��ی 
توس��عه صادرات غیرنفتی و… تنها بخشی از دیگر 
مطالبات کالن رهبری در حوزه تولید کش��ور است 

که ریشه در اقتصاد مقاومتی دارد. 
رئیس اتاق تعاون ایران، اظهار کرد: ضروری است 
که مس��ئوالن نظ��ام اقتصادی ب��ا برنامه ریزی های 
دقی��ق و اولویت دادن به موضوعات مهم طی س��ال 
جاری، تمام اهتمام خود را برای تحقق ش��عار سال 
٩7 و رس��یدن به اهداف سند چشم انداز جمهوری 
اسالمی ایران متمرکز و با مشارکت دادن تشکل های 
غیردولتی در تصمیم گیری های کالن اقتصاد، آن را 

در مسیر ریل گذاری شده قرار دهند. 

رئیس ات��اق تعاون ایران با بیان اینکه بخش های 
مختلف اقتصادی باید در راس��تای حمایت از تولید 
داخلی همگام باشند، 14 اولویت مهم را در راستای 

حمایت از کاالی ایرانی پیشنهاد داد. 
به گفته وی، اهتمام مجلس در نظارت بر حس��ن 
اج��رای قوانین مرتب��ط در حوزه تولی��د و محیط 
کس��ب و کار همچنین استاندارد س��ازی و کاهش 
هزینه های نظام توزیع کش��ور با استفاده از ظرفیت 
تعاونی های مصرف، استفاده از ظرفیت تولیدات در 
بخش های مس��کن به خصوص با اولویت نوس��ازی 
بافت های فرسوده، حرکت به سمت عدم وابستگی 
بودجه به نف��ت، کاهش واردات مربوط به کاال های 
مصرفی، لوکس و کاال های مشابه داخلی همچنین 
مبارزه جدی با فس��اد و رانت اقتصادی از مهم ترین 
اولویت ه��ای مورد توجه ب��رای حمایت از تولیدات 

داخلی است. 
وی در بخش دیگری از این گفت وگو اخذ مالیات 

ب��ر فعالیت ه��ای غیرتولیدی و غیرمول��د، تمرکز و 
تقویت دیپلماسی سیاس��ی-اقتصادی برای توسعه 
ص��ادرات محص��والت داخلی، اس��تراتژی توس��عه 
صنعت��ی با هم��کاری بخش ه��ای غیردولتی، تهیه 
بس��ته های حمایتی از تولیدکنندگان برای ارتقای 
بهره وری و اص��الح فرآیند تولید، اراده جدی قوای 
س��ه گانه برای بهبود فضای کس��ب و کار و کاهش 
مجوز ه��ا و امضا ه��ای طالیی، ثب��ات اقتصاد کالن 
)تورم، ن��رخ ارز، نرخ س��ود و…(، اصالح عملکرد 
سیس��تم بانکی در جهت هدای��ت نقدینگی جامعه 
به س��مت بخش های مولد، تبلیغات رس��انه ای در 
حمای��ت از کاالی ایران��ی را از دیگ��ر اولویت های 
پیشنهادی در راس��تای حمایت از تولیدات داخلی 

برشمرد. 
وی تأکی��د کرد: بخش تعاون ب��ه عنوان یکی از 
3بخ��ش اصلی اقتص��اد، از ظرفیت مناس��بی برای 

توسعه تولید داخلی برخوردار است. 

مدی��رکل دفت��ر ام��ور میوه ه��ای گرمس��یری و 
نیمه گرمس��یری وزارت جه��اد کش��اورزی گفت: در 
حال حاضر 20درصد تجارت جهانی خرما در اختیار 
ایران است و 1۵درصد خرمای جهان در ایران تولید 

می شود. 
به گزارش تس��نیم، مسعود لطیفیان در مصاحبه با 
رادیو ضمن اش��اره به اینکه سطح زیرکشت نخیالت 
فعلی کش��ور 2۵0 هزار هکتار است، افزود: هم اکنون 
21درصد سطح زیرکش��ت و 1۵درصد میزان تولید 

خرمای جهان مربوط به این مرز و بوم است. 

وی همچنین اظهار داش��ت: خوشبختانه طی چند 
س��ال اخیر عملکرد مقدار تولید خرما در کش��ور از 

رشد پنج برابری برخوردار بوده است. 
مدی��رکل دفت��ر ام��ور میوه ه��ای گرمس��یری و 
نیمه گرمس��یری وزارت جهاد کشاورزی گفت: طبق 
آمار س��طح زیرکش��ت خرما در مملکت طی سنوات 
گذش��ته به ط��ور متوس��ط 1.8 و ن��رخ رش��د تولید 

2.1درصد بوده است. 
وی تصریح کرد: طرح توس��عه زیرکش��ت نخیالت 
کش��ور ۵هزار هکتار، اصالح و تبدیل باغات خرمای 

درج��ه دو به یک به میزان 47 ه��زار و 780 هکتار 
و ح��ذف و جایگزین��ی نخیالت به وس��عت 4۵ هزار 
و 3۶0 هکتار طی برنامه پنج س��اله شش��م توس��عه 

پیش بینی شده است. 
لطیفیان در بخش دیگری از س��خنان خود گفت: 
ای��ران طی 10 س��اله گذش��ته هم��واره در معرض 
خشکسالی بوده و پیش بینی ها حاکی از اینکه کشور 

در این شرایط باقی خواهد ماند. 
مدی��رکل دفت��ر ام��ور میوه ه��ای گرمس��یری و 
نیمه گرمس��یری وزارت جه��اد کش��اورزی اف��زود: 

خوش��بختانه سیاس��ت های کوتاه مدت، میان مدت و 
بلندمدت برای مقابله با خشکس��الی در دس��تور کار 
دس��تگاه های مرتبط قرار گرفته که به وسیله اعمال 
این سیاست ها از قبیل توس��عه سیستم های آبیاری 
تحت فش��ار و اس��تفاده از ارقام متحمل به شوری و 
خش��کی می توان راندمان مصرف آب و آبیاری را در 

باغات کشور باال برد. 
وی اضافه کرد: جدا از این خرما در بحث شوری و 
خش��کی گیاهی مقاوم به حساب می آید البته ناگفته 

نماند مقاومت به معنی افت عملکرد نیست. 

بسته پیشنهادی بخش تعاون در راستای حمایت از تولید داخلی

2۰درصد تجارت جهانی خرما در قبضه ایران

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

مقصر گرانی خودرو کیست؟ 
پ��رش قیمت خودروها این روزها همه را ش��گفت زده کرده؛ افزایش 
نجومی نرخ خودروهای داخلی و خارجی هفته سیاهی را در بازار خودرو 

رقم زده که هنوز دلیل روشنی برای آن وجود ندارد. 
خیلی ها وزارت صنعت را مس��ئول آشفتگی و گرانی در بازار خودرو 
می دانند؛ این درحالی اس��ت که مس��ئوالن وزارت صنعت از بازگشت 
ثب��ات به بازار ظرف یک ماه آینده خبر می دهند. از آن س��و، ش��ورای 
رقابت روز گذشته مجوز افزایش قیمت خودروهای کمتر از 4۵میلیون 
تومانی تولید داخل را صادر کرد. ماجرا اما به همین جا ختم نمی شود و 
مجلسی ها هم برای ساماندهی بازار خودرو وارد عمل شدند، به طوری که 
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی خبر از سازوکار تعیین 
قیمت خودرو در دامنه های قیمتی متفاوت داده که براس��اس آن برای 
خودروهای باالی 4۵میلیون، قیمت رقابتی با تعیین قیمت خودروساز 
و نظارت س��ازمان حمایت انجام می شود. اما پشت پرده گرانی خودرو 
اوج گرفتن دالر، ممنوعیت واردات خودرو و هرچه که هس��ت، دودش 

به چشم جامعه مصرفی می رود؛ به راستی چه کسی پاسخگو است؟ 
 التهاب در بازار خودرو

بازار خودرو در ایران دس��ت کم پس از اعالم ناگهانی ممنوعیت ها و 
محدودیت های واردات خودروهای خارجی دس��تخوش التهاب ش��ده 
اس��ت. ج��دا از این ضربه اول، ضربه دوم نیز ب��ا اعالم خروج یک طرفه 
ایاالت متح��ده آمریکا از برجام به بازار خودروهای خارجی و البته بازار 
خودروهای داخلی وارد شد. این درحالی است که تحقیق و تفحص های 
مجلس و دستگاه های نظارتی، به صراحت تخلف وزارت صنعت، معدن  و 
تجارت و دسترسی برخی واردکنندگان خاص به سیستم ثبت سفارش 

را درست در مقطعی که ممنوعیت اعالم شده بود، تأیید کرده است. 
بعد از تصمیم وزارت صنعت برای توقف ثبت سفارش واردات خودرو، 
قیمت خودروهای وارداتی به طرز عجیبی افزایش یافت که البته فاکتور 
تعیین کننده دیگر در تغییر قیمت آن، تغییرات نرخ ارز هم هست. اما 
دولت اعالم کرده که ب��ه واردکنندگان خودرو هم دالر 4200 تومانی 
تخصیص می دهد که در این صورت، نوسانات نرخ ارز نباید خیلی روی 

قیمت تأثیرگذار باشد. 
 سکوت نسبی در اردوگاه دولت

خبرگزاری مهر در همین رابطه می نویسد: اکنون حتی کمتر خبری 
از برگزاری جلس��ات ش��ورای سیاس��ت گذاری خودرو از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به گوش می رس��د و مش��خص نیست که چرا 
محمد ش��ریعتمداری وزیر صنع��ت، معدن و تجارت تا ای��ن اندازه به 
صنعت خودرو و به خصوص مصرف کنندگان و بازارش بی تفاوت است. 
واقعیت آن است که مدت هاست بازار خودرو شرایط آشفته ای را سپری 
می کند. قیمت ها با افزایش شدیدی مواجه شده اند و چه در حوزه بازار 
خودروهای داخلی و چه در حوزه بازار خودروهای خارجی، آش��فتگی 
و عدم نظارت کاماًل مش��هود است. اکنون عماًل هیچ نهاد ناظری برای 
نظارت بر قیمت های خودرو در بازار وجود ندارد و حتی سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی هم دست 
روی دس��ت گذاشته و کاری به آش��فته بازار خودرو ندارند. از سویی، 
بررس��ی های میدانی از بازار خودرو، از قیمت های عجیب و غریب برای 
خودروه��ای داخل��ی و خارجی در کف بازار حکای��ت دارد که از هیچ 
عقل و منطق اقتصادی تبعیت نمی کنند. گرانی های بی سابقه در بازار 
خودرو، ش��کل گیری بازار سیاه و حاشیه قیمت عجیب در مورد برخی 
خودروها، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و تنها سود برخی 

واردکنندگان، تولیدکنندگان و دالالن را تأمین می کند. 
بررس��ی های میدانی هم از حاش��یه بازار یک تا 33 میلیون تومانی 
برخ��ی خودروهای داخلی در بازار حکای��ت دارد. به عنوان نمونه، بین 
قیم��ت کارخانه و بازار خودرو س��راتو 2000 اتومات، حاش��یه قیمت 
32میلیون تومانی وجود دارد و خودروی پرطرفدار س��اندرو استپ وی 
نیز حاشیه قیمت 22 میلیون تومانی دارد. در مورد خودروهای خارجی 
این اعداد نجومی تر هم هستند. به عنوان نمونه، بین قیمت نمایندگی و 
قیمت بازار خودروی هیوندای توسان، حدود 104میلیون تومان اختالف 
قیمت وجود دارد.  با این همه، در تازه ترین اظهارنظر از سوی یک مقام 
دولتی، مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت وعده داد با اقداماتی که در 
زمینه پیش فروش خودرو صورت می گیرد تا یک ماه آینده قیمت های 
نجومی خواهند شکست. امیرحسین قناتی می گوید: در عرضه خودرو 
مشکلی به وجود نیامده بلکه هجوم نقدینگی سرگردان به بازار خودرو 
و افزایش تقاضا این حاش��یه افزایش قیمت ها را به وجود آورده اس��ت. 
قناتی، با بیان اینکه سال جاری حدود 22۵ هزار دستگاه خودرو سند 
فروش خورده، این نابس��امانی حاش��یه بازار را کار واسطه ها و دالالن 
می داند. او با اشاره به اینکه خودروساز برای تأمین نیاز مالی خود باید 
خودرو را به فروش برس��اند، توضیح می دهد: شرکت های خودروسازی 
براساس نیاز بازار خودرو تولید می کنند، از این رو اجازه نمی دهیم برای 
افزای��ش قیمت خودرو در ب��ازار خودروها را دپو کنند. به گفته قناتی، 
ش��رکت های خودروسازی ساالنه براساس نیاز بازار یک میلیون و ۵00 
هزار دستگاه خودرو تولید می کنند. براساس آمار اعالمی وزارت صنعت، 
سال جاری بالغ بر 2۶0 هزار دستگاه خودرو تولید شده که در مقایسه با 
تولید در مدت مشابه سال قبل بیش از 3۵درصد بیشتر است. همچنین 
به گفته این مقام دولتی، شرکت های خودرو سازی براساس دستوالعمل 
ش��ورای رقابت عمل می کنند و باتوجه به تقاض��ا در بازار این اجازه به 

خودروساز داده خواهد شد تا تعداد بیشتری خودرو پیش فروش کند.
 او در عین حال با اش��اره به اینکه این حاش��یه بازار در اعیاد پیش 
رو برطرف خواهد ش��د و شرکت های خودرو سازی فروش خودرو را در 
برنام��ه دارند، بر ثبات در بازار تأکید دارد، چراکه به گفته او حداکثر تا 
یک ماه آینده ش��اهد ثبات در بازار خواهیم ب��ود و این افزایش قیمت 
خودرو به نفع وزارت صنایع و ش��رکت های خودروساز نیست و از این 

افزایش قیمت حمایت نمی کنیم. 
 مجلس ورود می کند

در شرایطی که دولتی ها در مورد افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو 
در بازار سکوت پیشه کرده اند، مجلس شورای اسالمی بنا دارد به ماجرا 
ورود کند. در همین رابطه، یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس از 
ارائه گزارشی از نابسامانی بازار خودرو و اقدامات وزارت صنعت در صحن 
مجلس خبر می دهد. به گفته حمیدرضا فوالدگر، نابسامانی ها از اواخر 
س��ال 13٩۵ شروع و ابتدا مقرر شد تنها شرکت های دارای نمایندگی 
مجاز به ثبت س��فارش خودروهای خارجی ش��وند و سپس در تیرماه 
13٩۶ ثبت س��فارش واردات خودرو کاماًل متوقف شد. البته در همان 
مقطع نیز ۵ تا ۶ هزار دس��تگاه خودرو غیرقانونی ثبت س��فارش شد و 
چند ماه بعد تعرفه های جدید به اجرا درآمد که همین نابسامانی بازار 

خودروهای خارجی تأثیرش را روی خودروهای داخلی هم گذاشت. 

ب��ر اس��اس آمار های تج��ارت خارجی کش��ور در 
10 ماه��ه منته��ی به دی ماه س��ال ج��اری 2۶700 
خودرو با حجم موتور زیر 2000 سی سی وارد کشور 
شده اس��ت که ارزش ارزی آنها حدود ۶82 میلیون 
دالر بوده اس��ت. همچنی��ن 1٩200 خودرو با حجم 
2000 تا 2۵00 سی س��ی از گم��رکات مختلف وارد 
کشور شده که ارزش آنها بیش از ۵20 میلیون دالر 
بوده است، به این ترتیب تنها در این دو مورد )به غیر 
از خودرو های هیبری��دی( نزدیک به 4۶ هزار خودرو 

وارد کشور شده است. 
ب��ه گزارش پدال نیوز، چندی پیش اعالم ش��د که 
شرکت کرمان موتور به خاطر عدم توانایی در تحویل 
هیوندای النترا مونتاژی به مش��تریان خود گفته تا از 
میان س��انتافه، جک S3 و ج��ک S5 یک خودرو را 
انتخاب کنند. حال س��ایپا هم در بخشنامه ای اعالم 
کرده که فعاًل نمی تواند رنو ساندرو دنده ای را تحویل 
دهد و مش��تریان می توانند به ج��ای آن تندر٩0 را 

تحویل بگیرند. 
ش��رکت های خودروس��ازی ب��ه جه��ت دارا بودن 
حمایت های دولتی و همچنین قدرت فشار به مردم، 
در هر زمینه ای که صالح بدانند به مردم و مشتریان 
خود فش��ار می آورند، این فش��ار ها از گ��ران کردن 
بی دلی��ل خودرو گرفته تا تأخی��ر در تحویل و حتی 

عوض کردن سفارش ثبت ش��ده مشتری ادامه دارد. 
البته نباید خدمات نامناس��ب و رفتار بعضاً نادرست 
برخی از نمایندگی های این خودروس��ازان را در برابر 

خواسته های بحق مردم از قلم انداخت. 
چن��دی پیش اعالم ش��د ک��ه یک��ی از خودرو های 
محبوب بازار، افت تولید شدید را تجربه کرده و احتماالً 
ش��رکت تولید کننده، محصولی دیگر را به مش��تریان 
تحویل می دهد. حال می بینیم که این شنیده ها امروز 
به صورت مستقیم رنو ساندرو دنده ای را نشانه گرفته اند 
و اگر مشتریان تحویل اردیبهشت این خودرو بخواهند 
سوار بر هاچ بکی دنده ای با کیفیت مناسب شوند، باید 
سلیقه خود را تغییر داده و نسخه سدان آن را با ظاهری 

قدیمی تر تحویل بگیرند. 
در جم��ع ثبت نام کنندگان س��اندرو دنده ای برای 
تحویل اردیبهشت سال جاری، هستند مشتریانی که 
مصرف کنندگان واقعی اند و حال آنچنان دلخوش��ی 
از این تغییر ندارند. جالب اس��ت در بخشنامه جدید 
اعالم ش��ده که حق تغییر رنگ برای مشتریان میسر 
نیس��ت. شاید بهتر بود که گروه سایپا و پارس خودرو 
نی��ز برای جب��ران این اتفاق، حداق��ل امتیاز هایی را 

برای این گروه از مشتریان در نظر می گرفت. 
 مشتری خواست ما انجام دادیم! 

با اعالم خبر تبدیل ساندرو های دنده ای به تندر٩0 

دن��ده ای، برخی مش��تریان س��اندرو های اتوماتیک 
نگران هس��تند ک��ه طی هفته های آتی، چه بر س��ر 
حواله هایش��ان می آی��د و آیا س��ایپا از پ��س تحویل 
نس��خه های اتوماتیک برمی آید یا خی��ر؟ با پیگیری 
برخی رس��انه ها، گوی��ا این پاس��خ از جانب مدیران 
س��ایپا اعالم ش��ده که مشتریان خودش��ان تندر ٩0 
را به جای س��اندرو می خواهند! شرکت خودروسازی 
س��ایپا اعالم کرد که »در پی درخواس��ت جمعی از 
مش��تریان درب��اره جایگزینی خ��ودروی تندر ٩0 به 
ج��ای س��اندرو، معاون��ت بازاریابی و ف��روش گروه 
خودروسازی سایپا با هدف کسب رضایت مشتریان، 
اقدام به صدور بخش��نامه ای کرد که این طرح کاماًل 
اختی��اری ب��وده و هیچ گونه اجباری ب��رای دریافت 
خودروی تندر ٩0 به جای س��اندرو وج��ود ندارد. اما 
نکته عجیب این اس��ت که در بخش��نامه سایپا برای 
اطالع رس��انی به نمایندگی ها، هیچ کلمه ای به معنی 
اختیار اعالم نشده است و تعهدات خود به مشتریان 
این س��ری از خریداران س��اندرو دن��ده ای را تحویل 
رنو تندر٩0 دن��ده ای می داند. باید منتظر بود و دید 
که آیا مش��تریان می توانند از فردا همان رنو ساندرو 
دنده ای را تحویل بگیرند یا باید برای زودتر رس��یدن 

به خودرو همان تندر٩0 دنده ای را انتخاب کنند. 
 آپشن هایی که آپشن نیستند 

وضعیت نابس��امان بازار خودرو ای��ن روز ها به اوج 
خود رسیده و شرکت های بزرگ خودروسازی کشور 
ک��ه همان س��ایپا و ایران خودرو هس��تند با جابه جا 
کردن مرز های تضییع حقوق مصرف کننده، دس��ت 
به اقدام��ات عجیب و غریب می زنن��د. حذف برخی 

قسمت های خودرو ها از این دست اقدامات است. 
نامه نگاری های ش��رکت س��ایپا ب��ا نمایندگی های 
فروش نش��ان می ده��د این ش��رکت از 1۵ بهمن ماه 
س��ال ٩۶ با ارسال یک بخش��نامه به نمایندگی های 
فروش اع��الم کرده، از ای��ن تاری��خ زه جانبی کلیه 
محص��والت گ��روه x100، 111، 131 و 132حذف 
ش��ده اس��ت و در این رابطه نس��بت به خودرو های 
ارسال شده از سوی پیمانکاران تحویل و به ثبت آن 
در سیستم فروش اقدام کنند. براساس این بخشنامه 
مردم باید با پرداخت 37 هزار تومان در بازار نس��بت 
ب��ه خرید زه ک��ه قباًل روی خودرو نص��ب بود، اقدام 
کنند. البته این ش��رکت پیش از ای��ن هم به حذف 
برخی امکانات خودروی پرای��د از جمله ضبط به نام 
آپشن اقدام کرده بود که همین امر نارضایتی بیشتر 
مردم را به دنبال داش��ته اس��ت، اما متأسفانه تاکنون 
هیچ پاس��خ منطقی در این رابطه ب��ه مصرف کننده 
ارائه نش��ده و میزان رضایت مندی آنها هر روز از این 

محصول کاهش پیدا می کند. 

وقتی ترمز مشتری مداری کشیده می شود

رئیس ش��ورای رقاب��ت گفت اگ��ر افزایش قیمت  
خودروها به دلیل کاهش تولید باش��د، شورای رقابت 
به موضوع ورود پیدا می کند و برخوردهای الزم را با 

خودروسازان انجام می دهد. 
رضا شیوا در گفت وگو با فارس در مورد آشفته بازار 
خ��ودرو گفت: وقتی ش��ورای رقابت می��زان افزایش 
قیم��ت خودروه��ای مش��مول قیمت گ��ذاری تولید 
داخل��ی را اعالم می کند، ش��رکت مربوط��ه مجاز به 

افزایش قیمت بیش از مجوز اعالم شده نیست. 
رئی��س ش��ورای رقابت با بی��ان اینک��ه باید دلیل 
افزایش قیمت خودرو بررسی شود، گفت: اگر افزایش 
قیمت خودرو به دلیل داللی باش��د، باید رصد ش��ود 
که این داللی ناش��ی از کمبود تولید است یا مسائل 
دیگ��ری در آن اثر گذار اس��ت که قطع��اً اگر افزایش 
قیمت ها به دلیل کاهش تولید باش��د، شورای رقابت 
به موضوع ورود پیدا می کند و برخوردهای الزم را با 

خودروسازان انجام می دهد. 
وی افزود: اما هیچ خودروس��ازی حاضر به کاهش 
تولید نیست و قطعاً برای کسب درآمد بیشتر تمایل 

به تولید بیشتر هم دارد. 
شیوا با اشاره به خروج ترامپ از برجام بیان داشت: 
متأس��فانه با وقوع این مس��ئله، برخی سودجویان و 
دارندگان نقدینگی سرگردان با ورود به بازار خودرو، 
تقاض��ای کاذب ایجاد کرده اند و بخش��ی از افزایش 

قیمت ها هم ناشی از این مسائل است. 
رئیس ش��ورای رقابت اظهار داش��ت: پس از ورود 

س��رمایه های سرگردان به سمت بازارهای سکه و ارز 
این سرمایه های س��رگردان وارد بازار خودرو شده و 

بازار هم از تعادل خارج شده است. 
وی با تأکید بر اینکه این وضعیت کوتاه مدت است، 
بیان داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت تدابیری 

اندیشیده، تا این وضعیت به حالت عادی بازگردد. 
ش��یوا با بیان اینکه اکنون در ش��رایط اضطراری 
قرار داریم، گفت: مردم ب��رای خرید خودرو عجله 
نکنند و دست به دس��ت هم بدهند تا این شرایط 

کنترل شود. 
وی با اش��اره به میزان تعیین ش��ده برای افزایش 
قیم��ت خ��ودرو گفت: تا خرداد س��ال آین��ده هیچ 
گون��ه افزای��ش قیمتی در خودروهای ب��ا قیمت زیر 
4۵میلی��ون تومان نخواهیم داش��ت و مردم با خیال 

راحت می توانند اقدام به خرید خودرو کنند. 
ش��یوا در پاس��خ به این س��ؤال که ب��رای کنترل 
آشفته بازار خودرو چه باید کرد، اظهار داشت: در هر 
کجای دنیا و حتی کشورهای توسعه یافته و صنعتی 
اگر به صورت ناگهانی تقاضا برای کاالیی افزایش یابد 
و تع��ادل عرضه و تقاضا به هم بخورد، افزایش قیمت 

صورت می گیرد. 
رئیس ش��ورای رقاب��ت اظهار داش��ت: بنابراین تا 
زمانی که تقاضای کاذب وجود داش��ته باشد و نتوان 
عرضه را به اندازه تقاضا رس��اند، کنترل بازار بس��یار 

سخت است. 
ش��یوا اظهار داش��ت: امیدواریم اقدام��ات وزارت 

صنعت برای بازگش��ت آرامش به بازار که قول آن را 
داده اثرگذار باش��د و خودروسازان هم با برنامه ریزی 
ب��ه تولی��دات خود بپردازن��د تا بدی��ن ترتیب مردم 
متوجه ش��وند ک��ه اتفاق خاصی در ب��ازار خودرو به 
وجود نیامده و س��ودجوها هم در این بخش دس��ت 

از داللی بردارند. 
وی در پاس��خ به این س��ؤال که با خروج ترامپ از 
برجام یک سری خودروسازان از قبیل پژو از ایران در 
حال خارج ش��دن هستند، آیا این مسائل بر افزایش 
قیمت خودروها تأثیرگذار بوده است، گفت: تقاضای 
خ��ودرو در بخ��ش خودروهای خارج��ی قابل توجه 
نیس��ت، لذا خروج این خودروسازان خارجی در بازار 

خودروهای داخلی خیلی اثرگذار نیست. 
ش��یوا اظهار داش��ت: اقش��اری که اقدام به خرید 
خودروه��ای گران قیمت می کنن��د، معموالً متقاضی 
خرید خودروهای که مش��مول قیمت گذاری شورای 

رقابت می شود، نیستند. 
وی با بیان اینکه س��هم خودروس��ازان خارجی که 
قرارداد با خودروس��ازان ایرانی منعقد کرده  بودند در 
بازار کم است، بیان داشت: بنابراین خروج آنها خیلی 

بر بازار خودرو نمی تواند اثرگذار باشد. 
رئی��س ش��ورای رقاب��ت اظه��ار داش��ت: پیش از 
خ��روج ترامپ از برجام ب��ازار خودرو در تعادل بود و 
امیدواریم با اقداماتی که قرار اس��ت از س��وی وزارت 
صنعت صورت بگیرد، آرامش به زودی به بازار خودرو 

برگردد. 

شیوا اظهار داشت: به هرحال با خروج خودروسازان 
خارج��ی از ای��ران ش��رکت های مربوطه براس��اس 
قرارداد ها یا باید پول متقاضیان پیش خرید خودرو را 

پس بدهند یا به آنها خسارت پرداخت کنند. 
وی همچنی��ن در مورد چگونگی می��زان افزایش 
قیمت در نظر گرفته ش��ده سه شرکت خودروسازی 
داخلی توسط ش��ورای رقابت اظهار داشت: در چند 
س��ال اخیر شورای رقابت مس��ئولیت دارد، در رابطه 
با خودروهای انحصاری دس��تورالعمل تنظیم قیمت 
ص��ادر کند و ب��رای خودروهای که در ب��ازار رقیب 
ندارند و قیمت آنها کمتر از 4۵ تا ۵0 میلیون تومان 

است، دستورالعمل صادر کند. 
رئیس ش��ورای رقابت با بیان اینکه شورای رقابت 
س��ال گذش��ته در خردادماه آخرین قیمت گذاری را 
در م��ورد خودروهای مش��مول انج��ام داد، افزود: از 
خردادماه س��ال گذش��ته تاکنون هیچ گونه افزایش 
قیمتی ص��ورت نگرفته، اما با تش��کیل این جلس��ه 
براس��اس س��ه متغی��ر مج��وز افزایش قیمت س��ه 

خودروساز صادر شد. 
وی با اش��اره به اینکه س��ه متغیر از س��وی بانک 
مرکزی، ش��رکت کیفیت اس��تاندارد و برنامه ششم 
به��ره وری می��زان افزای��ش قیمت خودروه��ا اعالم 
می شود، گفت: براساس محاسبات مرکز ملی رقابت، 
می��زان حداکثر افزای��ش قیمت خودروهای س��ایپا 
7,01 درصد، محصوال ای��ران خودرو 7,18 درصد و 

مدیران خودرو ۵,۶2 درصد اعالم شد. 

اگر افزایش قیمت  خودرو به دلیل کاهش تولید باشد، شورای رقابت برخورد می کند
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حسین میرشجاعی، معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی 
از ش��ش س��امانه الکترونیکی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد از 
میان چهار زیرس��امانه مربوط به مرکز ملی پاالیش محیط کس��ب و کار 

کش��ور دو زیرس��امانه آماده عملیاتی شدن و 
اجراست. 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی در 
مورد اقداماتی که در جهت بهینه س��ازی امور 
کسب و کار انجام شده است، گفت: اقداماتی 
همچ��ون شناس��ایی جزیی��ات مجوزه��ای 
بررس��ی مجوزهای  اجرای��ی،  دس��تگاه های 
متعادی از دستگاه های اجرایی در قالب ابداع 
مجوز، ادغ��ام و یا ابطال مجوزها، تهیه پایگاه 
اطالعات مجوزها و اس��تعالمات کش��ور و . . . 

انجام شده است. 
مع��اون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی 
در مورد اقدامات بهینه سازی که در برنامه های 

آتی پیش بینی شده است، بیان کرد: مطابق برنامه های تدوینی قصد داریم 
تا فرآیندهای صدور مجوزهای مصوب شده هر یک از دستگاه های اجرایی 
مراحل گذشته برای کاهش زمان و هزینه مراحل صدور مجوزها را احصا 

و توسط هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورد 
بهینه سازی قرار دهیم. 

میرش��جاعی گفت: مرکز ملی پاالیش محیط کسب و کار دارایی چهار 
بخش از جمله س��ام، دادور، یاور و نما است 
ک��ه هر ی��ک از آنها قادر به حل بخش��ی از 

معضالت کسب و کارهاست. 
وی ادامه داد: س��امانه س��ام درخصوص 
اطالع رسانی مجوزهای کشور، سامانه دادور 
در حوزه دریافت شکایات، انعکاس و پیگیری 
و رس��یدگی به ش��کایات متقاضیان صدور 
مجوزهای کسب و کار، سامانه یاور به عنوان 
مرکز تماس فوریت های محیط کسب و کار 
و همچنین سامانه نما به عنوان پایگاه آخرین 
اطالعات مجوزها و استعالمات کشور فعالیت 

دارد. 
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی 
تصریح کرد: س��امانه س��ام موجب کاهش زمان صرفی انجام امور اداری 
می ش��ود که با وجود این س��امانه ضمن رصد مراحل در نظر گرفته شده 

امکان مکاتبه با باالترین مقام نهاد مربوط به مجوز به وجود می آید.

 فراخوان رونمایی محصوالت برتر فناورانه شرکت های عضو پارک فناوری 
پردیس معاونت علمی در اجالس ساالنه و جشنواره برترین های این پارک، 
اعالم شد.  به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری، »اجالس ساالنه و جشنواره 
برترین های پ��ارک فناوری پردی��س معاونت 
علمی« هر ساله با هدف ارائه گزارش یک ساله 
عملکرد پ��ارک، آگاهی از آخری��ن اقدامات و 
دس��تاوردهای ش��رکت های عضو، رونمایی از 
دستاوردهای برجسته فناورانه، انتخاب برترین 
شرکت های عضو پارک و س��ازمان و اشخاص 
حقوقی همکار در زمینه های مختلف با حضور 
مدیران ارش��د ش��رکت ها و نمایندگان برخی 
از س��ازمان های دولت��ی و صنعت��ی مرتبط با 
فعالیت های پارک برگزار می ش��ود. رونمایی از 
آخرین دس��تاورهای فناورانه شرکت های عضو 
نیز یکی از برنامه های اصلی این رویداد اس��ت.  

در ش��هریورماه س��ال جاری و در »پانزدهمین اجالس س��االنه و جشنواره 
برترین های پارک فناوری پردیس معاونت علمی« نیز همانند هر سال ناظر 
بر رونمایی از آخرین دستاوردهای برتر فناورانه شرکت های عضو این پارک 

خواه��د بود. بر این اس��اس و طبق روندهای پیش بینی ش��ده برای ارزیابی 
محص��والت، طی این فراخوان از ش��رکت های متقاضی که دس��تاوردهای 
جدیدی در تولید محصوالت دانش��ی حوزه های مختلف فناوری داش��ته اند 
دعوت می ش��ود تا در فرآیند انتخاب برترین 
محص��والت و دس��تاوردهای فناورانه پارک 
مشارکت کنند.   شاخص های موثر در انتخاب 
محص��والت برتر عدم معرف��ی محصول و یا 
نوع ارتقا یافته آن در دوره های قبلی رونمایی 
اج��الس خانواده پارک و یا در جش��نواره ها و 
رسانه های داخلی و خارجی کشور، کامل بودن 
فرآیند تجاری س��ازی طی شده و وجود سابقه 
فروش حداکثر دو س��ال متناسب با ظرفیت 
ب��ازار محصول، دارابودن مجوز و تأییدیه فنی 
از مراج��ع ذی ص��الح، تأثیرگ��ذاری بر رفع 
نیازهای حیاتی و استراتژیک کشور و کاهش 
یا قطع وابستگی به کشورهای خارجی، انجام 
فرآیندهای الزم به منظور اخذ مالکیت های معنوی الزم مرتبط با محصول، 
وجود محصول در فهرست کاالها و خدمات دانش بنیان و یا دارابودن ظرفیت 

حضور در این فهرست است. 

اعالم فراخوان رونمایی از محصوالت برتر پارک فناوری پردیس معاونت علمی فرآیند بهینه سازی محیط کسب و کار پیگیری می شود

دنیای کس��ب وکار دیرزمانی اس��ت که از حالت محلی به بین المللی 
تغیی��ر کرده و در نتیجه، فرصت های در دس��ترس را برای ش��رکت ها 

افزایش داده است. 
تکنولوژی دنی��ای امروز را بیش از پیش به هم متصل کرده اس��ت. 
در وضعی��ت کنونی، تجارت بین المللی و ارائه خدمات و محصوالت به 
کش��ورهای دیگر آسان تر شده است. ش��رکت هایی که در بازار محلی 
خود به موفقیت های نس��بی می رس��ند، می توانند با مطالعه بازارهای 
بین المللی و برنامه ریزی مناس��ب برای آنها، وارد دنیای جدید شوند و 

جریانی گسترده از سود و درآمد به شرکت خود جاری کنند. 
در مورد ش��رکت های ایرانی، اگرچه برخی محدودیت ها و تحریم ها 
مانع ارتباط کافی با تجارت جهانی ش��ده اند، اما هنوز هم راهکارهایی 
برای اجرای کس��ب وکارهای بین المللی وجود دارد. نکته مهم این که 
مدیران کس��ب وکارها در صورت تصمیم ب��ه ورود به این بازارها صرف  
نظر از موانع موجود باید برنامه ریزی جامعی داش��ته باش��ند. آنها باید 
زیرس��اخت ها و چش��م اندازهای ش��رکت را در مرحل��ه اول برای بازار 
جهانی اصالح کنند و س��پس به دنبال رفع موانع ارتباط با کشورهای 
دیگر باش��ند. در ادامه این مقاله به بررس��ی راهکارهایی برای آمادگی 

هرچه بیشتر به منظور حضور در بازارهای جهانی می پردازیم. 
1- شروع سریع و بابرنامه

رقابت در بازارهای بین المللی بس��یار بیش��تر از بازار محلی اس��ت و 
س��رعت بیش��تری دارد. البته ای��ن حقیقت نباید باعث ش��ود مدیران 
تصمیم های سراس��یمه بگیرند و از برنامه ریزی دقیق غافل ش��وند. به 
بیان دیگر، حرکت آهس��ته و پیوس��ته در نفوذ به این بازارها، بهترین 
راهکار است. برنامه ریزی استراتژیک و پایداری نسبت به آن، این نفوذ 

را تضمین می کند. 
مشاوران کس��ب و کار معتقدند تفکر برای گسترش جهانی فعالیت 
باید از روزهای اولیه تأسیس شرکت در ذهن مدیران باشد. هرچه زودتر 
وارد بازارهای بین المللی ش��وید، بهت��ر می توانید معیارهای موفقیت و 
کلیت بازار را بررسی کنید. عالوه بر آن شما بازیگر اول رقابت می شوید 

که نقاط قوت و ضعف بازار را درک خواهید کرد. 
2- انجام تحقیقات پیش از عمل

پیش از اجرای هر برنامه توس��عه، مهم تری��ن بخش انجام تحقیقات 
اس��ت. صاحبان صنایع پیش از ورود به هر بازاری باید آن را به خوبی 
مطالع��ه کنند. یکی از بخش ه��ای این تحقیق��ات می تواند حضور در 
کش��ور مقصد و مطالعه آداب و رس��وم و ارتباط آنها با کسب وکارهای 
شبیه به شما باشد. نکته بدیهی این که با افزایش شناخت در مورد بازار 

مقصد، موفقیت شما تضمین شده تر خواهد بود. 
شناخت برندهایی که در بازار مقصد موفق شده اند و درک چگونگی 
پی��روی از آنه��ا، قدم بع��دی در تحقیقات اس��ت. از طرف��ی، مطالعه 
ش��رکت های شکست خورده در آن بازار نیز اهمیت خاص خود را دارد، 
چ��را که از به کارگیری اس��تراتژی های محکوم به شکس��ت جلوگیری 

می کند. 
تحقیقات ش��امل مطالعه رقابت نیز می ش��ود. با گسترش روزافزون 
تج��ارت بین المللی، باید انتظ��ار هر دو گروه رقب��ای محلی و جهانی 
را داش��ته باش��ید. در نتیجه در مورد رقبا نیز تحقیق کنید و به دنبال 
ارزش افزوده ای باشید که شما را در چشم مشتریان خاص جلوه بدهد. 

3- استخدام مشاور مناسب
مدیران کسب وکارها می توانند تحقیقات جامعی در مورد بازار هدف 

انج��ام دهند، اما هیچ کس بهتر از یک فرد محلی در مورد آن کش��ور 
اطالع��ات ندارد. در نتیجه ش��رکت ها باید پ��س از تحقیقات به دنبال 
حمایت ه��ای قانونی و همچنین منابع محلی ب��رای راهنمایی در بازار 

جدید باشند. 
جابه جایی به کشور جدید یا گسترش کسب وکار در آن، مانند اولین 
سفر به آنجا خواهد بود. گردشگران عموما راهنماها یا تورهایی را برای 
نشان دادن کشور جدید استخدام می کنند. کسب وکارها نیز به چنین 
راهنماهایی نیاز خواهند داش��ت که عالوه بر ش��ناخت کشور، رسوم و 
ب��ازار آن را نیز به خوبی درک کنند. س��فارتخانه کش��ور مبدا در بازار 
مقصد، راهنمایی اولیه مناس��بی خواهد بود. البته بهتر اس��ت با افراد 
متصل به صنعت مورد نظر نیز ارتباط برقرار کنید تا آشنایی کامل تری 

به دست بیاورید. 
4- احترام به فرهنگ و رسوم

وقت��ی وارد کش��ور جدید می ش��وید، باید به رس��وم و فرهنگ آنجا 
احترام بگذارید. با ش��ناخت مردم بهت��ر می توانید اعتماد آنها را جلب 
کنی��د. از امتحان کردن غذاهای جدید تا س��فر به ش��هرهای مختلف 
کش��ور مقصد، همگی در ش��ناخت روند کاری کشور و همچنین طرز 
تفک��ر مردم آن مفید خواهند بود. اعتق��ادات مذهبی و ممنوعیت ها و 
تمایالت مصرفی مردم، موارد مهمی هس��تند که در کشور مقصد باید 

مورد بررسی قرار بگیرند. 
تحقیقات در مورد رس��وم و فرهنگ باید پیش از قدم گذاش��تن در 
کش��ور جدید انجام ش��ود. مطالعه کتاب های راهنم��ا در مورد لباس، 
معاش��رت و حتی مهمان نوازی کشور مقصد، مواردی ساده هستند که 

می توانند تأثیری عمیق روی استراتژی شما داشته باشند. 
5- برنامه ریزی برای سفرهای متعدد

راه اندازی کس��ب وکاردر کش��ور جدید به معنای سفرهای متعدد به 
آنجا خواهد بود. احتمال س��فرهای با مسافت طوالنی نیز وجود خواهد 
داش��ت و مدی��ران و تصمیم گیرندگان ش��رکت باید ب��رای آنها آماده 
باش��ند. به عنوان مثال اگر شما در جایگاه مدیر یا مذاکره کننده توسعه 
کسب وکار بوده و برای سفرهای طوالنی مدت آماده نباشید، استراتژی 
توس��عه محکوم به شکس��ت خواهد بود. مورد دیگر قیمت س��فرهای 
هوایی اس��ت که باید در اس��تراتژی های مالی در نظر گرفته ش��ده و 
همچنین، برنامه هایی برای صرفه جویی در آنها و استفاده از تخفیف ها 

لحاظ شود. 
6- حفظ ارتباط

همانطور که گفته ش��د، در مس��یر توس��عه بین المللی شما تا مدتی 
نامعلوم به مس��افری همیش��گی تبدیل خواهید ش��د. در نتیجه حفظ 
ارتب��اط با تیم های اولیه ش��رکت و تیم های جدید در کش��ور مقصد، 
اهمیتی حیاتی دارد. خوش��بختانه ابزارهای ارتباطی در دنیای کنونی 
به وفور در دس��ترس هستند و می توان با انتخاب نمونه ای کاربردی، از 

مزایای آن برای ارتباط هرچه بهتر با تیم ها استفاده کرد. 
در نهایت به یاد داشته باشید که راه اندازی کسب وکارهای بین المللی 
دش��واری ها و چالش های خاص خود را دارد. همانطور که گفته ش��د 
این گس��ترش چالش هایی بس��یار بیش��تر از توس��عه در بازار کش��ور 
خودت��ان دارد. البت��ه پس از راه اندازی اولی��ه و در صورت به کارگیری 
استراتژی های نفوذ مناس��ب، می توان انتظار موفقیت های چشمگیری 

را برای شرکت داشت. 
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یـک تیم از محققـان از یک روش جدید برای تجزیه و تحلیـل مجموعه ای از داده های 
بـزرگ به نام »رویکـرد تصادفی جنگل« برای تعیین قهرمان جام جهانی 2۰18 اسـتفاده 
کردند.  به گزارش ایسنا و به نقل از بیزینس اینسایدر، یک مدل جدید از یادگیری ماشین 
با شبیه سازی 1۰۰هزار باره مسابقات جام جهانی 2۰18، تیم ملی اسپانیا را با اختالف کمی 

نسبت به تیم ملی آلمان به عنوان قهرمان احتمالی این مسابقات معرفی کرد. 
 تیمـی بـه رهبری »آندریاس گرول« از دانشـگاه فنـی دورتموند در آلمـان، یادگیری 
ماشـین و تجزیه و تحلیل آماری را برای شناسـایی قهرمان احتمالـی جام جهانی 2۰18 
گردهـم آوردنـد.  این تیم 1۰۰ هزار بار این مسـابقات را شبیه سـازی کرد و از سـه روش 
مختلف مدل سـازی براساس عملکرد تیم ها در تمام بازی های قبلی از سال 2۰۰2 تا 2۰14 
اسـتفاده کرد.  مقاله آنها که این هفته منتشر شد، جزییات روش های مورد استفاده را به 
نام »رویکرد تصادفی جنگل« بیان کرد؛ روشـی کـه اخیرا برای تجزیه و تحلیل مجموعه 

داده های بزرگ براساس مفهوم پیش بینی رویدادهای آینده توسعه یافته است. 
ایـن روش بـرای پیش بینـی، از یک درخت تصمیم گیـری پیچیده و ترکیبی اسـتفاده 

می کنـد کـه در آن یک نتیجه بالقوه در هر شـاخه بـا توجه به مجموعـه ای از داده های 
آموزشی تخمین زده می شود. 

نتیجه حاصل شـده توسـط این روش، میانگینـی از تعداد زیادی درخـت تصمیم گیری 
تصادفی اسـت و بنابراین با موفقیت از اشـتباه و داده تکـراری اجتناب می کند. در عین 

حال نشان می دهد که چه عناصری در ایجاد آن مهم هستند. 
»گرول« و تیمش از این رویکرد اسـتفاده کردند تا اطمینان حاصل شـود که بسیاری از 

عوامل بالقوه که ممکن است نتیجه بازی را تعیین کند، در نظر گرفته شده باشند. 
مدل محققان شـامل عناصر واضحی مانند رتبه بندی تیم ها توسـط فیفا و آمار هر تیم، 

مانند میانگین سنی و تعداد بازیکنان آنها در لیگ قهرمانان اروپا بود. 
بـا این حال، این مدل همچنیـن تا آنجا پیش رفت که دیگر عناصـر مرتبط که احتماال 
تأثیر غیرمستقیم داشته باشند، از جمله جمعیت کشورها و تولید ناخالص داخلی و حتی 

ملیت مربیان را در نظر گرفت. 
سـپس ایـن تیم روش های پیش بینی با بهترین عملکرد را پیـدا کرد و آنها را به منظور 

راهکارهایی برای راه اندازی کسب وکار بین المللی

با استفاده از یادگیری ماشین 

هوش مصنوعی قهرمان جام جهانی را پیش بینی کرد

قیمت بیت  کوین کماکان کاهش پیدا می کند و ظاهرا قرار نیس��ت نمودار 
نوسان قیمت بیت کوین روی عدد ثابتی بایستد. 

به گزارش زومیت، چندی پیش ارزش بیت کوین باال رفت و ش��اهد صعود 
قیمت ارز رمزنگاری ش��ده بیت کوین بودیم؛ تا جایی که قیمت آن به حدود 
1٩ هزار دالر رس��ید. ولی این وضعیت تغییر کرده اس��ت و اکنون شاهد افت 
ارزش بیت کوین هس��تیم. قیمت بیت کوین در حدود ۶78۵ دالر در نوسان 
است. از نظر برخی تحلیلگران بازار، نوسان شدید قیمت بیت کوین تمام شده 
است و دیگر شاهد آن نخواهیم بود. ولی برخی نظر متفاوتی دارند و معتقدند 

این اول کار است و باید منتظر نوسان قیمت بیشتری باشیم. 

 سیر نزولی قیمت بیت کوین
کماکان ادامه دارد

دریچــه
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24 خرداد 1397
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رئیس بنیاد نخبگان چهارمحال وبختیاری، تش��ویق دانشجویان به کار 
تیم��ی و خلق ایده و رویدادهای ایده پردازی، راه اندازی مراکز ش��تابدهی 
نوآوری، تشکیل گروه های تحقیقاتی جامع، توسعه مراکز رشد دانشگاهی 

را مهم تری��ن وظیفه دانش��گاه ها در ارتباط با 
توسعه فناوری و کارآفرینی دانست.  به گزارش 
پایگاه اطالع  رسانی بنیاد ملی نخبگان، مجتبی 
بنیادیان، رئیس بنیاد نخبگان استان با اشاره 
به اهداف تشکیل بنیادهای نخبگان استانی، 
گف��ت: برنامه ری��زی و سیاس��ت گذاری برای 
شناس��ایی،  هدایت،  حمایت مادی و معنوی 
استعدادهای برتر، جذب، حفظ و به کارگیری 
و پش��تیبانی ا  ز آنان در راستای ارتقای تولید 
علم،  فناوری، توس��عه علمی متوازن کشور و 
اح��راز جایگاه برتر علمی،  فناوری و اقتصادی 
در منطقه براس��اس سند چش��م انداز کشور 
در اف��ق 1404 از مهم ترین اهداف تش��کیل 

این بنیاد اس��ت.  بنیادیان گف��ت: افراد تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان 
براس��اس قوانین و آیین نامه های مصوب شناس��ایی می شوند. بنیادهای 
استانی نهادهای میان بخشی هستند، بنابراین نیازمند همکاری و هم افزایی 

نهادهای اجرایی برای توانمندسازی اجتماع نخبگانی و بهره مندی از این 
نیروی انسانی مستعد است تا بتوانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند.  وی 
به نهادینه ش��دن فرهنگ علم و فناوری و تفکر دانش بنیان اش��اره کرد و 
اضافه کرد: در صورتی می توان به توانمندی 
اقتصادی و تولید و اشتغال پایدار رسید که 
به دس��تگاه های علمی و پژوهش��ی استان 
مانند دانش��گاه ها، مراکز رش��د و پارک های 
علم و فن��اوری توجه ویژه ص��ورت گیرد. در 
این ص��ورت با جذب اس��تعداد های برتر در 
ای��ن نهادها به حضور آنان در اس��تان تداوم 
بخشیده و در نهایت موجب اثرگذاری بیشتر 
آنان در اس��تان باشد.  رئیس بنیاد نخبگان 
تأکید کرد: مهم ترین  چهارمحال وبختیاری 
وظیفه دانشگاه ها در ارتباط با توسعه فناوری 
و کارآفرینی، تش��ویق دانش��جویان به کار 
تیمی و خلق ایده و رویدادهای ایده پردازی، 
راه اندازی مراکز ش��تابدهی نوآوری، تشکیل گروه های تحقیقاتی جامع، 
توسعه مراکز رشد دانشگاهی و تشکیل شرکت های دانش بنیان و حمایت 

از پارک علم و فناوری است. 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در نشس��ت مشترک معاونت 
علم��ی با وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی گف��ت مهم ترین اقدامی 
ک��ه دولت ها ب��رای تحرک اقتصادی باید انجام دهند، تس��هیل فضای 

کسب وکار و کاهش فضای فعاالن اقتصادی 
است. 

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
به منظور تسهیل کسب وکارهای دانش بنیان 
جلسه ای مشترک با حضور علی ربیعی وزیر 
تعاون کار و رفاه اجتماعی و س��ورنا ستاری 
معاون علم��ی و فن��اوری رئیس جمهوری، 
برگزار و تصمیماتی برای حل مش��کالت و 
موانع کسب وکارهای دانش بنیان اتخاذ شد. 
س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری با اش��اره به اج��رای قانون 
حمای��ت از ش��رکت های دانش بنی��ان بیان 

ک��رد: تالش معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری بر حمایت از 
کسب وکارهای دانش بنیان است. تاکنون با دستگاه های مختلفی مانند 
مالیات، گمرک و ستاد کل نیروهای مسلح مسیرهای خاص و ویژه ای 

برای کسب وکارهای دانش بنیان طراحی و اجرا شده است. 
وی با اش��اره به نقش بسیار مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و س��ازمان تأمین  اجتماعی در تس��هیل فضای کسب وکار دانش بنیان 
خاطرنش��ان کرد: به دلیل نوپابودن اغلب 
کس��ب وکارهای دانش بنیان، مشکالتی در 
تعامل با س��ازمان تأمی��ن  اجتماعی وجود 

دارد که باید برای آنها راه حلی ارائه داد. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این 
جلس��ه با تأکید بر اهمیت کسب وکارهای 
دانش بنی��ان گفت: موضوع اش��تغال یکی 
از مس��ائل اصلی کش��ور اس��ت و باید به 
صورت ویژه برای اشتغال فارغ التحصیالن 
در برنامه توسعه اش��تغال فراگیر و برنامه 
توسعه اشتغال روستایی و عشایری مسیر 

ویژه ای را تدارک دید. 
ربیع��ی با اش��اره به تجربیات گذش��ته 
کشور در زمینه توسعه اشتغال بیان کرد: باید از زنجیره های صنعتی و 
تولیدی و ش��رکت های بازاریابی و فروش حمایت کرد که تعداد زیادی 

از بنگاه ها و افراد را به تحرک وادار کند. 

 تشویق دانشجویان به کار تیمی مهم ترین وظیفه دانشگاه ها
در ارتباط با توسعه کارآفرینی

تسهیل فضای کسب وکارهای دانش بنیان مهم ترین اقدام دولت است

ازجمله دالیلی که سبب شد در رشته ادبیات قرون وسطی مدرک دکترا بگیرم، 
عالقه ای بود که به زبان داش��تم؛ یادگیری آن، مطالعه آن و ترجمه از زبانی به زبان 
دیگ��ر.  این روزها بخش��ی از زم��ان حرفه ای  خود را صرف ترجم��ه می کنم؛ اما نه 
از زبان انگلیس��ی باس��تان به انگلیس��ی معاصر. به افراد باهوش و بااستعداد کمک 
می کنم تا مهارت هایشان را از محیط دانشگاهی به دیگر حوزه های صنعت، ترجمه 
و بازگردانی کنند.  اگر خارج از محیط دانش��گاهی به دنبال ش��غل باشید، حتماً به 
عبارت »مهارت ه��ای قابل انتقال« برمی خورید. منظور از این عبارت آن ا س��ت که 
ش��ما می توانید از مهارت های نرم )از جمله مهارت ه��ای ارتباطی، تفکر انتقادی و 
مدیریت پروژه( که در دوره دکترا کسب کرده اید بهره ببرید و آنها را در دیگر صنایع 
به کار ببندید.  حقیقت این ا ست که سخت می توان با مخاطب غیرآکادمیک درمورد 
مهارت هایی صحبت کرد که طی دوره دکترا کس��ب کرده اید. ش��ما عادت دارید از 
منظر کارهای پژوهشی، آموزشی، کارهای نوشته شده و چاپ شده به مهارت هایتان 
نگاه کنید. تمام کس��انی که با مدرک دکترا به دنبال کار هستند نیز همین عادت را 
دارند، بنابرین س��خت می توان تفاوت شما را از دیگران تشخیص داد.  بی شک شما 
درطول دوره دکترا مهارت های فراوانی کسب کرده اید و حال وقت آن ا ست تا دریابید 

این مهارت ها کدامند و چگونه می توانید آنها را به مسئول استخدام ارائه کنید. 
1- از کارهایی که مایلید انجام دهید، فهرستی تهیه کنید

چه چیزی شما را ترغیب می کرد تا به تحصیل ادامه دهید. شاید تمایل داشتید 
در زمینه ای خاص تخصص پیدا کنید. شاید عشق شما به یادگیری و اشتراک یا 
در میان گذاشتن افکارتان با دیگران و شاید شوق نوشتن محرک شما بوده است. 
دلیل این امر هرچه که بود، می تواند انگیزه ای مختص به ش��ما محسوب شود. از 
هر کاری که دوست دارید در نقش فعلی خود انجام دهید یک لیست تهیه کنید. 
اگر احس��اس س��ردرگمی دارید و نمی دانید چگونه این لیست را آماده کنید، 

می توانید با پاسخ به این پرسش ها آغاز کنید: 
الف- دوست دارید هرروز چه کاری انجام دهید؟ 

ب- چه چیزی موجب دلگرمی شما می شود و با وجود موانع و شکست ها شما را 
به ادامه کار ترغیب می کند؟ 

برای مثال آیا دوست دارید به دانش آموزان حساب دیفرانسیل و انتگرال آموزش 
دهید؟ نتایج کار و پژوهش هایتان را به مخاطبان متخصص ارائه دهید؟ یا این که 

ایده پردازی کنید و دیگر افراد را تشویق کنید با افکارتان موافقت کنند؟ 
اگر این طور باشد، فهرست شما چیزی شبیه به این خواهد بود: 

- یافتن ش��یوه هایی جهت تشریح مفاهیم ریاضی به دانش آموزان، به نحوی که 
برایشان قابل فهم باشد

- ایجاد ابزار بصری از داده ها، به منظور درگیر کردن مخاطبان و تشویق ایشان 
به بحث و گفت وگو

- درک مخاطب به منظور ایجاد مباحثی که برای ایشان جذابیت داشته باشد و 
احتمال موافقت شان با نظرات من را افزایش دهد.

2- عالیق را به مهارت تبدیل کنید
پس از آن که فهرس��تی از موارد ملموس و واقعی که به آنها عالقه مندید تهیه 
کردید، مهارت های مورد نیاز هر کدام را تجزیه و تحلیل کنید. برای مثال، به منظور 
تدریس حس��اب دیفرانسیل و انتگرال چه مهارت هایی الزم است؟ برای آن که در 

ارائه اطالعات پیچیده توانایی پیدا کنید به چه مهارت هایی نیاز دارید؟ 
با درنظر گرفتن مثال گذشته، همان عالیق را می توانید به این مهارت ها تبدیل 

کنید: 

- توانایی تجزیه مفاهیم پیچیده به بخش های کوچک تر
- توانایی یافتن شیوه های خالقانه در تشریح اطالعات
- توانایی صحبت کردن درمقابل جمعی از مخاطبان 

- توانایی انتقال اطالعات به شیوه های متعدد )بصری، شفاهی و کتبی(
- توانایی ترغیب افراد به درک دیدگاهی متفاوت

زمانی که فهرست تان را آماده کردید، در آن الگوهای مشخصی را خواهید یافت. 
همانطور که در فهرست باال مشاهده می کنید، خالقیت، برقراری ارتباط و تعامل، 
توانای��ی آموزش دادن و متقاعد کردن افراد بخش��ی از فعالیت های گوناگوِن ذکر 
ش��ده است. اگر شما هم فهرست مختص به خودتان را آماده کنید، خواهید دید 

مجموعه ای از مهارت های منحصربه فرد ظاهر خواهند شد. 
3- با افراد شاغل در حوزه موردنظرتان صحبت کنید

پس از آن که فهرست خود را آماده کردید، پرسش بعدی مطرح می شود؛ چگونه 
متوجه شویم این مهارت ها قابلیت انتقال به یک شغل را دارند؟ 

حال وقت آن رسیده است تا چند مصاحبه اطالعاتی انجام دهید.  سراغ افرادی 
بروید که در حرفه مورد عالقه ش��ما مشغول هستند و از ایشان بخواهید در مورد 
مهارت هایی توضیح دهند که در ش��غل خود به کار می گیرند یا تصور می کنند از 

اهمیت بیشتری برخوردار هستند. 
این افراد ممکن اس��ت دوستان شما باشند، یا دوس��تاِن دوستانتان، یا افرادی 
که در رویدادها و سمینارها مالقات کرده اید و یا حتی افرادی کاماًل غریبه باشند 
که در لینکدین با آنها آش��نا شده اید. حتی اگر خیلی با یکدیگر صمیمی نیستید 
یا طرف مقابل خیلی خوش برخورد نیس��ت، بازهم خواهید توانست 20 دقیقه از 

وقت شان را بگیرید. 
4- تمام این موارد را در رزومه خود وارد کنید

حال که تحقیق کرده اید و می دانید چه انگیزه هایی شما را ترغیب می کند و از 
چه مهارت هایی در نقش حرفه ای خود در آینده اس��تفاده خواهید کرد، وقت آن 
رسیده است که تمام این موارد را در رزومه خود وارد کنید. مهارت هایی را که در 
فهرس��ت دوم تعیین کردید در کنار تجاربی بگذارید که در فهرست اول مشخص 

کرده اید. برای نمونه: 
دستیار آموزشی، دانشگاه تمپا، تمپا، فلوریدا، 2017 تاکنون

- تبیین نمونه هایی از کاربرد حس��اب دیفرانسیل و انتگرال در زندگی روزمره، 
برای آموزش مفاهیم پایه به دانشجویان رشته های غیرریاضی

- اس��تفاده از عناصر بصری و داده نگاری برای بیان داس��تان جهت درک بهتر 
مخاطب از دشواری های آموزش ریاضی

- همکاری در ایجاد طرحی جدید در برنامه آموزش ریاضی به دانش آموزان پایه 
متوسطه با بودجه ای ازپیش آماده شده

5- فرد مصاحبه کننده را با رزومه خود متقاعد کنید
تجاربی که در باال به آنها اشاره کردیم، می توانند به پاسخ های متقاعد کننده ای 

در مصاحبه بدل شوند. 
برای مثال اگر در مصاحبه سؤالی در مورد حل مسئله یا غلبه بر چالش ها از شما 
پرسیده شود، می توانید در پاسخ توضیح دهید چگونه با  وجود تردید دانش آموزان 
آنه��ا را متقاع��د می کنید که می توانن��د ریاضی یاد بگیرند. اگر از ش��ما در مورد 
مهارت های ارتباطی س��ؤالی پرسیده شود، می توانید توضیح دهید چرا طرح ویژه 
آموزش ریاضی را انتخاب کرده و چه تحقیقاتی انجام داده اید تا برنامه ای کاربردی 
با نتایج رضایت بخش پیاده س��ازی کنید.  به محض این که مهارت های قابل انتقال 
خود را پیدا کنید، به تمام آنچه برای مصاحبه ای موفقیت آمیز نیاز دارید، دس��ت 
خواهید یافت. این پاسخ ها ریشه در تجارب و مهارت های حقیقی شما دارند و برای 
fastcompany :مخاطب غیردانشگاهی قابل درک خواهند بود.               منبع

می کنـد کـه در آن یک نتیجه بالقوه در هر شـاخه بـا توجه به مجموعـه ای از داده های 
آموزشی تخمین زده می شود. 

نتیجه حاصل شـده توسـط این روش، میانگینـی از تعداد زیادی درخـت تصمیم گیری 
تصادفی اسـت و بنابراین با موفقیت از اشـتباه و داده تکـراری اجتناب می کند. در عین 

حال نشان می دهد که چه عناصری در ایجاد آن مهم هستند. 
»گرول« و تیمش از این رویکرد اسـتفاده کردند تا اطمینان حاصل شـود که بسیاری از 

عوامل بالقوه که ممکن است نتیجه بازی را تعیین کند، در نظر گرفته شده باشند. 
مدل محققان شـامل عناصر واضحی مانند رتبه بندی تیم ها توسـط فیفا و آمار هر تیم، 

مانند میانگین سنی و تعداد بازیکنان آنها در لیگ قهرمانان اروپا بود. 
بـا این حال، این مدل همچنیـن تا آنجا پیش رفت که دیگر عناصـر مرتبط که احتماال 
تأثیر غیرمستقیم داشته باشند، از جمله جمعیت کشورها و تولید ناخالص داخلی و حتی 

ملیت مربیان را در نظر گرفت. 
سـپس ایـن تیم روش های پیش بینی با بهترین عملکرد را پیـدا کرد و آنها را به منظور 

بهبود قابل مالحظه دقت پیش بینی ترکیب کرد. 
در نهایت، این ترکیب روش ها به عنوان مدل نهایی انتخاب شـد و براساس برآوردهای 
آن، مسابقات جام جهانی 2۰18 بیش از 1۰۰ هزار بار شبیه سازی شد و احتمال برنده شدن 

هر تیم به دست آمد. 
این روند در پایان، اسپانیا را با احتمال 17.8درصد موفقیت و 73درصد احتمال رسیدن 

به نیمه نهایی، به عنوان قهرمان احتمالی جام جهانی 2۰18 انتخاب کرد. 
بـا این حال، محققان افزودند: اگر آلمان مرحله گروهی را با موفقیت کامل پشـت سـر 

بگذارد، شانس رسیدن به نیمه نهایی برای این تیم به 58درصد می رسد. 
محققـان می گویند: این مدل با اختالف کمی اسـپانیا را قبـل از مدافع عنوان قهرمانی 

یعنی آلمان، قهرمان جام جهانی 2۰18 اعالم کرده است. 
اگـر این نتایج در جام جهانی 2۰18 ثابت شـود، ایـن مطالعه یک قدم کامال جدید برای 
یادگیری ماشین و تسخیر دنیا توسط هوش مصنوعی معرفی خواهد شد. این روش جدید 

حتی ممکن است بساط سایت های شرط بندی را نیز برچیند. 

چگونه از مدرک »بی مصرف« دانشگاهی خود برای یافتن 
شغلی غیرآکادمیک استفاده کنیم؟ 

با استفاده از یادگیری ماشین 

هوش مصنوعی قهرمان جام جهانی را پیش بینی کرد

یادداشـت

معاون امور زنان و خانواده ریاس��ت جمهوری دو مشکل عمده در طرح های 
کارآفرینی کش��ور را تس��هیالت محوری و منجرنش��دن دوره های آموزشی به 
اش��تغال عنوان و خاطرنش��ان کرد: چشم امید ما به اس��تفاده از تجربه جهاد 

دانشگاهی در این زمینه و بهره مندی از روحیه باالی اعضای آن است. 
به گزارش ایس��نا، معصوم��ه ابتکار در آیی��ن امض��ای تفاهم نامه همکاری 
مش��ترک با جهاد دانش��گاهی که )22 خرداد( برگزار ش��د، ضمن اش��اره به 
س��ابقه همکاری موثر خود با جهاد دانش��گاهی در س��ازمان محیط زیس��ت، 
جهاد دانش��گاهی را آغازگر یک جریان در سطح دانشگاه ها دانست و گفت: از 
جمله فعالیت های موثر این نهاد می توان به ایجاد تش��کل های زیست محیطی 

دانشجویی و برگزاری مناظره های دانشجویی اشاره کرد. 

 مشکل طرح های کارآفرینی
از نظر »ابتکار«

به قلم کریستین الج
مترجم: سعیده کریمی



آینده تبلیغات

هنوز مشخص نیس��ت که تبلیغات در قرن بیست ویکم چگونه خواهد 
بود. در هر حال، صنعت تبلیغات باید به این تشخیص برسد که نسبت به 
جهان خارج تا چه حد آسیب پذیر است. تعداد زیادی از موسسات تبلیغاتی 
به دلیل وضعیت وخیم اقتصادی اواخر دهه هش��تاد و اوایل دهه نود که 

بودجه های تبلیغاتی به طور جدی کاهش یافتند، تعطیل شدند. 
مهم ترین تأثیر در سرنوش��ت تبلیغات، بیش از آنکه ناش��ی از شرایط 
اقتصادی باشد، ناشی از تغییرات جمعیتی است. مصرف کنندگان، پیرتر 
و پخته تر خواهند ش��د. از این گذش��ته، این افراد قابلیت پذیرش زیادی 
نسبت به دیدگاه ها و شیوه های زندگی مختلف، پذیرش بیشتری نسبت 
به فناوری و توجه زیادی به مس��ائل اجتماعی و محیطی خواهند داشت، 
به عالوه آنان اهل مطالعه نخواهند بود. دیدگاه آنان چنین خواهد بود: به 
حداکثر برسانید، مصالحه نکنید. برای تبلیغ کنندگان این موضوع به مفهوم 
یک راهبرد خالقانه خواهد بود که بیشتر از گذشته مبتنی بر واقعیت ها و 
نشانه هایی است که هر گاه مصرف کنندگان آنها را الزم داشته باشند، به 
آنان عرضه خواهد ش��د. مورد اخیر را فناوری رسانه ها فراهم خواهد کرد. 
نظیر سیس��تم کابلی تعاملی که به مصرف کنن��ده امکان می دهد تا پیام 
تبلیغاتی را تبدیل به س��فارش کاال کند. هر قدر به سیس��تم های کابلی 
و ماهواره ای که ظرفیت ارائه صدها انتخاب را دارند، نزدیک تر می ش��ویم 

پیام ها بیشتر و بیشتر با خواسته های مصرف کننده منطبق خواهند شد. 
بازاریابان و دادوس��تدکنندگان نس��بت به قبل، انتظارات بیش��تری از 
تبلیغ��ات دارند. تبلیغات باید به راه خود ادامه دهد و به س��رعت این کار 
را انجام دهد. روش ترویج فروش که مس��تقیماً بر فروش تأثیر می گذارد، 
در بیش��تر موارد، جایگزین تبلیغات شده اس��ت. عالوه بر این، مشتریان، 
درخواس��ت خدمات ارزش افزوده بیشتری را از موسسات تبلیغاتی دارند، 
بدون اینکه بخواهند هزینه بیشتری بابت آن بپردازند. برای مقابله با این 
درخواست های جدید، موسسات، تعداد کارکنان خود و همچنین خدماتی 
را که فاقد صرفه اقتصادی اند، به دقت کاهش داده اند. آنها همچنین فشار 
فوق العاده ای به ش��رکت های رس��انه ای وارد آورده اند تا نرخ های ش��ان را 
کاهش دهند و شاخص های بهتری از از اثر بخشی ارائه کنند. رسانه ها به 
شکرانه پیشرفت های جاری در فناوری، می توانند گزارش دهند که چگونه 
یک اگه��ی به خصوص در خرید واقعی، در تغییر ن��ام تجاری و در اینکه 
مصرف کننده محصولی را به خاطر بسپارد، تأثیر می گذارد. پاسخگویی، هم 

مورد انتظار و هم قابل اثبات خواهد بود. 
بدون ش��ک، بزرگ تری��ن روند در دهه ن��ود ادامه رش��د در ارتباطات 
بازاریابی یکپارچه شده است و خواهد بود. طبق گفته پروفسور تبلیغات در 
دانشگاه نورث وسترن، دان  ای شولتز، مفهوم ارتباطات بازاریابی یکپارچه 
ش��ده )IMC(  اساس��ا این مفهوم بازاریابی را دنبال می کند: ما با نیازها 
و خواس��ته های مصرف کننده ش��روع می کنیم و سپس به نام تجاری باز 
می گردیم. به دلیل پیشرفت های حاصل در کسب داده ها درباره کسانی که 
خریداران واقعی محصوالتند، اکنون دست و پنجه نرم کردن شولتز با این 
رویکرد امکان پذیر اس��ت. در گذشته فرض بر این بود که جهان یک بازار 
گروهی است و به همین دلیل، ارتباطات بازاریابی استاندارد شده، اقدامی 
مناس��ب بود. در نتیجه، برنامه ری��زی از درون به بیرون بود که به موجب 
آن، برنامه ریزی بازاریابی و تبلیغاتی را از پیش، بازاریابان، معین می کردند. 
این راهبرد بر این نکات متمرک��ز بود که بازاریاب، چه خبری می خواهد 
بدهد؟ چه وقت این خبر را می خواهد بدهد؟ به نظر وی چه چیزهایی در 
خصوص نام تجاری اهمیت دارد و از چه نوع رسانه ای می خواهد استفاده 
کند؟ امروز تبلیغ کنندگان توانایی برنامه ریزی از بیرون به درون را دارند. 
با به کارگیری مقادیر پایه ای داده ها درباره مصرف کنندگان و مش��تریان 
آتی، تبلیغ کننده می تواند آنچ��ه را مصرف کنندگان در تمام اوقات انجام 
می دهند، اندازه گیری کند، نوع تالش های ترویجی را که مصرف کنندگان 
به آنها پاسخ می دهند یا نمی دهند، بسنجد و زمانی را که مصرف کنندگان، 

پاسخ ها ی خود را تغییر می دهند، مشخص کند. 
ارتباطات بازاریابی یکپارچه بدین معناست که رابطه میان تبلیغ کننده و 
مؤسسه تبلیغاتی نیز تغییر خواهد کرد. تیم کرول رئیس سی  ای او نستله 
آمریکا، این ارتباط را به اختصار در س��خنرانی خود در گردهمایی ساالنه 
انجمن موسسات تبلیغاتی آمریکا توضیح داده است. موسسات تبلیغاتی 
باید به مش��تریان کمک کنند تا مفاهیم جذاب بازاریابی به کار رود. این 
مفاهیم می تواند به عنوان س��کوهای پرتاپ برای دامنه وس��یعی از دیگر 
ابزارهای موجود بازاریابی به کار رود. فهرس��ت مزبور شامل مواردی است 
همچون بسته بندی، ترویج در فروشگاه ها، پست مستقیم، پاسخ مستقیم، 
خرید محصوالت از طریق تلفن و اینترنت، بازاریابی مبتنی بر پایگاه داده ها، 
برنامه های مربوط به بازخرید کوپن، برنامه ریزی برای تلویزیون کابلی و ... 
روند دیگری که نس��بت به ادامه راه خود مطمئن اس��ت، جهانی شدن 
تبلیغات اس��ت. در س��ال های اولیه 1٩٩0 که مرزهای تجاری در بیشتر 
نواحی اروپا برداشته شد، آن را به وسیع ترین بازار به هم پیوسته در جهان 
تبدیل کرد. اروپای شرقی، روسیه و چین، حداقل بخشی از بازارهای خود 
را به روی محصوالت غربی گشودند. در این اوضاع، تبلیغ کنندگان در حال 
حرکت به داخل این بازارها هستند و موسسات تبلیغاتی، مشغول تشکیل 
موسسات عظیم چند ملیتی با قابلیت انجام دادن تحقیقات بین المللی و 
امکانات خرید رس��انه ای در سراس��ر جهانند. در هر حال تبلیغات جهانی 
قصد مقابله با تبلیغات محلی را ندارد، بلکه هدف، همزمان کردن تبلیغات 
جهانی و محلی اس��ت. اس��تاندارد کردن تبلیغات یا منطبق کردن آن با 

ویژگی های هر منطقه، یک سؤال راهبردی مهم در آینده خواهد بود. 
هم��راه با روند جهانی ش��دن، حرکتی به طرف اس��تحکام به بازاریابی 
جای گیری درس��ت در بخش ه��ای بازار و حتی در مورد افراد به چش��م 
می خ��ورد. تبلیغات جمعی تغیی��ر خواهد کرد. فناوری ه��ای جدید، به 
تبلیغ کنندگان امکان می دهد تا به گروه های منتخب مصرف کنندگان از 
طریق رسانه های انتخابی دسترس��ی پیدا کنند. بازاریابان با هدف گیری 
بازاره��ای انتخاب ویژه، به دنبال اجرای برنامه های بازاریابی و رس��انه ای 
خواهند بود. توس��عه حجم تجارت و پیچیدگی روزافزون خرده فروش��ی، 
تغیی��ر رویکرد در تبلیغ��ات را می طلبد. دانش، قدرت اس��ت و قدرت از 
بازاریابان، به طرف خرده فروش��ان در حال انتقال است و منبع آن قدرت، 
اطالعات است. در آینده، خرده فروشی، نقش فعال تری در زمینه ارتباطات 
بر عهده خواهد داشت و با افزایش تراکم و پیچیدگی، نزدیک تر شدن به 
خرده فروشی، امری حیاتی خواهد بود. تبلیغ کننده و مؤسسه تبلیغاتی، هر 
دو باید نقش فعال تری در بازاریابی خرده فروش��ی محلی ایفا کنند. شعار 
تبلیغات در آینده، مسئولیت پذیری خواهد بود. تبلیغات مجبور خواهد شد 
میان خالقیت و س��ودآوری، به بندبازی پرخاطره ای دست بزند و در این 

میان، بقا به شایستگی هر چه بیشتر بستگی خواهد داشت. 

تبلیغاتخالق

BRANDایستگاهتبلیغات

ح��وزه تبلیغ��ات در دهه ه��ای اخی��ر ب��ه موازات 
پیشرفت همه جانبه شاهد بروز پدیده های پیچیده ای 
ب��ه عنوان چالش بوده اس��ت. یک��ی از این چالش ها 
پدیده »نابینایی بنر« نام دارد. این پدیده به وضعیتی 
اش��اره دارد که در آن به دلیل تکراری یا کلیش��ه ای 
بودن، تبلیغ ما م��ورد توجه مخاطب قرار نمی گیرد. 
در واقع انگار مخاطب این سنخ از تبلیغات را بارها و 

بارها مشاهده کرده است. 
 PPC اگ��ر کمپی��ن تبلیغات��ی ش��ما از الگ��وی
)تبلیغ��ات مبتنی ب��ر پرداخت ب��ه ازای هر کلیک( 
پی��روی می کند، عدم توجه مخاطب بدان در مراحل 
بعدی مشکالت عدیده ای را برای تان به وجود خواهد 
آورد. در تبلیغ��ات فیس بوک اوض��اع اندکی متفاوت 
است. در حقیقت مشکل اصلی در آنجا ارائه تبلیغات 
پر زرق و برق بدون توجه کافی به پیام اصلی اس��ت. 
ب��ه این ترتیب اگرچه آمار بازدید کاربران باال خواهد 
بود، اما خبری از جذب مش��تری و فروش نیست. به 
این ترتیب در چنین وضعی شما فقط پول اضافه ای 

به بخش تبلیغات فیس بوک پرداخت می کنید. 
ب��ا انتخاب درس��ت مخاط��ب ه��دف، بازاریابی و 
ارزیاب��ی ش��رایط از نقطه نظرهای متف��اوت به ظاهر 
نباید ج��ای هیچگون��ه نگران��ی از موفقیت کمپین 
تبلیغاتی م��ان وجود داش��ته باش��د. به ای��ن ترتیب 
حوادثی نظیر پدیده »نابینایی بنر« جایی در فرآیند 
تبلیغاتی ش��رکت مان نخواهند داش��ت. در ادامه به 
بررس��ی توصیه هایی ب��ه منظور جلوگی��ری از عدم 

موفقیت کمپین های تبلیغاتی می پردازیم. 
نوع پیشنهادتان را تغییر دهید

هرچه مقدار بودجه ش��ما بیش��تر باش��د، ش��مار 
بیش��تری از افراد را در زمان��ی کمتر جذب خواهید 
ک��رد. به این ترتیب در عرض زمانی اندک از س��وی 
مخاطب های بی ش��ماری دیده می ش��وید. برهمین 
اس��اس به جای کاهش بودجه تبلیغاتی برندتان در 
راستای رس��یدگی به کارهای به اصطالح مهمتر، به 
آن توجه ویژه داش��ته باشید. در این زمینه بسیاری 

از طراح ه��ای تبلیغ��ات آنالی��ن به جای اس��تفاده 
از الگوریت��م قدیم��ی پرداخ��ت در ازای ه��ر کلیک 
)CPC( به س��وی الگوی پرداخت در ازای هر هزار 
بازدی��د )CPM(  حرک��ت کرده اند. ب��ه این ترتیب 
ش��ما برای هر هزار بازدید از تبلیغ تان به س��ایت یا 
پلتفرم میزبان هزینه ای مش��خص پرداخت خواهید 
کرد. مزیت اس��تفاده از این ش��یوه ام��کان برقراری 
رابطه ای وس��یع تر با مخاطب هاس��ت. در حقیقت در 
الگوی جدید تبلیغات داس��تان کامل تری پش��ت هر 
آگهی وج��ود دارد. در این زمینه بای��د به یک نکته 
مه��م توجه داش��ت: عرضه تبلیغات در س��ایت های 
پربازدی��د و به ص��ورت ویژه که با هزینه بیش��تری 
برای ش��ما همراه اس��ت، الزاما به معن��ای موفقیت 
بیش��تر نیست. در اینجا باید نوع نگاه مان به تبلیغات 
را تغیی��ر دهیم. در واقع تمرک��ز مخاطب دیگر روی 
تبلیغات بزرگ و ویژه نیس��ت، بلک��ه به دنبال نوعی 
داس��تان تبلیغاتی همسو با نیازهای خویش است. به 
این ترتیب با تغییر نوع پیش��نهادمان به مش��تریان 
یکی از عوامل اصلی شکست کمپین تبلیغاتی مان را 

از میان برخواهیم داشت. 
چرخش میان شبکه های تبلیغاتی و 

مخاطب های متفاوت
اس��تفاده از پلتفرمی نظیر گروه های فیس بوکی به 
عنوان تنها راهکار ممکن برای جذب مخاطب اگرچه 
امکان مناسبی در راستای کسب اعتبار برای برندمان 
اس��ت، اما در زمینه جذب مخاطب عملکرد شایانی 
از خود به جای نخواهد گذاش��ت. براین اس��اس باید 
پلتفرم ه��ای تبلیغاتی مان را از یکدیگر جدا کنیم. به 
ای��ن ترتیب با طیف وس��یع تری از مخاطب ها مواجه 
خواهی��م ش��د. در این می��ان، برنامه وی��ژه ای برای 
کس��انی که پاس��خی مثبت به تبلیغات تان می دهد، 
داش��ته باشید. این پاسخ شامل ارسال ایمیل ویژه یا 

حتی بسته های تخفیفی می شود. 
به طور معمول برندهایی که در شبکه های تبلیغاتی 
مختلف فعال هس��تند، تبلیغات وی��ژه ای را برای هر 
شبکه طراحی می کنند. توصیه من در اینجا استفاده 
از چرخشی از تبلیغات ویژه هر شبکه در پلتفرم های 
گوناگ��ون اس��ت. به این ترتیب ب��دون نیاز به صرف 

هزینه اضافی همیش��ه تبلیغی تازه برای مخاطب در 
دس��ت دارید. با توجه به اینکه تبلیغ ویژه هر شبکه 
ویژگی خاصی دارد، استفاده از شیوه چرخشی پدیده 

»نابینایی بنر« را به طور کامل خنثی خواهد کرد. 
به روز رسانی جلوه های بصری تبلیغات

خوش��بختانه راه های بس��یار زیاد و در عین حال 
س��اده ای برای به روز رس��انی جلوه تبلیغات و نمایش 
آگهی ه��ای متفاوت برای مخاطب ه��ا وجود دارد. به 

نمونه های زیر توجه کنید: 
- عوض کردن تصاویر زمینه در تصویر اصلی آگهی

- بازی با میزان تاریکی و روشنایی تصویر
- تغییر رنگ یکی از عناصر تنهای آگهی

- تغیی��ر کلمه کلیدی تبلیغ��ات )کلمه هایی نظیر 
همی��ن حاال تم��اس بگیرید، در تبلیغ��ات آنالین و 

محیطی(
ع��الوه ب��ر راهکارهای ف��وق امکان تغیی��ر تصویر 
اصلی کمپین در حی��ن برگزاری آن نیز وجود دارد. 
در حقیق��ت چنی��ن اقدامی به هیچ وج��ه گامی رو 
به عقب از س��وی کسب وکار ش��ما نخواهد بود، بلکه 
ش��جاعت و جس��ارت ب��االی برندتان را ب��ه نمایش 
خواهد گذاش��ت. به این ترتی��ب هرچند روز یک بار 
تصویر اصلی و برخی از المان های بصری کمپین تان 
را تغییر دهید. این امر باعث جذب نگاه های بیشتری 
به آگهی های تان خواهد ش��د. اگرچ��ه امروزه اغلب 
ش��رکت ها برای تبلیغات ش��ان از مدل های حرفه ای 
اس��تفاده می کنند، اما ش��اید زمان آن رس��یده که 
تبلیغ مان را اندکی ساده تر تهیه کنیم. به این ترتیب 
با اس��تفاده از س��وژه های س��اده یا تصاویر ارس��الی 

مشتریان آگهی تان را ساماندهی کنید. 
ارزش پیشنهادی تان را تغییر دهید

توج��ه ب��ه تغییر ارزش ه��ای پیش��نهادی یکی از 
راهکارهای اصلی در جلب طیف های هرچه متفاوت تر 
از کارب��ران اس��ت. برای��ن اس��اس باید پی��ام اصلی 
کس��ب وکارتان را در قالب س��لیقه کاربران متفاوت 
ارائ��ه کنید. در این راس��تا اس��تفاده از آزمایش های 
مبتنی بر پرسش وپاس��خ از مخاطب ها اقدام منطقی 
به نظر می رس��د. به طور معمول نتیجه این بررسی ها 
ش��ما را در راس��تای یافتن ارزش مورد عالقه اغلب 

مخاطب های تان راهنمایی خواهد کرد. در این زمینه 
ثب��ت آمارهای کمی و کیفی کس��ب وکارمان پس از 
اجرای هر طرح ضروری اس��ت. این آمارها به خوبی 
از می��زان تأثیرگذاری ارزش انتخابی ش��ما حکایت 

خواهد داشت. 
استفاده از کمپین های دوگانه

اس��تفاده از دو کمپی��ن ب��ه ص��ورت همزم��ان و 
آزمایش��ی یک��ی از راهکارهای قدیم��ی و همچنان 
مؤث��ر در زمینه جذب مخاطب اس��ت. به این ترتیب 
ب��ا جمع آوری اطالعات پیرامون هرکدام از کمپین ها 
عالوه بر آگاهی از میزان تأثیرگذاری هرکدام سلیقه 
مخاطب را نیز به دس��ت خواهیم آورد. در این زمینه 
توجه داشته باش��ید که موفقیت کمپین تان به دقت 
پژوهش های جانبی بستگی دارد، بنابراین در فرآیند 

تحلیل داده ها از هرگونه کاستی پرهیز کنید. 
استفاده از پیش بینی های مبتنی بر اطالعات فعلی 
در زمینه ذخیره زمان بس��یار مؤث��ر خواهد بود. در 
واقع اهمیت زمان در کسب وکار بر هیچکس پوشیده 
نیس��ت. به ای��ن ترتیب با تحلیل دقی��ق اطالعات و 
پیش بین��ی مؤثر روند ج��ذب مخاط��ب و موفقیت 

کمپین تبلیغاتی خود را تسریع کنید. 
پایان دادن به کمپین در صورت نیاز

در نهایت، اگر کمپین ت��ان نمایش مطلوبی ندارد، 
همیشه امکان متوقف سازی آنها وجود دارد. پیشنهاد 
من آزمایش تمام المان های کسب وکارتان به منظور 
یافتن عامل اصلی شکس��ت اس��ت. اگر کمپین شما 
عملک��رد موفقی ن��دارد، پایان دهی ب��ه آن به حفظ 
وجهه حرفه ای تان کمک شایانی خواهد کرد. درست 
همانطور که ادامه بی��ش از حد تبلیغی موفق منجر 
ب��ه دلس��ردی مخاطب می ش��ود، در م��ورد کمپین 

بی کیفیت نیز باید به سرعت دست به کار شد. 
بی تردید عیب یابی یک کمپین حتی پس از توقفش 
به م��ا در زمینه ارائه تبلیغ های بهتر در آینده کمک 
خواهد کرد. در این زمین��ه باید تمام توصیه هایی را 
که در این مقاله ارائه ش��د، به یاد داش��ته باشید. به 
این ترتیب نقطه ضعف کمپین تان را یافته و در تبلیغ 

بعدی از بروز آن جلوگیری خواهید کرد. 
inc :منبع

وقتی باید تبلیغ مان را نجات دهیم

6 راهکار برای نجات تبلیغات و جلوگیری از کلیشه ای شدن آنها

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1۰86073290 www.forsatnet.ir
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 8 راهی که شما را در امر فروش
متخصص جلوه می دهند

موفق ترین فروشندگان دنیا، ابدا شبیه فروشنده ها نیستند. آنها درعوض، 
رفتاری ش��بیه متخصصان صنعت خود دارند که قادرند چالش های اصلی 
مشتریان احتمالی و دلخواه خود را حل وفصل کنند. به زبان ساده، اگر حرفه  
شما فروش کاالست، پس شما در فروش کاالهای خود متخصص هستید. 

اطالع مشتریان احتمالی شما از این موضوع، به خودتان بستگی دارد. 
با اینکه مشتریان احتمالی تنها متوجه اتفاقات رخ داده در شرکت های 
خودشان هستند، شما می توانید به آنها دید اجمالی ارزشمندی از گرایشات 
باب  روز در تمامی صنعت ارائه دهید. اما آیا مش��تریان ش��ما هم این گونه 
به موضوع نگاه می کنند؟ اگر این طور نیس��ت، شاید شما به جای یک فرد 

متخصص، شبیه یک فروشنده  مبتدی هستید. 
هشت روش س��اده  زیر به شما کمک خواهند کرد تا شهرتی به عنوان 
متخص��ص فروش دس��ت وپا کنید، بتوانید اعتماد مش��تریان احتمالی را 

به دست آورید و بر اهداف فروش خود چیره شوید. 
1- همانند یک فروشنده نیندیشید 

اگر می خواهید برای مشتریان احتمالی خود، شبیه یک متخصص به نظر 
برس��ید، پیش از هرکاری دیگر نباید مثل یک فروشنده فکر کنید. وقتی 
شما مانند یک فروشنده فکر می کنید، بی درنگ از هر فرصتی برای تبلیغ 
کاال یا خدمت خود اس��تفاده خواهید کرد. به جای این کار، آرام بگیرید و 
گوش دهید. تالش کنید تا صالحیت مش��تریان احتمالی خود را در وهله  
اول تشخیص دهید. تامل جدی، نخستین قدم برای آن است که مشتریان 

شما را به چشم یک متخصص ببینند. 
2- ذهنیت یک پزشک را اتخاذ کنید

به جای فکر کردن مانند فروشنده ها، سعی کنید ذهنیت یک پزشک را اتخاذ 
کنید. من هیچ گاه پزشکی را مالقات نکرده ام که این گونه با چرب زبانی بگوید 
»ما روش��ی جدید و باورنکردنی داریم که هرچه زودتر باید درموردش با شما 
صحبت کنم. این روش قرار اس��ت همه چیز را تغییر دهد«. برعکس، پزشکان 
خوب ابتدا سواالتی می پرسند تا مطمئن شوند قبل از تشخیص بیماری، کامال 
مش��کل ش��ما را فهمیده اند. بنابراین قبل از پیش��نهاد راه حل، با درک کامل 

درماندگی عمیق مشتریان احتمالی خود، از این رویکرد تقلید کنید. 
3- »ت. ش. چ« را کنار بگذارید 

بیشتر فروش��ندگان مقدار زیادی »ت. ش. چ« -ترغیب، شور و اشتیاق و 
چرب زبانی- دارند. به آنها گفته شده که این رفتار، الزمه  بستن قراردادهای 
فروش بیشتر است که البته واقعیت ندارد. اگر مجبورید مشتری احتمالی را 
ترغیب کنید، وی احتماال صالحیت دریافت محصول ش��ما را ندارد. شور و 
اش��تیاق، به ریاکاری و دورویی ش��باهت دارد و چرب زبانی، در نقطه  مقابل 
تالش برای درک مش��کل یک مش��تری احتمالی قرار دارد. به جای تبدیل 
مالقات های فروش خود به یک جلسه  »ت. ش. چ«، رویکردی واقعی اتخاذ 
کنید که به دنبال فهم و تشخیص چالش های اصلی باشد. در این صورت است 
که مشتریان احتمالی، شما را به چشم یک متخصص قابل اعتماد خواهند دید. 
4- چالش هایی را که مشاهده کرده اید، با مشتریان در میان 

بگذارید 
شما به عنوان یک متخصص، اطالعات ارزشمندی درمورد صنعت دارید 
که مش��تریان احتمالی، جویای دانستن آنها هس��تند. توجه مشتریان را 
جلب کنی��د و در آغاز مکالمات خود با مش��تریان احتمالی، ارزش درک 
شده  )ارزشی که مشتری تصور می کند با استفاده از محصول شما کسب 
خواهد کرد( خود را با درمیان گذاشتن برخی از آن اطالعات افزایش دهید. 
سعی کنید فهرست وار، چند نمونه از چالش های مشاهده شده در صنعت 
مش��تریان را بیان کنید. این کار باعث ایجاد ارزش خواهد شد، به مشتری 
احتمالی دلیلی برای وابس��تگی ارائه خواهد داد و همانند س��کویی برای 

گفتمان خوب عمل خواهد کرد. 
5- درمورد معضالت مشتریان سوال کنید 

پ��س از درمیان گذاش��تن برخ��ی از چالش های معمول که مش��اهده 
کرده اید، تنها این س��وال را بپرس��ید که »آیا هیچ ک��دام از این چالش ها 
درمورد شما نیز صدق می کند؟« این سواالت ساده ، عالوه بر مشغول نگاه 
داشتن مشتریان احتمالی و تشویق شان به آزادانه حرف زدن، باعث ایجاد 
ارزش در زمان فروش می ش��وند. اگر بتوانید کسی را وادارید تا چالشی را 
که هنوز با فرد دیگری در میان نگذاشته است به زبان آورد، فورا به عنوان 
کارش��ناس در زمینه  کاری خود –کسی که قادر است مشکالت بزرگ را 

درک و در نهایت حل و فصل کند- محترم شمرده خواهید شد. 
6- زمان ترک صحنه را بدانید 

اگر این سوال را بپرسید که »آیا هیچ کدام از این چالش ها درموردتان 
صدق می کند؟« و مش��تری احتمالی پاسخ منفی دهد، چه کار خواهید 
کرد؟ اگر مشتری احتمالی معضالتی را که شما قادر به حل و فصل شان 
هس��تید، نداش��ته باش��د آن گاه احتماال صالحیت دار نیست. زمانی که 
ای��ن اتفاق می افتد، باید آماده  س��لب صالحیت از آنها باش��ید. بدون 
نگاه��ی به عقب، صحنه را ترک کنی��د تا درعوض بتوانید وقت خود را 
با مشتریان احتمالی صالحیت دار بگذرانید. مشتریان آن زمان به شما 
احترام می گذارند و مطمئن خواهند ش��د که شما محصولی را که الزم 

ندارند، تبلیغ نمی کنید. 
7- قانون 15 درصد را به یاد آورید 

فروشندگان هیچ گاه نباید بیش از 1۵ درصد زمان یک جلسه را صحبت 
کنند. صحبت کردن شما را در مسیر کنترل یک مکالمه قرار نمی دهد، اما 
مطرح کردن سواالت مناسب این کار را می کند. زبان بدن مناسب، سواالت 
دقیق و تلقینات کوچکی مانند »واقعا این طوره؟«، همگی ابزارهایی عالی 
برای ادامه  صحبت با مش��تری هستند. با پیروی از این قاعده، مشتریان 
احتمالی شما را به چشم یک شنونده  دقیق و یک متخصص خواهند دید. 

8- هرگز نیازی به فروش نداشته باشید 
ب��رای رعایت جانب انصاف، ممکن اس��ت زمانی وجود باش��د که برای 
پرداخت صورت حس��اب های خود واقعا به فروش نیاز داش��ته باشید، اما 
مش��تریان احتمالی هرگز نباید به این موضوع پی ببرند. زمانی که ش��ما 
موفق و مطمئن به نظر برس��ید، مش��تریان احتمالی باور خواهند کرد که 
به کسب وکارش��ان نیازی ندارید. آنها درعوض فکر خواهند کرد که دلیل 
مالقات شما، صرفا به این خاطر است که گمان می کنید پیشنهادتان واقعا 
کمکی برای آنها خواهد بود. اعتمادبه نفس، برای مشتریان احتمالی جذاب 
است و موفق به نظر رسیدن به آنها نشان خواهد داد که شما یک متخصص 

محرز در زمینه کاری خود هستید. 
entrepreneur :منبع

بازاریابیخالق

ایستگاهبازاریابی

آی��ا تا به ح��ال به تفاوت ه��ای می��ان برندینگ و 
مارکتین��گ فکر کرده اید؟ اگر پاس��خ مثبت اس��ت، 
بدانی��د که تنها نیس��تید. گرچه ه��ردو باهم ارتباط 
تنگاتنگ��ی دارند، اما میان آنه��ا تفاوت های جزئی و 

کوچکی موجود است. 
در جایگاه صاحب کسب وکار باید تفاوت های میان 
برندین��گ و مارکتینگ را ب��ا جزییات درک کنید تا 
بتوانید هردوی آنها را در کنار یکدیگر به کار ببرید. 

برندینگ چیست؟ 
به ط��ور خالص��ه، برندین��گ هوی��ت شماس��ت و 
مارکتینگ روش��ی ا س��ت که ب��ا آن ایج��اد آگاهی 
می کنید. برندینگ اس��تراتژی شماست، درحالی که 
مارکتینگ دربرگیرنده اهداف تکنیکی  تان می ش��ود. 
ب��رای آگاهی از هویت برند خ��ود، در ابتدا باید چند 
س��ؤال از خودتان بپرس��ید. این س��ؤاالت در ورای 
تعمیم ه��ای عمومی صنعت، خدم��ات و محصوالت 
پیش��نهادی  و درمورد هویت ش��رکت تان و مهم تر از 
آن، هویت و ماهیت برندتان هس��تند. س��ؤاالت زیر 

نقطه شروع بسیار خوبی محسوب می شوند: 
- اصول و ارزش های اصلی شما کدام اند؟ 

- بیانیه مأموریت شرکت شما چیست؟ 
- چه  عاملی ش��ما را برآن داشت تا کسب وکارتان 

را ایجاد کنید؟ 
- چه  عاملی شما را منحصربه فرد می سازد؟ 

- فرهنگ درون سازمانی شما به چه شکلی  است؟ 
- شیوه حرفه ای گری شما چیست؟  

- مشخصه های ارتباطاتی شما کدام اند؟ 
- وقتی فردی نام تجاری شما را می شنود، دوست 

دارید چه چیزی را در ذهن خود تصور کند؟ 
- می خواهی��د با فکرکردن به کس��ب وکارتان چه 

احساسی به مردم دست دهد؟ 
- مش��تریان ش��رکت ش��ما را چگون��ه توصی��ف 

می کنند؟ 
پاسخ دادن به سؤاالت فوق، به شما کمک می کند 
ب��ه تفاوت های می��ان برندین��گ و مارکتینگ واقف 
ش��وید. زمان خود را صرف رس��یدن به پاس��خ های 

درس��ت و دقی��ق به این س��ؤاالت کنی��د و آنها را با 
همکاران و مربیان حرفه ای خود به اشتراک بگذارید. 
در نهای��ت متوجه خواهید ش��د تمامی پاس��خ ها، با 
فرهن��گ درون س��ازمانی و امور داخلی ش��رکت تان 
ارتب��اط دارند. بنابراین، هر آنچه از درون بنا ش��ود، 

تجلی بیرونی نیز خواهد یافت. 
برندینگ، انتظارات مش��تریان  و تجربه استفاده از 
خدمات و محصوالت ش��رکت تان را تعریف می کند. 
زمانی که هویت کس��ب وکارتان را به دقت مش��خص 
می کنید، چه در زمان حال و چه در آینده، برندینگ 
ش��رکت از فعالیت های بازاریابی و مارکتینگ پیشی 

می گیرد و برای آنها زمینه سازی می کند. 
مارکتینگ چیست؟ 

زمانی که سخن از مارکتینگ به میان می آید، مقصود 
آن دس��ته ابزارهایی اس��ت که برای معرفی برند خود 
به کار می برید. مارکتینگ نیز درست مانند محصوالت و 
خدماتی که ارائه می کنید، به طور پیوسته تغییر می کند 
و رش��د می یابد. مارکتینگ به ش��کلی ویژه و مستقیم 
ب��ا مخاطبان هدف ت��ان ارتباط دارد و ب��ه مثابه آن، از 

ارزش های بنیادین برندتان پشتیبانی می کند. 
مارکتینگ بسیار گسترده و ممکن است صمیمی، 
خنده دار یا جدی باش��د. مارکتینگ ترکیبی از متن، 
کلم��ات کلیدی، عک��س، نمودار و ویدئو اس��ت و با 
روش های آنالین و آفالین بسیار متنوعی قابلیت اجرا 
دارد. برخی از مشهورترین این روش ها عبارت اند از: 

- سئو )بهینه سازی موتورهای جست وجو(
- مارکتینگ محتوا

- مارکتینگ شبکه های اجتماعی
- مارکتینگ پرداخت برمبنای کلیک

- مارکتینگ همراه
- تلویزیون

- رادیو
- کمپین های چاپی

با این ح��ال، روش های آنالین و آفالین بس��یاری 
برای اج��رای کمپین مارکتینگ ش��رکت تان وجود 
دارد. با وج��ود اینک��ه روش ه��ای مارکتین��گ گذرا 
هس��تند و سال به س��ال و حت��ی فصل به فصل تغییر 

می کنند، برند همواره ثابت است. 

اولویت با کدام است؛ مارکتینگ یا برندینگ؟ 
برندینگ در مرکز استراتژی مارکتینگ شما جای 
دارد، بنابرای��ن اولویت با برندینگ اس��ت. حتی اگر 
کس��ب وکار شما شکل و شمایل شرکتی نوپا را دارد، 
قبل از راه اندازی تاکتیک ها، اس��تراتژی ها، ابزارها و 
روش های مارکتینگ، تعریف کردن هویت و ماهیت 

برند بسیار حائز اهمیت است. 
برند ش��ما همان چیزی  است که موجب بازگشت 
مشتریان و زیرساختی ا ست که برمبنای آن وفاداری 

مصرف کننده تعریف می شود. 
رس��توران ها و مغازه های خرده فروش��ی اطراف تان 
)واحدهای خصوصی و واحدهای تعاونی( را مشاهده 
کنید؛ به خاطر برندش��ان اس��ت که نسل اندر نس��ل 
ج��ذب  به خ��ود  را  مصرف کنن��دگان  و  مش��تریان 
می کنند. برای مثال، داروخانه ای را درنظر بگیرید که 
داروی خ��ود و خانواده تان را از آنجا تأمین می کنید. 
این داروخانه خواه خصوصی و خواه زنجیره ای باشد، 
اعتماد ش��ما را جلب و در شما وفاداری ایجاد کرده 
اس��ت. با وجود اینکه می توانی��د داروی خود را از هر 
داروخان��ه دیگری بخری��د، این برندینگ آنهاس��ت 
که موجب بازگش��ت دوباره ش��ما می شود. حتی اگر 
تغییراتی در برند خود صورت دهید، این تغییرات در 
حوزه رشد کسب وکار و گسترش خدمات خواهد بود. 
به ن��درت درون مایه ، مأموری��ت و ارزش های بنیادین 

برند دستخوش تغییر می شوند. 
برندینگ ش��امل نگرش هایی از قبیل میزان تعهد 
باال ب��ه کیفیت، جامعه، س��هولت و ارتباط و به بیان 

دیگر به مثابه تعهد به نیاز مشتریان هدف است. 
همچنی��ن بای��د توجه داش��ته باش��ید برندینگ 
فعالیت��ی روزمره اس��ت؛ بدین معنا ک��ه باید با ثبت 
هر تراکنش، دریافت هر تماس و پاس��خگویی به هر 
ایمیل، برند شرکت را معرفی کنید. اصوال مارکتینگ 
را افراد متخصص برعهده می گیرند. برندینگ معرف 
هویت شماس��ت. درواقع می توان برندینگ را روشی 
برای حفظ مش��تریان فعلی و مارکتینگ را روش��ی 

برای جذب مشتریان جدید دانست. 
تنها نقطه تالقی برندینگ و مارکتینگ

با وج��ود تفاوت ه��ای فاحش می��ان مارکتینگ و 

برندین��گ، میان آنه��ا تنها یک نقط��ه تالقی وجود 
دارد. وقتی تصویرس��ازی را در قالب��ی روزمره به کار 
می برید، برندینگ و مارکتینگ همس��ان می ش��وند. 
ب��ه  بیانی »عکس هزار براب��ر کلمه حرف می زند.« با 
درنظر داش��تن این مهم، هنگامی که رنگ، گرافیک 
و لوگوی ش��رکت را انتخاب می کنید، به یاد داش��ته 
باش��ید تمامی این عوام��ل باید نمایانگر برند ش��ما 
باش��ند و در پیش��برد کمپین مارکتینگ تان نقشی 

اساسی ایفا کنند. 
اهمیت درک برندینگ درمقابل مارکتینگ

اگ��ر تا این جا تف��اوت میان برندین��گ و مارکتینگ 
برایتان آشکار شده است، اما همچنان درمورد اهمیت 
درک ای��ن دو تردید دارید، باید این مس��ئله را درطول 
جلس��ات گفت وگو حل کنی��د. نکته مهم این اس��ت 
که تنها با اس��تفاده از روند کلم��ات کلیدی، می توان 
اس��تراتژی های مارکتینگ را ایجاد کرد، اما مادامی که 
مصرف کنندگان کاال یا خدمات ش��ما، به برند خاصی 
متصل نش��وند، تأثیرگذارتری��ن روش های مارکتینگ 

یعنی گفت وگوها و مذاکرات، بی فایده خواهند بود. 
برندینگ اتصالی ف��ارغ از زمان ایجاد می کند. حتی 
اگ��ر فعالیت های فعلی ش��ما در ح��وزه مارکتینگ با 
هدف درگیری با بازار و مشتریان طراحی شده باشند، 
برندینگ پیوس��ته است که موجب بازگشت مشتریان 
می ش��ود. رقابت همواره بسیار س��نگین است و دلیل 
آن نیز وجود ش��رکت های بی شمار و کاالها و خدمات 
قابل قیاس با محصول و خدمات ش��ما اس��ت. حتی در 
برخی موارد، ش��رکت های رقیب دقیقا کاال و خدمات 
مشابه با تولیدات شما ارائه می کنند. بنابراین برندینگ 
باعث بازگش��ت مشتریان می ش��ود، اعتماد و وفاداری 
ایج��اد می کن��د و درنهایت ش��رکت و محصول تان را 
منحصربه فرد می س��ازد.  ب��دون برندینگ هم احتمال 
موفقیت وجود دارد، اما وجود آن منجر به موفقیت های 
بزرگ تری خواهد ش��د. تمامی سازوکارهای قدرتمند، 
نقطه شروع و اساس استواری دارند و به همین نسبت، 
درک تفاوت های مارکتینگ و برندینگ به شما امکان 
ایجاد زیرس��اخت های برندینگ را می دهد و از طریق 

مارکتینگ کسب وکارتان را وسعت می بخشد. 
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چگونه به میلیاردری خودساخته تبدیل شوید

بدون شک این رویای هر کارآفرینی خواهد بود که بتواند به جایگاه 
افرادی نظیر مارک زاکربرگ و جف بزوس دست پیدا کند. با این حال 
واقعیت این اس��ت این افراد به یک باره به این حجم از موفقیت دست 
پیدا نکرده و به همین خاطر نباید انتظار داش��ته باشید که این هدف 
به راحتی ممکن باش��د. درواقع تنها در اختیار داش��تن یک ایده کافی 
نیست و نمی تواند شما را به کارآفرینی موفق تبدل کند. به همین دلیل 
الزم است تا موارد دیگری را نیز مدنظر قرار دهید که در ادامه به بررسی 
برخی از آنها خواهیم پرداخت. اگرچه درصد باالیی از ثروتمندان جهان 
را افرادی تشکیل می دهند که خانواده متمولی دار ند، با این حال محور 
اصلی این مقاله در رابطه با نحوه رسیدن به جایگاه یک میلیاردر خود 
ساخته است. در همین راستا و در ادامه به بررسی شش اقدام ضروری 

در این رابطه خواهیم پرداخت. 
1- تفکر خود را گسترش دهید و مقصدی را مشخص کنید

بدون ش��ک ذهن نقش بس��یار مهمی در ایجاد انگیزه و تحرک در 
افراد ایفا می کند و همین باعث می شود تا ضرورت توجه به آن افزایش 
یابد. درواقع تا زمانی که در بند محدودیت  های فکری خود باشید، قادر 
نخواهید بود تا تحولی را در زندگی خود ایجاد کنید. با نگاهی به زندگی 
میلیاردرهای خودس��اخته به این نکته پی خواهید برد که تمامی آنها 
در مقطعی از زندگی خود تغییراتی را اعمال کرده اند که نخس��تین آن 
در رابطه با نحوه نگرش آنهاس��ت. بدون شک شما قادر خواهید بود تا 
با رفع حتی ی��ک مورد از نیاز مردم، به عنوان کارآفرینی موفق مطرح 
شوید. با این حال این امر نیازمند گسترش تفکر افراد در راستای یافتن 
راه حل های جدید اس��ت. همچنین ضروری است تا در این بخش برای 
خود مقصدی را مشخص کنید و تا زمانی که به آن نرسیده اید، کوشش 

خود را متوقف نسازید. 
2- در زمینه ای فعالیت کنید که نسبت به آن بیشترین تمایل 

را دارید
یک انتخاب نادرس��ت می تواند مس��یر زندگی شما را تغییر دهد. در 
سراسر جهان افراد بسیاری را می توانید بیابید که هدف خود را به اشتباه 
تعیین کرده و همین باعث شده است تا از وضعیت فعلی خود رضایت 
نداشته باشند. درواقع شما باید انگیزه کافی برای انجام کار داشته باشید 
تا بتوانید سختی های آن را تحمل و پیشرفت کنید. در غیر این صورت 
انگیزه فعالیت بیشتر در شما خواهد مرد. برای جلوگیری از وقوع چنین 
اتفاقی توصیه می شود به دنبال مواردی بروید که نسبت به آن بیشترین 
تمایل را دارید. این موضوع باعث خواهد ش��د که کار ش��ما به اقدامی 
کامال جذاب و دوست داش��تنی تبدیل شود. میلیونرهای خودساخته 
نیز اگرچه در مسیر خود با سختی های بسیاری مواجه شده اند و حجم 
کاری بسیار باالیی را تجربه کرده اند، با این حال همواره از آن دوران به 
خوبی یاد می کنند که این موضوع ناشی از تمایل آنها به کارشان است. 

3- اهداف درست را مشخص کنید
سرنوشت کسب وکار شما در ارتباط با اهدافی است که در مسیر خود 
مشخص می  کنید. همواره مشاهده شده است که برخی از کارآفرینان 
اهدافی کامال آرمانی را برای خود مش��خص می کنند که بدون ش��ک 
دس��تیابی به آنها در ابتدای مس��یر غیرممکن اس��ت. با این حال این 
موضوع به معنای عدم توجه به این موارد نبوده و تنها به این امر اشاره 
دارد که الزم است اهدافی متناسب با شرایط و موقعیت خود، مشخص 
کنید و همچنین افق زمانی از دیگر مسائلی است که برای جلوگیری از 

اتالف وقت باید مورد بررسی قرار گیرد. 

4- ریسک های درست را پذیرا باشید
همواره گفته ش��ده است که یک کارآفرین باید ریسک پذیر باشد. با 
این حال این امر به معنای نسنجیده کار کردن نیست و نباید به بهانه ای 
برای این امر تبدیل ش��ود. تنها کافی است در رابطه با مسائل مختلف 
به نحوی عمل کنید که فرصت های موجود از دس��ت نرود. تحت این 
ش��رایط در مواقعی الزم است تا بدون اطمینان کافی نسبت به نتیجه، 
اقدامی را صورت داد. با این حال همواره در این شرایط بهترین و بدترین 
حالت ممکن را نیز در نظر داشته باشید تا در صورت وقوع، دچار بحران 
نشوید. همچنین در راستای کاهش خطر ریسک ها، توصیه می شود تا از 

تجربیات گذشته خود و حتی سایرین استفاده کنید. 
5- یادگیری را در هیچ زمانی متوقف نکنید

دانش از جمله مواردی اس��ت که نمی توانید برای آن پایانی متصور 
شوید. همین امر باعث می شود تا ضرورت ادامه آن امری کامال ضروری 
باش��د. با این حال در این رابطه تنها خود را محدود به کتاب نکنید و 
از سخنرانی ها، پادکست ها و موارد موجود در این زمینه نهایت استفاده 

را ببرید. 
6- از مسیر خود لذت ببرید 

در آخر متوجه خواهید ش��د که مقصد اولیه ش��ما تنها بخش��ی از 
مسیری است که برای خود مشخص کرده اید و با رسیدن به آن، اهداف 
دیگری به وجود خواهند آمد. به همین دلیل الزم اس��ت تا از مسیری 
که پیش روی خود ایجاد کرده اید، نهایت لذت را ببرید و اجازه ندهید 
که به فردی صرفا نتیجه گرا تبدیل شوید. این کار در حفظ سالمتی و 

شادابی شما در درازمدت تأثیر بسزایی خواهد داشت. 
inc :منبع

کلیــد

StartupPro به قلم مارتین زویلینگ موسس و مدیرعامل شرکت
مترجم: امیر آل علی

امروزه گوگل را به عنوان یکی از برترین شرکت های 
جه��ان می شناس��ند ک��ه هر س��اله دس��تاوردهای 
بی نظیری را به دست می آورد. با این حال این حجم 
از موفقیت آن هم به صورت هرساله نمی تواند اتفاقی 
باشد و به همین دلیل همواره نگاه ها معطوف به این 
ش��رکت بوده و مقاالت متع��ددی در رابطه با آن به 
چاپ رسیده است. جالب است بدانید که این شرکت 
از باالترین میزان رضایت ش��غلی کارمندان خود در 
میان تمامی ش��رکت های جهان برخوردار است. در 
ای��ن مقاله به بررس��ی دالیل این ام��ر از زبان خود 

کارمندان آن می پردازیم. 
1- بیش از 9۰ درصد کارمندان از باالترین 

میزان رضایت شغلی برخوردارند
همواره بیان ش��ده اس��ت که رم��ز موفقیت جلب 
رضایت کارمندان در قوانینی است که گوگل تعیین 
می کن��د. درواقع آنها همواره در تالش برای نوآوری، 
آزمایش و جذاب کردن کارها هستند. برای مثال در 
این ش��رکت همواره بر تغذیه کارکنان تأکید ویژه ای 
می ش��ود و عقیده دارند که این امر در راندمان کاری 
آنها تأثیر بس��زایی خواهد داشت. به رغم سالم بودن 
م��واد غذایی و کیفت ب��اال، رایگان ب��ودن آن نیز از 
جمله مواردی اس��ت که در ای��ن رابطه تعیین کننده 
است. با این حال این امر تنها دلیل عالقه مندی افراد 
به کار خود نبوده و کار کردن در کنار افرادی خالق 
و کامال شایسته نیز محیطی جذاب را فراهم می آورد. 
از دیگر دالیل جذابیت شرکت گوگل برای کارمندان 

می توان به وجود برترین تکنولوژی ها، باش��گاه هایی 
برای حفظ تناس��ب اندام، پشتیبانی قوی از هر یک 
از کامندان برای کاهش س��ختی های کار و خطاهای 
احتمالی، وجود س��رویس رایگان هم��راه با امکاناتی 
نظیر اینترنت پرس��رعت، امکانات رفاهی نظیر سالن 
ماساژ و موسیقی، عدم بروز مشکل در صورت بچه دار 
ش��دن و اعطای امتی��ازات ویژه برای ای��ن افراد، بها 
دادن ب��ه خالقیت و امکان��ات مرخصی های طوالنی 
م��دت و حمای��ت از خان��واده کارمن��دان حتی پس 
از ف��وت فرد از جمله ویژگی ه��ای منحصر به فرد و 
فوق العاده این برند خالق اس��ت. بدون ش��ک تحت 
چنین ش��رایط کاری افراد دیگر فشار کاری را حس 
نمی کنن��د و بدون هیچگونه دغدغ��ه ای به کار خود 

خواهند پرداخت. 
2- باور کارمندان این است که اقدامات شان در 

سطح جهانی کامال مهم محسوب می شود
در واقع گوگل همواره سیاست هایی را اتخاذ می کند 
که تأثیرات بسیاری را در سراسر جهان خواهد داشت. 
درست مانند شعار اصلی این شرکت که به سازماندهی 
اطالعات و ایجاد امکان دسترسی همگانی به آن، بدون 
شک هدف واالیی است که به کار آنها معنا می بخشد. 
همین باعث می ش��ود تا در این ش��رکت نتایج بیش از 
سرعت انجام کارها اهمیت داشته باشد و همانگونه که 
کارمندان عقیده دارند، وجود طرح های چالش برانگیز، 

انگیزه کار را در آنها زنده نگه می دارد. 
3- پرداخت حقوق عادالنه و مطلوب 

در واقع در این شرکت هر فردی براساس عملکرد 
خ��ود حقوق مطلوب را مش��خص می کن��د. در واقع 
حداقل درآمدی برای س��ایرین وجود دارد که رقمی 

٩3هزار دالر در ماه است که رقمی کامال قابل توجه 
محسوب می شود. با این حال این امر به معنای پایان 
راه نب��وده و افراد می توانند با ارائه عملکرد بهتری از 
خود، به سطح مالی باالتری دست پیدا کنند. همین 
امر باعث می ش��ود تا کارمندان این ش��رکت دغدغه 
مالی نداش��ته باشند و با آرامش به کار خود مشغول 
ش��وند. این امر در حالی است که در موارد قبلی نیز 
بیان ش��د که در این ش��رکت امکانات رفاهی متعدد 
و بی نظی��ری وجود دارد که کامال رایگان اس��ت. به 
همین خاطر بسیاری از هزینه های آنها در مقایسه با 

کارمندان دیگر کاهش می یابد. 
4- دورکاری در این شرکت سیاستی رایج است

بدون ش��ک اینک��ه مجبور نباش��ید ب��رای انجام 
کاره��ای خود در ش��رکت حضور پی��دا کنید، خود 
از اهمی��ت باالیی برخوردار خواه��د بود. علت اصلی 
آن هم این اس��ت ک��ه افراد تحت این ش��رایط قادر 
خواهند بود تا به زندگی ش��خصی خ��ود یا کارهای 
دیگ��ر بپردازند. اگرچه این موضوع در نگاه اول صرفا 
به نفع کارمندان است، با این حال واقعیت این است 
که حضور کارمندان در شرکت خود هزینه هایی را در 
پی خواهد داشت، به همین خاطر دورکاری خصوصا 
برای اقداماتی که الزامی برای حضور افراد در شرکت 
نیس��ت، سیاس��تی مطلوب محس��وب می ش��ود. در 
این رابطه توجه داش��ته باش��ید که حتما نباید فرد 
همواره به این ش��کل اقدامات خ��ود را انجام دهد و 
ه��ر کارمندی می تواند برای مدتی از این روش نوین 
کاری استفاده کند. جالب است بدانید که میزان این 
امر در گوگل حتی بیش��تر از شرکت هایی نظیر اپل 
و آم��ازون بوده و همین موض��وع خود مزیت رقابتی 

مطلوب��ی محس��وب می ش��ود. درواقع ش��ما در این 
ش��رکت با مدیران کامال انعطاف پذیر مواجه خواهید 
بود که شما را در انجام ساده تر کارها یاری می کنند. 

5- به ندرت افراد در کار خود دچار استرس 
می شوند

دو دلی��ل عمده ب��رای این دس��تاورد بزرگ وجود 
دارد: 1- وج��ود امکان��ات و تس��هیالت ف��راوان در 
راس��تای حفظ آرامش افراد 2- نب��ود فضای رقابتی 
در می��ان کارمندان. در رابطه با م��ورد اول در موارد 
گذش��ته به طور مفصل مواردی بیان ش��د با این حال 
در این بخ��ش مورد دوم مورد بحث اس��ت. در واقع 
اینکه افراد به همکار خود به چشم رقیب نگاه نکنند، 
از جمله مواردی اس��ت که باعث می شود آنها بتوانند 
به خالقیت خود در کار بها دهند. این امر بدون شک 
نتایج مثبت فوق العاده ای را به همراه خواهد داش��ت. 
اگرچه هر س��اله تقاضا های بسیاری برای کار در این 
ش��رکت وجود دارد، ب��ا این حال رهب��ران گوگل با 
مدیریتی درس��ت اجازه نمی دهن��د که این امر باعث 
فش��ار روی افراد تیم ش��رکت ش��ود و در عوض آنها 
را تش��ویق می کنند که همواره در تالش برای انجام 
کاری بزرگ باش��ند. جالب اس��ت بدانید که در این 
شرکت هیچ فردی به خاطر اشتباه خود جریمه نشده 
و هم��گان تالش می کنند تا ش��رایط را برای کس��ب 
تجربه وی از این فرآیند طبیعی فراهم آورند. در آخر 
این شرکت معضل بروز مشکل میان کارمندان و گله 
کردن آنها به ص��ورت مخفیانه را با عدم بها دادن به 
آن و مجب��ور کردن افراد به گفت وگو با یکدیگر برای 

حل مشکل خود به خوبی مدیریت کرده است. 
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در این مقاله دارل کاونس )Darrell Cavens(، یکی 
از پایه گذاران شرکت اینترنتی زولیلی )Zulily(، درباره 
اخ��الق حرفه ای و بایدها و نبایدهای مدیر یک ش��رکت 
توضی��ح می ده��د.  »مجموع��ه 20 س��ؤال کارآفرینی« 
بر پرس��ش از کارآفرینان موفق فعلی و طرح س��ؤاالتی 
درم��ورد م��وارد انگیزه بخ��ش ب��ه آنها، اس��تراتژی های 
موفقی��ت و توصیه هایی برای کارآفرینان آینده، متمرکز 
است.  چگونه مش��تریان معمولی را به مشتریانی وفادار 
تبدی��ل کنیم؟ دارل کاونس یکی از مؤسس��ان ش��رکت 
خرده فروش��ی اینترنتی زولیل��ی، تنها معامالتی را موفق 
می پندارد که در آنها، مش��تری تفاوت این ش��رکت را با 

دیگر شرکت ها احساس کند. 
برای کس��انی که با این ش��رکت آش��نایی ندارند، ذکر 
این نکته ضروری ا س��ت که این س��ایت )در سال جاری 
ب��ه جایگاه هش��تم س��ایت های پربیننده صع��ود کرد(، 
محص��والت متنوع��ی از لگو ت��ا محص��والت ورا بردلی 
)Vera Bradley(  را با 70درصد تخفیف هرروز رأس 
س��اعت ۶ صبح عرضه می کند. در س��ال 2013، سهام 
این ش��رکت در معرض فروش هم��گان قرار گرفت و دو 
س��ال بعد، در معامله ای به مبلغ 2.4 میلیارد دالر توسط 
ش��رکت QVC خری��داری ش��د. زولیل��ی ۵.8 میلیون 
مشتری ثابت دارد و بیش از ٩0درصد مشتریان مرتبا از 

سایت اینترنتی این شرکت، بازدید می کنند. 
پیش از تأس��یس ش��رکت زولیلی، کاونس مدیر ارشد 
فناوری ش��رکت بلونیل )Blue Nile( بود؛ شرکتی در 
زمین��ه فروش اینترنتی جواهرات که دفتر آن در ش��هر 
س��یاتل واقع شده اس��ت. هم اکنون او عضو هیأت مدیره 

شرکت دلیورو )Deliveroo(  است. 
بع��د از خریداری ای��ن کس��ب وکار اینترنتی، کاونس 
 QVC به عنوان مدیر بخش س��رمایه گذاری در شرکت
مش��غول به کار ش��د. در این جایگاه ش��غلی، او به دنبال 
موفقیت در حوزه خرده فروش��ی اینترنت��ی و نظارت بر 
عملکرد تیمش است که پیوسته در حال تالش برای پیدا 
کردن شرکا و شرکت های جدید جهت سرمایه گذاری و 
الحاق آنها به ش��رکت مادر QVC هس��تند. با کاونس 
همراه شدیم و از او درباره »مجموعه 20 سؤال« و اینکه 

چه چیزهایی به وی انگیزه می دهد سؤال کردیم. 
1- چگونه روز خود را شروع می کنید؟ 

س��ه روز در هفت��ه به باش��گاه می روم. هن��گام ورزش 
احس��اس ش��ادابی می کنم و س��پس راه��ی محل کارم 
می شوم. روزهای دیگر به مالقات مدیران سایر شرکت ها 
می روم و با آنها درمورد مسائل کاری گفت وگو می کنم. 

2- روز خود را چگونه به پایان می برید؟ 
بعدازظهرها س��عی می کنم کار نکنم و زودتر به خانه 
برگردم. چند س��ال پیش، یکی از اعض��ای تیمم به من 
گف��ت بعدازظهرها به آنها ایمیل های زیادی می فرس��تم 
)و روی این موضوع تأکید می کرد(. او حق داش��ت چون 
م��ن واقعا این کار را می ک��ردم. به نظرم آن وقت روز برای 
من بهتری��ن زمان برای انجام این کار بود، اما چون برای 
همکارانم و کارمندانم ایجاد اس��ترس و فشار کاری آنها 
را مضاعف می کرد و س��بب می ش��د آنها خود را ملزم به 
پاس��خگویی ایمیل های من ببینند، ای��ن کار را متوقف 
کردم و اکنون س��عی می کنم برنام��ه کاری ام را طوری 
تنظی��م کنم که مکاتبات اداری را در طول روز و تا قبل 
از عصر به اتمام برس��انم تا همکارانم ملزم به پاسخگویی 

به ایمیل ها بعد از ساعت اداری نباشند. 
3- چه کتابی شیوه نگرش شما و مسیر زندگی تان 

را عوض کرد؟ 
 Youngme( تف��اوت« نوش��ته یونگ م��ی  م��ون«
Moon(، اس��تاد دانش��کده اقتصاد دانش��گاه هاروارد. 
این کتاب درمورد روش های مختلف حل مس��ئله است. 
بسیاری از مردم به علت طرز فکر متفاوت اعتماد به  نفس 
ضعیفی دارند، اما چالش های مربوط به کس��ب وکارهای 
جدید نیازمند رویارو شدن با مسائل به شیوه ای متفاوت 

هستند. 
4- چه کتابی را و چرا به دیگران توصیه می کنید؟ 
هربار که مدیر اجرایی جدیدی را در زولیلی استخدام 
می کنیم، نس��خه ای از کتاب »س��اخت آمریکا« نوش��ته 
س��م والتون )Sam Walton(  را ب��ه او می دهم. این 
کتاب درباره س��ال های اول تأس��یس کمپانی وال مارت 
)WalMart(  اس��ت. مردم به این ش��رکت به چش��م 
یک ابرکمپانی نگاه می کنند و این کتاب درباره تأسیس 
اولین ش��عبه این مجموعه است. از روشی که او در قبال 
اف��رادی که فاقد شایس��تگی الزم به نظر می آمدند اتخاذ 
کرد و به آنها فرصت کافی را برای اثبات خودش��ان داد، 

بیش از همه خوشم می آید. 
5- برای حفظ تمرکز خود بر موضوعات کاری چه 

می کنید؟ 
از تمام عواملی که باعث اختالل در تمرکزم می شوند، 
دوری می کنم. س��عی می کنم تنها ب��ه کاری که درحال 
انجامش هس��تم فک��ر کنم، ام��ا باید بگوی��م که آدمی 
تک بعدی نیس��تم و حواسم بسیار پرت می شود. اگر این 
حواس پرت��ی من باعث کمک به اعضای گروهم ش��ود و 
ب��ه آنها کمک کنم تا مش��کلی را حل کنند، خصوصیت 

باارزشی ا ست. 
6- هنگامی که بچه بودید دوست داشتید چه کاره 

شوید؟ 
پدرم مهندس و بازی همیش��گی ما س��اختن وسایل 
مختلف بود. من در یک مزرعه کوچک بزرگ ش��دم و ما 
همیشه یا درحال ساخت انبار غله و حصار بودیم یا هیزم 
می شکس��تیم. همیش��ه از وقت مان برای ساخت وسایل 
مختلف استفاده می کردیم. وقتی بچه بودم، می خواستم 
جنبه های عملی کارهایی را که می کنم ببینم. هیچ وقت 
طرفدار این نظریه نبودم که عوامل ماورایی س��بب انجام 

کارها می شوند. 
7- از بدترین مدیری که تابه حال داشتید چه 

چیزهایی یاد گرفتید؟ 

 تنه��ا کس��ی که بعد از گذش��ت ای��ن س��ال ها یادم 
می آید، مدیری ب��ود که مرا به دفترش فراخواند و گفت 
»می خواه��م نصیحت��ی به تو بکنم، کمت��ر حرف بزن و 
بیش��تر گوش کن«. یکی از لحظاتی بود که انگار به سرم 
می کوبیدند و نمی توانس��تم چیزی را که او می گفت باور 
کنم. همان جا بود که متوجه شدم عادت بدی دارم و آن 
این اس��ت که به طرفم اجازه صحبت کردن نمی دهم و 
اصال به حرف های دیگران گ��وش نمی کنم. به نظرم این 
نصیحتی بود که بیشترین تأثیر را بر زندگی من گذاشت. 
خیلی مهم اس��ت که به گفته های دیگران توجه کنید و 

فکر نکنید که همه چیز را می دانید. 
8- درمورد مسائل کاری، چه کسی بیشترین تأثیر 

را بر شما گذاشته است؟ 
هم��کارم مارک وادن )Mark Vadon( در ش��رکت 
زولیلی. طی هش��ت س��ال گذش��ته که با او در شرکت 
بلونیل کار می کردم، سه یا چهار بار تصمیم گرفتم کارم 
را ره��ا کنم، اما هر بار او م��را راضی می کرد که به کارم 
در ش��رکت ادامه دهم و س��متی دیگر را عهده دار شوم. 
به خاط��ر می آورم وقتی مرا به سرپرس��تی تیم بازاریابی 
منصوب کرد، به او نگاهی کردم و گفتم درباره بازاریابی 
هیچ چی��ز نمی دان��م. او به من خندی��د و گفت »تو آدم 
باهوشی هستی و زود بازاریابی را یاد خواهی گرفت«. او 
تأثیر عمیقی بر من داش��ت و باعث شد توانایی های خود 
را در زمینه هایی که اصال فکر نمی کردم اس��تعدادی در 

آنها داشته باشم، کشف کنم. 
9- چه سفری شخصیت شما را تغییر داد؟ 

در س��ال 2007، من و مارک مس��افرتی به پنسیلوانیا 
و بازدیدی ی��ک روزه از کمپانیQVC داش��تیم که در 
ای��ن بازدید با ش��رکت آنها آش��نا ش��دیم. من مجذوب 
ابع��اد و حج��م تجارت، پیش��ینه و عطش این ش��رکت 
برای محصوالت و مش��تری بیشتر ش��دم و اکنون، بعد 
از تأس��یس زولیل��ی و فروش آن ب��ه QVC و مدیریت 
این شرکت تحت عنوان تجاری QVC، فکر می کنم این 
سرنوش��ت جالبی ا س��ت که بعد از این همه ماجرا دوباره 

اینجا هستم. 
1۰- چه چیزهایی الهام بخش شماست؟ 

م��ن کار می کنم تا یاد بگیرم. عاش��ق این هس��تم که 
درباره راه حل ها و ایده های جدید در رویارویی با مشکالت 
فکر کنم. بر این عقیده ام که تنها زمانی می توانید کاری 
را تمام و کمال انجام دهید که تمام ذهن خود را معطوف 

آن کرده باش��ید. براس��اس همین اس��تدالل، چیزی که 
هرروز الهام بخش من اس��ت، مشکالتی هستند که حل 

کردنشان چالش برانگیز است. 
11- اولین ایده تجاری شما چه بود و چگونه آن را 

انجام دادید؟ 
عض��و  می ک��ردم،  تحصی��ل  دبیرس��تان  در  وقت��ی 
تی��م قایقرانی ب��ودم. وقت��ی حرفه ای تر ب��ه این ورزش 
می پرداخت��م، پ��درم ب��ه من گف��ت باید به فک��ر راهی 
برای س��اختن باش��گاه ورزشی باش��یم. از آنجایی که او 
مهندس بود، توانس��ت کمک مالی برای س��اخت باشگاه 
را جمع آوری کند. ساخت باشگاه قایقرانی باعث شد این 

ورزش را به طور حرفه ای برای چندسال ادامه دهم. 
12- شغلی که در آن درس های مهمی گرفتید چه 

بود؟ 
در یک ش��رکت اینترنتی در س��ال 1٩٩3 مشاور بودم. 
مدیرم از من خواست یک کالس برنامه نویسی برای کارکنان 
برگزار کن��م، درحالی ک��ه هیچ چیز درباره برنامه نویس��ی 
نمی دانس��تم. یادم می آید در ط��ول کالس با حالت نگران 
ق��دم م��ی زدم. ناگهان به ذهنم خطور ک��رد که فقط الزم 
است تنها چند فصل از سایرین جلوتر باشم. در ابتدا این کار 
برای��م دلهره آور بود، اما در نهایت درس��ی ش��د که چگونه 
دانس��ته های مان باعث اعتمادبه نفس و ندانس��ته های مان 
نقطه ضعف ما هستند و با شناختن نقاط ضعف و قوت خود 

به بهترین نحو می توانیم مسیر خود را بپیماییم. 
13- بهترین توصیه ای که در زندگی به شما شد، 

چه بوده است؟ 
مدیر س��ابقم به من می گفت ساکت باش و گوش کن. 
من عادت داش��تم افکارم را بیان کنم، از این طریق بود 
که ایده های تازه و جدید به ذهنم خطور می کرد، اما بعد 
از حرف مدیرم متوجه ش��دم ای��ن کار باعث آزار دیگران 
می شود و به آنها فرصتی برای بیان نظرات شان نمی دهد. 

14- بدترین توصیه ای که در زندگی به شما شد، 
چه بود؟ 

بیش��تر از همه جمل��ه »همینی که هس��ت« و »باید 
این گونه باش��د« م��را عصبان��ی می کند. اف��رادی  که با 
چالش ها س��روکار دارن��د می توانند ایده ه��ای جدید را 
مطرح کنند. وقتی افرادی مرا دعوت می کنند به این که 
همه چیز را همین طور که هس��ت بپذیر، س��عی می کنم 
بفهمم چ��را آنها این حرف را می زنن��د. چه محدودیتی 
باعث می ش��ود آنها این طور فک��ر کنند؟ اگر ایده بهتری 

وجود دارد، چرا از آن استفاده نکنیم؟ 
15- مهم ترین توصیه ای که به دیگران می کنید 

چیست؟ 
س��عی می کنم خیل��ی درگی��ر فرس��تادن و خواندن 
ایمیل ها نشوم. اگر بخواهم به ایمیل هایم رسیدگی کنم، 
به راحتی باید روزی ش��ش س��اعت وقت ص��رف این کار 
کنم. برای اس��تفاده مفیدت��ر از وقتم، فقط بر چیزی  که 
فکر می کنم مهم اس��ت تمرکز می کنم و اجازه نمی دهم 
اولویت ه��ای دیگ��ران در زندگی ام ب��ر اولویت های من 
پیش��ی بگیرد. اگر بر اس��اس بایدها و نبایدهای دیگران 
عم��ل کنید، هرگز نمی توانید قدمی روبه جلو در مس��یر 

خود حرکت کنید. 
16- برای انجام کارها از چه ابزار و اپلیکیشنی 

بیشتر استفاده می کنید؟ 
برای ارتباط با دوستان نزدیک و روابط کاری بیشتر از 
واتس اپ استفاده می کنم. LastPass  اپلیکیشنی  است 
Fi -  ���ه دید مرا به مقول��ه امنیت عوض ک��رد. برنامه
bit  نی��ز یکی از برنامه های محبوب من و رکورد قبلی ام 
14000 قدم در روز اس��ت. در یک سال و نیم پیش، یکی 
از طرفداران پر و پا قرص برنامه MyFitnessPal ش��دم 
ک��ه این اج��ازه را به من می دهد برنام��ه غذایی خود را 
کنترل کنم و به کمک این برنامه س��ال گذشته توانستم 

18 کیلو وزن کم کنم. 
17- به نظر شما تعادل بین کار و زندگی شخصی به 

چه معناست؟ 
معنای این عبارت در طول س��ال ها تغییر زیادی کرده 
است. فکر می کنم وقتی شرکت زولیلی را راه انداختیم، 
تعادلی بین کار و زندگی شخصی وجود نداشت. همیشه 
درح��ال کار ب��ودم؛ از صب��ح زود بی��دار می ش��دم و تا 
دیروقت کار می کردم. تا چهارس��ال اول به همین شیوه 
کار می ک��ردم تا اینکه تصمی��م به کم کردن حجم کارم 
گرفتم. در چهار، پنج سال بعدی، شنبه ها کار نمی کردم 
و دو س��ال بعد روزهای یکش��نبه را هم به تعطیالت آخر 

هفته اضافه کردم. اکنون احساس خیلی بهتری دارم. 
18- چگونه از خستگی مفرط جلوگیری می کنید؟ 
ب��ا کار ک��ردن در کنار تیم خوبی ک��ه می تواند کمک 
بزرگی در انجام کارها باش��د. زمانی که ما این تجارت را 
ش��روع کردیم، فقط دو نفر بودی��م. امروز 3۵00 نفر در 
زولیلی عالوه بر 2۵000 نفر ش��اغل در QVC، مشغول 
به کار هس��تند.  در هشت س��ال گذشته، ش��اید حدود 
پنج ش��غل عوض کردم. آخرین س��مت هایی که داشتم 
مربوط به اس��تخدام افراد و فراهم کردن زمینه مناسب 
برای فعالیت آنها در ش��رکت بود. باوجود یک تیم عالی، 

عملکرد خیلی بهتری خواهید داشت. 
19- وقتی با مانعی روبه رو می شوید، برای برطرف 

کردن آن چه  می کنید؟ 
با چند نفر از همکارانم صحبت می کنم. آدمی نیس��تم 
ک��ه در تنهایی و پش��ت میز کامپیوت��ر و با چند صفحه 
کاغذ بتوانم راه حلی برای مش��کالت پیدا کنم. اگر بتوانم 
با دو یا س��ه نفر درمورد مشکل پیش آمده مشورت کنم، 

معموال ایده های خوبی به ذهنم می رسد. 
2۰- هم اکنون درحال یادگیری چه موضوعی 

هستید؟ 
س��مت جدید من در QVC مدیریت کسب وکارهای 
جدی��د ش��رکت اس��ت. م��ا به دنب��ال جذب ش��ریک و 
س��رمایه گذار هس��تیم. من درحال یادگی��ری چگونگی 
توسعه کسب وکار و ارزیابی شرکت هستم و الزمه این کار 

تغییر نگرش اساسی است. 
entrepreneur :منبع
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اخبار

اهواز - شبنم قجاوند- جلسه بررسی راهکارهای بهینه سازی و 
کاهش مصرف انرژی در شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
برگزار شد . این جلسه در سالن جلســات اداره مرکزی  و با حضور 
مدیران ، روسا و سرپرستان بخش های مختلف و با ریاست مهندس 
قباد ناصری مدیرعامل این شرکت برگزار گردید . مدیرعامل شرکت 
بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با اشاره به بخشنامه استانداری 
خوزستان در خصوص کاهش ســاعات فعالیت های اداری بمنظور 
صرفه جویی در مصرف انرژی گفت : بارش های کم باران در ســال 
آبی امسال مشکالت بسیاری را در بحث تأمین انرژی بوجود می آورد 
که الزم اســت تمهیدات شایسته ای در خصوص آن اندیشیده شود 
. مهندس قباد ناصری افزود : با توجه به گرمای شــدید تابســتان و 
مشــکالت ناشی از احتمال قطع برق می بایست در خصوص صرفه 

جویی مصرف برق اقدامات فوری و کارگشا صورت پذیرد . وی با تأکید 
بر بهینه سازی مصرف انرژی و ترویج آن در سطح تمامی کارکنان و 

حتی خانواده ها گفت : اعتقاد دارم که بهینه سازی مصرف انرژی می 
بایست بعنوان یک فرهنگ و بخشی از زندگی روزمره ما تلقی شود و 
برای نهادینه شدن این فرهنگ تالش مضاعف داشته باشیم . وی ادامه 
داد : بهینه ســازی مصرف انرژی کار یک شخص یا یک واحد خاص 
نیست و همه کارکنان می بایست در این زمینه دارای حس مسئولیت 
باشــند و در خصوص کاهش مصرف انرژی همکاری الزم را داشته 
باشند . مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در 
این جلسه ضمن شنیدن نظرات افراد حاضر در جلسه ، دستوراتی را 
در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی و اقداماتی که منجر به کاهش 
مصرف آب و برق در اماکن اداری و غیر صنعتی این شرکت می شود 
را صادر و خواســتار آن شــد گزارش اقدامات صورت گرفته در این 

خصوص در اسرع وقت به وی ارایه شود .

قم- خبرنگار فرصت امروز- با ابالغیه اســتاندار و از اول تیر 
97، ساعت کاری دستگاه های اجرایی استان قم به استثناء بانک ها و 
دستگاه هاي امدادي و خدماتي تغییر  خواهد کرد. به گزارش روابط 
عمومي استانداري قم، متن ابالغیه سید مهدي صادقي استاندار قم 
خطاب به دستگاه هاي اجرایي استان، )به استثناء بانک ها و دستگاه 
هاي امدادي و خدماتي( بدین شرح  است: به استناد بند )1( تصویب 
نامــه هیات محترم وزیران به شــماره 32072/ت ،55420/ه مورخ 
1397/03/19 و  با توجه به نامه شــماره97/18678/30/100 مورخ 
97/3/19 وزیر محترم نیرو مبني بر لــزوم اتخاذ تمهیدات الزم در 
جهت رعایت الگوي مصرف برق در ساعات اوج به منظور جلوگیري از 
احتمال اعمال خاموشي هاي اضطراري در استان، بدینوسیله ساعت 

کار دستگاههاي مشمول با رعایت ماده 87 قانون مدیریت خدمات 
کشوري، از تاریخ 1397/04/01 لغایت 05/31/ 1397براي روزهاي 
شنبه الي چهارشنبه از ساعت 6:30  الي 13:30 و روز هاي پنج شنبه 

از ســاعت6:30  الي 12:30 تعیین و ابالغ مي گردد. در این راســتا، 
کلیه دستگاههاي اجرایي ملزم به خاموش کردن  لوازم برقي خصوصاً 
سیستم هاي سرمایشي و کاهش روشنایي غیر ضروري پس از وقت 
اداري، اســتفاده حداقل انرژي الکتریکي براي روشنایي در ساعات 
اداري، تنظیم  دماي محیط کار روي حداقل  25 درجه سانتي گراد، 
و اســتفاده از مولد هاي اضطراري براي تولید برق در ماه هاي تیر و 
مرداد از ساعت 12 الي 18 مي باشند بطوري که در فصل تابستان، 
باید مصرف انرژي برق  نسبت به مدت مشابه  سال قبل حداقل 10 
در صد کاهش یابد.  مســئولیت حسن اجراي این بخشنامه بعهده 
مدیران مربوطه بوده و بازرسان استانداري در طول مدت اجراي طرح 

از دستگاه هاي اجرایي بازدید به عمل خواهند آورد.

ایالم- هدی منصوری- دکتر همتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
ایالم با همراهی سرهنگ زمانی رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی 
استان با سردار نعمان غالمی رئیس سازمان بسیج سازندگی و دکتر 
رئیس زاده رئیس ســازمان بســیج جامعه پزشکی کشور در محل 
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل دیدار و گفتگو کرد.  
دکتر همتی با بیان اینکه ایالم به عنوان استانی محروم و کم برخوردار 
نیازمند توجه بیشتری نســبت به سایر نقاط کشور است، ابراز کرد: 
مردم شریف و سرافراز استان ایالم در طول هشت سال دفاع مقدس از 
مرزهای نظام و انقالب صیانت و پاسداری نمودند و امروز به پاس این 
مرزبانی، الزم است مورد توجه بیشتری قرار گیرند.  رئیس دانشگاه 
علوم پزشــکی ایالم در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشریح 
وضعیت حوزه بهداشت و درمان استان و چالش ها و کمبودهای این 
حوزه ها، خواستار مشارکت سازمان بسیج سازندگی و سازمان بسیج 
جامعه پزشکی کشور در کنار دانشگاه علوم پزشکی در راستای خدمت 

به مردم استان ایالم و رفع مشکالت و نارسایی های حوزه بهداشت 
و درمان شد.  در ادامه نیز سردار نعمان غالمی رئیس سازمان بسیج 
سازندگی کشور نیز از خدمات رئیس و مجموعه دانشگاه علوم پزشکی 
ایالم در راه خدمت صادقانه و دلسوزانه به مردم استان تقدیر نمود و 
ابراز امیدواری کرد که با همکاری و همدلی دانشگاه و بسیج سازندگی 
بتوانیم فصلی جدید از مشارکت در عرصه بهداشت و درمان به نمایش 
بگذاریم.  همچنین در ادامه نیز دکتر رئیس زاده رئیس سازمان بسیج 
جامعه پزشکی کشور از خدمات مسئوالنه و اهتمام دکتر همتی در راه 
ارائه خدمات بهداشتی درمانی مطلوب به مردم تقدیر و تصریح کرد 
که با استفاده از توان و ظرفیت بسیج جامعه پزشکی، قطعاً همکاری 
و تعامل دوجانبه دانشگاه و بسیج جامعه پزشکی در راه رضایتمندی 
هرچه بیشــتر مردم نقش خواهد داشــت.  در این جلسه مقرر شد 
دانشگاه علوم پزشکی لیستی از مواردی که امکان کمک و مساعدت 
راهبردی کلیت بسیج به عنوان عنصر کلیدی خدمات مردمی وجود 

دارد را تهیه و در جلســات آتی بر روی موارد بررسی بیشتری انجام 
شــود.  همچنین در این جلسه در ارتباط با مشارکت سازمان بسیج 
سازندگی کشور در ارتباط با ساخت مراکز بهداشتی درمانی و خانه 
های بهداشتی با قیمت تمام شده بحث و مقرر گردید در این زمینه 
مشارکت فعالتری داشته باشند.  گفتنی است مقرر  گردید در ارتباط 
با فعال شدن تیم های پزشکی طرح شهید رهنمون بصورت گسترده 
تر با مشارکت مستقیم تمامی بیمارستانها ومراکز بهداشت ودرمان 
شهرستانها جهت ویزیت، مشاوره ودرمان بیماران در مناطق محروم 
استان توسط کادر پزشکی در آینده نزدیک توسط دانشگاه اقدامات 
الزم انجام شــود.    در پایان این دیدار صمیمانه مقرر شــد رییس 
سازمان بسیج سازندگی، رییس سازمان بسیج جامعه پزشکی، رییس 
دانشگاه علوم پزشکی ایالم پس از پایان ماه مبارک رمضان با فرمانده 
قرارگاه خاتم االنبیاء دیدار داشته باشند و روند عملیاتی شدن مباحث 

مطروحه پیگیری شود.

قــم- خبرنگار فرصت امروز- به گــزارش روابط عمومي 
اســتانداري قم، ســید مهدي صادقي اســتاندار قم در حکمي 
سجاد چهرگاني را به ســمت مدیر کل امور روستایي و شوراها 
منصوب کرد. در حکم اســتاندار قم خطاب به ایشان آمده است: 
بنا به پیشــنهاد معاون محترم هماهنگي امور عمراني و نظر به 
سوابق و تجارت جنابعالي، به موجب این ابالغ به عنوان مدیر کل 

دفتر امور روستایي و شــوراها منصوب مي گردید. امید است با 
استعانت از خداوند متعال و تحت توجه و عنایات خاصه حضرت 
ولي عصر)عج( و رهنمودهاي مقام معظم رهبري)مدظله العالي( و 
فرامین دولت تدبیر و امید با بهره گیري از فرصت ها و توانمندیها 
در خدمت به نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران و مردم متدین 

و شریف استان قم، موفق و موید باشید.

ارومیه- خبرنگار فرصــت امروز- به گزارش خبرنگار 
فرصت امروز ، نشســت آموزشــی صدور قبض آنی در محل 
ســاختمان مرکزی شرکت گاز اســتان انجام گردید .بر این 
اساس پس از سپری شدن دوره مذکور و رفع موانع احتمالی 
در خصــوص  اجرای طرح صدور قبض گاز بها به صورت آنی 

در محل و  ارائه آن به مشترک تصمیم گیری شد.. مقرر شد 
که صدور قبض آنالین ابتدا در ایستگاههای CNG به صورت 
پایلوت صورت گرفته و سپس در سایر بخشها اجرایی گردد.  
خدمات رسانی سریع، تکریم مشتریان، کاهش مراجعات به 

دفاتر پیشخوان و ادارات از جمله مزایای این طرح است.

ساری - دهقان - به گزارش خبرنگار مازندران ، دالور حیدرپور  
در نشستی خبری به  مناسبت هفته جهاد کشاورزی، بیان کرد: بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی با وجود مشکالت زیاد بنابر دستور امام راحل 
)ره( در 27 خرداد 58 جهاد ســازندگی تشــکیل شد و کار جهادی 
براساس ساخت روستاها در دستور کار قرار گرفت. حیدرپور با اشاره 
به اینکه در بیشتر مواد کشاورزی به خودکفایی رسیدیم و نیازی به 
محصوالت خارجی نداریم، اضافه کرد: در بحث تولید گندم  خودکفا 
شدیم و امسال نیز نیازی به واردات نداریم، همچنین یادآور شد ارتقای 
بهره  وری در تولید شــکر نیز در ســال زراعی جاری به خودکفایی 
می رسیم . رئیس سازمان جهاد کشــاورزی با عنوان اینکه استرس 
خشکی و کم آبی در اســتان کم و مدیریت  شده است به طرح های 
هفته جهاد کشاورزی اشاره و اضافه کرد: در این ایام تعداد 54 پروژه 
در 138 روستا به بهره  برداری می رسد که شامل پروژه های زیربنایی 
و تولیدی اســت و بیش از 11 هزار و 300 خانوار روســتایی از آن 
بهره مند می شوند. وی شمار پروژه های زیربنایی را 49 طرح و تعداد 
پروژه های تولیدی را 5 طرح اعالم کرد و گفت: الیروبی و احیای آب  
بندان ها ازجمله طرح ها اســت زیرا 800 آب بندان با 17 هزار هکتار 
در اســتان وجود دارد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی با بیان اینکه 
کم آبی در بسیاری از استان ها به مرز هشدار رسیده است و به دلیل 
کم بارشی 15 تا 18 درصدی در مازندران نیز دچار مشکل شده ایم 

افزود: کم بارشی و کم برفی در ارتفاعات سبب شده تا در سال زرعی 
جاری دچار نگرانی هایی باشیم و پیش بینی می شد در 40 تا 50 هزار 
هکتار از اراضی شالیزاری با کمبود آب مواجه باشیم اما خوشبختانه 
با مدیریت صورت گرفته فقط در پنج هزار و 700 هکتار کشت برنج 
صورت نگرفته اســت. حیدر پور تصریح کرد: بنا داریم با کمک آب 
منطقه ای و نمایندگان مجلس، همه آب بندان ها را در برنامه سه تا 
چهارساله احیا کنیم و اکنون ظرفیت ذخیره سازی آب بندان ها بیش 
از 340 میلیون مترمکعب است. وی با اظهار اینکه در کارهای زیربنایی 
در حوزه کشاورزی استان اقدامات خوبی صورت گرفته است، آبیاری 
مدرن را برای کاهش هدر رفت و تلفات آب مهم برشمرد. وی اظهار 
کرد: حدود 5 هزار و 700 هکتار از شالیزارهای مازندران در وضعیت 
قرمز هســتند که در این زمینه کشت های جایگزین از جمله پنبه، 

ذرت، علوفه و کلزا به  ویژه در شــهرهای ساری، میاندورود و جویبار 
مورد توجه قرار گیرد. رئیس ســازمان جهادکشــاورزی مازندران از 
افتتاح 54 پروژه در 138 روستای استان در حوزه زیربنایی و تولیدی 
بخش کشــاورزی همزمان با هفته جهادکشاورزی امسال در استان 
خبــر داد و گفت: 11 هزار و 300 خانوار در روســتاهای مازندران با 
افتتاح این پروژه ها بهره  مند می شــوند. حیدرپور با بیان اینکه 365 
میلیارد تومان به مازندران برای اجرای سامانه کارا بوده است، افزود: 
75 درصد طرح ها در سامانه کار مربوط به بخش کشاورزی بوده است. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران به خرید 28هزار و 350 تن 
کلزا تاکنون در استان اشاره کرد و افزود: پیش بینی ما این است 32 
هزار تن دانه روغنی خریداری شود که با ادامه روند بتوانیم در زمینه 
سیاست اقتصاد مقاومتی و خوداتکایی گام برداریم. وی درباره بحث 
تسهیالت اشتغال روستایی) کارا( ، گفت: یکی از کارهای مهمی که 
در دستور کار دولت  اســت استفاده از تسهیالت اشتغال روستایی 
بوده که  45 درصد اعتبار برای بخش کشاورزی است. رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 75 
درصد طرح ها مربوط به بخش کشاورزی است، بیان کرد: حدود 740 
طرح مصوب کمیته های فنی استانی شد که از این تعداد 684 طرح 
به بانک ها معرفی شد و بقیه در دست بررسی است و 48 طرح با 69 

میلیارد ریال اعتبار  پرداخت شد. 

برگزاری جلسه بررسی راهكارهای كاهش مصرف انرژی شركت 
بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان

از اول تیر ماه جاري انجام مي شود؛

تغییر ساعت كاري دستگاه هاي اجرایي استان قم

 دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم با رئیس سازمان بسیج سازندگی و 
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی كشور

با حکم استاندار قم، مدیر كل دفتر امور روستایي و 
شوراهاي استانداري منصوب شد

شركت گاز استان آذربایجان غربی:

نشست آموزشی صدور قبض آنالین در شركت گاز استان آذربایجان غربی 

دالور حیدرپور رئیس سازمان جهاد كشاورزی در نشستی خبری به  مناسبت هفته جهاد كشاورزی خبر داد : 

 وضعیت قرمز برای شالیزارهای مازندران - بهره برداری از 54 طرح كشاورزی در مازندران

انتخاب نماینده مردم شاهرودومیامی به عنوان نایب رئیس اول كمیسیون 
اقتصادی مجلس 

شاهرود - حسین بابامحمدی:  دکترسیدحسن حسینی شاهرودی نماینده بااخالق ومحبوب 
مردم شاهرود ومیامی درمجلس شــورای اسالمی به عنوان نایب رییس اول کمیسیون اقتصادی 
مجلس انتخاب شــد.باآغاز اجالســیه دوردهم مجلس شورای اســالمی هیئت رئیسه خانه ملت 
انتخابات خودرا برای تعیین اعضا به مدت یکســال آتی برگزارکردوهمچنین تعدادی ازکمیسیون 
های تخصصی مجلس انتخابات هیئت رییســه خودرابرگزارکردند ، براین اســاس 7 کمیسیون 
اقتصادی ، بهداشــت ودرمان، عمران ، انرژی ، شوراهاوامورداخلی کشور ، حقوقی قضایی وبرنامه 
وبودجه اعضای هیئت رییسه خودرامشخص کردند. سرپرستی روزنامه دراستان سمنان این انتخاب شایسته رابه نماینده مردم 

شریف شهرستانهای شاهرود ومیامی شادباش می گوید.

اجراي موفقیت آمیز پروژه ایجاد پایگاه داده مکانی )GIS( خطوط تغذیه گاز گیالن 
 رشت- زینب قلیپور - حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از اجراي موفقیت آمیز  پروژه ایجاد پایگاه داده مکانی 
خطوط تغذیه گاز در استان گیالن خبر داد.وی با اعالم این خبر اظهار داشت: این پروژه طی مدت 300 روز کاری به انجام رسیده 
و عالوه بر خطوط تغذیه، اطالعات مکانی کلیه ایستگاه های تقلیل فشار گاز CGS، TBS، CPS وCNG  هایی که از روی 
خطوط تغذیه برداشت می شوند تهیه شده است.مهندس اکبر در این خصوص گفت: هم اکنون اطالعات مکانی 900 کیلومتر از 
خطوط تغذیه، 50 ایستگاه ترکیبی، 10 ایستگاه CGS، 120 ایستگاه CPS و 183 ایستگاه TBS در این پایگاه ذخیره شده است.

مهندس اکبر در این خصوص گفت: شرکت گاز استان گیالن با درک ضرورت تجمیع مدارک و نقشه ها و اطالعات توصیفی مرتبط 
با تاسیسات خود و با هدف ایجاد سهولت در دسترسی و گزارش گیری از داده های مکان محور موجود در سازمان به ویژه جهت 
تصمیم گیری و واکنش بموقع در مواقع بحرانی از ابتدای سال 95 شروع به امکان سنجی جهت تعیین الیه های مورد نیاز سازمان 
نموده است.ارتباطات داده ها نسبت به یکدیگر را در بستر نرم افزار )GIS ARC( تدوین نمود و تمام الیه های اطالعاتی موجود 
تکمیل و به مختصات متناظر بعنوان پایلوت در شهر حویق شهرستان تالش و نیز شبکه منطقه چهار رشت متصل گردید .وی بیان 
نمود: سامانه اطالعات مکانی شرکت گاز گیالن  قابلیت دسترسی همزمان به بانک های اطالعاتی متفاوتی اعم از تعمیرات ، کنترل 
پروژه، مشترکین و ... را فراهم نموده است.از دیگر کاربردهای این پروژه  می توان به بلوک بندی شبکه های گاز EIS و TIS، ردیابی 
آنالین خودروها )AVL(، مسیر یابی، اتصال به سیستم کنتورخوانی آنالین، سامانه امداد، مسیریابی خطوط گازرسانی جدید ، صدور 

مجوزهای حفاری ، تعیین حرایم و .... اشاره نمود که توسعه این موارد در دستور کار شرکت گاز قرار دارد.

 كمک به تکمیل ۸4 واحد مسکونی روستایی از محل تسهیالت 
قرض الحسنه بانک مهر ایران

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان، معاون بازسازی 
و مسکن روستایی بنیادمسکن استان از کمک به تکمیل 84 واحد مسکونی برخوردار از تسهیالت طرح ویژه نوسازی و بهسازی 
مسکن روستایی سنوات قبل در قالب اعطای تسهیالت قرض الحسنه تکمیلی در چارچوب تفاهم نامه منعقد شده با بانک قرض 
الحسنه مهرایران در ماه های اخیر خبر داد.ایشان افزود : بموجب این تفاهم نامه و با رعایت شرایط و مقررات پیش بینی شده، 
متقاضیانی که پیش از این از تسهیالت طرح ویژه جهت احداث واحد مسکونی روستایی بهره مند گردیدند ولی موفق به بهره 
برداری از واحد مسکونی نشده اند می توانند با مراجعه به شعب شهرستانی بنیاد مسکن انقالب اسالمی و به قید اولویت از مزایای 

این طرح برخوردار گردند.

ارزیابی میزان تحقق وصول مطالبات شركت گازاستان گلستان در سال 96
گرگان- خبرنگار فرصت امروز-  در اولین نشست کمیته راهبردی وصول مطالبات گازگلستان در سال 97 که باحضورمدیرعامل 
،اعضای هیئت مدیره وهیئت رئیسه گازگلستان در محل سالن اجتماعات شرکت برگزار شد میزان تحقق عملکرد شرکت در بخش 
وصول مطالبات مورد ارزیابی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی،در آغاز  دبیر جلسه  عملکرد شرکت را به تفکیک شهرستان تشریح 
نموده و نتایج ارزیابی را که ماحصل آن دستیابی به سطح نسبتاً مناسب بوده به تالش و اعمال سیاستهای راهبردی مطلوب و توجه 
ویژه مشترکین گاز طبیعی علی الخصوص بخش خانگی به پرداخت به موقع صورتحساب معطوف داشته و موفقیت شرکت را در این 
بخش که حاکی از همدلی و همکاری تمامی ارکان شرکت می باشد ارج نهاد.در ادامه هریک از رؤسای ادارات گازرسانی از طریق ویدئو 
کنفرانس ،مسائل و مشکالت فرا  روی وصول مطالبات را بیان نموده و متناسب با آن،برای حل  چالشهای مورد نظر، سیاست شرکت 
در سال جاری تشریح و تبین شد.  دراین جلسه مدیرعامل گازگلستان ضمن تشکر از زحمات همکاران،مطالبی رادرخصوص اهمیت 
وصول مطالبات معوق شرکت بعنوان  یکی ازعوامل اصلی در چرخه درآمد شرکت بیان نموده که جذب به موقع آن توسعه گازرسانی 
و سطح خدمات قابل ارائه و همچنین تحقق اهداف شرکت را بهمراه دارد .مهندس  محمد رحیم رحیمی در ادامه رهنمودهایی را در 
خصوص روند وصول مطالبات و همینطور تالش و جدیت ادارات گازرسانی برای وصول حداکثری بدون تنش و با رعایت چارچوبها و 
جذب به موقع نقدینگی و انجام اقدامات کنترلی ارائه کرد.وی افزود:خوشبختانه فرآیند وصول مطالبات شرکت در سال 96 تا حدودی 
رضایت بخش بوده  و نیازاست این فرآیند مطابق برنامه درسال جدید نیز باتالشی بیشتر همراه با اعمال سیاست های خاص همچنان 

ادامه داشته باشد.  

مدیر تجاری و امور مشتركان مخابرات استان مركزی: 
پوشش 1۰۰ درصدی تلفن ثابت و همراه در شهرهای استان مركزی 

اراک - مینو رستمی - مدیر تجاری و امور مشترکان مخابرات استان مرکزی گفت: یکی از معضالت دستگاه های خدماتی بحث 
الوصولی مشترکان بوده هرچند محدودیتی در ارائه خدمات ایجاد نکرده ولی وصول به موقع سبب بهبود خدمات می شود.  علیرضا 
فرهادی در مراسم قرعه کشی مرحله چهارم وصول مطالبات تلفن همراه استان مرکزی، بااشاره بر ضرورت همکاری مشترکین در 
پرداخت مطالبات اداره مخابرات اظهارداشت: با توجه به تغییرات تکنولوژی صنعت مخابرات وای تی هر پنج سال یکبار شاهد تغییراتی 
در ساختار تکنولوژی صنعت مخابرات هستیم بنابراین برای تامین و تجهیزات جدید نیازمند سرمایه گذاری سنگینی هستیم و این 
مهم جز با وصول مطالبات به موقع مشترکین امکان پذیر نخواهد بود. وی افزود: از این مطالبات 9 میلیاردتومان مربوط به تلفن ثابت 
و پنج میلیاردتومان بابت تلفن همراه است بنابراین به منظور تشویق مشترکین جهت پرداخت به موقع مطالبات خود اقدام به اعطای 
جوایز کرده ایم. مدیر تجاری و امور مشترکین مخابرات مرکزی تصریح کرد: یکی از معضالت دستگاه های ارائه دهنده خدمات، بحث 
الصولی مشترکین بوده هرچند این تاخیر محدودیتی در ارائه خدمات به مشترکین ایجاد نکرده ولی وصول به موقع سبب می شود 
خدمات بسیار بهتری با تامین نقدینگی به مردم بدهیم زیرا تاخیر در پرداخت ما را با مشکل مواجه خواهد کرد. فرهادی بیان کرد: 
ساوه و زرندیه به عنوان بزرگترین شهرهای صنعتی کشور در استان مرکزی و نیز در سطح کشور دارای جایگاه ویژه بوده  که اعطا 

جوایز ویژه شرکت مخابرات به مشترکین این شهرستان نشان از اهمیت شهرستان ساوه در سطح استان بوده است. 

فروش 4۳4 میلیارد ریال سوخت در جایگاه مرزی پرویزخان كرمانشاه
كرمانشاه -منیر دشتی - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه از فروش حدود 435 میلیارد ریال سوخت 
در جایگاه های مرزی پرویزخان در سال گذشته خبر داد. مرادحاصل مرادی افزود: فروش 434 میلیارد ریال سوخت در جایگاه مرزی 
پرویزخان کرمانشاه معادل حدود 34 میلیون لیتر بوده است. به گفته وی، براساس ارقام ذکر شده؛ فروش نفتگاز در جایگاه های سیار 
پرویزخان در سال گذشته نسبت به سال 95،  از نظر ریالی 65 و از نظر لیتراژ 52 درصد افزایش داشته است. فروش 215 میلیارد 
ریال نفتگاز به شیوه باک پر مرادی همچنین از فروش 215 میلیارد ریال نفتگاز به شیوه باک پر)فول باک( در مرز پرویزخان کرمانشاه 
در یکسال گذشته خبرداد. وی تصریح کرد: فروش سوخت به شیوه باک پر در سال 96 حدود 28 میلیون لیتر بوده است که از نظر 

ریالی 42 و از نظر لیتراژ 21 درصد نسبت به سال 95 افزایش داشته است. 

خدمات رایگان 56 وكیل نیکوكار بوشهری به مددجویان كمیته امداد
بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز :  رئیــس اداره حقوقی امــالک و امور 
نمایندگان کمیته امداد اســتان بوشهر گزارشی از خدمات حقوقی و قضایی ارائه 
شده این نهاد به مددجویان تحت حمایت ارائه داد. به گزارش سایت خبری کمیته 
امــداد، ظهیر دیبا، رئیس اداره حقوقی امالک و نمایندگان کمیته امداد اســتان 
بوشــهر با بیان اینکه برخی  از مددجویان به دلیل عدم آشنایی با حقوق قانونی 
خود دچار مشکالت قضایی می شوند گفت: کمیته امداد با ارائه خدمات حقوقی و 
مشاوره ای مناسب و همچنین پیگیری های مسائل حقوقی و قضایی در استیفای حقوق آنها تالش می کند. دیبا به طرح وکالی 
نیکوکار اشاره کرد و افزود: 56 وکیل نیکوکار و سه کارشناس حقوقی با هدف ارائه خدمات حقوقی و مشاوره رایگان با کمیته 
امداد استان بوشهر همکاری و فعالیت دارند. وی با اشاره به راه اندازی میز خدمت حقوقی  برای کمک به رفع مشکالت حقوقی 
مددجویان گفت: در ادارات سراسر این استان مکانی به عنوان میز خدمت حقوقی در نظر گرفته شده است تا از مددجویانی که 
قادر به احقاق حق و حقوق قانونی خود نیستند حمایت شود. رئیس اداره حقوقی امالک و امور نمایندگان کمیته امداد استان 
بوشهر ارائه مشاوره و راهنمایی حقوقی، پیگیری امور حقوقی مددجویان در زمینه ثبت دادخواست، رسیدگی به پرونده های 
ارجاعــی خدمات حقوقی به نیازمندان،  تأمین هزینه های اجرایی دفاترخدمات قضایی الکترونیک و پیگیری اقســاط معوق 

مددجویی را از جمله خدمات حقوقی کمیته امداد برای مددجویان نیازمند برشمرد.
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ذهنیت پرمشغله و وقت نداش��تن برای انجام وظایف به 
ذهنیت غالب این روزهای مردم تبدیل ش��ده اس��ت. البته 

این طرز تفکر مزایایی هم دارد. 
یک آزمایش س��اده برای درک تأثیر ذهنیت شلوغ روی 
تصمیم��ات روزم��ره افراد وجود دارد. تص��ور کنید در یک 
رس��توران هستید و بین انتخاب دسر میوه ای سالم و کیک 
ش��کالتی باید تصمیم گیری کنید. تحقیقات نشان می دهد 
تصمیم ش��ما ب��ه ذهنیت تان در مورد ش��لوغ بودن و وقت 

نداشتن وابسته است. 
پرمش��غله بودن افراد همیشه از نظر فشار زمانی بررسی 
ش��ده اس��ت. محققان به این نتیجه رس��یده اند که وقتی 
افراد احس��اس ش��لوغ ب��ودن و فش��ار زیاد زمانی داش��ته 
باش��ند، تصمیمات خود را بیش��تر بر اس��اس احساس��ات 
اتخ��اذ می کنند. به بیان دیگر وقت��ی افراد زمان کافی برای 
انجام وظایف نداش��ته باشند، نگرانی بیشتری از خود نشان 
می دهند و در مقابل احساسات شان تسلیم خواهند شد. در 

مثال باال، آنها عموما کیک را انتخاب می کنند. 
البته این پایان ماجرا نیست و پرمشغله بودن روی دیگری 
هم دارد. در سال های اخیر در بسیاری از جوامع وقت نداشتن 
و ش��لوغ بودن به مدال افتخاری برای افراد تبدیل شده است. 
ش��کایت از نداش��تن وقت حتی برای خودم��ان، به افتخاری 
تبدیل ش��ده که عموما از آن دم می زنیم. احساس پرمشغله 
بودن به افراد این حس را القا می کند که افراد مهمی در جامعه 

هستند و یک موهبت دارند. 
نش��ریه کس��ب وکار ه��اروارد در مطالع��ه ای ک��ه برای 
داده،  انج��ام   Journal of Consumer Research
ذهنیت ش��لوغ را از دیدگاه خودپندارانه اش��خاص بررسی 
کرده اس��ت. تحقیقات نش��ان می دهد که درک شخصی از 
پرمش��غله بودن )همان ذهنیت پرمشغله( به خاطر افزایش 
اهمیت شخصی در ذهن فرد، باعث افزایش کنترل شخصی 
خواهد شد. به بیان دیگر ذهنیت شلوغ می تواند باعث اتخاذ 
تصمیم های بهتر )مانند انتخاب دسر میوه ای سالم( بشود. 
اچ بی آر برای رس��یدن به نتایج کامل هشت تحقیق مجزا 
انج��ام داده که در هر یک از این تحقیقات، ذهنیت ش��لوغ 
با ابزارهای مختلفی در افراد ایجاد ش��ده اس��ت. در برخی 

از ای��ن تحقیق��ات، افراد با دریافت پیام ه��ای متعدد تصور 
ش��لوغ بودن را تجربه کردن��د و در برخی دیگر تنها از آنها 
خواس��ته شد که در مورد وقت نداشتن برای انجام وظایف، 
بنویسند. این اقدامات ذهنیت پرمشغله را به خوبی در ذهن 

شرکت کنندگان ایجاد کرد. 
نیم��ی از تحقیق��ات روی مص��رف مواد غذایی توس��ط 
ش��رکت کنندگان متمرک��ز ب��ود. البته تأثیر ای��ن ذهنیت 
روی دیگر تصمیمات روزم��ره مانند ورزش کردن در برابر 
اس��تراحت یا خرج کردن در برابر صرفه جویی انجام ش��د. 
تلقین ذهنیت پرمش��غله به ش��رکت کنندگان باعث ش��د 
کنت��رل بیش��تری روی خود داش��ته باش��ند و تصمیمات 

احساسی کمتری اتخاذ کنند. 
به عن��وان مث��ال، در یک��ی از تحقیقات به دانش��جویان 
یک دانش��گاه گفته ش��د که طب��ق آمارها آنها نس��بت به 
دانشجویان دیگر، شلوغ تر هستند و برنامه ریزی زمانی شان 
فش��رده اس��ت. به عالوه، از این دانش��جویان خواسته شد 
وظای��ف و عملیات هایی را که باعث ش��لوغی ذهنی ش��ده 
بود یادداش��ت کنن��د. در نهایت به این ش��رکت کنندگان 
گفته ش��د که استادش��ان بین انتخاب یک روز استراحت 
و کار کردن بیش��تر روی تحقیقات دانش��گاهی )و دریافت 
امتیاز تحصیلی( به آنها حق انتخاب داده اس��ت. در نهایت 
دانش��جویانی که ذهنیت پرمشغله داشتند، تمایل بیشتری 

به انجام وظایف بیشتر از خود نشان دادند. 
ب��رای بررس��ی تأثیر اهمی��ت دادن ش��خصی روی این 
تصمیمات، آزمایش��ات بیش��تری انجام شد. در یکی از این 
تحقیقات پس از القای حس ش��لوغی، از ش��رکت کنندگان 
س��ؤال ش��د که در طول زندگ��ی چند نفر آنه��ا را افرادی 
مهم می دانس��ته اند؟ در این تحقی��ق افرادی که مهم بودن 
را کمت��ر تجربه ک��رده بوند یا به بیان بهتر چنین حس��ی 
نداشتند، تصمیمات احساس��ی بیشتری نسبت به دیگران 
گرفتن��د. نکته مه��م در این نتیجه، حس افراد نس��بت به 
مهم بودن اس��ت که روی کنترل شخصی تأثیر می گذارد. 
به بیان دیگر ممکن اس��ت یک فرد واقعا فرد مهمی نباشد، 
اما تنها احس��اس مه��م بودن، او را در کنت��رل تصمیمات 

یاری می کند. 

تحقیق��ات میدانی اچ بی آر در این زمینه نیز نتایج جالبی 
داشته اس��ت. آنها در برخی از روزهای هفته اعالناتی روی 
تابل��وی کافه تریا در یک دانش��گاه نص��ب کردند که حس 
پرمش��غله ب��ودن را با اس��تفاده از کلم��ات تأکیدی تلقین 
می ک��رد. در روزهای دیگ��ر این کلمات حذف می ش��دند 
و در نهای��ت، انتخاب افراد میان غذاهای س��الم و ناس��الم 
بررسی شد. نتایج آماری نشان داد که در روزهای با عالمت 

»شلوغ«، فروش غذاهای ناسالم کاهش داشته است. 
عالوه بر نتایج ش��خصی تحقیقات انجام شده، بازاریابان 
نیز می توانند از این تحقیقات اس��تفاده کنند. در سال های 
اخی��ر برخی برندها از ذهنیت پرمش��غله برای کمپین  های 
تبلیغات��ی خود اس��تفاده کرده اند. به عنوان مثال ش��رکت 
Anytime Fitness  مجموعه بین المللی از باش��گاه های 
ورزش��ی کمپین تبلیغاتی خود را با شعار »باشگاهی برای 
افراد پرمشغله« اجرا کرده است. این تبلیغات برای این برند 
که روی کنترل و پیشرفت شخصی افراد تمرکز دارد، مفید 
خواهد بود. از طرفی چنین سبک تبلیغات برای محصوالتی 

که عموما ناسالم هستند، اثر عکس خواهد داشت. 
برای محصوالتی که ابهامی در مورد سالم بودن یا نبودن 
آنها وجود دارد. اس��تفاده از حقه مش��غله افراد ریسک های 
خاص خ��ود را دارد. در این مواقع بهتر اس��ت در تبلیغات 
برن��د از کلماتی برای نش��ان دادن س��الم ب��ودن محصول 
استفاده ش��ود تا در ترکیب با حس ش��لوغ بودن، تصمیم 

درست را به مشتری القا کند. 
حتی قانون گذاران مرتبط با کنترل شخصی نیز می توانند 
از این تحقیقات استفاده کنند. تاکنون تحقیقات متعددی 
برای کش��ف علت انتخاب های آنی و لذت های کوتاه بردن 
در برابر س��ود بلندمدت انجام گرفته اس��ت. این تحقیقات 
عموما برای اصالح رفتارهای مصرف غذایی انجام ش��ده اند. 
البته اخیرا مصرف غذای سالم به عنوان عاملی برای افزایش 
کنترل شخصی طرفداران زیادی پیدا کرده است، اما هنوز 
نیاز ب��ه تمرین و به کارگیری مداوم دارد. تحقیقات اچ بی آر 
نش��ان می دهد که القای حس پرمش��غله ب��ودن، راهکاری 

ساده و عملی برای بهبود کنترل شخصی در افراد است. 
HBR/zoomit :منبع

ذهنیت پرمشغله و تأثیر آن در تصمیم گیری های روزمره

 دایملر با رونمایی از دو خودروی تجاری برقی
برای تسال خط و نشان کشید

قبل از معرفی کش��نده تس��ال، دایمل��ر پیش دس��تی ک��رد و از FUSO eCanter رونمایی کرد. این 
کامیونت برقی برای جابه جایی بار در مناطق کوتاه ش��هری توس��عه یافته و قادر است با یک بار شارژ 3,۵ 

تن محموله را تا مسافت ۶2 مایلی )معادل 100 کیلومتر( حمل کند. 
قبل از  FUSO eCanter، دایملر مفهومی eTruck را نیز توس��عه داده بود. این کامیون تمام برقی 
که توس��ط طراح جوان و بااس��تعداد ایرانی یعنی محمد حس��ین امینی یکتا طراحی شده، به باتری 212 
کیلووات ساعتی مجهز شده و توانایی حمل 2۶ تن بار تا 12۵ مایل )حدود 200 کیلومتر( مسافت را دارد. 
این دو مدل اگرچه با اهداف تعیین ش��ده س��ازگار هس��تند، اما در کالسی پایین تر از کشنده تسال قرار 
 Martin( گرفته و تهدیدی برای آن به ش��مار نمی روند. نکته جالب در این بین اینکه آقای مارتین دام
Daum(  مدیر بخش کش��نده ها و اتوبوس های دایملر، تس��ال را به ادعاهای دروغین متهم کرده و گفته 

که کشنده این شرکت آمریکایی با قوانین فیزیک همخوانی ندارد. 
با گذش��ت چند ماه از زمان معرفی کش��نده برقی تسال، به نظر می رس��د که دایملر در نهایت موفق به 
ارائه رقیب اصلی آن ش��ده است. به عنوان بخشی از برنامه E-Mobility این شرکت آلمانی اخیرا از دو 

کشنده سنگین برقی با برند فریت الینر )Freightliner( رونمایی کرده است. 
مدل اول فریت الینر eCascadia نام داش��ته و همانطور که می توان حدس زد، در واقع نس��خه برقی 
س��ری معروف Cascadia است. این سری در آمریکای ش��مالی بسیار محبوب بوده و عنوان موفق ترین 

کشنده سنگین برای حمل بار در مسافت های طوالنی را در اختیار دارد. 
فریت الینر eCascadia به نوعی رقیب مستقیم محصول تسال به شمار می رود. این کشنده 730 اسب 
بخار قدرت داش��ته و با تکیه بر باتری های ۵۵0 کیلووات س��اعتی قادر اس��ت تا 2۵0 مایل )حدود 400 

کیلومتر( مسافت را بدون نیاز به شارژ مجدد طی کند. 
به لطف فناوری ش��ارژ س��ریع 80 درصد از ظرفیت باتری eCascadia در عرض ٩0 دقیقه پر شده و 
امکان پیمایش 200 مایل دیگر فراهم می شود. بد نیست اشاره کنیم کشنده تسال با یک بار شارژ می تواند 

تا 800 کیلومتر مسافت را پشت سر بگذارد. 
فری��ت الینر eM2 دیگر مدلی اس��ت که دایملر برای توزیع محموله ه��ا در مناطق محلی تدارک دیده 
است. این کامیون 480 اسب بخار قدرت دارد و باتری های 32۵ کیلووات ساعتی آن انرژی الزم برای طی 
مسافت 230 مایلی )370 کیلومتر( را تأمین می کنند. این باتری ها با ۶0 دقیقه شارژ تا 80درصد پر شده 

و امکان پیمایش 184 مایل )2٩۶ کیلومتر( دیگر میسر می شود. 

چرا باید به سازمان ها و مراکز کارآفرینی ملحق شویم؟ 

احتماال کارمندان زیادی داش��ته باشید یا وقت خود را با مشتریان در محل کارتان بگذرانید، ولی وقتی 
بحث شکست یا موفقیت نهایی در کسب و کار پیش می آید فقط خودتان مطرح هستید. 

ش��اید به س��ختی بتوان چالش های این حرفه )یعنی کارآفرینی( را برای کس��انی که مسیر کارآفرینی 
را نپیموده اند توضیح داد. دوس��تان و بس��تگان ممکن اس��ت با عالقه به حرف های شما گوش دهند، ولی 

نمی توانند فشار واقعی را که کسب وکار بر دوش کارآفرین می گذارد درک کنند. 
بهترین راه حل این اس��ت که به س��ازمان های کارآفرین ملحق شوید، دراین صورت می توانید از مزایایی 

که در ادامه مطرح می کنیم، بهره مند شوید: 
1- شبکه سازی و پرسش و پاسخ

گاهی ممکن اس��ت س��ؤاالتی برایتان به وجود آید که پاس��خ به آنها فقط از عهده کارآفرینان برمی آید. 
س��ازمان های کارآفرینی از طریق انجمن ها، جلس��ات پرسش و پاس��خ و ... می توانند در یافتن پاسخ این 
سؤاالت به شما کمک کنند. ولی اگر به کمک بیشتری نیاز دارید، یکی دیگر از مزایای قدرتمند شبکه ها، 

آشناسازی های هدفمند است. 
2- رویدادهای کارآفرینی و مربیگری کارآفرینان 

اکث��ر س��ازمان های کارآفرین رویدادهایی مانن��د مالقات آنالین یا حضوری ارائ��ه می دهند که به اعضا 
امکان برقراری ارتباط با یکدیگر را می دهد. در بس��یاری از موارد، آشناس��ازی های هدفمندی که توس��ط 
این ش��بکه ها صورت می گیرد به روابط قوی دوس��ویه منجر می ش��ود. یافتن مربیانی که بتوانند راهنمای 
ش��ما در چالش های کسب وکارتان باش��ند، جرقه ای بزرگ برای تمام اعضای سازمان های کارآفرین است. 
در این رویدادها می توانید به مالک کس��ب وکاری در حال رش��د که به دنبال اطالعات شماس��ت معرفی 
ش��وید. مربیگری کارآفرینان موفق، روش خوبی برای احیای اش��تیاق آنها برای کسب وکار و حفظ دانش 

و مهارت شان است. 
3- تخفیف های ویژه و فرصت های آموزشی 

مطمئنا یکی از بزرگ ترین مزایای ملحق ش��دن به هر نوع س��ازمان کارآفرین، تخفیف هایی اس��ت که 
این س��ازمان ها ارائه می دهند. این سازمان ها مشارکت های آموزشی هم انجام می دهند که به اعضا کمک 

می کنند به برنامه های خاصی دسترسی یابند یا تخفیف های تحصیلی دریافت کنند.   
4- منابع برندسازی

بسیاری از سازمان های کارآفرین از برنامه های ویرایشی )editorial( استفاده می کنند. شما با استفاده 
از این برنامه ها می توانید دانش تان را در وب سایت ها به اشتراک بگذارید. با محتوایی که روی وب سایت ها 
به اش��تراک می گذارید و با به کارگیری اس��تراتژی های بازاریابی دیجیت��ال، می توانید به راحتی رهبر بازار 
خودتان ش��وید. این برنامه ها فعالیت های تولیدی ش��ما را هدایت و کمک می کنند فروش کافی داش��ته 

باشید. به این ترتیب هزینه های حق عضویت هم جبران می شوند. 
در ش��بکه های خاصی که تصمیم می گیرید به آنها ملحق ش��وید، فرصت های برندسازی دیگری )مثل 
یادآوری هایی که س��ازمان ها در مطبوعات منتش��ر می کنند و. . .( هم وجود دارد. تا جایی که می توانید از 
هر فرصت پیش آمده استفاده کنید. شاید هرگز ندانید، بخش خاصی از مطالبی که در مطبوعات منتشر 

کرده اید - هرچند کوتاه- چگونه به رشد کسب وکارتان کمک خواهد کرد. 
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