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سیل نقدینگی
و تغییر زمین بازی

کاهش نرخ سود بانکی در اواسط سال گذشته باعث خروج بسیاری از سرمایه ها از بانک ها شد؛ سرمایه هایی که 
برخالف تصور سیاس��تگذاران به حوزه های مولد اقتصادی وارد نش��د، بلکه در بازارهای ارز و طال سرازیر شد و در 
انتهای همان سال نیز التهاباتی را در بازار ارز و طال به همراه داشت. البته همین التهابات موجب شد تا سرانجام...

 عراقچی در گفت وگو با »یورو نیوز«
از احتمال خروج ایران از برجام خبر داد 

برجام در آی سی یو
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آسیب شناسی ترکیب سپرده گذاران موسسات غیرمجاز از نگاه عباس عبدی

بحران بازار غیرمتشکل پولی قابل تکرار است

در بازار مسکن چه می گذرد

مسکن دوباره در الک رکود؟

حفظ تمرکز با ایجاد برنامه زمانی انعطاف پذیر
از گفتن این 3 جمله به تیم خود پرهیز کنید

اشتباهاتی که هنگام عقد قرارداد با مشتری رخ می دهد
محتوای باکیفیت و مداوم تنها راه بازاریابی کسب وکار شما 

هر برند داستانی منحصر به فرد دارد
6 استراتژی تبلیغاتی عالی برای کسب وکارهای کوچک

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 برایان کرانیچ از سمت
مدیرعاملی اینتل استعفا کرد

7
عضو کمیسـیون صنایع و معادن مجلس شـورای اسالمی از 

قول یک ماهـه وزیر صنعت، معـدن و تجارت برای 
ساماندهی بازار خودروهای داخلی خبر داد...

عضو کمیسیون صنایع و معادن: 

 وزیر صنعت قول داد
حباب قیمت خودرو بترکد

سرمقاله
 سال پنجم روزنامه

و دشواری های پیش رو

روزهای مطبوعات  این  حال 
ای��ران اص��اًل خ��وب نیس��ت. 
افزایش قیمت کاغذ به ش��دت 
هزینه تمام ش��ده نش��ریات را 
افزایش داده است. رکود حاکم 
ب��ر اکثر کس��ب وکارها موجب 
اقتص��ادی  بنگاه ه��ای  ش��ده 
بودج��ه تبلیغات��ی خ��ود را به 
ش��دت کاهش دهن��د و همان 
بودج��ه ان��دک را نیز بیش��تر 
ص��رف تیزره��ای تبلیغاتی در 
تلویزی��ون و فض��ای مج��ازی 
می کنن��د. ب��ه همی��ن دلی��ل 
درآم��د آگه��ی مطبوعات طی 
چند سال گذشته نیز به شدت 
کاهش یافته است. درباره فروش 
ب��ه س��ازمان ها و ف��روش روی 
دکه نی��ز اوضاع و اح��وال اصاًل 
خوب نیست. توجه بیش از حد 
مردم به رف��ع نیازهای خبری و 
اطالعاتی خ��ود از رس��انه های 
فض��ای مج��ازی موجب ش��ده 
اس��ت در چند س��ال گذش��ته 
خری��د س��ازمان ها و م��ردم به 
شکل باورنکردنی ای کاهش یابد. 
بنابرای��ن درآمد کلی مطبوعات 
روز به روز کمتر شده و هزینه های 

آنها افزایش یافته است.
ادامه در همین صفحه
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پیش بینی های انجام شده در خصوص تأثیرات نابسامانی بازار 
ارز و سکه بر دیگر مولفه های اقتصادی چون بازار مسکن و خودرو 
به افزایش قیمت شتابان قیمت خودروهای خارجی و به تبع آن 
داخلی انجامید.   افزایش قیمت مس��کن و اجاره بها نش��ان داد 
که در زمینه پیش بینی و مدیریت بحران های اقتصادی هنوز در 
ابتدای راه هستیم و موفقیت های حاصل در این حوزه نسبت به 
حجم آس��یب ها بسیار بیشتر است.  روند حرکت بازار خودرو در 
سه ماه گذشته نشان داد که واکنش مستقیم و غیرمستقیم این 
صنعت نسبت به تحوالت بازار همانند واکنش نهادهای حمایتی 
از ای��ن صنعت نیس��ت، چراکه بازار انحص��اری این محصوالت، 
مصرف کننده را مجبور می کند از بین تنها گزینه موجود، انتخاب 
داش��ته باشد و این درحالی اس��ت که در فرآیند افزایش قیمت 
غیر رسمی متاثر از سیاست های رسمی بازار خودرو بدون در نظر 
گرفتن سیاس��ت های حمایتی در ابتدا مبادرت به عدم عرضه و 
ایجاد جو روانی، سپس تقاضای افزایش قیمت را مطرح می کند و 
به اصطالح به مرگ می گیرند تا به تب دل شاد شوند. این سیاست 
که در ابتدای دهه نود نیز به شکل مؤثری توانسته بود بازار خودرو 
را با افزایش قیمت غیر قابل باوری همراه کند در این شرایط هم 
توانس��ت موفقیت بازار انحصاری خودرو را به افزایش قیمت غیر 
قابل قبولی برساند. اگرچه این افزایش قیمت های ناگهانی در بازار 
خودرو وارداتی و داخلی مشکالت جدی را برای مصرف کنندگان 
به همراه خواهد داشت، ولی سود سرشار احتمالی این بنگاه های 
اقتص��ادی هم موفقیتی را برای متولی��ان این بنگاه ها به ارمغان 
نخواهد آورد. چراکه اوال نابس��امانی و ریخت و پاش های موجود 
در ای��ن صنعت به قدری زیاد اس��ت که اج��ازه نخواهد داد این 
افزای��ش قیمت تحولی را در این صنعت ایجاد کند، ثانیا افزایش 
درآمد ناشی از این انحصار قطعا در حوزه های غیرتوسعه ای برای 
این صنعت هزینه خواهد ش��د، چراکه تجربه سال های قبل نیز 
نشان داده که غلبه تفکر کوتاه مدت در صنعت خودرو سازی غلبه 
عجیب��ی بر برنامه های بلند مدت و راهب��ردی دارد. لذا ورود این 
بنگاه ها به فعالیت های مختلف غیر مولد عمال سود حاصله از این 

راه را به مسیرهای غیر توسعه ای هدایت خواهد کرد. 
با این تفکر نتیجه حاصله از این فرآیند وابستگی مداوم صنعت 
خ��ودرو به حمایت ه��ای دولت و تالش دولت ب��رای راضی نگه 
داشتن متولیان این صنعت به قیمت هزینه شدن از اقتصاد کشور 
است و این موضوع نیز عمال کمکی به دولت نکرده و زمینه ایجاد 

رانت های پنهان و آشکار را فراهم خواهد کرد. 
این مصائب در حالی اس��ت که تش��کل های مردم نهاد و حامی 
حقوق مصرف کننده کماکان در خواب زمستانی فرورفته اند. در این 
ش��رایط و در حالی که نگرانی های مردم به صورت روزانه از تحوالت 
بازار خودرو بیشتر می شد، گروه های غیررسمی مردمی با تشکیل 
کمپنی تحت عنوان نه به خرید خودرو و س��که تا حدودی جریان 
مصرف را در مقابل نامالیمات و اجحافات وارده س��ازماندهی کرد. 
اگرچه تش��کیل این کمپین ها در دنیا برای انسجام جریان مصرف 

در مقابل تهدیدهای ناش��ی از اجحاف��ات وارده یک امر طبیعی و 
اجتماعی اس��ت، ولی در کشور ما به سبب برخی سوء استفاده های 
احتمال��ی هنوز نتوانس��ته به جایگاه مناس��بی ب��رای هم صدایی 
مصرف کننده تبدیل ش��ود.  به نظر می رس��د این کمپین ها اگر به 
شکل مناسب و مؤثری در کشور ایجاد شوند نه تنها تهدیدی برای 
جریان تولید نخواهند بود، بلکه برعکس س��اختارهای قابل اتکایی 
برای س��ازماندهی جریان های مختلف اجتماع��ی در مقابل برخی 
سوء اس��تفاده های احتمالی افراد فرصت طلب را فراهم خواهد کرد. 
البته در این فرآیندها ممکن است شیوه هایی اتخاذ شود که به مذاق 
و سلیقه برخی هم خوش نیاید.  نگاهی به میانگین سنی و تحصیلی 
جامعه نشان می دهد که پتانسیل های موجود در آن از شرایط بسیار 
مناس��بی برای توسعه و رشد همه جانبه برخوردار است لذا توجه و 
احترام به سالیق، نیازها و خواسته های جامعه باید به عنوان اولویت 
اول دولت به عنوان خدمتگزار جامعه و مردم تلقی ش��ود؛ موضوعی 
که رهبر معظم انقالب اسالمی در موارد متعدد به آن به عنوان یک 
اصل همواره تأکید دارند.  با عنایت به مطالب گفته ش��ده ذکر دو 
موضوع به عنوان پیش��نهاد، قابل توجه و بررس��ی است: اول اینکه 
دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی الزم است ضمن 
ارزیابی قریب به نیم قرن حمایت همه جانبه از خودرو سازی داخلی 
ارزیابی مج��ددی را به عمل آورند و هزینه فایده های مترتب براین 
صنعت را به قضاوت بنش��ینند تا ببینند حمایت از این صنعت به 
همان میزان که برای مصرف کننده و دولت خسارت بار بوده فرآیند 
توس��عه و رشد کش��ور را نیز با اختالل مواجه کرده است، چرا که 
این صنعت هیچگاه نتوانس��ته است در این مدت برای خود راهبرد 
قابل حصولی برای موفقیت ترسیم کند. درحالی که در فرآیندهای 
رکود بازار و ناتوان��ی این بنگاه ها در تأمین هزینه های خود، دولت 
با ش��یوه های مختلف مانند معافیت های مالی و مالیاتی، تش��ویق 
مصرف کننده به خرید از طریق اعطای وام، پرداخت وام های کالن 
ب��ه این بنگاه ه��ا و. . . تالش دارد تا آنها را س��رپا نگه دارد، ولی در 
مقابل آنها با کوچک ترین نامالیماتی در بازار به کاهش تولید، عدم 
عرض��ه، افزایش قیمت، کاهش خدم��ات و ... مبادرت می کنند که 
آس��یب این نوع رفتارها نیز دامان جامعه و اقش��ار آسیب پذیر و در 
کل اقتصاد ملی را می گیرد.  موضوع دوم ضرورت کمک و همراهی 
دولت به ایجاد تش��کل های غیررس��می و مردمی برای فعالیت در 
عرصه های مختلف کشور به خصوص در حوزه اقتصادی و معیشتی 
است که این حوزه ارتباط بسیار نزدیکی با میزان رضایتمندی مردم 

و نقش آفرینی آنها در عرصه های مختلف دارد. 
ن��گاه مردم س��االرانه به حض��ور پرش��ور م��ردم در جامعه و 
صحنه های گوناگون همواره مورد تأکید بنیانگذار انقالب اسالمی 
و رهبر معظم انقالب بوده است و این بزرگان همواره حضور مردم 
در جامعه را به عنوان تضمین موفقیت و پویایی انقالب دانسته اند، 
لذا ت��الش برای نقش آفرینی واقعی مردم در عرصه های مختلف 
اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی راهبردی است که دولت 
را از بن بس��ت های احتمالی پیش رو خارج خواهد کرد. بنابراین 
حضور کمپین های مختلف درعرصه های مختلف اجتماعی نه تنها 
یک تهدید برای کش��ور نخواهد بود، بلکه فرصتی است تا مردم 

نقش آفرینی عینی خود را در جامعه ببینند.

 چالش های موجود در بازار خودرو و نگاهی مفهومی به کمپین
نه به خرید خودرو و ارز 

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی

سال پنجم روزنامه و دشواری های پیش رو

صدوهفتادوچهارمین نشست اوپک در وین برگزار شد
پایبندی به توافق سال 2016

ادامه از همین صفحه
به همین دلیل اکثر مطبوعات یا الغرتر ش��ده اند و یا 
به ط��ور کلی بنگاه خود را تعطیل کردند. کاهش تیراژ، 
تعدیل نیروی انسانی، کم کردن هزینه های سربار و...، 
ه��م روی کیفیت مطبوعات اثر گذاش��ته و هم موجب 

بیکار شدن تعداد زیادی از روزنامه نگاران شده است. 
در این ش��رایط س��خت اس��ت که روزنامه »فرصت 
امروز« وارد س��ال پنجم انتش��ار می شود. دقیقا همین 
دیروز به من اطالع دادند که کاغذ مورد نیاز برای چاپ 
روزنامه در تیرماه را باید کیلویی 5800 تومان بخریم. 
یعنی س��ال پنجم را باید با ش��رایطی بس��یار سخت تر 
آغ��از کنی��م. از اینکه وارد س��ال پنجم می ش��ویم هم 
خوش��حالیم و هم غمگین. خوشحالیم که این چراغ را 

چهار سال است که روشن نگه داشتیم و با این شرایط 
س��خت همچنان مبارزه می کنیم و به آینده امیدواریم 
و ناراحتی��م چون می دانیم که روزهای س��خت تری در 
پیش است و می بایست فشار بیشتری را تحمل کنیم. 
از ابتدا س��عی کردی��م روزنامه ای متف��اوت در میان 
روزنامه ه��ای اقتصادی باش��یم و به اهالی کس��ب وکار 
و اقتصاد خرد توجه بیش��تری نش��ان دهیم تا اقتصاد 
کالن. صفحات متفاوتی طراحی کردیم و تالش کردیم 
همسو با ش��عار روزنامه یعنی »روزنامه ای برای کسب  
و کارآفرینی« به رونق و توس��عه کس��ب و کار ها کمک 
کنیم. فش��ارهای این چند س��ال به طور قطع کیفیت 
این صفحات را با فرازو نشیب های زیادی روبه رو کرده 
است، اما موجب نشده است که روزنامه از رسالت خود 

فاصله بگی��رد. همچنان معتقدیم کس��ب وکار مقدس 
اس��ت و تنها راه ب��رای نجات اقتصاد کش��ور توجه به 
بخش خصوص��ی و کس��ب و کارآفرینی اس��ت. ما هم 
به عنوان یک رس��انه س��عی کردیم و می کنیم تریبون 
بخش  خصوصی و اهالی کس��ب وکار باش��یم و همپای 
کارآفرین��ان زحمتکش کش��ور گام برداریم و نیازهای 
رس��انه ای آنها را برطرف کنیم. امیدواریم که در س��ال 
پنجم به رغم تمام مش��کالت موجود با اتکا به نس��خه 
چاپی روزنامه و س��ایت روزنام��ه بتوانیم این مهم را به 
ش��کل مطلوب تری انجام دهیم. دست همه کسانی را 
ک��ه در این راه به ما کم��ک کردند و یا کمک خواهند 
کرد صمیمانه می فش��ارم و از همه همکاران س��ابق و 

فعلی روزنامه سپاسگزاری می کنم. 

فرصـت امروز: با اجماع کش��ورهای عضو اوپک در 
وین، پایبندی ۱00 درصدی به توافق همکاری اوپک و 
غیراوپک که در نوامبر ۲0۱۶ حاصل شده بود، تثبیت 
ش��د. روز جمعه صدوهفتادوچهارمین نشست اعضای 
اوپک در وین برگزار شد و در پایان، اعضا اعالم کردند 
که توافق قبل��ی اوپک )نوامبر ۲0۱۶( مبنی بر کاهش 
تولید تا سقف یک میلیون و 800 هزار بشکه همچنان 
به قوت خود باقی اس��ت. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران 
نیز پیش از برگزاری نشس��ت اعالم کرده بود که ایران 
با هرگونه افزایش تولید نفت اوپک مخالف اس��ت، زیرا 

بازار با عدم تعادل مواجه نیست. 
به گزارش شانا، بندهای این توافق به این شرح است: 
۱ - تواف��ق هم��کاری کش��ورهای عض��و و غیرعضو 
س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نف��ت )اوپک( برای 
کاه��ش در مجم��وع روزانه یک میلی��ون و 800 هزار 
 بش��که ای )ی��ک میلی��ون و ۲00 هزار بش��که اوپک و

۶00 هزار بشکه کش��ورهای غیرعضو اوپک( همچنان 
معتبر خواهد بود. 

۲ - اعض��ای اوپک و غیراوپک در ماه های گذش��ته 
یک میلیون بیش��تر از میزان تعهد خود کاهش عرضه 
در ب��ازار داش��ته  اند و این بدان معناس��ت که به جای 
یک میلی��ون و 800 هزار بش��که در روز، ۲ میلیون و 
800 هزار بش��که کاهش عرضه صورت گرفته است، به 
گون��ه ای که اکنون میزان تعه��د و پایبندی آنها حدود 

۱50درصد است. 
۳ - بن��ا بر تصمیم نشس��ت ۱۷۴ اعضای اوپک، آن 
دس��ته از اعضا که در توافق حضور داش��ته )به غیر از 
نیجری��ه، لیبی و ای��ران( و بیش از می��زان تعهد خود 
کاهش تولید داده اند، براس��اس سهم تعیین شده خود 
تولید خواهند کرد، به گونه ای که در این شرایط میزان 

پایبندی مجموع اعضای اوپک کاهش می یابد و به رقم 
به ۱00درصد می رسد. 

۴ - در صورت عملی شدن این تصمیم، در عمل روزانه 
یک میلیون بش��که نف��ت بیش��تر وارد بازارهای جهانی 
خواهد شد که این به معنای افزایش تولید نیست و تنها 
به منزله پایبندی ۱00 درصدی به توافق همکاری اوپک 
و غیراوپک است، در همین حال ممکن است امکان روانه 
ش��دن همه این یک میلیون بشکه به بازار وجود نداشته 

باشد و میزان کمتری وارد بازار شود. 
5 - اگر یک��ی از اعضای حاضر در این توافق کاهش 
تولی��د قابل توجهی داش��ته باش��د، ب��رای جبران این 
کاهش تولید با آن کش��ور مذاک��ره و در صورت توافق 

طرف ها، جبران این کاستی انجام می شود. 
 »نفت یک سالح نیست که به عنوان ابزاری سیاسی 
علیه برخی کش��ورها اس��تفاده ش��ود. اوپ��ک هم یک 
سازمان سیاسی نیست و الزم است هرگونه استفاده از 
نفت به عنوان یک سالح یا ابزار علیه برخی کشورها را 
محکوم کند...« این بخش��ی از صحبت های بیژن زنگنه 
وزیر نفت ایران پیش از شرکت در صدوهفتادوچهارمین 
نشس��ت اوپک بود. اشاره زنگنه به تالش های آمریکا و 
برخی کشورها برای اعمال فشار به اوپک برای افزایش 
تولید نفت ب��ود. با این همه، این اولی��ن باری نبود که 
برگزاری نشس��ت اوپک دس��تمایه سیاست می شد، اما 
صدوهفت��اد و چهارمین نشس��ت اوپک ش��اید یکی از 
سیاس��ی ترین این نشست ها بود و ش��کاف کشورهای 
عض��و درباره ادامه طرح فریز نفتی و یا افزایش س��طح 
تولی��د اوپک به این ام��ر دامن زده بود. در یک س��و، 
عربستان به همراه روسیه موافق با افزایش سطح تولید 
نفت و در مقابل، ایران به همراه ونزوئال، الجزایر و عراق 

با افزایش سهمیه تولید اوپک مخالف بودند. 

در هر ح��ال، مالقات اعضای اوپ��ک در وین در روز 
جمعه آخرین تالش برای غلبه بر مخالفت ایران و دیگر 
کش��ورهای مخالف با افزایش تولید نفت بود؛ تالش��ی 
که در نهایت راه به جایی نبرد. براس��اس توافق س��ال 
۲0۱۶ بین اعضای اوپ��ک و تولیدکنندگان غیراوپکی 
نفت، میزان تولی��د نفت کش��ورهای های تولید کننده 
به اس��تثنای ایران و سه کش��ور دیگر کاهش پیدا کرد 
اما پیش از برگزاری نشس��ت روز جمعه، بحث بر س��ر 
افزای��ش تولید یک میلیون بش��که در روز بود. این در 
حال��ی بود که دی��روز پیش از برگزاری جلس��ه اصلی 
اوپک، بیژن زنگنه با همتای سعودی اش درباره موضوع 

نشست به طور خصوصی مذاکره کرد. 
در س��ال ۲0۱۶ کش��ورهای تولیدکنن��ده اوپکی و 
غیراوپک��ی نفت تصمیم به کاهش تولید نفت به میزان 
۱.8 میلی��ون بش��که در روز گرفتند ت��ا بازار نفت پس 
از افت تاریخی قیمت به تعادل برس��د. این تصمیم به 

کاهش تولید نزدیک به یک میلیون بشکه انجامید. 
وزیر نفت عربس��تان پیش از برگزاری نشست گفته 
بود که مش��تریان م��ا با صدای بلند ح��رف می زنند و 
ما باید صدای ش��ان را بش��نویم. اما زنگن��ه وزیر نفت 
ای��ران گفت ک��ه پیش��نهاداتی وجود داش��ته اما بعید 
اس��ت توافقی در نشست حاصل ش��ود. از سوی دیگر، 
برخ��ی گمانه زنی ه��ا بر این اس��اس بود که پیش��نهاد 
عربستان و روس��یه برای افزایش ۱.5 میلیون بشکه ای 
تولید نفت تنها یک تاکتیک بوده اس��ت و هدف آن در 
 نهایت، قان��ع کردن اعضای اوپک ب��ه افزایش 500 تا

۷00 هزار بشکه ای است. با این حال، صدوهفتادوچهارمین 
نشس��ت اوپک روز جمعه در نهایت به توافقی در 5 بند 
مبن��ی بر پایبن��دی ۱00 درصدی ب��ه توافق همکاری 

اوپک و غیراوپک به پایان رسید. 



پ��س از آنکه برج��ام موجب گش��ایش های سیاس��ی و اقتصادی در 
س��ال های گذشته برای ایران شد، حاال سرنوشت برجام با خروج آمریکا 
از آن ب��ه مخاط��ره افتاده و اقتصاد ایران را در ش��وک فرو برده اس��ت، 
چنانچ��ه پ��س از التهاب بازار ارز و س��که در ابتدای امس��ال و در ادامه 
کاهش 80 درصدی ارزش پول ملی و کم رنگ ش��دن سرمایه اجتماعی 
در جامعه ایران، نااطمینانی از آینده، فضای اقتصاد ایران را دربر گرفته 
اس��ت. با این همه، اگرچه اتحادیه اروپا ب��ه دنبال تصمیم دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا در خروج یک جانبه از برجام، با به روزرسانی »قانون 
انس��داد« گام های��ی را برای حفاظت از فعالیت ش��رکت های اروپایی در 
ایران برداشته و س��عی کرده تا سرمایه گذاری شرکت هایش را در ایران 
حفظ کند، اما با این حال شرکت های بزرگ اروپایی ازجمله پژو، توتال 
و. . . تصمی��م به خ��روج از اقتصاد ایران گرفته اند؛ نظیر همان تصمیمی 
که پیش از این در س��ال 9۱ اتخاذ کردند و با اعمال تحریم های آمریکا 

بازار ایران را ترک کردند. 
با این حال، همانطور که عباس عراقچی، معاون سیاس��ی وزیر خارجه 
در تازه تری��ن گفت وگویش با »ی��ورو نیوز« عنوان ک��رده، ادامه حیات 
برج��ام، فداکاری بیش��تر اروپا را می طلبد و بای��د در روزها و هفته های 
آین��ده به نظاره نشس��ت و دید که سرنوش��ت برجام به کجا می رس��د. 
عراقچی در این گفت وگو، برجام را به بیماری در آی سی یو تشبیه کرده 
و از احتمال خروج ایران از برجام خبر داده است. او در عین حال، پای 
ف��داکاری اروپا را ب��رای ادامه برجام به میان کش��ید و گفت: برجام در 
 آی سی یو است، چراکه مهم ترین نقطه تعادل خود را از دست داده است. 
نقطه تعادل آن، خروج آمریکا از برجام بوده است. حال اگر اروپا و دیگر 
امضاکنندگان برجام می خواهند این توافق هس��ته ای را حفظ کنند باید 
فداکاری بیش��تری از خود نش��ان دهند و خصوصاً عدم حضور آمریکا و 

تحریم های دوباره این کشور علیه ایران را جبران کنند. 
به گفت��ه عراقچی، برجام و تحریم ها هیچ��گاه نمی توانند درکنار هم 
بنش��ینند. اغلب مردم ایران امروز به اروپا ه��م اطمینانی ندارند و اروپا 
برای کس��ب اطمینان این م��ردم باید تالش کن��د. ایرانی ها می گویند 
خ��روج آمریکا  از برجام تنها بازی پلیس بد و پلیس خوب اس��ت. نقش 

پلیس خوب  را اروپا بازی می کند. 
او چش��م انداز ادام��ه مذاکرات ب��رای حفظ برجام را روش��ن و مثبت 
ندانس��ت و درباره خواسته های ایران از اروپا گفت: آنچه برای ما اهمیت 
دارد اجرای کامل و تمام عیار برجام اس��ت. ب��رای ما اهمیتی ندارد که 
اروپ��ا چگونه قصد دارد برجام را حفظ و تحریم های آمریکا را دور بزند. 
آنچ��ه برای ما اهمیت دارد حضور و ماندگاری ش��رکت های اروپایی در 

ایران است. آنچه برای ما اهمیت دارد فروش نفت خام است. 
به گفته وی، باید یک ارتباط بانکی بین ما و اروپا باش��د. این موضوع 
با اروپایی هاس��ت تا راه اصلی را پیدا کنن��د. در عین حال، ایران حاضر 
اس��ت برای یافتن راه حل و بس��ته های اروپا برای حف��ظ برجام به اروپا 

کمک کند. 
عراقچی ادامه داد: انتظار ایران به سر آمده است و احتمال خروج ایران 
از برجام در هفته های آینده وجود دارد. نمی توانم بگویم که چش��م انداز 
ادامه مذاکرات با اروپا، روش��ن اس��ت و می تواند ما را به دس��تیابی یک 
بس��ته مش��ترک برای حفظ برجام رهنمون کند. ما همچنان منتظر و 
امیدواریم تا بسته پیشنهادی اروپایی ها مورد رضایت ایران باشد تا ایران 

از برجام خارج نشود. 
100 شرکت اروپایی در راه ایران

سخنان عراقچی اما تنها گمانه زنی روزهای گذشته درباره ادامه حیات 
برجام نبود و هلگا اش��مید، معاون فدریکا موگرینی، مس��ئول سیاست 
خارج��ی اتحادیه اروپ��ا نیز از ورود ۱00 ش��رکت اروپایی به ایران خبر 
داد؛ ای��ن همان چیزی ب��ود که عراقچ��ی در صحبت هایش آن را یکی 
از خواس��ته های ای��ران از اروپا خوان��ده بود، یعنی حض��ور و ماندگاری 

ش��رکت های اروپای��ی در ایران. در همین حال، هلگا اش��مید گفته »به 
زودی ۱00 شرکت وارد مذاکرات کاری با طرف ایرانی می شوند«. او این 
خبر را در دیدار با علی  اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در 
نشست »اسلو فروم« در نروژ بیان کرد و گفت: اروپا مصمم تر از همیشه 
درصدد حفظ برجام است و با ایجاد مکانیزم های ویژه جهت رسیدن به 

این هدف تالش می کند. 
اش��مید به ابت��کار »گفتم��ان سیاس��ی صنایع« ک��ه دربرگیرنده 
مذاکرات تجاری ش��رکت های کوچک و متوس��ط در س��طح اتحادیه 
اروپا با ایران اس��ت، اش��اره کرد و گفت قرار اس��ت ب��ه زودی ۱00 
شرکت وارد مذاکرات کاری با طرف های ایرانی شوند. اشمید امیدوار 
است چارچوب مناسبی برای همکاری با حمایت و مشارکت مستقیم 
اتحادیه اروپا به وجود آید. او درباره س��ازوکارهای مالی و بانکی مورد 
نیاز نیز به تش��ریح آخرین وضعیت موجود پرداخت و اتحادیه اروپا را 
متعهد به یافتن راه حل مناس��ب ب��رای برقراری روابط تجاری و مالی 

با ایران دانست. 
صالحی نیز در نشس��ت »اس��لو فروم« که اولین س��فر اروپایی او بعد 
از خروج آمریکا از برجام اس��ت، از برج��ام، اهمیت آن و لزوم پایبندی 
اروپا به آن سخن گفت، اما از خروج شتابزده برخی شرکت های اروپایی 
از ای��ران گالیه کرد و اقدام اروپا برای بازدارندگی این مس��ئله را کافی 
ندانس��ت. به گفته صالحی، اروپا تاکنون گام های خوبی در جهت حفظ 
برجام برداش��ته، اما در ش��رایط کنونی باید بر نتایج عملی سیاست های 

اعالمی از سوی اتحادیه اروپا تمرکز کرد. 
رئیس س��ازمان ان��رژی اتمی در این دیدار با تأکی��د بر اهمیت درک 
چندصدای��ی در ای��ران، تواف��ق برج��ام را موضوعی ج��دی در مباحث 
سیاس��ی کش��ور عنوان کرد و گفت: برای حفظ برجام نیازمند برآورده 
شدن انتظارات و نیازها و رفع عملی و دائمی تحریم های ظالمانه هستیم 
و ام��کان پایبندی به تعهدات برج��ام همزمان با تداوم تحریم ها به هیچ 

عنوان مورد قبول جمهوری اسالمی ایران نخواهد بود. 

عراقچی در گفت وگو با »یورو نیوز« از احتمال خروج ایران از برجام خبر داد 

برجام در آی سی یو

فرصـت امروز: »مش��کالت بانکی در ایران قابل حل اس��ت و حتی 
قابل مقایس��ه با آنچه دولت ه��ای اروپایی در دهه گذش��ته درگیر آن 
بوده اند، نیس��ت. اما حل نشدن این مش��کالت توسط مسئوالن، بیشتر 
از تحریم ه��ای بین المللی ب��ه اقتصاد ایران، ضرر می رس��اند. برخالف 
وضعیت��ی که در س��ال ۲0۱۲ حاکم بود، بانک ها و ن��ه صادرات نفتی، 

مهم ترین نقطه ضعف نظام اقتصادی ایران را تشکیل می دهند...«
این بخش��ی از تازه ترین گزارشی اس��ت که اندیشکده »واشنگتن« از 
افزایش قیمت طال و دالر در ایران منتشر کرده و معتقد است مشکالت 

بانکی بیش از تحریم ها می تواند به اقتصاد ایران ضرر برساند. 
ای��ن اندیش��کده آمریکایی که تمرکز آن بر سیاس��ت خارجی ایاالت 
متح��ده در خاورمیانه اس��ت، در این گزارش از یک س��و به دو عاملی 
که می تواند باعث افزایش فش��ار تحریم ها از سوی آمریکا بر ایران شود 
پرداخته و از س��وی دیگر، دو عامل دیگری را برمی شمارد که می تواند 

این اقدام مالی علیه ایران را کم رنگ کند. 
به گزارش انتخاب، اندیش��کده »واش��نگتن« در ای��ن تحلیل به قلم 
پاتریک کالوس��ون نوشته است: در زمانی که دولت ترامپ برای تشدید 
تحریم ه��ا در جبهه های مختلف علیه ایران آماده می ش��ود، دو قدرت 
وج��ود دارند که موجب تضعیف اثر هر گون��ه اقدام مالی در این رابطه 
می ش��ود؛ درحالی که دو عامل دیگر نیز در تقوی��ت اثرگذاری این نوع 
اقدامات س��هیم هستند. از ناحیه س��لبی باید گفت ایرانی ها خبرگی و 
کارآزمودگی زیادی در تعامل با تحریم ها دارند و در یافتن راه حل هایی 
ب��رای مقابله با آن، مه��ارت الزم را یافته اند. در این میان، صحبت های 

علنی مس��ئوالن ایرانی مبنی بر آن اس��ت که تحریم ه��ای آمریکا تنها 
می تواند باعث آزار آنها ش��ود، نه فراتر از این و همین مسئله واشنگتن 

را با چالشی جدی مواجه کرده است. 
در ادامه این تحلیل آمده اس��ت: عالوه بر این، ایران از قدرت زیادی 
ب��رای برخورد ب��ا افزایش یا کاهش صادرات نفت خود بهره مند اس��ت. 
تحریم های ش��دید آمریکا در س��ال ۲0۱۲ باع��ث کاهش درآمد ۱۱8 
میلیاردی ایران تا حدود ۶۳ میلیارد دالر شد و پس از آنکه قیمت های 
نفت در س��ال ۲0۱۶ س��قوط کرد، بار دیگر صادرات نفت ایران از 55 
میلیارد دالر به ۲۷ میلیارد دالر رسید. با این حال، ایران با تمام سطوح 
از درآمد های نفتی خود هماهنگ ش��د و توانست تمرکز خود را متوجه 

توسعه برنامه های اتمی اش کند. 
ام��ا باید به دو عامل دیگر اش��اره ک��رد که آثار تحریم ه��ای آمریکا 
را تقویت می کند؛ اول آنکه بس��یاری از ش��رکت ها و موسس��ات مالی 
بین المللی گرفتار بحران های اقتصادی و قواعد سخت گیرانه ای هستند، 
از این رو سیاست های خود را بر دوری از خطرات متمرکز کرده اند. در 
همین راستا بود که پس از اعالم تحریم های آمریکا شرکت های اروپایی 
توتال و میرس��ک از بازار ایران دور شدند؛ آنچه که نشان داد اظهارات 
وزرای خارجه انگلیس، فرانس��ه و آلمان خطاب به پومپئو در خصوص 
اینک��ه تحریم ه��ای ثانویه آمریکا علی��ه ایران مانع از آن می ش��ود که 
اتحادیه اروپا بتواند به تخفیف تحریم های مهم ایران ادامه دهد، بر حق 
بوده اس��ت. با اینکه اروپایی ها از قانون انس��داد برای مقابله با اقدامات 
آمری��کا در رابطه ب��ا تحریم ها گفتند، اما به احتمال زیاد ش��رکت های 

اروپای��ی بیش از آنکه چنین قانونی را اجرایی کنند، به فکر دور کردن 
خود از ایران هستند. 

نکت��ه دوم آنکه معامالت مالی نقطه  ضعف ایران اس��ت و این همان 
بخشی است که هدف اصلی تحریم های آمریکاست. ضعف و شکنندگی 
نظام بانکی ایران و چارچوب آن کاماًل مش��خص نیس��ت، چراکه اغلب 
بانک های ایرانی نیاز به شفاف س��ازی در زمینه اوضاع مالی خود دارند؛ 
آنچه که تنها تعداد کمی از ش��رکت های خاص بنا بر درخواس��ت بانک 

مرکزی مشخص کرده اند. 
با این حال، بانک مرکزی ایران تالش می کند میزان س��ود سپرده ها 
را تا ۱5درصد کاهش دهد؛ امری که بس��یاری از س��رمایه گذاران را بر 
آن داشته است تا متوجه بازار های بانکی خارجی یا بازار های طال شوند 
و همین مس��ئله افزایش قیمت طال و دالر در ایران را به دنبال داش��ته 

است. 
مشکالت بانکی در ایران قابل حل است و حتی قابل مقایسه با آنچه 
دولت ه��ای اروپایی در دهه گذش��ته درگیر آن بودند، نیس��ت. اما حل 
نشدن این مش��کالت توسط مسئوالن، بیشتر از تحریم های بین المللی 

به اقتصاد ایران ضرر رساند. 
برخالف اوضاعی که در س��ال ۲0۱۲ حاکم بود، بانک ها و نه صادرات 
نفتی، مهم ترین نقطه ضعف اقتصادی نظام ایران را تش��کیل می دهند و 
هر اندازه این بانک ها از نظام مالی جهانی دور ش��وند، با دش��واری های 
بیش��تری روبه رو می شوند و جلب اعتماد ایرانی ها جهت سرمایه گذاری 

برایشان دشوار می شود. 

گزارش اندیشکده »واشنگتن« از افزایش قیمت دالر در ایران

مشکالت بانکی بیش از تحریم ها به اقتصاد ایران ضرر می رساند

یادداشت

اوپک و ترامپ

از زمانی که رکس تیلرس��ون، رئیس کل س��ابق ش��رکت اگزون 
موبیل از س��مت وزارت امورخارجه کابینه ترامپ خارج شد به نظر 
می رس��د که درباره بازار نف��ت پرزیدنت ترامپ و متحد او در اوپک 
یعنی عربس��تان سعودی دچار سردرگمی شده اند. از یک طرف آنها 
مایلند که قیمت نفت باال باش��د تا هم تولید شیل اویل و شیل گاز 
)نفت و گاز غیر متعارف( مقرون به صرفه باشد و هم اینکه پیشنهاد 
قیم��ت اولیه عرضه س��هام آرامکو به بازار با قیمت خوبی توس��ط 

عالقه مندان خریداری شود. 
اما، از س��وی دیگر این نگرانی را دارند که ایران در حال حاضر با 
قیمت های فعلی می تواند درآمد خوبی داش��ته باشد و قیمت بنزین 
هم در آمریکا گران است. بنابراین، باید گناه قیمت باالی بنزین در 
آمری��کا را بیندازند گردن اوپک و ترام��پ هم بگوید که می خواهد 
قیمت برای مصرف کننده آمریکایی پایین باش��د و آل سعود هم با 
ماس��ت. اینکه چرا روسیه دارد در این راس��تا با آمریکا و آل سعود 
همکاری می کند هنوز معلوم نیس��ت. دراین شرایط بازار، قیمت ها 

به نفع درآمد های نفتی روسیه است. 
ام��ا برخی معتقدند که روس��یه نظیر چین، که ب��ا برنامه ریزی و 
مذاکرات بین کره شمالی و آمریکا تا حدودی به ترامپ کمک کرد 
تا مسئله ش��رکت های الکترونیکی چینی در آمریکا را حل کند که 
کرد، پش��ت پرده مشغول گفتمان برای گرفتن امتیازی از آمریکا و 

دادن امتیازی به ازای آن است. 
طبیعی اس��ت ک��ه هم خانواده آل س��عود و هم روس��یه در این 
اندیشه باشند که جای خالی ایران در بازار نفت به دلیل تحریم های 
جدی��د آمریکا را پر خواهند کرد و با قیمت پایین تر و فروش حجم 
بیش��تر نفت خام کمبود درآمدها ناش��ی از س��قوط قیمت به دلیل 

افزایش حجم تولید نفت خام جبران خواهد شد. 
از س��وی دیگر هند و چین به عنوان دو کش��ور عمده وارد کننده 
هم نگرانی هایی دارند و با هم مش��غول مذاکره برای تأسیس گروه 
مصرف کنن��دگان عمده برای تأثیر گ��ذاری در بازار علیه تولید کنند 
گان هس��تند. ب��ه این معنی ک��ه در مواقعی با نخری��دن نفت خام 
موجب اش��باع بازار و کاهش قیمت ها ش��وند. چین ب��ا انبار کردن 
۷00 میلیون بشکه نفت خام در ماه مارس ۲0۱8 بازار بورس نفت 
شانگهای را راه اندازی کرد که معامالت نفت خام در این بازار با پول 

چین انجام می گیرد. 
در واقع چین راهی را رفت که حدود دو دهه قبل در دولت هفتم 
و هشتم مهندس زنگنه فکر آن را کرده بود و با تعیین گروهی برای 
مطالعه بورس بین المللی نفت ایران در جزیره کیش برنامه ای برای 
این روزها داشت که متأسفانه در دولت نهم و دهم تغییر مسیر داد، 
معطل ماند و نش��د. درآن روزگار روزنامه های آمریکایی نوشتند که 
چنانچه ایران در این راس��تا موفق ش��ود خطری جدی برای دالر و 

اقتصاد آمریکا به وجود خواهد آمد. 
برخ��ی دیگر معتقدند که اصال اوپک نق��ش مهمی در بازار بازی 
نمی کند و با سیاسی شدن اوپک و بازار نفت ما شاهد دوران تازه ای 
در بازار های بین المللی نفت هس��تیم. آمریکا همانطور که در رابطه 
با ایران قابل لمس اس��ت از دالر و تحریم های دالری و نفتی نظیر 
س��الح های ش��یمیایی و حتی هس��ته ای علیه مردم ایران استفاده 
می کند. شاید حمله ترامپ به اوپک در چارچوب برنامه ای سیاسی 

و جدید است که به طورکلی اوپک از هم پاشیده شود. 

در دوازدهمین همایش بین المللی انرژی که در پژوهش��گاه نیرو 
برگزار شد روز چهارش��نبه ۳0 خردادماه این نظریه مطرح شد که 
ه��م در داخ��ل ایران و هم در خ��ارج باید بازار نف��ت، گاز و انرژی 
غیرسیاسی شود و به اقتصاد انرژی توجه شود. این نظریه هم مطرح 
ش��د که ایران می توان��د در چارچوب یک دیپلماس��ی انرژی نوین 
مبتک��ر یک انقالب انرژی و معرفی س��که انرژی ب��رای تعریف ارز 

جدیدی به منظور دالر زدایی بازار نفت و گاز باشد. 
یکی از س��خنرانان با اش��اره به مش��کالت اقتصادی آمریکا گفت 
وضع دالر و اقتصاد دالری نظیر فردی است که مثاًل دریک تصادف 
اتومبیل مجروح شده است. زخم های ظاهری او درمان شده اند. ولی 
از س��ال ۲008 که بحران شکستن اعتبارات بانکی در آمریکا شروع 
ش��د تاکنون اقتصاد آمریکا دچار خونریزی داخلی است و به همین 
دلیل پرزیدنت ترامپ س��عی دارد جل��وی واردات به آمریکا گرفته 
شود تا از بدهی های خارجی آمریکا که از ۲0 تریلیون در حال فراتر 
رفتن است کمتر شود یا با وضع تعرفه های بیشتر بتواند از شرکای 

اقتصادی اش امتیازاتی بگیرد. 
در هر حال خاندان آل سعود و متحدان عربستان در اوپک دارند 
تیش��ه به ریشه اوپک و آینده خودش��ان می زنند و باید خوب فکر 
کنند که اجرای دس��تور ترامپ آنها را به مسیری خواهد کشاند که 
برای ش��ان جز پش��یمانی ثمری در برنخواهد داشت. ترامپ که زیر 
تعهدات برجامی آمریکا زد، به س��ازمان ملل پشت کرد و بچه ها را 
برای برده داری از والدین ش��ان جدا می کند به آنها هم رحم نخواهد 
ک��رد. آنها به ی��اد بیاورند که اوپک با ابتکار ایران و ونزوئال در عراق 
برای مبارزه و مقاومت در برابر فشار های سیاسی دولی نظیر ترامپ 
به منظور حفظ منافع اقتصاد انرژی کشورهای عضو اوپک در۱9۶0 

میالدی پا به عرصه وجود گذاشت. 
آیا برای آنها بهتر اس��ت که با فش��ار های سیاسی ترامپ و جنگ 
اقتصادی و دالری ترامپ با کش��وری که عضو اوپک اس��ت مبازره 
کنند؟ آنها نباید از تحریم نفتی و دالری ایران خرسند باشند، بلکه 
آنها باید در اتحاد با ایران برای بقای اوپک و مقاومت اوپک در برابر 

ترامپ همکاری کنند، زیرا آینده آنها بهتر تضمین خواهد شد. 
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صدای بلند زنگ های خطر را بشنوید

خری��دن یا نخریدن؟ آیا نخری��دن کاال و امتناع از حضور در بازار 
در کاهش تورم نقش دارد؟ این س��وال مهمی اس��ت که این روزها 
در فضای اقتصادی ایران مطرح اس��ت. چهره های مشهور در شرایط 
کنون��ی از کمپین��ی حمایت کرده اند که علی کریمی، فوتبالیس��ت 
مشهور به راه انداخته است. کمپین نه به خرید به مدت یک ماه اما 
برای بسیاری از مردم این سوال مطرح می شود که آیا کمپین هایی 
از این دس��ت کارایی الزم را خواهد داش��ت؟  پاس��خ به این سوال 
از دو منظر امکان پذیر اس��ت. راه اندازی چنین کمپینی در ش��رایط 
ع��ادی، وقتی یک تولیدکنن��ده یا تولیدکنن��دگان یک محصول و 
خدمت مش��خص، منافع مصرف کننده را نادیده می گیرند می تواند 
موفقیت آمیز باشد. فرض کنید یک شرکت مخابراتی تعرفه خدمات 
خود را ناگهانی باال ببرد، در این شرایط مردم با تحریم این شرکت 
و استفاده از خدمات مشابه دیگر شرکت ها می توانند آنها را وادار به 
عقب نشینی کنند.  حال سوال اینجاست که آیا شرایط ایران عادی 
اس��ت؟ در چنین شرایطی، وقتی همه بازارها دستخوش بی ثباتی و 
افزایش قیمت هس��تند، چطور می توان با راه اندازی کمپین در برابر 

موج گرانی و تورم ایستاد؟
 نه فقط بازار خودرو، که بازار طال و س��که و مسکن و حتی دیگر 
بازارها با هجوم تورم روبه رو ش��ده اند، بخش��ی از این اتفاق ناشی از 
رش��د قیمت ارز است و بخش��ی دیگر نیز ناشی از سودجویی برخی 
تولیدکنندگان. حال در این شرایط می توان وضعیت را مورد واکاوی 
قرار داد. پیش از این نیز کمپین هایی از این دس��ت راه افتاده بود، 
اما نه فراگیری آن در این س��طح ب��ود و نه مقامات دولتی همراهی 
خاصی با آن نشان داده بودند. این بار حتی سخنگوی دولت به این 
کمپین واکنش مثبت نش��ان داده و همین نکته قابل تامل است با 
این حال به نظر می رسد تنها لبخند و همراهی از سوی بدنه دولت 
کافی نباشد و اقدام عملی در این بخش ضرورتی انکارناپذیر است.

ی��ک - با توجه ب��ه باالرفتن نرخ ارز، افزای��ش قیمت تمامی کاالها 
مانند خودرو، طال ، س��که و ... قابل پیش بینی بود. تا اینجای داس��تان 
پذیرفتنی اس��ت اما عدم عرضه خودرو از س��وی خودروس��ازان، عدم 
تحویل خودروهایی که موعد تحویل شان فرا رسیده است و اقداماتی از 
این دست چه سیگنالی را به جامعه می دهد؟ اینجاست که دولت باید با 
تشکیل یک گروه ناظر بی طرف، نسبت به بازرسی دقیق از خودروسازان 
و حتی دیگر تولیدکنندگان اقدام کند تا تورم کنونی دامن زده نشود .

دو - دول��ت باید عملکرد خود را به گونه ای تنظیم کند تا اعتماد 
مردم به س��خنان دولتمردان بازگردد. بی تردید بی توجهی مردم به 
پیام هایی که مقامات و مسئوالن درباره آینده اقتصاد ارائه می کنند، 
اتف��اق خطرناک و قابل بررس��ی اس��ت. دول��ت نبای��د از کنار این 
بی اعتمادی به سادگی عبور کند چراکه در این صورت سیاست های 
ابالغی اش نیز با همراهی مردم روبه  رو نمی شود.  کمپین هایی از این 
دس��ت آالرمی اس��ت که جامعه به دولت می دهد تا به وظایف خود 
به درستی عمل کند، از این منظر اگر آالرم ها به موقع شنیده شوند، 

می توان کارکرد چنین حرکت های اجتماعی را مثبت دانست.

متقاضیان وام اشتغال که چک برگشتی دارند 
بخوانند!

معاون وزیر کار درباره آن دس��ته متقاضیان وام اشتغال روستایی که 
به دلیل داش��تن چک های برگش��تی و بدهی سررسیدشده، موفق به 
دریافت وام اش��تغال نشدند، توضیح داد. عیسی منصوری در گفت وگو 
با ایس��نا، گفت: در راس��تای اجرای طرح اش��تغال روستایی بهمن ماه 
سال گذش��ته ۲5درصد منابع صندوق توسعه ملی برای تخصیص به 
متقاضیان در اختیار بانک های کش��اورزی، توسعه تعاون، پست بانک و 
صندوق کارآفرینی امید به عنوان بانک های عامل توزیع وام قرار گرفت 
و قس��ط دوم اردیبهشت ماه امسال به حس��اب موسسات عامل واریز و 
موجب ش��د تا روند پرداخت وام به متقاضیان با قوت بیش��تری دنبال 
ش��ود. وی درباره ش��رایط پرداخ��ت وام گفت: در بح��ث پرداخت وام 
اش��تغال روستایی، اهلیت و شناسایی مش��تری در بانک مدنظر است 
و بانک مرکزی در این باره دستورالعمل و قوانین سختگیرانه ای اعمال 
می کند، لذا کس��انی که دارای چک های برگش��تی هستند و معوقات 
بانکی دارند نمی توانند از این تسهیالت استفاده کنند. منصوری گفت: 
البته تالش هایی صورت گرفته تا برای دارندگان چک های برگشتی در 
بعضی حوزه ها تسهیالتی فراهم شود که باید دید این کار می تواند در 

حوزه روستایی اجرایی شود یا نه.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار تصریح کرد: در این راستا 
تمهیداتی فراهم کرده ایم که در موارد خاصی این اتفاق بیفتد ولی در 
بخش��ی از حوزه ها امکانپذیر نیست؛ چنانچه در مورد کسی که باالی 
۲5درصد اقساط معوق دارد و نمی تواند اقساط وامش را بپردازد با توجه 
به اینکه اغلب وام ها کوچک هس��تند، عمال امکان پرداخت تسهیالت 
وجود ندارد. گفتنی اس��ت موضوع چک های برگشتی و معوقات بانکی 
یکی از موانع دریافت تسهیالت اشتغال روستایی است که موجب شده 
برخی از متقاضیان وام روس��تایی امکان دریافت تس��هیالت را نداشته 
باش��ند. بیش��تر مدیران عامل بانک ها مش��کالتی نظیر داشتن چک 
برگش��تی و بدهی سررسیدش��ده، عدم مراجعه ب��رای تکمیل مراحل 
دریافت تس��هیالت و ارائه طرح های بدون اولویت و تکراری را از جمله 
دالیل عدم اختصاص تسهیالت اشتغال روستایی به متقاضیان عنوان 
کرده اند. فعاالن کارگری نیز لزوم حل موانع دریافت تسهیالت اشتغال 
روستایی را خواستار شده و تاکید کرده اند که با برداشتن موانع دریافت 
وام، برنامه اشتغال روستایی با سرعت بهتری به اجرا درمی آید؛ به اعتقاد 
آ نها دارندگان چک برگش��تی یا طرح های فاقد توجیه با پاس��خ منفی 
بانک ها برای دریافت وام مواجه ش��ده و بعضا ناچار به گذاشتن وثیقه 

ملکی شده اند.
وزیر کار در روزهای اخیر از پرداخت ۱500 میلیارد تومان تسهیالت 
ب��ه متقاضی��ان خب��ر داد و دلیل عدم اس��تفاده برخ��ی متقاضیان از  
تسهیالت اشتغال را مراجعه نکردن آنها برای تکمیل پرونده درخواست 

وام یا داشتن چک برگشتی و بدهی به نظام بانکی عنوان کرد. 

افزایش قیمت مس��کن در س��ه ماه گذشته، هجوم س��رمایه ها به این 
بازار را در پی داش��ت. رش��د معامالت در بازار نیمه هوش��یار مسکن از 
یک س��و و افزایش قابل توجه قیمت ها از س��وی دیگ��ر، زمینه را برای 
رش��د قیمت مس��کن فراهم کرد، اما این بار به نظر می رس��د معادالت 
پیشین بر این بازار حکمرانی نمی کند چراکه به فاصله کوتاهی، کاهش 
حجم معامالت از سردی تنور این بازار حکایت دارد. بررسی های میدانی 
نش��ان می دهد که حجم معامالت مسکن در بازار تهران با کاهشی قابل 
توجه در دو هفته اخیر روبه رو ش��ده اس��ت؛ کاهش��ی که اعضای صنف 
مش��اوران امالک از آن به عنوان رکود این بازار یاد می کنند. در همین 
زمینه، مهدی س��لطان محمدی، تحلیلگر اقتصاد مسکن در گفت و گو با 
خبرآنالین معتقد است: رش��د قیمت ها در بازار مسکن شهرهای بزرگ 

امری طبیعی و گریزناپذیر است.
او با تاکید بر اینکه توس��عه این ش��هرها، زمین را برای ساخت و ساز 
کمیاب کرده اس��ت، گفت: این وضعیت در بس��یاری از شهرهای بزرگ 
و توس��عه یافته اروپای��ی نیز به چش��م می خورد و تهران نی��ز به عنوان 
بزرگ ترین ش��هر کش��ور از این قاعده مس��تثنی نیس��ت از این رو باید 
پذیرفت که رشد قیمت ها در کل می تواند منطقی باشد و قیمت مسکن 
در ته��ران نیز با همی��ن مولفه ها باالتر از دیگر شهرهاس��ت و فاصله ای 
قابل توجه را حفظ می کند.  این تحلیل در ش��رایطی از س��وی وی ارائه 
می ش��ود که افزایش قیمت مس��کن در برخی مقاطع حالت انفجاری به 
خ��ود گرفته و تجربه جهش قیمت مس��کن در مقاطع زمانی مختلف از 

ذهن ها پاک نشده است.
 امس��ال نی��ز در حالی مس��کن ب��رای قیمت های باالتر ف��رش قرمز 

گس��ترانید که بررسی ها نش��ان می دهد اقتصاد ایران بار دیگر زیر سایه 
تحریم قرار دارد و این انتظار وجود داش��ت در تنگی و سختی قیمت ها 
در کاالهای��ی چون مس��کن دس��تخوش افزایش قابل توجه نش��ود، اما 
س��لطان محمدی می گوی��د لزوما در دوره های تهدی��د قیمت ها در بازار 
مس��کن کاهش نمی یابد چراکه غیرعادی شدن ش��رایط اقتصاد حرکت 
س��رمایه ها را به دنبال دارد و در نتیجه رش��د قیمت ها در بازار مس��کن 
نیز محتمل اس��ت، همان طور که در س��ال ۱۳9۱ نیز در دوره تش��دید 
تحریم ها جهش قیمت مس��کن اتفاق افتاد.  وی می گوید آنچه در بازار 
می گذرد، اتفاقی غیرطبیعی نیست، بازار در حال تطبیق خود با شرایط 
ت��ازه اقتص��ادی، یعنی افزایش نرخ ارز، کاهش س��ود بانکی و همچنین 

جابه جایی سرمایه های سرگردان در بازار است .
رکود زودهنگام رسید

اگر از شمال شهر تهران به سمت مرکز شهر بیایید با انبوه واحدهای 
در حال س��اختی روبه  رو می شوید که دوره ساخت شان کمی طوالنی تر 
از روند معقول است. برخی مشاوران امالک معتقدند این طوالنی شدن 
به باالرفتن هزینه های س��اخت و س��از باز می گردد و رونق زودگذر سه 
ماهه هرچند تنفس��ی مصنوعی برای برخی از آنها محسوب می  شد، اما 

نتوانست تغییر چندانی را ایجاد کند.
از س��وی دیگر به کف رسیدن معامالت در ماه مبارک رمضان اتفاقی 
گریزناپذیر بود که س��نت بازار ایران محسوب می شود . یکی از مشاوران 
امالک در شمال تهران در این خصوص به خبرنگار ما گفت: بازار مسکن 
درگیر بحران پیچیده ای اس��ت. از یک سو هزینه ساخت و ساز افزایش 

یافته و از سوی دیگر معامالت چندانی وجود ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش معامالت در سه ماه گذشته 
نش��انه بازگش��ت رونق به این بازار نیس��ت؟ گفت: در این منطقه رشد 
قیم��ت واقعی اتفاق افتاد، اما واحدهای��ی که با قیمت های باالتر فروش 
رفتند غالبا واحدهایی بودند که بین ۶0 تا ۷0 متر قیمت داش��تند. در 
حقیق��ت هنوز خانه هایی که کمتر از یک میلیارد تومان دارند، حتی در 
شمال شهر برای مردم مطلوبیت ندارند و افراد زیادی قادر نیستند پای 
معامله خانه های میلیاردی بروند. یکی از مشاوران امالک در مرکز شهر 

نیز باال بودن تقاضا برای خانه های کوچک را تایید کرد.
او گفت: درس��ت اس��ت ک��ه در منطقه ی��ک تا ش��ش انبوهی خانه 
میلی��اردی وج��ود دارد، اما این خانه ها با قیمت ه��ای میلیاردی معامله 

نشده اند، بلکه در روند افزایش قیمت ها میلیاردی می ارزند.
عدم کشش بازار واقعی است؟

در عین حال مسئوالن اتحادیه امالک معتقدند که بازار مسکن کشش 
افزای��ش قیمت را ندارد و ت��داوم این وضعیت می توان��د زمینه را برای 

خزیدن دوباره این بازار در الک رکودی فراهم کند.
مس��کن در ۱0 سال گذشته، پس از انفجار قیمت ها در سال ۱۳85 و 
۱۳8۶ با رکودی کشدار روبه رو شد. هرچند در این سال ها قیمت ها روند 
افزایش��ی خود را حفظ کرده اند، اما با این حال نبود تقاضا برای خرید و 
فروش دولت را مجاب کرد که طرح های تشویقی با هدف افزایش قدرت 
خری��د به اجرا بگذارد. با توجه به گفته های مش��اوران امالک در تهران 
به نظر می رس��د رونق حاصل  ش��ده نیز به خانه هایی با متراژ کوچک باز 
می گردد؛ خانه هایی که تقاضای دریافت کنندگان تسهیالت بر آنها بیش 

از سایر متراژها متمرکز است. 

در بازار مسکن چه می گذرد

مسکن دوباره در الک رکود؟

وعده وزارت صنعت مبنی بر اجرای طرح دائمی کارت اعتباری خرید 
کاالی ایرانی با گذشت سه ماه از سال ۱۳9۷ نه تنها اجرایی نشده، بلکه 

وقفه در اجرای این طرح به ۱5 ماه رسیده است.
به گزارش ایس��نا، به  رغم تکلیفی که توسط س��تاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی به منظور 
اج��رای طرح جدید کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی در س��ال ۱۳9۶ 
ابالغ ش��د، اجرای این طرح در سال جاری به مرحله اجرا درنیامد تا در 
نهای��ت محس��ن صالحی نیا - معاون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت - از 

اجرای همیشگی این طرح از سال ۱۳9۷ خبر دهد.
ق��رار بر این بود ک��ه طرح جدید کارت اعتب��اری خرید کاالی ایرانی 
در س��ال جاری با رفع نقایص طرح قبلی که در سال گذشته به مرحله 
اجرا درآمد، توس��ط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی 
اجرایی شود؛ دستوری که توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طبق 

ابالغیه ای به این دو دستگاه ابالغ شد، اما در نهایت عملیاتی نشد.
براس��اس مصوبه س��تاد برنامه ریزی اقتصاد مقاومتی باید طرح جدید 
کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و نیز بانک مرکزی در س��ال ج��اری مدنظر قرار می گرف��ت، چراکه به 
عنوان وظیفه این دو دس��تگاه تعریف شده اس��ت؛ پروژه ای که این دو 
دس��تگاه موظف بودند پس از تهیه، آن را جهت اجرا و ابالغ به تصویب 

سازمان برنامه و بودجه برسانند.
به دلیل مس��ائل و مش��کالت مختلفی که طرح کارت اعتباری خرید 
کاالی ایرانی در س��ال ۱۳95 با آن روبه رو بود و به منش��أ اختالف بین 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی در این بخش تبدیل 
شد، س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصمیم گرفت طرح جدیدی در 

این خصوص مدنظر قرار گیرد که با رفع اش��کاالتی که تولیدکنندگان و 
نیز متقاضی��ان خرید با آن روبه رو بودند، به نحو مطلوب و تحت عنوان 
ط��رح جدید کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی در س��ال جاری اجرایی 
ش��ود. به همی��ن دلیل این تصمیم به تصویب س��تاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی رس��ید و به وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی 
ابالغ شد تا هرچه سریع تر طرح جدید را تهیه و اجرای آن را در دستور 

کار قرار دهند.
به مرور و با گذش��ت زمان مس��ئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و نیز بانک مرکزی در پاس��خ به علت طوالنی ش��دن اجرای طرح جدید 
کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی، مسائل مختلفی را مطرح می کردند. 
پرون��ده طرح کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی در س��ال گذش��ته به 
گونه ای بس��ته ش��د که نه تنها انتقادات عدیده ای به آن وارد آمد که دو 
مجموع��ه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی نس��بت به 
چگونگی اجرای آنچه درخصوص لیست کاالهای مدنظر و نیز تسهیالت 

بانکی معترض بودند.
بنابرای��ن به منظ��ور اجرای طرح جدی��د کارت اعتباری خرید کاالی 
ایران��ی در س��ال ۱۳9۶، وزارت صنعت، معدن و تج��ارت در مردادماه 
سال گذشته پیشنهاد جدیدی را به بانک مرکزی ارائه کرد که به گفته 
مسئوالن این وزارتخانه حتی توسط سازمان برنامه و بودجه اصالح و به 
تایید رس��یده بود، اما در نهایت ای��ن طرح با چکش کاری بانک مرکزی 
هم��راه و قرار بر این ش��د تا بانک مرکزی اق��دام به تهیه طرح جدیدی 
کرده و بر این اس��اس طرح ارائه شده قبلی توسط وزارت صنعت، معدن 

و تجارت مسکوت ماند.
طبق آخرین اظهارات، طرح جدید کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی 

به کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی ارسال و منتظر تایید و تصویب در 
این کمیس��یون بود تا پس از ارائه ب��ه وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
توافق نهایی دو دس��تگاه به س��ازمان برنامه و بودجه ارس��ال شود تا در 
صورت تصویب نهایی طرح جدید کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی به 

مرحله اجرا درآید که در عمل اجرایی نشد.
وعده ای که باز هم عملی نشد

اواخر س��ال گذش��ته بود که محس��ن صالحی نیا-معاون امور صنایع 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت- درخصوص تکلیف ای��ن وزارتخانه و 
بانک مرک��زی مبنی بر عدم اجرای ط��رح کارت اعتباری خرید کاالی 
ایرانی در س��ال جاری طبق ابالغیه س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و 
شخص معاون اول رئیس جمهوری، تصریح کرد که طرح کارت اعتباری 
خرید کاالی ایرانی در حال پیگیری و به دس��تور وزیر صنعت، معدن و 

تجارت کمیته ای در این رابطه تشکیل شده است.
وی در ای��ن خص��وص ادام��ه داد که قرار بر این ش��ده تا طرح کارت 
اعتباری خرید کاالی ایرانی به صورت همیشگی و دائمی اجرا شود و در 
ارتباط با رویه کارت اعتباری، بانک های عامل، نرخ تسهیالت و سقف و 
روش اعطای آن را دس��تورالعملی مدنظر قرار می دهند و تصمیم بر این 
ش��ده که به امضا و تایید بانک مرکزی برس��د تا در نهایت برای ابالغ به 

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شود.
درحالی معاون ام��ور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرای 
دائمی طرح کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی خبر داده است که به رغم 
وقف��ه ۱5ماه��ه در اجرای این طرح هیچ برنام��ه ای تاکنون درخصوص 
زمان و نحوه اجرای طرح مذکور ارائه نش��ده اس��ت و باید منتظر ماند و 

دید که چه تصمیمی در این خصوص اتخاذ خواهد شد! 

آنچه بر طرح کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی در سال 96 گذشت

15 ماه وقفه برای اجرای طرحی ناموفق

آلبرت بغزیان
کارشناس اقتصادی
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مجمع عمومی بیمه پاسارگاد برگزار شد
بیمه پاسارگاد به ازای هر سهم 329.62 ریال 

سود داد
مجمع عمومی عادی ساالنه بیمه پاسارگاد با حضور بیش از 98.۲درصد 
س��هامداران، نمایندگان بیمه مرکزی جمهوری اس��المی ایران و سازمان 
بورس و اوراق بهادار در ساعت ۱5 روز سه شنبه ۲9 خردادماه سال ۱۳9۷ 
در دانشگاه خاتم برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بیمه پاسارگاد، مجمع 
عمومی عادی س��االنه صاحبان سهام بیمه پاسارگاد به ریاست آقای دکتر 
مجید قاس��می رئیس هیأت مدیره این شرکت برگزار شد، آقایان علی اکبر 
امین تفرشی و عباس کفافی به عنوان ناظر و خانم دکتر نعیمیان به عنوان 
منشی جلس��ه، وی را در برگزاری مجمع همراهی کردند و گزارش کاملی 
از فعالیت های ش��رکت در س��ال ۱۳9۶ توس��ط آقای پیروز باستانی عضو 
هیأت مدیره و معاون مالی و اداری بیمه پاسارگاد به سمع و نظر سهامداران 
رسید. گفتنی است، پس از قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت 
صورت های مالی س��ال منتهی به ۲9 اس��فندماه ۱۳9۶ بیمه پاسارگاد به 
تأیید حاضرین در جلسه رسانده شد. تصویب مبلغ ۳۳۱،۶95 میلیون ریال 
سود قابل تقسیم و انتخاب روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتشار 
شرکت از مصوبات مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بیمه پاسارگاد بود.

همچنین براساس عملکرد س��ال مالی ۱۳9۶و صورت های مالی ارائه شده، 
عایدی هر س��هم EPS( ۳۲9.۶۲( ریال تعیین ش��د و مبلغ ۱۳0 ریال به 
صورت سود نقدی برای هر سهم تخصیص یافت. شرکت بیمه پاسارگاد در 
س��ال مالی۱۳9۶ با صدور بیش از ۳ میلیون و ۳8۱ هزار فقره بیمه نامه و 
بیش از ۱۶,۲0۶ میلیارد ریال حق بیمه تولید کرد که این رقم نسبت به سال 
قبل ۴۲.۳درصد افزایش را نشان می دهد. همچنین میزان خسارت پرداختی 
این ش��رکت در س��ال ۱۳9۶ بیش از 5,5۶۲ میلیارد ریال بوده که نسبت 
به سال گذش��ته ۲0درصد افزایش داشته است. براساس آمار، ۲۷.۷درصد 

پرتفوی شرکت مربوط به بیمه  های اتومبیل، ۶۴.۷درصد بیمه های اشخاص، 
۲ درصد بیمه آتش س��وزی، 0.8درصد بیمه بارب��ری، ۳.۶درصد بیمه های 
مسئولیت و ۱.۲درصد مربوط به بیمه های مهندسی، انرژی و سایر بیمه ها 
اس��ت. ضریب خسارت شرکت نیز )بدون احتساب بیمه های عمر و تأمین 
آتیه( در س��ال ۱۳9۶ حدود 8۲.5درصد بوده است. این در حالی است که 
به استناد سالنامه آماری سال ۱۳95 صنعت بیمه که توسط بیمه مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران منتش��ر شده، ضریب خس��ارت بازار بیمه کشور 
در س��ال مذکور برای بیمه های غیرزندگی، معادل 8۳.۶درصد بوده است. 
تصویب صورت های مالی سال ۱۳9۶ ، رشد ۴۲.۳درصدی پرتفوی و ترکیب 
همگون آن، ضریب خس��ارت مناسب، مدیریت آگاهانه بر ترکیب پرتفوی 
بیمه ای ش��رکت از طریق حضور در بازارهای جدید، بررس��ی ریسک های 
پیشنهادی و قبول آنها براساس اصول بیمه گری و مدیریت ریسک، حضور 
موث��ر در بخش های مختلف بیمه های زندگ��ی و غیرزندگی با اتکا به توان 
فنی ش��رکت و رعایت اصول بیمه گری در انتخاب ریس��ک، کوشش برای 
گسترش بیمه های اشخاص )به ویژه بیمه های زندگی( و افزایش سهم این 
بخش در تولید ش��رکت، بازنگری در قراردادهای اتکایی به منظور افزایش 
ظرفی��ت نگه��داری از یک طرف و رعایت صرفه و صالح ش��رکت از طرف 
دیگر، فراهم آوردن تس��هیالت در پرداخت حق بیمه برای بیمه گذاران و در 
عین حال تأکید بر وصول به موقع حق بیمه ها و مطالبات تجاری ش��رکت، 
مدیریت موثر بر وجوه نقد ش��رکت به منظور پرداخت به موقع خس��ارت ها 
و بدهی  ه��ا ، خرید دارایی ها و تجهیزات مورد نیاز و انجام س��رمایه گذاری 
در بخش های س��ودآور و درآمدساز، عملکرد بسیار شفاف بیمه پاسارگاد و 

رضایت سهامداران این شرکت را نشان می دهد.

امیدواری جهان به آینده ارزهای مجازی
ارزهای مجازی که بیش��تر از بین آنها بیت کوین را می شناس��یم در یک 
دهه اخیر با کشف یک الگوریتم ریاضی پا به عرصه اقتصاد جهان گذاشته 
اس��ت. این پول بی پش��توانه و غیرقابل ردگیری هرچند در کشورهایی که 
برق در آن ارزان اس��ت،  به راحتی تولید می ش��ود اما هنوز در زمینه خرید 
و فروش آن موانعی وجود دارد. بانک های مرکزی در بسیاری از کشورهای 
جهان ارزهای مجازی را به رس��میت نمی شناسد چراکه در مورد آنها ثبت 
تحوالت در کار نیس��ت. عدم تشخیص منشأ و مبدأ ارزهای مجازی باعث 
ش��ده نهاده��ا در دنیای مالی عالقه مند به ثبت و ضب��ط جریان پول روی 
خوش به این ارزها نش��ان ندهند. بانک ه��ای مرکزی به دلیل نقض قانون 
پولشویی در ترویج استفاده از ارزهای مجازی با آن مخالفت می کنند، اما در 
بس��یاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهایی که انرژی و نرم افزار در آن 
ارزان است،  تولید بیت کوین طرفدارانی دارد. در سراسر جهان صرافی هایی 
مجاز به خرید و فروش ارزهای مجازی هس��تند و در ازای آن به مشتریان 
دالر و یورو می دهند. بررس��ی های س��ایت آماری استاتیستا نشان می دهد 
که قیمت بیت کوین از س��ال ۲009 یعنی س��ال ایجاد آن تا ژانویه س��ال 
۲0۱۳ پایدار ماند و تقریبا به محدوده ۲0 دالر آمریکا رسید. قیمت ماهانه 
بیت کوین تا اکتبر ۲0۱۳ به ۱98 دالر آمریکا افزایش یافت و در نهات قیمت 
بیت کوین در آوریل ۲0۱۷ به ۱9۳9 دالر آمریکا رس��ید. میزان بیت کوین 
از س��ال ۲009 به بعد به طور ماهان��ه افزایش پیدا کرد و در مارس ۲0۱8 
به ۱۷ میلیون رس��ید. تا آوریل ۲0۱8، ۲ هزار و ۶۶8 خودپرداز بیت کوین 
در سراس��ر جهان برقرار بود و بیش��ترین آمار خودپرداز ارز مجازی متعلق 
به ایاالت متحده آمریکا بود. کانادا،  اس��ترالیا،  انگلستان و اسپانیا به ترتیب 
،۴۲0 ۱۳۶ ، ۱۱۶ و ۴0 خودپ��رداز بیت کوی��ن دارند ب��ا این وجود اما هنوز 
نگرانی های زیادی در مورد دادوستد آنالین ارزهای مجازی به دالیل امنیتی 
وجود دارد با این حال در آخرین اظهارنظر لوید بالکفین، مدیرعامل شرکت 
گلدمن ساکس نسبت به آینده بیت کوین خوشبینانه صحبت کرده است. 
به گفته بالکفین زمانی با حمایت دولت ها مردم از طال به پول بی پش��توانه 
و اعتب��اری روی آورده ان��د و آینده ای که در آن ارزهای رمزنگاری ش��ده به 

رسمیت شناخته شود،  دور از ذهن نیست. 

بیمهنامه

کاهش نرخ سود بانکی در اواسط سال گذشته باعث خروج بسیاری از 
س��رمایه ها از بانک ها شد؛ سرمایه هایی که برخالف تصور سیاستگذاران 
ب��ه حوزه ه��ای مولد اقتصادی وارد نش��د، بلکه در بازاره��ای ارز و طال 
سرازیر شد و در انتهای همان سال نیز التهاباتی را در بازار ارز و طال به 
همراه داشت. البته همین التهابات موجب شد تا سرانجام بانک مرکزی 
به صورت موقت نرخ سود بانکی را تا ۲۲درصد افزایش دهد؛ اتفاقی که 
نه  تنها موجب بازگش��ت سرمایه ها به همان سرعت به بانک ها نشد، بلکه 
بخش��ی از این س��رمایه به بازار خاموش مسکن س��رایت کرد و موجب 
گرانی نس��بی مس��کن ش��د. طبق آخرین خبرها از بورس تهران هم به 
نظر می رسد که زنگ ورود سرمایه ها به بازار سرمایه نیز به صدا درآمده 

است.
در همین زمینه، یک اس��تاد دانشگاه با اشاره به وضعیت حال حاضر 
س��رمایه ها در بازار سرمایه، گردش این سرمایه ها در بازارهای موازی را 
در نهای��ت موج��ب افزایش تورم در همه حوزه ه��ا ارزیابی کرد. محمود 
باغجری، اس��تاد دانشگاه ش��هید بهش��تی در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینک��ه در حال حاض��ر حجم نقدینگی در ایران به ش��دت افزایش پیدا 
کرده اس��ت، گفت:  این افزایش حجم نقدینگی از سال اول دوره ریاست 
جمهوری حس��ن روحانی وجود داش��ت، اما تیم اقتصادی دولت در آن 
زمان با اعمال تغییراتی در افزایش نرخ س��ود بانکی ش��کل نقدینگی را 
از پول به ش��به پول تغیی��ر داد و به همین خاطر س��رعت گردش پول 

کاهش پیدا کرد.

این اقتصاددان با اشاره به تغییرات نرخ سود بانکی در دوره دوم دولت 
حسن روحانی، اظهار کرد: در مرحله دوم ریاست جمهوری اما به دلیل 
وضعیت نامناسب سوددهی بانک ها، نرخ سود سپرده ها کاهش پیدا کرد 
که همین مس��ئله باعث شد تا سیل نقدینگی در بازار سرمایه به جریان 
در بیاید. این س��یل سرمایه ای تا حاال در مسیر حرکت خود از بازارهای 
ارز، س��که و مس��کن عبور کرده و حاال وارد فضای بورس هم ش��ده و 
موجب رشد ش��اخص های این حوزه شده است که به نظر می رسد این 

رشد کماکان ادامه پیدا کند.
باغجری با اش��اره به آمارهایی که نش��ان می دهند بیشتر سپرده های 
بلندمدت بانکی متعلق به تنها ۱0تا ۲0درصد از س��پرده گذاران اس��ت، 
ادامه داد: به دلیل مس��ائل مربوط به ع��دم توزیع عادالنه درآمدها عده 
قلیلی در کشور صاحب درآمد هستند. این سرمایه داران که سرمایه های 
عظیم��ی در اختی��ار دارند با اس��تفاده از رانت ه��ای اطالعاتی یا دانش 
اقتصادی مرتبا در حال گرداندن س��رمایه های خود در بازارهای مختلف 

هستند.
این اس��تاد دانش��گاه با تاکید بر اینکه بازارها در بلندمدت به موازات 
یکدیگر رشد می کنند، اظهار کرد: بازارهای مسکن، طال، ارز، بازار سهام 
و خودرو در بلندمدت به موازات همدیگر رش��د خواهند کرد. این حجم 
از نقدینگی مدام در حال تغییر زمین بازی است؛ به صورتی که ابتدا به 
بازار امالک، س��پس بازار ارز و سکه و سپس خودرو می رود و در نهایت 

همه بازارهای دیگر را هم تحت الشعاع قرار خواهد داد.

وی با بی��ان اینکه در آین��ده ای نزدیک احتماال ش��اهد تغییراتی در 
قیمت ها خواهیم بود، اضافه کرد: در بلندمدت و در حدود دو تا سه سال 
دیگ��ر تمام بازارها خود را با کانال های جدید قیمتی وفق خواهند داد و 
این افزایش واحدهای قیمت��ی در نهایت برای خدمات و کاالهای دیگر 
هم اتفاق خواهد افتاد. برای مثال برخی شرکت ها در بورس که افزایش 
قیمت را تجربه می کنند قیمت محصوالت ش��ان باال می رود و به همین 
ترتیب تمام ش��رکت ها قیمت های خود را اصالح خواهند کرد و احتماال 

تورم سنگینی را تجربه خواهیم کرد.
این اقتصاددان با اشاره به وضعیت اقتصاد کشور در سال ۱۳9۱، بیان 
کرد: در آن سال هم به همین ترتیب با افزایش قیمت در بازارهای ارز، 

سکه، بورس و مسکن به تدریج بر همه بازارها اثر گذاشت.
باغجری در توضیح اینکه تفاوت ش��رایط اقتصادی کش��ور در دوران 
تحریم ه��ای آمریکایی در حال حاضر با تحریم های قبل از برجام در چه 
چیزی اس��ت، اظهار کرد: واقعیت این اس��ت که اقتص��اد ایران در حال 
حاضر به خاطر همان تحریم های قبلی مانند یک بیمار است که مجددا 
دچار یک بیماری بس��یار س��نگین تر شده اس��ت؛ ضمن اینکه پیروزی 
دولت روحانی باعث ش��د تا بازارهای داخل��ی و نهادهای بین المللی به 
خاط��ر س��یگنال های مثبتی ک��ه از دولت جدید گرفت��ه بودند همگی 
فش��ارهای خ��ود را متوقف کنن��د، در حالی که چنی��ن اتفاقی در حال 

حاضر پیش بینی نمی شود. 

سیل نقدینگی و تغییر زمین بازی

با وجود سیاس��ت هایی که بانک مرکزی در پایان س��ال گذشته برای 
ج��ذب نقدینگی از بازار به اجرا درآورد، باز هم میزان افزایش حجم آن 

در مقایسه با ماه های قبل قابل توجه است.
به گزارش ایسنا، آخرین آمارها از این حکایت دارد که حجم نقدینگی 
در پایان س��ال گذشته به ۱5۳0هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. 
این رقم در مقایسه با فروردین همان سال که ۱۲۶۴هزار میلیارد تومان 
ثبت شده بود بیش از ۲80 هزار میلیارد تومان افزایش را نشان می دهد. 
روند رو به رش��د نقدینگی طی س��ال های گذشته برای سال ۱۳9۶ نیز 
تکرار شد و البته سرگردانی آن در برخی ماه ها موجب حرکت به سمت 

بازارهای غیرمولد از جمله ارز و سکه شد.
در نیمه دوم سال گذش��ته بازار ارز و سکه دچار نوسان قابل توجهی 
ش��د و قیمت دالر به گون��ه ای افزایش پیدا کرد که تا اواخر اس��فند به 
5000 تومان رس��ید و س��که نیز ت��ا مرز ۲میلیون توم��ان پیش رفت. 
افزای��ش مبادالت و همچنین ایجاد نوس��ان و هیجان در این بازارها که 
ب��ه دلیل افزایش تقاضا در آن ش��کل گرفت از جمله مس��ائلی بود که 
کارشناس��ان تاکید داشتند دالیل عمده آن رشد بی رویه نقدینگی و در 
نهایت کاهش نرخ س��ود بانکی بوده اس��ت. کاهش نرخ س��ود بانکی در 
ش��هریورماه سال گذشته به دستور بانک مرکزی به اجرا درآمد که خود 
عاملی ش��د برای اینکه مردم با توجه به نوس��انی که در بازار ارز وجود 
داشت بخواهند برای سودآوری بیشتر به سمت این بازار حرکت کنند.

در نهای��ت بانک مرکزی تصمیم گرفت برای جذب نقدینگی و اعمال 
کنترل بر بازار ارز دو سیاس��ت را در دس��تور کار قرار دهد. از س��ویی 

پیش فروش س��که را در بهمن ماه شروع کرد تا با ایجاد شرایط جذاب و 
خرید از سوی مردم بخشی از نقدینگی را به سمت بانک مرکزی بکشاند 
و از سوی دیگر اقدامی انجام داد که چندان قابل پیش بینی نبود و طی 
آن، دو هفته پیش فروش اوراق گواهی س��پرده را با س��ود ۲0درصد در 
بانک ه��ا عملیاتی کرد که نرخ س��ود آن 5درصد باالت��ر از نرخ معمول 

۱5درصد شبکه بانکی برای پرداخت به سپرده ها بود.
بان��ک مرک��زی اخیرا اعالم کرد ک��ه حدود ۱0 ه��زار میلیارد تومان 
س��که پیش فروش کرده اس��ت اما به هر حال بخش قابل توجهی از این 
پیش فروش در فروردین ماه ثبت ش��د که س��که های با سررس��ید های 

مختلف در ویترین فروش قرار گرفت.
گرچه تصورات بر این بود که با افزایش 5درصدی س��ود بانکی، جذب 
سپرده باالتر رفته و بازار ارز تا حدی از نوسان بیفتد، اما با وجود اینکه 
۲۴0 هزار میلیارد تومان اوراق گواهی س��پرده با سود ۲0درصد فروش 
رفت، این مبلغ عمدتا به س��پرده های قبلی مردم در بانک ها اضافه ش��د 
که حاال نرخ سودش��ان ۲0درصد ش��ده بود. این شرایط موجب افزایش 
هزینه پول در بانک ها ش��د؛ به گونه ای ک��ه این افزایش 5درصدی نرخ 
س��ود بانکی برای این ۲۴0هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته بیش از 
۱۲ هزار میلیارد تومان اختالف ایجاد کرد که در نهایت به ضرر بانک ها 
تمام ش��د؛ چراکه در س��وی مقابل، نرخ سود تسهیالت که تامین کننده 
هزین��ه بانک ها اس��ت ۱8درصد باقی ماند که ۲درصد پایین تر از س��ود 

سپرده بود.
هرچند رشد نقدینگی در انتهای سال گذشته تا حدی طبیعی بود، اما 

آمارهای جدید بانک مرکزی  موید آن است که با طرح های اجرایی  شده 
نیز نقدینگی چندان جذب نش��د؛ به گونه ای که مقایس��ه اختالف بین 
افزایش نقدینگی در ماه های مختلف سال گذشته نشان می دهد که این 
رقم در فاصله بهمن  و اس��فند پارس��ال به طور قابل مالحظه ای افزایش 
داشته و از بهمن ماه که حدود ۱۴89میلیارد تومان بوده تا اسفندماه که 
به ۱5۳0 هزار میلیارد تومان می رس��د، بالغ بر  ۴0 هزار میلیارد تومان 
رشد داشته است. در حالی که این رقم در فاصله بین سایر ماه های سال 

گذشته بین ۱5 تا ۲5 هزار میلیارد تومان بوده است.
تغییرات نقدینگی در 12 ماه سال 1396

حجم نقدینگی )هزار میلیارد تومان( دوره زمانی 
۱۲۶۴ فروردین 
۱۲89 اردیبهشت 
۱۳۱۴ خرداد 
۱۳۳۳ تیر 
۱۳۶۶ مرداد 
۱۳89 شهریور 
۱۴0۳ مهر 
۱۴۲۴ آبان 
۱۴۴5 آذر 
۱۴۶۳ دی 
۱۴89 بهمن 
۱5۳0 اسفند 

تغییرات نقدینگی در 12 ماه سال 96 نشان می دهد

سکه و سود هم به داد نقدینگی نرسید

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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کارنامه سه ماهه بازار سهام نشان داد
درخشش بورس در بهار 97

به��ار 9۷ ب��ا طراوت و تازگی خاصی برای ب��ورس تهران به پایان 
رس��ید و سه ماهه ابتدایی س��ال، به عنوان برگ زرین کتاب تاریخ 
بازار س��رمایه ثبت ش��د. در این مدت، بورس تهران توانس��ت برای 
نخستین بار به شاخص کل شش رقمی دست یابد، موضوعی که در 

طول سال ها فعالیت این بازار بی سابقه بود. 
به گزارش سنا، پرونده سه ماه فعالیت بورس تهران روز چهارشنبه 
گذشته در حالی بسته شد که این بازار توانست به مدد چرخش در 
نیمه دوم خرداد بازدهی بیش از ۱۳درصد را به ثبت برس��اند. بازار 
س��هام همچنین در این مدت توانست با کانال شکنی های متعدد به 
کانال ۱09 هزار واحد وارد ش��ود. ارزش معامالت بازار سهام نیز در 
این مدت توانس��ت رکورد جدیدی را به ثبت برساند و به بیشترین 

رقم از روزهای ابتدایی سال 9۴ برسذ. 
طی س��ه ماه اخیر تحوالت زیادی در زمینه سیاسی – اقتصادی، 
ب��ورس را تحت تأثیر ق��رار داد؛ تحوالتی که هرک��دام به نوع خود 
س��یطره ابهامات را در بازار افزایش داده بود. با این وجود در نهایت 
ای��ن بورس تهران بود که با عبور پرقدرت از تمام این ریس��ک ها و 
کاهش ابهامات توانس��ت روزهای دلنشین س��رمایه گذاری را برای 

بازیگران این بازار رقم بزند. 
بی اعتنایی به خروج آمریکا از برجام

یکی از موضوعات بس��یار مهم سه ماهه نخست سال برای اقتصاد 
ایران و بازار س��رمایه، در خصوص برج��ام و اظهارات ترامپ در این 

مورد بود. 
بورس که س��ال جدید را با حرکتی صعودی آغاز کرده بود، تحت 
تأثی��ر ابهام در خصوص س��رانجام برجام، وارد فاز انتظاری ش��د و 
با حرکتی آرام نخس��تین ماه س��ال را به پایان رس��اند. با این حال، 
ترامپ در اوایل اردیبهش��ت تصمیم آمری��کا مبنی بر خروج برجام 
را اعالم کرد. درحالی که بس��یاری پیش بینی افت شاخص را در آن 
دوره داش��تند، اما بورس تهران ش��اهد آغاز دور جدیدی از فعالیت 
س��هامداران ش��د. بعد از اعالم خبر خروج آمریکا از برجام، حمایت 
دیگر کش��ورها به خصوص اروپا از این معاهده باعث شد سهامداران 

در فضای مثبت به فعالیت خود ادامه دهند. 
اما دیگ��ر موضوع مهم اقتصادی در خص��وص روند صعودی نرخ 
دالر در بازار داخلی بود. دالر که در فروردین ماه به محدوده قیمتی 
۶هزار تومان رسیده بود، دولت را برآن داشت تا نرخ ۴ هزار و ۲00 

تومان را به عنوان رقم واحد اعالم کند. 
افزایش نرخ دالر از ماه های پایانی س��ال 95، برای ش��رکت های 
ص��ادرات محور بورس��ی با افزایش درآمد همراه ب��ود. با این وجود، 
با اعالم تک نرخی ش��دن ارز از س��وی دولت، بار دیگر این ابهام به 
وجود آمد که سیاس��ت تعیین نرخ ارز این ش��رکت ها به چه نحوی 

مشخص می شود. 

رکورد تاریخی با کانال شکنی متعدد
بر اس��اس آمارها، بورس تهران در سه ماهه ابتدایی سال بازدهی 
بیش از ۱۳درصد را به ثبت رس��انده اس��ت که عمده این رش��د در 

روزهای پایانی خرداد به ثبت رسیده است. 
همانطور که گفته شد بورس سال جدید را با روندی صعودی آغاز 
کرد، اما در ادامه تحت تأثیر تحوالت برجام و سیاس��ت های جدید 

ارزی با آرامش بیشتری به فعالیت خود ادامه داد. 
ام��ا با اظهارنظر ترام��پ در خصوص برجام و تا حدودی ش��فاف 
ش��دن فضای ارزی کش��ور، آنچه به وضوح مش��اهده ش��د افزایش 
تقاضای س��هام از س��وی بازیگران بازار بود. رشد شاخص در اواسط 
اردیبهشت ماه در حالی صورت گرفت که عمده تقاضای سهامداران 
در نمادهای کوچک مش��اهده ش��د. گواه این نکته نیز بازده مثبت 

شاخص هم وزن در دومین ماه سال بود. 
بر همین اس��اس، شاخص هم وزن توانس��ت با رشدی بیش از ۴ 
درص��د به کار خود خاتمه دهد. تقاض��ای خرید آن دوره که عمدتا 
از س��وی سهامداران عمده آغاز و به س��هامداران خرد سرایت کرد، 
فض��ای بورس ته��ران را با چرخش قابل مالحظ��ه ای همراه کرد و 

زمینه ساز تحوالت چشمگیر خردادماه بورس شد. 
شاخص کل که در آخرین روز اردیبهشت در میانه های کانال 95 
هزار واحدی به کار خود پایان داده بود، در نخستین روزهای خرداد 

نیز با نوسان های محدود به کار خود ادامه داد. 
به طور س��نتی، ش��روع خرداد با افزایش ترافیک برگزاری مجامع 
ش��رکت ها همراه می ش��ود. از این رو بازیگران ب��ازار طی این مدت 
اس��تراتژی خری��د خود را ب��ا نتایج این مجامع تخمی��ن می زنند و 
ای��ن موضوع یکی از دالیل رون��د آرام بازار در هفته های اول خرداد 
ب��ود، اما این روند دوام چندانی نداش��ت و بورس تهران تحت تأثیر 
تحوالت اقتصاد کالن در حوزه ارز و سکه و همچنین روند بازارهای 

جهانی توانست با گشایش های بسیاری همراه باشد. 
در روز ۲۳ خرداد نماگر بورس تهران توانس��ت با جهش بی سابقه 
۲هزار و ۷۶8 واحدی، س��ه کانال ش��کنی متوالی در یک روز داشته 
باش��د. ش��اخص بورس در آن روز توانس��ت به رقم 99 هزار و ۱۴۶ 
واحد برسد و رکورد تاریخی جدیدی را به ثبت برساند. اما این پایان 
ماجرا نبود و در روز های بعد نیز این رکوردشکنی ها ادامه داشت تا 
جایی که طی شش روز معامالتی همراه با ۱0 کانال شکنی، بازدهی 
بورس به بیش از ۱0 درصد رس��ید. به این ترتیب نماگر شاخص در 
آخرین روز فصل بهار در کانال ۱08هزار و 8۷۲ واحدی آرام گرفت 

و بدین ترتیب فصل طالیی بازار سرمایه رقم خورد. 

نماگربازارسهام

حدود سه میلیون نفر از مردم به امید دریافت سود بیشتر و با پذیرش 
ریسک باال در موسسات مالی و اعتباری بحران زده سپرده گذاری کرده اند 
اما اکنون که ریس��ک آنها به ضرر منتهی ش��ده اس��ت، مسئولیت را به 
دوش دولت انداخته اند و دولت نیز خس��ارت آنها را از جیب همه مردم 
ایران پرداخت کرده اس��ت؛ چنانچه به تازگی با تصمیم کمیته منتخب 
سران سه قوه و برنامه ریزی بانک مرکزی، پرداخت تا سقف ۱0 میلیارد 
ریال به س��پرده گذاران موسسات غیرمجاز در بانک ها و موسسات عامل 
آغاز ش��ده اس��ت.  در این ارتباط، عباس عبدی، جامعه ش��ناس و فعال 
سیاسی با بیان اینکه بحران بازارهای غیرمتشکل پولی قابل تکرار است، 
به مردم توصیه کرد به صرف اینکه یک بانک س��ود بیش��تری می دهد، 

سپرده گذاری نکنند. 
عب��دی در گفت وگو ب��ا ایرنا درب��اره ترکیب س��پرده گذاران در بازار 
غیرمتش��کل پولی گفت: بخشی از آنها افرادی بوده اند که پول اندکی را 
در اختیار داشتند و می خواستند از همان پول اندک، سودی را به دست 
بیاورند و به عنوان کمک خرج زندگی از آن اس��تفاده کنند. البته بخش 
دیگر، کس��انی بوده اند که می خواسته اند وام بگیرند اما از آنجا که نظام 
بانکی ما پاسخگوی نیازهای ُخرد مردم نیست و به راحتی وام نمی دهد، 
به موسس��ات مالی و اعتباری رجوع کرده اند تا مبلغی را س��پرده گذاری 
کنند و پس از مدت مش��خصی، معادل همان مبلغ یا حتی دو تا س��ه 

برابر آن را وام بگیرند. 
به عقیده این جامعه شناس، بخش سوم نیز کسانی هستند که دارایی 
یا س��رمایه قابل توجهی را در اختیار داش��ته  یا فروخته و تبدیل به پول 
کرده و س��پرده گذاری در این موسس��ات را، راه س��اده ای برای دریافت 
س��ود باال تش��خیص داده اند. برای مثال، پس از اینکه بازار مسکن برای 
مدت��ی دچار رکود ش��د، عده ای خانه خود را فروختند و در موسس��ات 
مالی و اعتباری س��پرده گذاری کردند. ی��ا افرادی که واحدهای تولیدی 
آنها به دلیل مش��کالت تولید، س��وددهی کافی نداشت، تصمیم گرفتند 
کارخانه های خود را بفروش��ند و با سپرده گذاری در این موسسات، سود 
قاب��ل توجهی را دریافت کنن��د. بنابراین می توان گف��ت تنوع طبقاتی 

سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری زیاد است. 
عبدی اف��زود: با این حال، مطالعات موجود نش��ان می دهد حتی آن 
دس��ته از س��پرده گذارانی که پول های کالن داش��ته اند، عموماً نوکیسه 

هس��تند؛ زیرا دارندگان س��رمایه های اصیل از چنی��ن روش هایی برای 
کس��ب سود استفاده نمی کنند و متوجه عوارض آن هستند. عده ای نیز 
احیاناً با اهدافی مانند پولش��ویی به س��پرده گذاری در موسسات مالی و 
اعتباری غیرمجاز اقدام کرده اند و مواردی نیز وجود دارد که برخی افراد 
با جمع آوری پول های دیگران به س��پرده گذاری پرداخته اند و بخشی را 
خود برداش��ته و بقیه را به دیگ��ران داده اند و حاال با بحران عظیمی که 

پیش آمده، به افراد زیادی بدهکار شده اند. 
این جامعه شناس با یادآوری اینکه حدود سه میلیون نفر در موسسات 
مال��ی و اعتباری غیرمجاز س��پرده  گذاری کرده و اکن��ون دچار بحران 

شده اند، گفت: این افراد باید مسئولیت کار خود را بپذیرند. 
وی یادآور ش��د: م��ردم حتی موقعی که می خواهند پ��ول خود را در 
 بانک ه��ای رس��می و معتبر بگذارن��د، تحقیق می کنند ک��ه کدام بانک

- مثاًل از نظر اعتبار یا ارتباط با ش��غل یا نزدیکی به محل کار و س��کونت- 
مناس��ب تر اس��ت اما به نظر می رسد س��پرده گذاران این موسسات، در 
این باره تحقیق نکرده اند و تنها به دلیل تبلیغ و بازاریابی این موسس��ات 
یا توصیه دوستان و آشنایان دست به ریسک بزرگی زده اند که نهایتاً در 
تجربه اقتصادی مردم ایران، خس��ارت س��نگینی را به بار آورد. در واقع، 
آنها در ازای دریافت سودهای غیرمتعارف، ریسک بزرگی را پذیرفته اند 
و با خوش بینی وارد کاری شده اند که اطالع کافی درباره آن نداشته اند. 
عبدی خاطرنش��ان کرد: اگر چه حدود س��ه میلیون س��پرده گذار در 
موسس��ات مالی و اعتباری، رقم قابل توجهی اس��ت، اما در مقایس��ه با 
۲0 یا ۳0 میلیون نفری که دارای حس��اب بانکی هستند، آنقدرها زیاد 
نیس��ت. ضمن اینکه بخش زیادی از این سه میلیون نفر نیز مبالغ کمی 

را سپرده گذاری کرده بودند و دچار خسارت سنگین نشده اند. 
این جامعه ش��ناس تأکید کرد: موسس��ات مالی و اعتباری غیرمجاز با 
توجه به اینکه در همه جا ش��عبه  داش��تند و سر و شکل شعبه های شان 
گاهی از شعب بانک های دولتی نیز جذاب تر بود، این فکر را در عده ای از 
مردم به وجود آوردند که حتماً پشت  آنها به جایی گرم است و از همین 
رو بدون این که متوجه ریسک های موجود باشند، اقدام به سپرده گذاری 
کردند؛ هرچند که نمی توان مس��ئولیت دولت ب��ه معنی عام آن، یعنی 

State را در این ماجرا نادیده گرفت. 
عبدی در پاسخ به این پرسش که آیا این تجربه ناگوار در آینده قابل 

تکرار اس��ت یا خیر، گفت: حتماً قابل تکرار اس��ت؛ زیرا مردم به سرعت 
گذشته را فراموش می کنند که البته امری طبیعی است. 

وی تأکید کرد: همین االن هی��چ تضمینی وجود ندارد که بانک های 
رسمی موجود ورشکسته نشوند، اما مردم به جای اینکه درباره وضعیت 
بانک ه��ا تحقیق کنند، س��پرده های خود را به بانکی می برند که س��ود 

بیشتری می دهد و به مسائل دیگر توجه نمی کنند. 
این فعال سیاس��ی افزود: اینکه بانک ه��ا دارای مجوز فعالیت از بانک 
مرکزی هس��تند، بدین معنی نیست که همگی عملکرد یکسان دارند و 

بقای همه آنها از سوی بانک مرکزی تضمین شده است. 
وی ای��ن مثال را مط��رح کرد که وزارت صنایع نیز به خودروس��ازان 
مختلف مجوز تولید داده است و همه خودروها با مجوز تولید می شوند، 
ام��ا مردم می دانند که وقتی قیمت ی��ک خودرو، نصف قیمت خودروی 
دیگ��ر اس��ت، حتماً کیفی��ت و امنیت پایین ت��ری دارد. پ��س یا آن را 
نمی خرند یا اگر خریدند، ریس��ک خرابی یا آسیب جانی هنگام تصادف 

را می پذیرند. 
عب��دی خاطرنش��ان ک��رد: در نظام بانک��ی نیز بانک ها ب��رای جذب 
س��پرده  های مردم رقابت می کنند و درصدهای مختلفی سود می دهند. 
این سپرده  گذاران هس��تند که ابتدا باید درباره وضعیت بانک ها تحقیق 
کنند و دیگر اینکه ریس��ک س��پرده گذاری را مانند ریس��ک هر فعالیت 

اقتصادی دیگر بپذیرند. 
این جامعه شناس گفت: فراموش نکنیم بزرگ ترین سوء استفاده مالی 
در آمریکا به همین شیوه انجام شد و »برنارد میدوف« ۶5 میلیارد دالر 
پول مردم را گرفت و در پایان فقط کمتر از چند میلیارد توانستند از او 
بگیرند و حتی بیش از ۱0 میلیارد از گیرندگان س��ودهای قبلی گرفتند 

و به سپرده گذاران دادند و دولت آمریکا هیچ مسئولیتی را نپذیرفت. 
عب��دی در جمع بن��دی س��خنان خود گفت: همیش��ه ع��ده  ای پیدا 
می شوند که ریسک سودهای باال را می پذیرند و در موسسات نامطمئن 
س��پرده گذاری می کنن��د، اما وقتی ریس��ک آنها به ضرر منتهی ش��د، 
مس��ئولیت را به دوش دولت می اندازن��د؛ چندان که در بحران اخیر نیز 
خسارت س��پرده  گذاران موسس��ات مالی و اعتباری از جیب همه مردم 
ایران پرداخت ش��د و همه مردم ضرر اقدامات نس��نجیده آنها را متقبل 

شدند. 

آسیب شناسی ترکیب سپرده گذاران موسسات غیرمجاز از نگاه عباس عبدی

بحران بازار غیرمتشکل پولی قابل تکرار است

مدیرعامل بورس کاال ضمن تش��ریح برنامه راهب��ردی این بورس در 
س��ال  ج��اری گفت افق چش��م انداز بورس کاال تبدیل ش��دن به مرجع 
قیمت گذاری کاالهای اساسی و مواد اولیه واسطه ای در منطقه و یکی از 
گزینه های اولویت دار تولیدکنندگان برای تأمین مالی و پوشش ریسک 

تجاری است. 
حام��د س��لطانی نژاد در گفت وگو با تس��نیم با مقایس��ه توزیع ارزش 
معامالت به تفکیک بازارها در س��ال ۱۳9۶نسبت به سال 95 گفت: در 
س��ال مالی گذشته سهم بازار مشتقه در حالی به 5۶درصد از کل ارزش 
معامالت بورس کاال افزایش یافت که این نس��بت در سال مالی پیش از 

آن ۴8درصد بوده است. 
مدیرعامل ب��ورس کاال افزود: همچنین آمارهای معامالتی محصوالت 
مختل��ف حاکی از آن اس��ت که ارزش کل معامالت در س��ال گذش��ته 
نس��بت به سال 95با رش��د ۴۴درصدی همراه شد و به رقم ۱۱۷هزار و 
۳۳۶میلیارد تومان افزایش یافت ک��ه ۴9هزار و 880میلیارد تومان آن 
س��هم ارزش معامالت بازار فیزیکی بود و ۶5هزار و 85۱میلیارد تومان 
آن به معامالت قراردادهای بازار مشتقه اختصاص یافت. ارزش معامالت 

بازار مالی نیز رقم ۱۶05میلیارد تومان به ثبت رسید. 
س��لطانی نژاد به برخی اقدامات سال 9۶بورس کاال اشاره کرد و گفت: 
پذیرش ۱۱کاالی جدید بر حس��ب تولیدکننده، پذیرش 95انبار جدید، 
پذیره نویسی اولین صندوق س��رمایه گذاری کاالیی، راه اندازی معامالت 
گواهی س��پرده پسته، ش��روع معامالت ماده ۳۳قانون افزایش بهره وری 
بخش کش��اورزی و منابع طبیع��ی گندم و راه اندازی معامالت کش��ف 

پریمیوم از جمله اقدامات مهم سال گذشته بوده است. 
وی در بیان دستاوردهای کلی سال 9۶ اظهار کرد: سهم ۴۷درصدی 
بورس کاال از ارزش کل معامالت بازار س��رمایه در س��ال ۱۳9۶، رش��د 

۴۴درص��دی ارزش کل معام��الت، رش��د 5۱درص��دی ارزش معامالت 
اوراق بهادار مبتنی بر کاال و رس��یدن به ۶۷۴هزار میلیارد ریال، رش��د 
۳۴درص��دی ارزش معام��الت کاالی فیزیکی و رس��یدن ب��ه ۴99هزار 

میلیارد ریال بخشی از دستاوردهای مهم سال گذشته بود. 
این مقام مس��ئول اضافه کرد: کش��ف قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا، 
کاهش هزینه های مبادالت به واس��طه تس��هیل دسترسی به اطالعات 
بازار، افزایش نقدشوندگی بر پایه ایجاد بازار ثانویه برای معامالت، ایجاد 
س��ازوکار تأمین مالی و س��وق دادن آن به س��مت صنایع توجیه پذیر و 
همچنین ایجاد امکان پوش��ش ریسک، از جمله کارکردهای بورس کاال 

در راستای شکوفایی اقتصاد و تولید ملی هستند. 
مدیرعامل بورس کاال در خصوص چش��م انداز این بورس در افق سال 
۱۴00 اظهار داش��ت: افق چش��م انداز بورس کاال تبدیل شدن به مرجع 
قیمت گذاری کاالهای اساس��ی و مواد اولیه واسطه ای در منطقه و یکی 
از گزینه ه��ای اولوی��ت دار تولیدکنن��دگان برای تأمین مالی و پوش��ش 
ریس��ک تجاری اس��ت.  مدیرعام��ل بورس کاال در خص��وص طرح های 
کالن این بورس که پایه ریزی و توس��عه آنها در سال جاری انجام خواهد 
ش��د، گفت: توسعه دارایی های پایه روی ابزارهای فعلی، ایجاد ابزارهای 
مش��تقه جدید، توسعه اوراق بهادار مبتنی بر کاال، ارتقا و یکپارچه سازی 
سیس��تم های تسویه، توس��عه در ابزارهای معامالت، گسترش و توسعه 
اندازه و عمق بازار، تحول نظام اداری و منابع انس��انی ش��رکت و اصالح 
نظام مالی ش��رکت از جمله این طرح های کالن اس��ت که برای س��ال 

9۷پیش بینی شده است. 
وی افزود: همچنین از مواردی همچون بهبود کیفیت در ارائه خدمات 
به مش��تریان، س��امانه جامع تحویل کاال، بهب��ود فرآیندهای نظارتی و 
بازرسی، بازنویس��ی و ارتقای سامانه ها و سیستم های موجود، حاکمیت 

فناوری اطالع��ات، بهبود کیفیت اطالع رس��انی و ترویج و نیز تقویت و 
مدیریت برند ش��رکت از دیگر طرح های کالن برآوردی برای سال جاری 

است. 
سلطانی نژاد در بیان مهم ترین پروژه های سال جاری در این بورس نیز 
از راه اندازی قراردادهای آتی طالی آب ش��ده، طراحی و استقرار تسویه 
معامالت پریمیوم، توس��عه سامانه معامالت مجازی و مطالعات تطبیقی 

بورس کاال با بورس های کاالیی منتخب دنیا یاد کرد. 
مدیرعام��ل بورس کاال در ادامه افزود: تصویب دس��تورالعمل مناقصه 
توس��ط ش��ورای عالی ب��ورس و اوراق به��ادار و تصویب دس��تورالعمل 
خرید دین و طراحی مدل معامالت حق امتیاز از مواردی اس��ت که در 
س��ال جاری در دس��تور پیگیری قرار دارد. همچنین تهیه سازوکار بازار 
معامالت تهاتری نیز که در مرحله تصویب دستورالعمل مربوطه است از 

دیگر اقدامات سال 9۷بورس کاالست. 
وی از اجرای ماده ۳۳قانون افزایش بهره وری بخش کش��اورزی برای 
محصوالت ابالغی هیأت دولت در قالب عرضه فیزیکی و گواهی س��پرده 
کاالیی نیز به عنوان دیگر اقدام س��ال  جاری اشاره کرد و در بیان دیگر 
اقدام��ات مهم گفت: راه ان��دازی دارایی پایه جدی��د قراردادهای آتی و 
اختیار معامله، اجرای سیاس��ت حمایتی خرید توافقی برخی محصوالت 
کش��اورزی با اولویت زعفران، خرما و پسته و ثبت قراردادهای خارج از 

تاالر نیز در دستور کار قرار دارد. 
س��لطانی نژاد اظهار داش��ت: از س��وی دیگر، راه اندازی کارکرد توثیق 
گواهی س��پرده کاالیی در بازاره��ای پولی و مالی، پیاده س��ازی الگوی 
معافیت مالیاتی گواهی س��پرده کاالیی و طراحی مدل حمل ونقل پس 
از معامل��ه نیز از دیگر مواردی اس��ت که در برنامه های بورس کاال برای 

سال جاری قرار دارند. 

مدیرعامل بورس کاال تشریح کرد
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حمایت مالی اتحادیه اروپا از کشاورزی ایران
مدیرعامل تعاونی های کش��اورزی ایران گفت: س��ه پروژه کمک 
به ارتقای محصوالت کش��اورزی از ماه م��ه ۲0۱8 با حمایت منابع 
مالی اروپا در کش��ورمان عملیاتی می ش��ود. به گزارش تس��نیم به 
نق��ل از روابط عمومی تعاونی های کش��اورزی ایران، جواد کالهان، 
مدیرعامل این تعاونی روز گذش��ته اظهار کرد: پیگیر تفاهم نامه ای 
هس��تیم که اواخر س��ال میالدی گذش��ته با حضور فی��ل هوگان، 
کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا و حجتی وزیر 
جهاد کش��اورزی در محل وزارت جهاد کش��اورزی ایران، فیمابین 
ش��رکت بازرگانی تعاونی های کش��اورزی ایران )بتکا( و فدراسیون 
  )FNPSMS(مل��ی تولیدکنندگان بذر ذرت و س��ورگوم فرانس��ه
منعقد ش��د. وی افزود: پس از زمینه س��ازی های الزم »فدراس��یون 
 )FNPSMS( »ملی تولیدکنندگان بذر ذرت و س��ورگوم فرانس��ه
 )SORGHUM ID( »و »س��ازمان توس��عه جهان��ی س��ورگوم
پروژه های جدیدی به منظور ارتقای کمی و کیفی ذرت، سورگوم و 
هیبریدهای ژنتیکی اروپایی با نظارت معاونت وزارت جهاد کشاورزی 
ایران از ماه مه ۲0۱8 میالدی عملیاتی شد.  کالهان با اعالم اینکه 
پس از دو س��ال پیگیری های طرفین، پروژه های مذکور سه ساله با 
حمایت منابع مال��ی اتحادیه اروپا برای کمک به ارتقای محصوالت 
کشاورزی اجرایی شده اند، یادآور ش��د: پروژه های ارائه شده این دو 
س��ازمان به کمیسیون اروپا، طی دو سال متوالی با به دست آوردن 
تأمین مالی کمیس��یون، مورد تقدیر نیز قرار گرفته اند. »فدراسیون 
ملی تولیدکنندگان بذر ذرت و س��ورگوم فرانسه« )FNPSMS( و 
»سازمان توسعه جهانی سورگوم« )SORGHUM ID( در سال 
۲0۱۷ میالدی نیز از حمایت کمیسیون اتحادیه اروپا برای پیشبرد 
س��ورگوم و هیبریدهای ژنتیکی اروپایی در پنج کشور عضو اتحادیه 

اروپا و دو کشور غیرعضو اتحادیه اروپا برخوردار شدند.
ش��ایان ذکر اس��ت که این نتای��ج مثبت منجر به تنظیم اس��ناد 
جدی��دی با هدف توس��عه س��ورگوم و ذرت و هیبریدهای ژنتیکی 
اروپایی ش��ده اس��ت. نخس��تین قدم موفقیت آمیز، تأیید سه پروژه 
ارائه ش��ده در اواخر س��ال ۲0۱۷ میالدی در بروکسل بلژیک است 
که در این میان یکی از مهم ترین پروژه ها »توس��عه کش��ت ذرت و 

سورگوم و ژنتیک آن در ایران« است.
  مدیرعامل ش��رکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی ایران )بتکا( 
با اش��اره به جزییات توافقات انجام  شده خاطرنشان کرد: پروژه های 

فوق الذکر شامل:
۱ -توسعه کشت سورگوم و ارتقای ژنتیکی آن در ایران و ترکیه و 

ذرت )دانه ای و علوفه ای( و ژنتیک آن در ایران
۲ -توسعه کشت ذرت علوفه ای و ارتقای ژنتیکی آن در روسیه و قزاقستان

۳ -توس��عه کش��ت س��ورگوم و ارتقای ژنتیکی آن در مجارستان 
و اتری��ش اس��ت که پروژه ه��ای مذکور در بازه زمانی س��ه س��اله 
و  )FNPSMS( نظ��ارت  ب��ا  آوری��ل ۲0۲۱  ت��ا  م��ه ۲0۱8   از 

)SORGHUM ID( اجرایی می شود.
  وی ای��ن پروژه ه��ا را ترکیبی از دانش تکنیکی، اقتصاد و ارتباطات 
برش��مرد که از طریق مجموعه عملیاتی وسیعی مانند مزارع آزمایشی 
ارقام، راهنماهای فنی و مقاالت روزنامه ها، نمایش��گاه  های کشاورزی و 
کنفرانس  ها، وب سایت و فیلم های آموزشی ویدئویی، تورهای  رسانه ای، 
راهنمایی های تخصصی و برنامه های ترویجی انجام می شوند. انجام این 
اقدامات از طریق منابع انسانی متعهد و با حمایت یک آژانس ارتباطی 
صورت می گیرد. بدین ترتیب »فدراسیون ملی تولید کنندگان بذر ذرت 
و سورگوم فرانسه«  )FNPSMS( و »سازمان توسعه جهانی سورگوم« 
)SORGHUM ID(، با اطمینان از نقش توس��عه ذرت و سورگوم 
ب��ه تقویت بلندمدت این بخش ممتاز، متعهد به پیش��برد دانش فنی 
اروپایی در زمینه محصوالت کشاورزی می شوند. همچنین انتقال دانش 
فنی اروپایی در این زمینه که با حمایت اتحادیه اروپا صورت می گیرد 
منجر به رشد، توسعه و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی کشورمان 
خواهد شد. ضمن آنکه دستاوردهایی نظیر کاهش وابستگی کشور به 
واردات ذرت دانه ای، رسیدن به خودکفایی و سازگاری با شرایط کمبود 

آب در ایران را نیز به دنبال خواهد داشت.

دولت در مسائل اقتصادی با مردم صادق باشد
یک عض��و هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی ایران در تش��ریح وضعیت 
اقتصادی ایران اظهار کرد: دولت باید در مس��ائل اقتصادی با مردم صادق 
باش��د و به آنان بگوید که در چه وضعیتی هس��تیم. مجیدرضا حریری در 
گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: اقتصاد ایران ضعیف است، زیرا غیررقابتی، 
غیرشفاف و غیرآزاد بوده و نتوانسته خود را در مقابل شوک ها و تکانه هایی 
ک��ه از خ��ارج و داخل به آن وارد می ش��ود، حفظ کند. این نقطه ضعف را 
هم خارجی ها و هم گروه های سیاس��ی داخلی فهمیده اند و در نتیجه در 
منازعات سیاس��ی که در داخل یا خارج از کش��ور پی��ش می آید، اقتصاد 
اولین جایی اس��ت که هدف گرفته می ش��ود. وی ادامه داد: در دوره اخیر 
که از تابستان سال گذشته آغاز شده مسائل متعددی از جمله موضع گیری 
ترام��پ در ارتباط با ای��ران و برجام پیش آمد که یک تکانه بیرونی بود. از 
سوی دیگر هم مخالفان سیاسی دولت در داخل به اتفاقات اقتصادی دامن 
زدند. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه ایران طی 
دو دهه اخیر هیچ گاه از نظر امنیتی و نظامی مورد تعرض قدرت های بزرگ 
نبوده است، گفت: هرگاه می خواهند به ایران آسیبی وارد کنند دست روی 
اقتصاد می گذارند. همچنین هنگامی که دولتی در داخل کش��ور سر کار 
می آید، یک س��ری مخالف داخلی دارد که می داند تنها جایی که می شود 
او را اذیت کرد، در حوزه اقتصاد اس��ت. حریری با اش��اره به اقدامات اخیر 
دولت در زمینه شفاف سازی اقتصاد گفت: طی یک سال و نیم اخیر دولت 
چند قدم اولیه در جهت شفافیت اقتصادی برداشته است. دولت سعی کرد 
موسسات اعتباری غیرمجاز را سر و سامان دهد و گمرک را با الکترونیکی 
کردن قابل رصد کرد. همچنین در حوزه مالیات ستانی به تراکنش های مالی 
باال ورود کرد، اما دارندگان پول های کثیف که قاعدتا قدرتمند هم هستند 
و عمدتا در جناح مقابل دولت بودند، خلل هایی وارد کردند. وی ادامه داد: 
هنگامی که دولت خواس��ت موسسات اعتباری را سر و سامان دهد، مردم 
به خیابان آمدند و بانک مرکزی برای اینکه آنها را ساکت کند، پول چاپ 
کرد و به مردم داد یا از خزانه عمومی دولت پول برداش��ت و به مردم داد، 
اما پول دست بدهکاران اصلی ماند. همچنین دولت نمادهای صورت های 
مالی بانک ها را بس��ت و آنها را به رعایت استانداردهای حسابداری موظف 
کرد. صورت های بانک ها زیان های بزرگی را نشان می داد و بدهکاران بزرگ 
بانکی در این صورت ها مشخص می شدند و همان ها فشار مضاعف می آورند.

اخبـــار

قائم مقام وزی��ر صنعت، معدن و تجارت گفت: ب��ه منظور هدفمندی 
فعالیت ه��ا در حوزه واردات نس��بت به مدیری��ت واردات ۱۶ قلم کاالی 

اساسی برنامه ریزی دقیقی انجام شده است.
به گزارش ایس��نا، رحمانی در جلس��ه س��تاد تس��هیل در استانداری 
اردبیل اظهار کرد: ما امسال بحث مدیریت واردات را با توجه به تاکیدات 
مقام معظم رهبری در توجه جدی به تولید ملی مورد دقت قرار دادیم، 
ب��ه طوری ک��ه ۱۲ برنامه راهب��ردی در این حوزه اج��را می کنیم تا از 
واردات بی رویه در باب کاالهایی که در داخل کش��ور تولید می ش��ود به 

نوعی جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: ما قطعا در مبارزه با قاچاق کاال و واردات بی رویه 
تعرفه هایی را نیز اعمال می کنیم و در کنار آن سعی می کنیم با تقویت 
تولیدکنندگان داخلی زمینه شکوفایی و خوداتکایی آنها را فراهم کنیم.

قائم مق��ام وزیر صنعت، معدن و تجارت رویکرد وزارت صمت را توجه 
به توس��عه صنعتی مناطق محروم و کمتر توس��عه یافته دانس��ت و بیان 
ک��رد: ما منابع خوب��ی را از محل های مختلف ب��رای ایجاد فرصت های 
اش��تغال به ویژه اشتغال روس��تایی در نظر گرفتیم، به طوری که دولت 
در س��ال گذشته برای حمایت از بنگاه های اقتصادی و تولیدی 50 هزار 
میلیارد تومان تس��هیالت پرداخت ک��رد و یک و نیم میلیارد دالر نیز با 
عنایت مقام معظم رهبری از طریق صندوق توس��عه ملی برای اش��تغال 

روستایی برداشت شد.
رحمان��ی ادام��ه داد: منابع در دس��ترس ما باید به ص��ورت هدفمند 
تخصیص یابد و اس��تانداران با توجه به شناس��ایی مزیت استان خود در 
رش��ته های مختلف باید این منابع را درست و هدفمند پرداخت کنند و 

در این زمینه انتظار می رود به خوش��ه های صنعتی و زنجیره های تولید 
بیش از گذشته توجه شود.

وی حمای��ت وزارت صم��ت را از راه اندازی ش��هرک های تخصصی با 
حمایت همه جانبه تولیدکنندگان و فعاالن عرصه صنعتی یادآور ش��د و 
تصریح کرد: تمام تالش ما بر این اس��ت تا با واگذاری زمین های رایگان 
و ی��ا کاهش قیمت در این حوزه نس��بت به انعقاد ق��رارداد با صاحبان 
واحدهای تولیدی به گونه ای عمل کنیم تا در متن قرارداد امکان حضور 

سرمایه گذار در مراجع قضایی و دادگاه ها به حداقل برسد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید دولت و رئیس جمهور 
را در توجه جدی به استان های کمتر توسعه یافته نظیر استان اردبیل 
یادآور شد و گفت: ما آمارهایی که از استان ها در قالب ستاد تسهیل 
دریافت می کنیم نس��بت به وضعیت پرداخت��ی آنها آگاهی داریم، به 
طوری که اس��تان اردبی��ل وضعیت خوب��ی را در پرداختی ها تجربه 
می کن��د و قطعا با تامین س��رمایه های موثر ب��رای فعاالن صنعتی و 
اقتص��ادی حمایت های جدی و پش��تیبانی های الزم از این حوزه به 

عمل می آید.
رحمان��ی در ادام��ه بیان ک��رد: با توجه��ی که به اس��تان های کمتر 
توس��عه یافته در بخش صنعتی انجام می ش��ود امیدواریم در آخر س��ال 
یک روند متوازنی را در فعال س��ازی واحدها و بنگاه های اقتصادی راکد 
و یا تعطیل ش��ده در این استان ها شاهد باشیم تا یک جهش اقتصادی و 

توسعه  همه جانبه در زمینه ها و بخش های مختلف اتفاق بیفتد.
وی به استمهال بدهی صاحبان واحدهای صنعتی و رایزنی با بانک ها 
برای اعمال این استمهال و همراهی بیشتر با صاحبان واحدهای تولیدی 

و صنعتی را یادآور ش��د و اظهار کرد: ما قطعا با ابالغ بس��ته هایی که به 
صورت مرتب و در راس��تای تش��ویق و حمایت از س��رمایه گذاران انجام 
می دهی��م تالش مان بر این اس��ت ت��ا بانک ها به ویژه ب��رای واحدهای 
کوچک و متوس��ط بدون اعمال بدهی های مالیاتی و بیمه ای و معوقات 
قبلی نس��بت به پرداخت تسهیالت جدید اقدام کرده و مشکالت برخی 

از این واحدها به سرعت برطرف شود.
قائم مق��ام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اذع��ان به اینکه در اجرای 
مصوب��ات بانک ها به نس��بت س��ایر حوزه ه��ا کندتر حرک��ت می کنند، 
خاطرنش��ان کرد: س��ایر حوزه ها در اجرای مصوب��ات روان تر از بانک ها 
عمل می کنن��د و این عدم اجرا در بانک ه��ا نارضایتی هایی را به همراه 
داش��ته که مقرر شده در قالب کارگروه های استانی و با اختیار تام بانک 
مرکزی اس��تانداران در این زمینه پیگیر مس��ائل باشند تا موانع پیش رو 

برطرف شود.
رحمان��ی تصریح کرد: 5۱درصد مصوبات س��تاد تس��هیل در کش��ور 
اجرایی شده و اجرای مابقی مصوبات منوط به پیگیری جدی مسئوالن 
استانی از طریق مدیران بانک های عامل است که ما نیز در سطح ملی با 
رایزنی های��ی که با بانک مرکزی انجام می دهیم تالش می کنیم تا موانع 

و مشکالت برطرف و زمینه یک توسعه و تحرک بیشتر فراهم آید.
وی در م��ورد پرداخت تس��هیالت از طریق صندوق توس��عه ملی نیز 
گفت: فعال هیچ س��همیه ای برای اس��تان ها در نظر گرفته نشده و سقف 
بدون محدودیت در پرداخت تسهیالت به بنگاه ها و واحدهای اقتصادی 
ب��از بوده و م��ا بنابه درخواس��ت متقاضی��ان پرونده های آنه��ا را مورد 

رسیدگی قرار می دهیم.

مدیریت واردات برای ۱۶ قلم کاالی اساسی در کشور

مع��اون علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری، قرار گرفت��ن ایران در 
میان پنج کش��ور برتر دارای بیشترین رشد کارآفرینی در جهان، وجود 
۴۷میلی��ون کاربر اینترنت و رتبه 5 در تعداد مهندس��ان فارغ التحصیل 
را مزیت ه��ای ای��ران برش��مرد و گفت: ما آماده هس��تیم تا دس��ت در 
دست کش��ورهای اتحادیه اروپا زیرساختارها و کانال های ضروری برای 

همکاری را تأسیس کنیم.
به گزارش ایس��نا، دکتر سورنا س��تاری در کنفرانس همکاری بلژیک، 
افق های جدید با اش��اره به رش��د نوآوری در جمهوری اسالمی ایران و 
حرکت کش��ور به س��مت اقتصاد مبتنی بر خالقیت، افزود: شاید بدانید 
که ای��ران با بزرگ ترین ذخایر گاز و نفت جه��ان، از نظر منابع طبیعی 
غنی است، ولی در سال های اخیر توجه خود را به سمت توسعه سرمایه 

انسانی به  عنوان محرک رشد، معطوف کرده است.
وی ادام��ه داد: در خ��الل دهه ه��ای ۲005 و ۲0۱۶، ای��ران ش��اهد 
STI )Science Technology, Innovation( پیشرفت در زمینه
بود به گونه ای که رتبه جهانی ایران در تولید علمی به طرز چشمگیری 

از رده ۳۴ به ۱۶ ارتقا یافته است و رتبه اول را در آسیای غربی دارد.
 س��تاری ب��ا بی��ان اینک��ه تع��داد دانش��جویان ای��ران از ۲.۴میلیون

به ۴.8 میلیون نفر افزایش  یافته اس��ت، خاطرنش��ان کرد: این مس��ئله 
ایران را از لحاظ تعداد مهندس��ان فارغ التحصیل در رده 5 کش��ور برتر 
قرار داده اس��ت. مشارکت ایران در توسعه فناوری های پیشرفته زیستی 
)بیو(، نانو، انرژی تجدیدپذیر، علوم ش��ناختی و س��لول بنیادین، رش��د 

بی نظیری داشته است.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه ایران عالوه 

بر پیش��رفت های چش��مگیر در علوم و فناوری، اکنون در حال گذار به 
س��مت نوآوری و دانش مبتنی بر اقتصاد است، اظهار کرد: این گذار به 
 طور کامل در گزارشUNCTAD )کنفرانس تجارت و توسعه سازمان 
ملل( با عنوان »علوم، پیش نمای سیاس��ت نوآوری فناوری« )در س��ال 

۲0۱۷ چاپ شد( بررسی  شده است.
وی ایران را کش��وری با جمعیت بس��یاری توصیف کرد که عمده آنها 
تحصیلکرده هستند و پتانس��یل کارآفرینی بسیاری دارند و یادآور شد: 
نفوذ اینترنت و گوشی های هوشمند در ایران بسیار باال است، ۳۳میلیون 
نفر )بین ۲0 و ۴0 ساله( از این فناوری ها استفاده می کنند. نفوذ گوشی 
هوشمند در هر ۱00نفر، ۱۳0 عدد است. ۴۷ میلیون کاربر اینترنت در 
ایران وجود دارند. آنها تقریبا نیمی از کل کاربران اینترنت در خاورمیانه 
را تشکیل می دهند. چنین احتماالتی این اطمینان را  می دهد که کشور 

ما در بین مکان های بالقوه برای گسترش و رونق استارتاپ، قرار دارد.
س��تاری با اشاره به توسعه اس��تارتاپ ها در ایران اضافه کرد: با تمرکز 
بر صحنه استارتاپ در ایران، اصالحاتی در سیستم نوآوری انجام دادیم. 
ب��رای مثال، مدل اکوسیس��تم تجاری و اس��تارتاپ های جدید، ش��کل 
گرفته اند؛ امور مالی و سرمایه گذاری در اقتصاد مبتنی بر دانش، تسهیل 

شده اند و فرار مغزها معکوس شده است.
توسعه کارآفرینی در ایران

وی به اقدامات انجام ش��ده در زمینه تروی��ج کارآفرینی در حوزه های 
فناوری در ایران اش��اره کرد و گفت:  بیش از ۳500 ش��رکت مبتنی بر 
فناوری، طی شش سال اخیر، شناسایی شده اند و ما با ارائه معافیت های 
مالیاتی، معافیت ه��ای گمرکی، وام های کم بهره و بس��یاری از امکانات 

توانمندس��ازی و برنامه های ترغیب کسب و کار، فعاالنه از آنها حمایت 
می کنی��م. به گفته وی این ش��رکت ها در حال حاض��ر ۱۲میلیارد دالر 
آمریکا، گردش مالی سالیانه دارند و باعث ایجاد حدود ۳00 هزار شغل 

مستقیم جدید در کشور شده اند.
ستاری توسعه صنعت محتوای دیجیتال را از جمله دستاوردهای این 
ش��رکت ها عنوان کرد، به گونه ای که نسخه یوتیوب ایرانی )آپارات( هر 
روز ۷۴میلیون بازدید دارد و ادامه داد: فروش��گاه برنامه موبایل ایران با 
عنوان »کافه بازار« از دیگر زمینه های فعالیت دیجیتالی ایران است که 

۴0 میلیون کاربر و ۲۱0هزار طراح دارد.
مع��اون علمی ریاس��ت جمه��وری، ش��رکت دیجیکاال را ب��ه عنوان 
بزرگ ترین ش��رکت تجارت الکترونیک در ایران عنوان کرد که سرمایه 
محلی و خارجی اضافی زیادی را کس��ب کرده اس��ت و صاحب بیش از 
90درصد فروش��گاه خرده فروشی آنالین کش��ور است و تاکید کرد: این 
ش��رکت به  عنوان یک فروشگاه آنالین، بیشترین بازدید را در خاورمیانه 
دارد و جزو برترین های آس��یا است، به گونه ای که بیش از ۱000عرضه 
 کننده و ۱۱ هزار مس��ئول فروش دارد و هر روز ۳ میلیون دالر آمریکا، 

فروش دارد.
ستاری، بخش اجاره آنالین خودرو را از دیگر فعالیت های شرکت های 
اس��تارتاپی ذک��ر کرد و اف��زود: یک اس��تارتاپ به نام »اس��نپ« که با 
سرمایه گذاری مشترک یک ش��رکت ایرانی و شریکی خارجی، تأسیس 
ش��د، توانست به  س��رعت، ابعاد بازار خود را از ۱00 س��واری روزانه در 
ژانوی��ه ۲0۱۶ در تهران ت��ا حدود یک میلیون س��واری روزانه در حال 

حاضر، گسترش دهد.

نایب رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس با بی��ان اینکه اختصاص ارز 
۴۲00 تومانی به کاالهای اساس��ی و ضروری و حذف سایر کاالها برای 
جلوگیری از ایجاد رانت اس��ت، گفت: کاالهایی که از لیست دریافت ارز 

۴۲00 تومانی حذف شدند نوسانات زیادی در بازار ایجاد نمی کنند.
به گزارش تسنیم، سید فرید موسوی با اشاره به انتشار فهرست کامل 
جداول سه گانه کاالهای مشمول اولویت بندی دولت در راستای سیاست 
جدی��د ارزی مبنی بر اختصاص دالر ۴۲00 تومانی به کاالهای محدود، 
گف��ت: اختصاص ارز ۴۲00تومانی به تمام کاالها منطبق با واقعیت های 

اقتصادی نبوده و اصولی و منطقی نیست.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس 
ش��ورای اس��المی افزود: منبع ارز ۴۲00 تومانی درآمدهای ارزی کشور 
اس��ت؛ این درآمدها به راحتی به وجود نیامده اند و از صادرات غیرنفتی 
و فروش نفت حاصل شده اند، بنابراین باید به کاالهای اساسی اختصاص 
داده ش��وند. وی با بیان اینکه کاالهایی که از لیست دریافت ارز ۴۲00 
تومانی حذف شدند نوسانات زیادی در بازار ایجاد نمی کنند، اظهار کرد: 
به کاالهای اساسی و کاالهای ضروری ارز ۴۲00 تومانی اختصاص داده 
می شود، اما کاالهایی که مش��ابه داخلی دارند یا کاالهایی که ضرورتی 
برای واردات آن احس��اس نمی شود از لیست دریافت ارز ۴۲00 تومانی 

حذف شدند.
موس��وی ادامه داد: در صورتی که پرداخت ارز ۴۲00تومانی به سایر 
کاالها حذف نمی شد رانت ایجاد می شد چراکه واردکنندگان، محصوالت 
و کاالهای خود را متناس��ب با این ارز قیمت گذاری نمی کردند و قیمت 
کااله��ا و محصوالتی که در اختیار مصرف کنندگان قرار می گرفت با ارز 

دیگری محاسبه می شد و واردکنندگان از رانت ها استفاده می کردند.
نایب رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس��المی در پایان 
افزود: اختصاص ارز ۴۲00 تومانی به کاالهای اساسی و ضروری و حذف 

سایر کاالها برای جلوگیری از ایجاد رانت است.

ایران از همکاری شرکت های ایرانی  و اروپایی حمایت می کند

گردش مالی 12 میلیارد دالری شرکت های فناور

اختصاص ارز 4200 تومانی به تمام کاالها باعث ایجاد رانت می شود

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

مرکز مطالعات استراتژیک گروه سایپا خبر داد 
 دستاوردها و موفقیت های گروه سایپا

در 6 ماه گذشته 
از آبان ماه سال گذش��ته و پس از روی کار آمدن مدیریت جدید در 
گروه خودروسازی سایپا، این مجموعه توانسته موفقیت های بزرگی را 
در عرصه های مختلف تجربه کند. این گروه که پس از س��ال ها شاهد 
روی کار آمدن تیم مدیران خودرویی و آش��نا به حوزه صنعت خودرو 
و قطعه س��ازی است، در چند ماه گذشته در زمینه های تولید، فروش، 
پرداخت تعهدات مالی و اقتصادی و پاس��خ به تعهدات مالی و کیفیت، 

توانسته دستاوردهای مهمی کسب کند که به آنها می پردازیم. 
موفقیت در تولید

سایپا تا پایان سال گذشته توانست با رشد ۱۷درصدی نسبت به سال 
95، ۶۶۶ هزار و ۶۶۶ دس��تگاه خودرو تولید کرده و برای نخستین  بار 
هدف تولید خود را محقق کند. این گروه از ابتدای س��ال جاری تا روز 
یکشنبه ۲۷ خردادماه هم توانس��ته ۱۳8 هزار و 5۲۲ دستگاه خودرو 
تولید کند که این امر با توجه به تولید ۱۱۳ هزار و ۲۷۴ دستگاه خودرو 

در مدت مشابه پارسال، رشد ۲۲/۳ درصدی را نشان می دهد. 
رشد فروش خودرو

در زمینه فروش هم، گروه خودروسازی سایپا در همین چند ماه 
گذش��ته توانست بیشترین سهم بازار را در حوزه خودرو از آن خود 
کند. این گروه عالوه بر آن که در اس��فندماه س��ال گذشته با فروش 
9۱ هزار و ۶00 دس��تگاه خودرو توانس��ت بیش��ترین میزان فروش 
ماهانه خودرو را در یک ماه به خود اختصاص دهد، از ابتدای س��ال 
ج��اری تا تاریخ یکش��نبه ۲۷ خردادماه، تع��داد ۱۳۲ هزار و ۷۲۷ 
دستگاه خودرو را در بازار عرضه کند که این میزان، نسبت به مدت 
مشابه سال قبل با تعداد 9۷هزار و ۶۱8، حاکی از رشد ۳۶ درصدی 
اس��ت. همچنین از آبان ماه سال گذش��ته تاکنون، فروش اینترنتی 
 محصوالت س��ایپا ۲۲ درصد افزایش یافت��ه و زمینه کاهش هزینه

۲0 میلیارد تومانی را فراهم کرده است. 
رشد ارزش فروش

با توجه به افزایش تولید خودرو در گروه س��ایپا، بیشترین ارزش 
فروش محصول در چهار سال گذشته نیز رقم خورده است. مقایسه 
ارزش فروش نس��بت  به مدت مش��ابه س��ال های گذش��ته تا تاریخ 
یکش��نبه ۲۷ خردادم��اه، بیانگر افزایش ۴۷درص��دی ارزش فروش 
محصوالت نسبت  به سال گذشته است. گروه خودروسازی سایپا در 
سال جاری ۴۷0۷ میلیارد تومان فروش انواع خودرو را تجربه کرده 
که این عدد، افزایش ۱5۱۱ میلیارد تومانی فاکتور فروش نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته و افزایش ۲۲۷9 میلیارد تومانی نسبت به 

مدت مشابه سال 95 را نشان می دهد. 
پاسخ به تعهدات مالی

مدیریت فعلی گروه خودروسازی سایپا همچنین در زمینه پاسخ 
به تعهدات ایجاد ش��ده توس��ط مدیریت گذشته هم توانسته برنامه 
خود را محقق کند. در زمینه طرح اتوخدمت، این مجموعه توانسته 
تاکنون مطالبات برجای مانده از قبل را به میزان چشمگیری پاسخ 
داده و مع��دود تعه��دات باقی مان��ده را نیز در آینده نزدیک پاس��خ 

خواهد داد. 
بهبود کیفیت محصوالت

از آغ��از فعالیت مدیران فعلی س��ایپا، این گروه توانس��ته ضمن باال 
بردن سطح کیفیت محصوالت خود موفق به ارتقای یک ستاره کیفی 
برای محصوالت خانواده تیبا و پراید ۱۳۱ سایپا در بهمن ماه 9۶ شود، 
همچنین افزایش ۱/5درصدی میانگین رضایت مشتریان در سال 9۶ 
از جمله دس��تاوردهای سایپا در حوزه کیفیت محصول است. افزون بر 
این، ش��اخص رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش نیز با رشدی 
در حدود ۱۴درصد به نس��بت س��ه ماهه پایانی سال 95 به عدد ۷۱۳ 
در سه ماهه چهارم سال 9۶ رسیده است. سایپا همچنین توانسته زمان 
رسیدگی به درخواست های مشتریان را در سال 9۶ به نسبت سال 95 
ب��ه میزان ۱5درصد بهبود دهد و این موضوع بیانگر کاهش چهار روزه 
مدت زمان پاسخ گویی از ۲۶/۱ روز به ۲۲/۱ روز در این گروه خودروساز 
است.  همچنین پرداخت مطالبات قطعه سازان با اولویت تولیدکنندگان 
ضعیف ت��ر و کاهش مطالبات آنها، تأمی��ن کامل نقدینگی مورد نیاز از 
طریق فروش محصوالت، س��اماندهی ش��بکه نمایندگی های فروش، 
مذاکرات ب��ا برندهای برتر جهانی جهت تولید محصوالت مش��ترک، 
شفاف س��ازی و تعامل مناس��ب با ب��ورس و س��هامداران، بازنگری در 
برنامه توسعه محصول گروه، تمرکز بر توسعه ساخت داخل و استفاده 
از ظرفیت ه��ای موجود به جای خریدهای خارجی، تمرکز بر توس��عه 
سیس��تم های فروش جهت از بین  بردن بی عدالت��ی و رانت و کرامت 
نیروی انسانی و پرداخت عدالت محور بر اساس شایستگی در عملکرد از 

جمله مهم ترین دستاوردها و موفقیت های اخیر در سایپا است. 

 
 بررسی پشت پرده واردات غیرقانونی

6 هزار خودرو
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، از ورود این کمیسیون 
به پرونده واردات غیرقانونی 5 تا ۶ هزار دس��تگاه خودرو در ش��رایط 
ممنوعیت ثبت س��فارش خبر داد.  حمیدرض��ا فوالدگر در گفت و گو 
با مهر از تهیه گزارش��ی در خصوص مش��کالت پیش آمده در واردات 
خ��ودرو از اواخر س��ال 95 تا آخر 9۶ خبر داد و اظهار داش��ت: این 
گزارش با همکاری کمیس��یون صنایع و معادن مجلس و مطابق ماده 
۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس تهیه می ش��ود و در صورت تش��خیص 
تخل��ف در صح��ن مجلس، به قوه قضائیه ارس��ال خواهد ش��د.  وی 
افزود: در این گزارش این مس��ائل را بررسی می کنیم که مسئله ثبت 
سفارش در بازه زمانی اشاره شده، ابتدا موکول به نمایندگی ها شد و 
سپس کاًل منتفی ش��د و در ادامه، تعرفه ها تغییر کرد و در شرایطی 
که ثبت سفارش ممنوع بود، در یک مقطع زمانی 5 تا ۶ هزار دستگاه 
خودرو وارد کش��ور می شود.  رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید 
ملی خاطرنش��ان کرد: شائبه هایی هم که در خصوص مافیای واردات 
خودرو های لوکس مطرح ش��ده، عمدتا مربوط به همین مسئله است.  
فوالدگر اظهار داش��ت: در فاصله دی ماه 95 تا آخر سال 9۶ روند ثبت 
س��فارش در مقطعی متوقف می ش��ود و در مقطع دیگری نیز تعرفه ها 
به طور کامل تغییر می کند و مش��غول بررس��ی هستیم که ببینیم چه 
کس��انی پشت پرده تخلف در این حوزه بوده اند.  رئیس کمیسیون ویژه 
حمایت از تولید ملی تصریح کرد: گزارش نظارت مجلس تا یک ماه آینده 

آماده می شود و به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد. 

عض��و کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی از 
ق��ول یک ماهه وزیر صنع��ت، معدن و تجارت برای س��اماندهی بازار 

خودروهای داخلی خبر داد. 
به گزارش پدال نیوز، ولی ملکی، عضو کمیس��یون صنایع و معادن 
مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به قول وزیر صمت برای ساماندهی 
یک ماه��ه ب��ازار خ��ودرو، اظهار ک��رد: در جلس��ات برگزار ش��ده با 
شریعتمداری جهت بررسی عوامل افزایش قیمت خودروها، خواستار 
مهار قیمت و برخورد با مقصران این امر در مدت زمان کوتاه شدیم. 
 وی افزود: البته یک��ی از مقصران افزایش قیمت خودروها، به ویژه 
خودروه��ای لوکس خارجی و قطع��ات وارداتی، اعم��ال تحریم ها و 

خروج آمریکا از برجام بود. 
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره 
به تأثیر غیرمس��تقیم تحریم ها بر قیمت خودروها بیان کرد: اتحادیه 
اروپ��ا برای جلوگی��ری از بروز ه��ر گونه خللی در ف��روش تولیدات 
خودرویی، شرکت های خودروسازی خود را در لیست اقالم تحریمی 
قرار نمی دهد. از این رو فش��ارهای ناش��ی از تحریم را از طریق اعمال 
محدودیت های بانکی و تأثیر مستقیم بر نوسانات ارزی کشور مقصد، 
وارد می کنن��د که این موضوع بالطبع بازار خودروی کش��ور هدف را 

تحت تأثیر قرار می دهد. 
 وی با اش��اره به علت افزایش قیمت خودروهای داخلی و بومی نیز 
تصریح کرد: قطعاً ش��رکت هایی که 90درص��د از تولیدات نهایی آنها 
برگرفته از مواد اولیه داخلی و قطعات بومی است نباید برای افزایش 
قیمت بهانه نوس��انات ارزی را بیاورند، این در حالی است که مدیران 
ش��رکت های خودروس��ازی داخلی اعالم می کنن��د افزایش قیمت از 
س��وی آنها صورت نگرفته و این اتفاق در ب��ازار خودرو، تنها به علت 
ایجاد یک حاشیه قیمت در فروش این محصوالت ایجاد شده است. 
 ملک��ی افزود: در واقع افزای��ش نقدینگی در جامعه یکی از عواملی 
است که سبب می ش��ود مردم برای خرید و سرمایه گذاری به بازارها 
روانه ش��وند، در نتیجه با افزایش تقاض��ا و کاهش عرضه خودبه خود 

قیمت ها حدود ۱0 الی ۱5 درصد افزایش می یابد. 
 وی گف��ت: ما این می��زان افزایش قیم��ت در خودروهای داخلی 
 را جای��ز نمی دانیم و در ش��ورای رقاب��ت هم ب��رای خودروهای زیر

50 میلی��ون تومان، افزایش قیمت کمی را در نظر گرفته ایم تا مردم 
برای تهیه وسیله مورد نیاز خود با تغییرات عجیب مواجه نشوند. 

 نماینده مردم مشکین ش��هر در مجلس ش��ورای اس��المی با اشاره 
به س��ایر عوامل مؤثر بر نوس��انات قیمت خودروه��ا نیز تصریح کرد: 

قطع��اً عوامل داخلی ه��م بر اقتصاد بازاِر مذکور مؤثر اس��ت. عواملی 
نظیر بس��ته شدن س��ایت ثبت س��فارش، باال رفتن تعرفه واردات و 
تقاضای کنترل نش��ده جامعه برای خرید خ��ودرو، موجب بروز تورم 

در این بازار شد. 
 تأثیر خروج خودروسازان خارجی از ایران

بر کیفیت خودروهای داخلی 
 وی در پاس��خ ب��ه س��ؤالی مبن��ی بر تأثی��ر خروج ش��رکت های 
خودروس��ازی بر کیفیت تولیدات داخلی، اظه��ار کرد: قطعاً تعدادی 
از خودروهای داخلی پرمصرف که با دانش بومی تغذیه می ش��وند از 
خروج این ش��رکت ها تأثیر نمی پذی��رد، زیرا قطعات این خودروها در 

داخل تولید و نصب می شود. 
 ملکی در پایان خاطرنش��ان کرد: اما خودروهای لوکس با قطعات 
وارداتی که قیمت گذاری آنها توس��ط شورای رقابت صورت نمی گیرد 
قطعاً با تغییراتی در کیفیت روبه رو خواهند ش��د، این خودروس��ازان 
وابس��تگی 50 الی ۶0 درصدی به واردات دارند، این ش��رکت ها باید 
برای کاهش وابس��تگی های خود به واردات تالشی جدی کنند، البته 
ب��ا جایگزین کردن دانش باالی مهندس��ان ایرانی و س��ایر ش��رکای 

بین المللی جای نگرانی نیست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن: 

وزیر صنعت قول داد حباب قیمت خودرو بترکد

مدی��ر بازرگانی گروه آرین موتور با اش��اره به راه اندازی س��امانه نیما 
با هدف تأمین ارز واردکنندگان از س��وی بانک مرکزی در س��ال جدید 
اظهار کرد همزمان با راه اندازی این س��امانه، ارز ۴۲00 تومانی به همه 
واردکننده ه��ا تخصی��ص یافت و به واردکنندگان کاالهای اساس��ی نیز 
مابه التفاوت ۴00 تومانی افزای��ش قیمت ارز به صورت یارانه اختصاص 
یافت.  مهدی قاسمیان امیری در گفت وگو با عصر خودرو با بیان این که 
با این احتساب ارز کاالهای اساسی با قیمت ۳800 تومان محاسبه شد 
ام��ا این روال به مدت دو تا س��ه هفته ادامه یاف��ت، افزود: در این میان 
تع��دادی از واردکنندگان خودرو نیز موفق به دریافت ارز ۴۲00 تومانی 
حت��ی در بخ��ش واردات قطعات خودرو ش��دند، اما این رون��د از اوایل 
خردادماه تغییر کرد و تخصیص ارز ۴۲00 تومانی از سوی بانک مرکزی 
به خودرو ادامه نیافت اما این ش��رایط فراهم بود که مبلغ تخصیص های 

قبلی را پرداخت کنند که نسبت به انجام این کار اقدام شد. 
قاسمیان امیری با اشاره به اظهارات مطرح شده مبنی بر ارز سه نرخی 

در هفته گذشته که به صورت غیررسمی مطرح شد، ادامه داد: اظهاراتی 
مبنی بر سه نرخی شدن ارز مطرح شد، بر این اساس ارز ۳800 تومانی 
برای کاالهای اساس��ی، ۴۲00 تومانی برای برخی از تعرفه های وارداتی 
و ارز آزاد برای اولویت های گروه 9 و ۱0 کاالیی تعیین شد اما در حال 
حاضر بخش��نامه ای به صورت رس��می در این زمینه صادر نشده ضمن 

آن که زیرساخت های آن نیز فراهم نیست. 
مدیر بازرگانی گروه آرین موتور تصریح کرد: از آنجا که بانک مرکزی 
در یک ماه اخیر هیچ تخصیص ارزی نداده است به طور قطع در صورت 
ادامه این روند، خأل جدی در واردات خودرو ایجاد شده و بدون شک به 

افزایش قیمت بیشتر خودروها دامن خواهد زد. 
وی ب��ا بیان این که در ح��ال حاضر برای ارز حاصل از صادراتی که در 
اختیار واردکننده قرار می گیرد، قیمتی مش��خص نشده است، گفت: بر 
اساس پیش بینی های انجام شده قرار است این قیمت با سازوکار عرضه 
و تقاضا تعیین ش��ود اما تاکنون زیرس��اخت تعریف شده از سوی بانک 

مرکزی تنها در حد حرف بوده و کمک چندانی نکرده است. 
ای��ن فعال در زمینه خودروه��ای وارداتی پیش بینی کرد که به زودی 
ش��اهد ن��رخ ش��ناور ارز باش��یم و افزود: این ن��رخ ش��ناور توافقی بین 
صادرکنن��ده که ارز خود را عرض��ه خواهد کرد با واردکننده نیازمند ارز 
خواه��د ب��ود که عددی کمت��ر از ۷هزار تومان و بی��ش از ۶هزار تومان 

پیش بینی می شود. 
قاس��میان امیری این نرخ را به نفع واردکننده ندانس��ت و تأکید کرد: 
از آنج��ا که فاصله ۴۲00 تومان��ی ارز تا ۶500 تومان بیش از 50درصد 
افزایش را تجربه کرده، با احتس��اب افزایش حاشیه ها، ۶0 تا ۷0 درصد 
به صورت رسمی به قیمت فعلی خودروها افزوده می شود. به گفته وی، 
در نشس��ت مشترک انجمن واردکنندگان خودرو با کمیسیون زیربنایی 
دولت مطرح ش��د که ب��ا توجه به تحریم های دوب��اره و عدم توانایی در 
دریافت پول فروش نفت از س��وی دول��ت، قیمت ارز کاالهای لوکس از 

این پس در بازار آزاد تعیین خواهد شد. 

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی گفت دو خودروساز 
هر موقع دوس��ت دارند س��ایت را باز می کنند، هر موقع دوست دارند با 
مش��تری قرارداد می بندند و هر موقعی که دل شان می خواهد خودرو را 

تحویل می دهند که همه اینها نشان از خالء قانونی دارد. 
 »بهرام پارس��ایی«، نماینده مردم ش��یراز و عضو کمیسیون اصل 90 
مجلس ش��ورای اسالمی، در گفت وگو با برنا در خصوص وضعیت خودرو 
در روزهای اخیر گفت: در صنعت خودرو نابس��امانی و آشفته بازار جدی 

وجود دارد که همگی شاهد آن هستیم. 
او افزود: در این آشفته بازار و وضعیت نابسامانی که در صنعت خودرو 

وجود دارد، منافع برخی افراد از جیب ملت تأمین می شود. 
پارس��ایی بیان کرد: تا وقتی که یک قانون ش��فاف و مشخص در این 
بخش نداشته باشیم، نهایت سودجویی را برخی افراد از این خأل قانونی 

می برند. 
او اضافه کرد: طی چند روز گذش��ته، بدون هیچ دلیل توجیهی شاهد 
افزایش سرسام آور خودروهای داخلی بودیم. با اینکه خودروسازان برخی 
از قطع��ات را وارد می کنند اما در قبال آن ارز مبادله ای دریافت کرده و 
ارز آزاد نمی خرند و با همان ارز ۴۲00 تومان قطعات را تهیه می کنند. 
 پارسایی با تأکید بر اینکه خودروسازان داخلی با بازار بازی می کنند، 
افزود: این دو خودروس��از هر موقع دوست دارند سایت را باز می کنند و 

هر موقع دوست دارند، با مشتری قرارداد می بندند. همچنین هر موقعی 
دل ش��ان می خواهد خ��ودرو را تحویل می دهند که همه اینها نش��انگر 

ضعف و خأل قانونی است. 
او تصری��ح کرد: طرح دوفوریت س��اماندهی خ��ودرو در مجلس رأی 
نیاورد اما با یک فوریتی آن موافقت شد که مجلس آن را به کمیسیون 
صنایع و معادن ارجاع داد. متأس��فانه در جلس��ه ای که در کمیس��یون 
صنایع و معادن برگزار ش��د، ش��اهد لشکرکشی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و دو خودروساز داخلی بودیم. وقتی وارد جلسه کمیسیون شدم 
تعجب کردم از خیل عظیم خودروس��ازان و وزارت صنعت زیرا نیازی به 

این حضور گسترده نبود. 
 پارسایی با اشاره به نتیجه جلسه کمیسیون صنایع مبنی بر مسکوت 
ماندن شش ماهه این قانون گفت: این پیشنهاد کمیسیون باید به صحن 
مجلس بیای��د. امیدوارم مجلس به کلیات این طرح رأی دهد تا بتوانیم 

از این آشفته بازار و بی سر و سامانی نجات پیدا کنیم. 
 این نماینده مجلس گفت: این طرح بسیار پخته و خوب است و مرکز 
پژوهش ه��ای مجلس با کلیات طرح موافق بود. امیدواریم با تصویب آن 

دست سودجویان از جیب ملت کوتاه شود. 
 عضو کمیس��یون اص��ل 90 عنوان کرد: چنانچه مل��ت از نمایندگان 
ناامید ش��وند خودشان دست به کار می ش��وند چون مردم رأی دادند تا 

نمایندگان از حقوق شان دفاع کنند. 
 او گفت: در بحث خودرو نه در قیمت، نه در بحث کیفیت و نه عرضه، 
عدالت رعایت نمی شود. یک طرفه به ضرر مردم و به نفع تولیدکنندگان 
اس��ت. اگر مجلس اقدام کند و این طرح تصویب ش��ود، این نابسامانی 

تمام شده و بازار سر و سامان می گیرد. 
پارسایی در خصوص کمپینی که اخیراً از طرف »علی کریمی« ایجاد 
شده، گفت: با توجه به بی ثباتی که در اقتصاد و پول ملی ما وجود دارد 
مردم حاضر نیس��تند پول ملی نگه دارند و برایش��ان طبیعی اس��ت که 

شاهد کاهش ارزش پول ملی باشند. 
او تشریح کرد: این طرح که به مجلس ارائه دادیم فضایی رقابتی برای 
صنعت خودرو و خودروسازان ایجاد خواهد کرد و آنها را وادار به افزایش 
کیفیت و پویایی کرده تا به این س��مت پیش روند و وارد بازار انحصاری 
ش��وند. چنانچه مردم به این موضوع ورود کنن��د و مطلقا خرید نکنند، 

امید به صنعت خودروی داخلی ما از بین می رود. 
این نماینده در خصوص احتکار دو خودروساز گفت: اطالعات دقیقی 
در این مورد ندارم و اگر شکایتی در این موضوع باشد پیگیری می کنیم. 
ام��ا چنانچه کس��ی دلی��ل و مدرکی مبن��ی بر احتکار خ��ودرو دارد به 
کمیسیون اصل 90 که پرونده خودروسازها در آن در جریان است، ارائه 

دهد تا رسیدگی کنیم. 

پیش بینی فاز جدید افزایش قیمت وارداتی ها با ارز صادراتی

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی: 

 منافع برخی افراد از جیب ملت تأمین می شود
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نایب رئی��س ات��اق بازرگانی ایران و چین معتقد اس��ت با یک برنامه و 
اس��تراتژی درست، کاالهای زیادی می توانیم به چین صادر کنیم. چین 
کشوری اس��ت که در مقابل حدود ۲ هزار و ۲00 میلیارد دالر صادراتی 

ک��ه دارد، ۲ هزار و ۱00 میلیارد دالر واردات 
دارد که همین فاصله بین واردات و صادرات 
اقتص��اد چین را اذیت می کن��د و دنبال این 
هس��تند این فاصله را ک��م کنند.  مجیدرضا 
حریری با اشاره به افت رتبه ایران در شاخص 
کس��ب و کار،  اظه��ار داش��ت: در اطالعاتی 
ک��ه وج��ود دارد، رتبه تج��ارت فرامرزی ما 
حدود ۱58 اس��ت. از س��وی دیگر، در رابطه 
با اطالعاتی که س��ازمان بین المللی شفافیت 
راجع به فساد اداری و مالی منتشر کرده، رتبه 
ما ب��ه هیچ وجه مطلوب نیس��ت.  وی افزود:  
همه اینها نش��ان می دهد که فکر اساس��ی و 
درست برای اقتصاد یک کشور این نیست که 

هر س��ال روی یک بخش متمرکز شود. وقتی ریشه های درخت اقتصاد 
می گندد، حاال اگر دائما شاخه های آن را هرس کنید یا سم آن را عوض 
کنید،  آن درخت بار نمی دهد، چون ریشه آن خراب است. این موضوع را 

غیر از ما، دنیا هم می داند.  نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح 
کرد: بر این اس��اس اس��ت که ما می بینیم در ۳0 سال اخیر کشورهایی 
که با ما دش��منی دارند و یا اختالف سیاس��ی با آنها در دنیا داریم، فشار 
را در حوزه اقتص��اد می آورند. این در حالی 
است که ما نمی آییم نقطه ضعف های مان را 
برطرف کنیم. از اقتصادمان غافل هستیم و 
این نکته ای اس��ت که دنیا روی آن تمرکز 
کرده است. این اقتصاد به ذات خود ضعیف 
اس��ت و با ِس��ُرم و خون و ماسک اکسیژن 
ب��ه زور کار می کند. حاال ه��ر کدام از اینها 
نباشد، اقتصاد به مشکل می خورد.  حریری 
عن��وان کرد: طی س��ال های گذش��ته اگر 
متمرکز ش��ده بودیم روی اینکه به کش��ور 
سروسامان اقتصادی بدهیم و اقتصادمان را 
شفاف، رقابتی و آزاد کنیم، آن زمان نه دنبال 
حمایت از اشتغال بودیم، زیرا اقتصاد شفاف 
و رقابتی در ذات خود اشتغال ایجاد می کند و نه دنبال حمایت از تولید 
بودیم، زی��را تولید در اقتصاد بیمار، غیرفعال،  غیرش��فاف و غیررقابتی 

پاسخگوی نیاز مصرف کننده نخواهد بود. 

وحید یزدانیان با اش��اره به حکم وزیر ارتباطات برای فراهم س��ازی 
زیرس��اخت های آموزش��ی و مهارتی 90هزار ش��غل مرتبط با فناوری 
اطالعات و ارتباطات اظهار داشت: این آموزش ها برای افراد جویای کار 

در جهت ورود به بازار کار دیده شده که به 
صورت رایگان است و باید ظرف مدت یک 
س��ال این میزان اشتغال در حوزه ICT در 
کشور ایجاد ش��ود. به گزارش مهر، مجری 
طرح فراهم س��ازی زیرساخت های آموزشی 
90هزار ش��غل ICT تاکید کرد: این طرح 
در قال��ب اجرای طرح »تکاپو« دیده ش��ده 
و دولت با س��رمایه گذاری در تمام استان ها 
درصدد حل معضل اشتغال است. وی افزود: 
در ای��ن زمین��ه دول��ت )وزارت ارتباطات( 
ب��رای آموزش فناوری اطالعات و ارتباطات 
به عالقه مندان و ارتق��ای مهارت ها در این 
بخش، از طریق دانش��کده علمی کاربردی 

مخابرات اقدام کرده اس��ت. یزدانیان ادامه داد: در زمینه مهارت آموزی 
به سربازان نظام وظیفه نیز با تفاهم صورت گرفته با ستاد کل نیروهای 
مس��لح مقرر شد تربیت سرباز معلمانی که نسبت به آموزش ICT به 

سایر سربازان اقدام می کنند به صورت رایگان انجام پذیرد.
وی با اش��اره به اینکه در حوزه مشاغل فناوری اطالعات و ارتباطات 
با دو رویکرد مواجه هستیم، گفت: هم اکنون وضعیت ایجاد اشتغال در 
ح��وزه CT )فناوری ارتباطات و مخابرات( 
بسیار شفاف بوده و از آنجایی که مناسبات 
کار در ای��ن ح��وزه اغلب از س��وی دولت 
ب��ه صورت مس��تقیم ی��ا با واس��طه انجام 
می پذیرد، شمارش اش��تغال ممکن است؛ 
البته با این وجود بازار CT اش��باع شده و 

پتانسیل ایجاد اشتغال کمتر است.
 IT یزدانی��ان ادام��ه داد: ام��ا در حوزه
)فناوری اطالعات( پتانس��یل ایجاد ش��غل 
ش��رکت های  و  اس��تارتاپ ها  وج��ود  ب��ا 
دانش  بنیان، بس��یار باال بوده؛ با این وجود 
مش��کل عمده، احص��ای مش��اغل در این 
بخش است. از آنجایی که منظومه فعالیت 
کاری در حوزه IT شفاف نیست و مخاطبان آن براساس ذائقه جامعه 
ش��کل می گیرند، شناسایی و ش��مارش ایجاد اشتغال در این بخش به 

سختی صورت می گیرد.

اقتصاد را باید سر و سامان می دادیم ICT مقدمات ایجاد 90هزار کسب و کار با آموزش رایگان

اس��تفاده از نظرات تمام کارکنان در کل سلس��له مراتب سازمانی می تواند تا حد 
زیادی به موفقیت مدیران کمک کند.  به اعتقاد بس��یاری، دلیل شکس��ت کداک 
)شرکت باس��ابقه و نمادین عکاس��ی( ظهور فناوری های دیجیتال بود. درحالی که 
سقوط کداک هیچ ربطی به فناوری  دیجیتال نداشت. درواقع استیو ساسون اولین 
دوربی��ن دیجیتال��ی را در س��ال ۱9۷5 در کداک اختراع ک��رد. در آن زمان او یک 
مهندس جوان با جایگاهی در پایین نردبان س��ازمانی بود. متأس��فانه، مدیریت این 
ش��رکت از دستاوردهای مفید کارمندان آگاهی نداش��ت و تحت تأثیر نوآوری قرار 
نمی گرفت. مدی��ران کداک نمی دانس��تند نمایش و اش��تراک گذاری تصاویر روی 
دس��تگاه های مختلف از طریق عکاسی دیجیتالی مس��یری به سمت آینده است و 
بیش��تر بر تحول کس��ب وکار کنونی تأکید داش��تند.  عدم توجه به فناوری و مدل 
کسب وکار جدید منجر به عملکرد ضعیف کداک در طول چند دهه گذشته شد و 
در نهایت این شرکت در سال ۲0۱۲ دچار ورشکستگی شد.  از این اشتباه مشهور 
کداک می توان درس های زیادی گرفت. هر شخصی در یک شرکت می تواند ایده ها 
و نوآوری های خارق العاده و س��ودمند ارائه دهد. مدی��ران اجرایی باید به این درک 
برس��ند که می توانند از تمام اعضای تیم خود درس بگیرند. مدیرعامل ها می توانند 
از کارمندان خود در تمام سطوح درس بگیرند و به مبادله مهارت و دانش به صورت 

آزادانه و سودمند در کل سازمان بپردازند. 
ارزش ایده های جدید و تغییر

اندی گروو، مدیرعامل سابق اینتل که به تدریس روش کسب وکار سیلیکون ولی می پردازد، 
در کتاب مشهور خود با  عنوان »تنها پارانوئید نجات پیدا می کند«، می نویسد: موفقیت 
در خود دانه های نابودی را حمل می کند. موفقیت باعث افزایش رضایت از خود می شود. 
رضایت از خود منجر به شکس��ت می شود. درنتیجه تنها یک پارانوئید )شکاک( نجات 
پیدا می کند.   از صحبت های گروو این گونه برداشت می شود که نباید اجازه داد موفقیت 
گذشته منجر به رضایت از خود شود )درست مثل اتفاقی که برای کداک افتاد(. به همین 
دلیل مدیرعامل ها باید فعاالنه به دنبال ایده های جدید باشند. آنها همیشه باید آماده باشند 
و در صورت نیاز متمایل به تغییر باشند. یادگیری و درس گرفتن از تمام کارکنان سازمان، 
کلیدی برای شناخت ارزش  ایده های جدید به شمار می رود. برای مثال، مارک دوهنالک 
به عنوان مدیرعامل یک سازمان مهندسی و تولیدی معموالً با کارمندان سطح پایین تر 
ترتیب مالقات می دهد. او به کارمندان توصیه می کند همیشه نسبت به روند کند تولید 
یا شکاف  ها و نواقص موجود در کنترل کیفی آگاه باشند؛ زیرا آنها می توانند راه حل هایی 
را در مورد روش بهبود عملیات در زمان بندی، تحویل، تغییرات و سازگاری های مونتاژ، 

ذخیره سازی، حمل ونقل و دیگر محاسبات زنجیره تأمین ارائه کنند. 
اهمیت برقراری ارتباط

رهبران کس��ب وکار همواره بر تأثیر ارتباطات بر فرهنگ س��ازمانی تأکید دارند. 
بدون ارتباطات مناس��ب، انگیزه و کار تیمی به خط��ر می افتد و درنهایت می تواند 
منجر به رکود و شکست شود. در مقابل تعامل با اعضای تیم )حتی اگر ارتباط کاری 
نباشد( می تواند اهمیت برقراری ارتباط را در عمل به شما ثابت کند. وقتی اتحاد و 
یکپارچگی بین اعضای تیم وجود داش��ته باش��د، احتمال دستیابی به نتایج بهتر و 
س��ودبخش تر هم بیشتر می شود. مدیرعامل ها با برقراری ارتباطات خوب می توانند 
به این درک برسند که رها کردن )دادن فضای کاری به کارمندان( بهتر از مدیریت 
خرد و جزئی همه چیز است.  عالوه بر این، مدیرعامل ها با برقراری ارتباط با اعضای 
تیم می توانند به ضرورت درک نیازها پی ببرند. آنها با تأکید و اهمیت دادن به خواسته 
کارکنان خود می توانند بیش��تر روی کمک آنها حس��اب کنند.  یک مثال خوب در 
مورد برقراری ارتباط مناس��ب، روش درخواس��ت کمک اوری اگوستین )مدیر یک 
شرکت فناوری( از کارکنان خود برای بهبود خبرنامه داخلی شرکت است. او از یک 
کارمند جدید برای نوشتن خبرنامه استفاده کرد. این کارمند از بخش های مختلف 
در مورد خبرنامه و روش بهبود آن نظرخواهی کرد. آگوستین با استفاده از بازخورد 

دریافتی توانست به روشی برای افزایش مشارکت در سازمان برسد. 
کمک گرفتن از تیم به منظور جذب و حفظ استعداد

اس��تخدام و حفظ همکاران بااس��تعداد برای موفقیت یک شرکت ضروری است. 
برای داشتن یک انتخاب مناسب و جذب بهترین کاندیداها، نه تنها باید برای طرح 
پیشنهادی خود بلکه باید برای فرآیند جذاب و به یادماندنی مصاحبه هم تالش کرده 
و ارزش قائل شوید.  برای بهبود فرآیندهای استخدامی شاید منبعی بهتر از اعضای 
تیم فعلی وجود نداشته باشد. یک از مقاله هایEntrepreneur با عنوان درخواست 
پیوسته بازخورد از همکارها در مورد فرآیند استخدام و یکپارچه سازی توصیه می کند 
شرکت ها از تیم منابع انسانی خود استفاده کرده و با مقایسه دستاوردهای خود به 
خطاها پی ببرند و به این ترتیب به ش��ناخت استعداد برتر نزدیک شوند.  انجام این 
کار برای کس��ب وکار شما ضروری است. گذش��ته  از این، لینکدین در یک بررسی 
به این نتیجه رس��یده اس��ت که 50 درصد افراد ش��اغل برای کش��ف فرصت های 
جدید به مهارت های کالمی وابس��ته هستند. اگر بتوانید در طول فرآیند استخدام 
و یکپارچه س��ازی به تش��ویق اعضای جدید تیم بپردازید، خبر این تشویق در مورد 
شرکت شما به رسانه های آنالین و شبکه های خصوصی درز خواهد کرد. برای اجرای 
تمام این فرآیندها )ازجمله فرآیندهای اس��تخدامی( بهتر است از کارکنان قدیمی 

خود کمک بگیرید. 
چگونه می توانید رهبر بهتری باشید

مدیرعامل ه��ا به ی��ک دلیل دیدگاه های مختل��ف در مورد عملکرد خ��ود را در 
وب سایت هایی مثل Glassdoor مطالعه می کنند. یک مقاله در مجله وال استریت 
اش��اره می کند، آنها فقط برای آگاهی از نظرات اعضای تیم نس��بت به خود این کار 
را نمی کنند، بلکه هدف آنها ارزیابی کس��ب وکار، فرآیندها و استراتژی ها است، آنها 
به این فکر می کنند که چگونه می توانند در س��مت مدیرعامل برای آینده ش��رکت 
خود تالش کنند.  پی بردن به تأیید یا عدم تأیید مدیرعامل از س��وی کارمندان، به 
او این فرصت را می دهد که روش های رهبری خود را بهبود دهد. مدیرعامل ها برای 
دستیابی به بازخورد صادقانه باید دسترسی به خود را آسان تر سازند.  اگر به بررسی 
مدیرعامل های دوست داشتنی در سراسر جهان بپردازید، مشاهده می کنید افرادی 
که ب��ا کارمندان خود همکاری می کنند و به توصی��ه آنها گوش می دهند موفق تر 
هستند. آنها به چشم همکار به کارمندان خود نگاه می کنند نه کسی که از دستورات 
پیروی می کند.  به توصیه کارمند گمن��ام Clorox در مورد بنو دورر، مدیرعامل 
ش��رکت و مرور مدیر اجرایی باالرتبه Glassdoor نگاه کنید:  ارتباطات خوب در 
رابطه با چشم انداز، استراتژی و مقصد، دسترسی پیوسته به مدیریت از طریق میزگرد 
و رویدادهای شرکت های دیگر به کارمندان اجازه می دهند خود را بخشی از فرآیند 

تصمیم گیری و استراتژی بدانند. 
برای تبدیل  شدن به بهترین مدیرعامل از کارکنان خود درس بگیرید

رهبری می تواند معناهای مختلفی داشته باشد. به طورکلی رهبری به توانایی ایجاد 
چشم انداز، جهت گیری و حفظ انگیزه افراد نسبت به یک هدف بزرگ گفته می شود. 
موفقیت با دیکته کردن وظایف و مسئولیت ها به دست نمی آید، بلکه تنها زمانی به 
دس��ت می آید که رهبرها به ارزش یادگیری از همه اعضای تیم پی  ببرند. کارکنان 
می توانند ایده های جدیدی را ارائه کنند و ارزش روابط قوی و اعتماد را نشان دهند و 
همچنین نظرات خود را در مورد جذب افراد بااستعداد ارائه کنند. همچنین می توانند 
روش رهبری بهتر را به مدیرعامل ها آموزش دهند.  مدیرعامل ها با ساخت فرهنگی 
که تمام کارکنان در تمام س��طوح آن فرصت آموزش به مدیریت را داش��ته باشند 
)مثل برنامه آموزش��ی معکوس مربی – کارآموز( می توانند خود را برای رسیدن به 
موفقیت های پایدار آماده کنند. این اتفاق تنها زمانی رخ می دهد که ارزش هر فرد 
در سازمان به خوبی آشکار شود و برخالف شرکت کداک، استعدادها به هدر نروند. 
entrepreneur/zoomit :منبع

اینتل اعالم کرده که برایان کرانیچ،  مدیرعامل این کمپانی از سمت 
خود استعفا کرده است. دلیل استعفای کرانیچ داشتن رابطه با یکی از 

کارکنان این کمپانی اعالم شده که برخالف قوانین اینتل است. 
به گزارش زومیت، اینتل رسما اعالم کرد که برایان  کرانیچ دیگر 

مدیرعامل اینتل نیست. براساس اطالعات ارائه شده، کرانیچ به دلیل 
زیر پا گذاشتن قوانین و سیاست های داخلی اینتل استعفا کرده است. 

رابرت سوان، مدیر ارشد مالی اینتل، وظیفه مدیریت کمپانی را براساس 
استعفای کرانیچ برعهده خواهد داشت. اینتل در بیانیه ای که در این 

رابطه منتشر کرده، چنین اظهارنظر کرده است: 
اینتل اخیرا مطلع شد که آقای کرانیچ رابطه ای با یکی از کارکنان 
اینتل داشته است. تحقیقات درون و برون سازمانی توسط تیمی که 
برای تحقیق در این خصوص به کار گمارده شده بودند، نشان از این 
دارد که این موضوع صحت داشته و از این رو برایان کرانیچ،  قوانین 
و سیاست های اینتل را که مدیران را از داشتن رابطه با کارکنان این 

کمپانی منع می کند، زیر پا گذاشته است.  
استعفای زودهنگام کرانیچ را باید نشانه ای از اولویت باالی قوانین در 
این کمپانی خواند. اینتل استعفای کرانیچ را گواهی بر این ادعا خوانده 

که تمام کارکنان اینتل برای ارزش های این کمپانی احترام قائل هستند. 
پس از استعفای کرانیچ،  هیأت مدیره اینتل تمام کاندیداهای مدیریت 

اینتل در داخل و بیرون از کمپانی را مورد بررسی قرار می دهند.  
کرانیچ سابقه ای چند ده ساله در اینتل داشته و از ماه مه  سال 2013 

سمت مدیرعاملی در اینتل را برعهده گرفته است. کرانیچ سال 1982 
به اینتل پیوسته بود.  

اینتل طی سال گذشته میالدی با مشکالت بی شماری دست و پنجه 
نرم کرده است که از جمله آنها باید به روزنه های امنیتی Meltdown و 
Spectre  اشاره کرد که وجود یک روزنه امنیتی با عمر بیش از 10 سال 

را در پردازنده های اینتل آشکار کرد. اینتل برای رفع روزنه امنیتی 
موجود در پردازنده های خود اقدام به انتشار به روزرسانی های متعددی 

کرده که در برخی موارد، این به روزرسانی ها مشکالت دیگری را به 
واسطه باگ های جدید به همراه داشته اند. کرانیچ نوامبر سال گذشته 

بخشی از سهام خود به ارزش 39میلیون دالر را به فروش رساند که 
همین موضوع شبهات در مورد سوءاستفاده وی از موقعیتش را تقویت 

کرد. وی پیش از اعالم عمومی وجود روزنه در پردازنده های اینتل اقدام 
به فروش سهام کرد.  

کرانیچ در برهه ای مدیریت اینتل را برعهده داشت که وظیفه ایجاد 
تحول در این کمپانی بر دوش وی گذاشته شد. برایان کرانیچ برای 

تغییر کمپانی از یک تولیدکننده صرف پردازنده های پی سی به یک 
کمپانی فعال در حوزه تولید پردازنده ها به منظور استفاده در حوزه 

رایانش ابری و همچنین اینترنت اشیا فعالیت می کرد.  
 

درس هایی که رهبران موفق از کارمندان خود می گیرند

 برایان کرانیچ از سمت
مدیرعاملی اینتل استعفا کرد

چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی با تأکید بر بهبود محیط کسب و کار 
۱۳ و ۱۴ شهریورماه سال جاری در دانشگاه تهران برگزار می شود.  به گزارش گروه 
علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس،  دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به دنبال 
برگزاری موفقیت آمیز اولین،  دومین و س��ومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی  
)دوس��االنه( در سال های گذشته و به منظور بررسی و احصای راهکارهای بهبود 
و ایجاد ش��رایط محیطی کارآفرینانه،  چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی 
را با تأکید بر بهبود محیط کس��ب وکار  )ICE2018( با همکاری وزارتخانه ها،  
دانشگاه ها،  مراکز پژوهشی کشور،  نهادهای بین المللی،  دانشگاه های معتبر جهان 
از جمله دانشگاه ایلی نویز،  دانشگاه ساوترن دانمارک و دانشگاه های جهان اسالم 

مانند دانشگاه مالزی برگزار می کند. 

دانشگاه تهران چهارمین کنفرانس 
بین المللی کارآفرینی را برگزار می کند

دریچــه

شنبه
2 تیر 1397

شماره 1093
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 مدیرکل توس��عه کارآفرینی وزارت کار با اش��اره به جزییات توسعه کسب و 
کارهای نوپا گفت: در مجموعه وزارت کار از کسب و کارهایی که دارای نوآوری 
است حمایت می کنیم؛ کسب و کارهایی که قدرت رقابت در بازار های خارجی را 

دارند.  به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، رحیم 
سرهنگی،  مدیرکل توسعه کارآفرینی وزارت کار 
درباره وضعیت س��هم کس��ب و کارهای نوپا در 
کارآفرینی و اشتغال زایی گفت: اولین هدف مان در 
زمینه توسعه کسب و کار، توسعه کسب و کارهای 
پررشد و با پتانسیل باال است، این مشاغل در دنیا 
به غزال های پررشد شهرت دارند.   وی بیان کرد: 
در کش��ورهای موفق در زمینه اقتصادی همین 
مشاغل پررشد و پرپتانسیل هستند که موتورهای 
اقتصادی کش��ور را رونق می دهند، به طور مثال 
کشور کره حدود ۲0 مجموعه کسب و کار پررشد 
دارد که عالوه بر اشتغال زایی در کشور خودشان، 
ارزش افزوده باالیی را برای کشور خود با نفوذ در 

بازار های جهانی کسب کرده اند. در واقع کشورها توسعه نمی یابند مگر اینکه در 
زمینه کس��ب و کارهای پررشد تمرکز کنند.  سرهنگی با بیان اینکه از کسب 
و کارهایی که مبتنی بر نوآوری اس��ت و قابلی��ت رقابت در بازار جهانی را دارد 

استقبال می کنیم، گفت: در مجموعه وزارت کار از کسب و کارهایی که دارای 
نوآوری است حمایت می کنیم؛ کسب و کارهایی که قدرت رقابت در بازار های 
خارجی را دارند.  این مجموعه ها را شناسایی می کنیم و آنها را حمایت می کنیم 
تا ریس��ک فعالیت شان کاهش یابد و در مرحله 
بعدی ب��ا ارتباط گیری با کش��ورهای مختلف 
ب��ازار جهانی را برای اینها مهیا می کنیم. یعنی 
با استفاده از دیپلماس��ی سیاسی فضایی برای 
حضور در نمایش��گاه های مختلف بین المللی و 
بازار جهانی را فراهم می کنیم.  مدیرکل توسعه 
کارآفرین��ی وزارت کار گفت: تیم کارشناس��ی 
از دانش��گاه های مختلف مانند ش��ریف را برای 
بررسی توس��عه کارآفرین بنگاه های پررشد در 
وزارت کار دعوت کرده ایم و جلس��ات متعددی 
را در ای��ن زمینه برگ��زار کرده ایم. بخش دیگر 
از اقدامات م��ان در توس��عه کارآفرین��ی اجزای 
ارتباطی بین اکوسیستم کارآفرینی است که در 
کشورهای مختلف انجام می شود اما تاکنون در کشور ما مغفول مانده بوده است. 
اجزای اکوسیستم کارآفرین باید یکدیگر را بشناسند و با هم فعالیت کنند، در 

همین راستا ایده هایی مانند کافه کارآفرینی را طراحی کردیم. 

در فاصل��ه دو هفت��ه از معرفی پورش��ه تایکان، خودروس��از آلمانی 
۱0درصد از س��هام ش��رکت ریمک را تصاحب کرد تا در آینده شاهد 
همکاری نزدیک این دو باش��یم.  به گزارش زومیت، کمتر از دو هفته 

پس از آنکه پورشه رسما نخستین خودروی 
  )Taycan( الکتریکی خود را به نام تایکان
معرف��ی ک��رد، خودروس��از آلمان��ی اکنون 
۱0درصد س��هام ش��رکت ریمک اتوموبیلی 
)Rimac Automobili( را خرید. ریمک 
سازنده خودروی سوپراسپورت الکتریکی و 
یکی از شرکت های دارنده فناوری خودروی 
برقی در کرواس��ی اس��ت. ای��ن موضوع که 
سرمایه گذاری پورشه در ریمک چه منافعی 
برای خودروساز آلمانی دارد و به چه میزان 
باعث سود می شود، هنوز مشخص نیست، اما 
پورش��ه هنگام سرمایه گذاری اعالم کرد که 
امیدوار است این کار باعث افزایش همکاری 

در زمینه توسعه خودروی الکتریکی شود.   لوتز میشکه، معاون هیأت 
اجرای��ی و عضو هیأت مدیره در امور مالی و فناوری اطالعات پورش��ه 
گفت:  با توس��عه خودروهای سوپراسپورت تمام الکتریکی دو سرنشین 

مانند ریمک کانسپت وان و ریمک C_Two و همچنین سیستم های 
اصلی خودرو، ریمک به شدت اعتبار خود را در زمینه سیستم محرکه 
الکتریکی نش��ان داده است. ما احساس می کنیم ایده ها و رویکردهای 
ریم��ک بس��یار امیدوارکنن��ده اس��ت، به 
همین دلیل امیدواریم که با مش��ارکت در 
توسعه خودروی برقی، همکاری نزدیکی با 
خودروساز الکتریکی کرواسی برقرار کنیم. 
ریمک که س��ال ۲009 فعالیت رس��می 
خ��ود را در ی��ک گاراژ آغاز ک��رد، در حال 
حاضر قص��د دارد حدود ۴00 نف��ر را برای 
گسترش فعالیت ها اس��تخدام کند. تمرکز 
اصلی این ش��رکت بر فن��اوری باتری ولتاژ 
باال و سیستم محرکه برقی است. همچنین 
ریمک در حال توس��عه رابط های انس��ان _ 
ماشین و دوچرخه های الکتریکی تحت برند 
گریپ بایک��س )Greyp Bikes(  س��ت؛ 
گریپ بایکس یکی از ش��رکت های تابعه ریمک به ش��مار می رود که در 
سال ۲0۱۳ تأسیس شد و دوچرخه  برقی )e-Bike( با استانداردهای روز 

جهان تولید می کند. 

پورشه 10درصد سهام ریمک را خریدجزییات حمایت دولت از توسعه کسب و کارهای نوپا

باور یکی از قانون های اصلی موفقیت در زندگی، کسب وکار و فوتبال 
اس��ت. تماشای فوتبال زیبای تیم ملی ایران دربرابر تیم بزرگ اسپانیا 
نشان داد اگر باور در جان بازیکنان ایرانی نبود شاید می بایست تن به 

شکست سنگینی می دادیم. 
باور عامل موفقیت است. اگر در کاری که انجام می دهید به خودتان 
باور داش��ته باش��ید، موفقیت را در آغوش خواهید گرفت. قبل از بازی 
ایران و اس��پانیا به دوستانم تلفن کردم و از هر کدام نظر آنها را درباره 
بازی و پیش بینی نتیجه نهایی سؤال کردم. در پایان وقتی به برگه روی 
میزم نگاه می کردم با دیدگاه های مختلف روبه رو ش��دم. از این که همه 
یک جور فکر نمی کنند برایم بس��یار ش��وق انگیز بود، اما تعدادی هنوز 
به این خودباوری نرس��یده اند که موفقیت یک امر ذهنی است و آدمی 
به هر چه که بیندیش��د، می تواند آن را در عالم مادی به دس��ت آورد. 
برای همین دوس��تان بدبین یا به قول خودش��ان واقع بین از شکست 

س��نگین ای��ران با ۲ ی��ا ۳ و حتی ۷ 
گل گفتند اما گروهی از دوستان من 
که رویک��ردی مثبت اندیش به وقایع 
زندگ��ی دارند با دلی امیدوار از برنده 
ش��دن احتمالی یک بر صفر گفتند و 
گروهی هم در میانه بودند و تس��اوی 

را پیش بینی کردند. 
براب��ر  در  ای��ران  زیب��ای  ب��ازی 
اس��طوره های اسپانیا نش��ان داد که 
آنچ��ه موجب موفقیت می ش��ود تنها 
یک امر ذهنی اس��ت و اگر قرار باشد 
افراد با داش��ته های مادی به موفقیت 
برس��ند، طبع��ا ای��ران و اس��پانیا در 
یک ترازو نبودن��د و باید بازیکنان ما 
متحمل شکست س��نگین می شدند، 

چراک��ه هر کدام از بازیکنان اس��پانیا قهرمانان بزرگی در تاریخ فوتبال 
جهان بودند، اما همه این اس��طوره های قهرمان نتوانستند در برابر باور 
درون��ی بازیکنان ایرانی به موفقیتی آنچنان که باید و ش��اید برس��ند. 
شاید از نظر عدد و رقم اسپانیا از ایران پیش گرفته باشد که چنین نیز 
هست اما بازی تماشایی ایران نشان داد که بازیکنان ما به رغم این که 
با تیم اسپانیا در دارایی و امکانات و زمینه ها و موقعیت ها برابر نیستند 
و فاصله زیادی بین ای��ن بازیکنان وجود دارد، اما می توانند با تکیه بر 

خود باوری به موفقیت مناسبی نزدیک شوند. 
خیلی از آدم ها وقتی وارد بازار کس��ب وکار می شوند با ترس و دلهره 
قدم برمی دارند. چند روز قبل در تاکس��ی از موفقیت استارتاپ اسنپ 
می گفتم که یکی از مس��افران با ترس می گفت اس��نپ یک ش��رکت 
بزرگ اس��ت و دولت حمایتش می کند و صد سال دیگر ما نمی توانیم 
با این گروه از اس��تارتاپ ها رقابت کنیم. گفتم کاماًل درس��ت می گویی 
چ��ون وقتی می گویی امکان رقابت نیس��ت به راس��تی در واقعیت هم 
نمی توانی به او برسی. در صورتی که استارتاپ هایی از این دست یا هر 
کس��ب وکاری در ابتدا با باور به موفقیت، پایه های خود را بنیان نهادند 

و ت��رس را از خود رها کردند تا بتوانند با اعتماد به نفس و باور ایمانی 
به موفقیت برسند. 

 تی��م ای��ران اگر با ترس در برابر اس��پانیا بازی می ک��رد باید تن به 
شکست سنگینی می داد، چراکه این تیم از هر جهت برتر و باالتر بود، 
ام��ا باورمندی مدیریتی تیم و القای این ب��اور در دل و جان بازیکنان 
تیم ملی فوتبال ایران باعث ش��د تا نمایش��ی خالقانه و حیرت انگیز از 

خود نشان دهند. 
موفقیت ابتدا باید در ذهن آفریده ش��ود و س��پس نمایش آن را در 
واقعیت زندگی و کس��ب وکار شاهد باش��یم. با یک ذهن علیل و بیمار 
و ناتوان و ترس��و نمی توان قله ها را فتح کرد. کسانی می توانند قله های 
موفقی��ت را یکی پس از دیگری فتح کنند که به خودباوری برس��ند و 

ترس را رها کنند و به ایمان و اعتماد نزدیک شوند. 
 اگ��ر کارل��وس کی روش و بازیکن��ان تیم ملی فوتب��ال ایران از تیم 
اسطوره ای اسپانیا و بازیکنانی چون داوید دخیا بازیکن منچستریونایتد، 
دن��ی کارواخ��ال بازیکن رئال مادری��د، جرارد پیکه بازیکن بارس��لونا، 
س��رخیو راموس بازیکن رئال مادری��د، یوردی آلبا بازیکن بارس��لونا، 
سرخیو بوس��کتس بازیکن بارسلونا، 
آندرس اینیس��تا بازیکن بارس��لونا، 
کوک��ه بازیکن اتلتیکومادرید، داوید 
سیلوا بازیکن منچسترسیتی، ایسکو 
بازیکن رئال مادرید، مارکو آسنسیو 
بازیک��ن رئال مادرید، دیگو کاس��تا 
می ترسیدند،  اتلتیکومادرید  بازیکن 
امکان نداشت بتوانند چنین نمایش 

قهرمانانه ای از خود نشان دهد. 
 خیلی از جوانانی که می خواهند 
کاری را شروع کنند از نام برندهای 
بزرگ می ترس��ند و خود را کوچک 
دوس��تی  از  وقت��ی  می پندارن��د. 
خواس��تم که در همان روس��تایش 
زمینه ه��ای تولی��د کره و ماس��ت 
را آغ��از کن��د با لبخند گفت یعن��ی با کاله، میهن و دام��داران رقابت 
کن��م؟ گفتم چه اش��کالی دارد تو باید خدا را ش��کر کنی که در ایران 
برندهای بزرگ لبنیات حضور دارند و می توانی از تجربه های شکس��ت 
و موفقیت آنها درس بگیری و کار خودت را بر اس��اس باورهای درونی 

با برنامه ریزی و مدیریت حرفه ای شروع کنی. 
شرط اول قدم برای موفقیت در کسب وکار باور داشتن به توانمندی و 
موفقیت است. وقتی خودت را قبول نداری طبعا هیچ موفقیتی نصیب 
تو نمی شود. اگر وحید امیری به این باور درونی نمی رسید، نمی توانست 
پیکه را دریبل و الیی بزند و س��انتر به آن زیبایی را ارس��ال کند. اگر 
رامین رضاییان به خودش و بازیش ایمان نمی داش��ت نمی توانست آن 
نمایش خالقانه را از خود نشان دهد و یا سعید عزت الهی با همان گل 
مردود نش��ان داد که از یک باور ایمانی ق��وی برای موفقیت برخوردار 
اس��ت و خود را الیق برنده ش��دن می داند.  ب��رای موفقیت باید روی 
باوره��ای ذهن��ی ات کار کنی و ت��ا زمانی که ذهن تو ب��ه موفقیت تن 
ندهد در عالم واقعیت موفقیت بسیار دشوار خواهد بود. هر گاه باور به 

موفقیت در تو ریشه زد، تو در کارهایت موفق می شوی. 

درس های کسب وکاری از بازی ایران و اسپانیا

 برایان کرانیچ از سمت
مدیرعاملی اینتل استعفا کرد

یادداشـت

اوپو،  شرکت چینی سازنده گوشی  هوشمند که مدعی است ۲00 میلیون کاربر دارد،  
رس��ما وارد بازار اروپا می ش��ود.   اوپو یکی از شرکت های چینی سازنده گوشی  هوشمند 
است که قصد دارد در بازار فروش استراتژی های جدیدی را دنبال کند و آخرین محصول 
این ش��رکت یعنی Oppo Find X،  به تازگی با طراحی تمام  صفحه و دوربین کشویی 
خودکار معرفی ش��ده است.  به گزارش زومیت، اما در رویداد بزرگ معرفی گوشی فایند 
ایک��س،  عالوه بر معرفی گوش��ی،  خبرهای جالب دیگ��ری جلب توجه می کند. یکی از 
خبرهای شنیدنی در این مراسم مربوط به تعداد کاربران گوشی های اوپو در سراسر جهان 
اس��ت.  اوپو ادعا می کند در این لحظه،  در سراس��ر جهان بیش از ۲00 میلیون کاربر از 
گوشی  اوپو استفاده می کنند.  از آنجایی که این شرکت برخالف اپل و سامسونگ،  سهم 
زیادی در بازارهای بین المللی ندارد، این آمار دستاورد بزرگی برای آن محسوب می شود.  

 اوپو با 200 میلیون کاربر
رسما وارد بازار اروپا می شود

محمدرضا محمدی 
کارشناس اقتصادی



6 استراتژی تبلیغاتی عالی برای 
کسب وکارهای کوچک

صاحبان کس��ب وکارهای کوچک باید در م��ورد کمپین های تبلیغاتی 
خود واقع بین باش��ند. البته، این افراد همواره ب��ه دنبال راه حل های موثر 
و ارزان هستند، ولی متاسفانه شما تنها یکی از این دو ویژگی را خواهید 
داشت؛ شما احتماال هرگز یک کانال ارزان و موثر برای تبلیغات خود پیدا 
نخواهی��د کرد.به همین دلیل باید حتما ب��ه بودجه تبلیغاتی خود توجه 
داش��ته باش��ید و با پول باقی مانده خود بازی نکنید. با اختصاص بودجه 
مناس��ب به کانال های صحیح به نتیجه مورد نظر دست خواهید یافت یا 
حداقل نتایج قبلی خود را تقویت خواهید کرد. به دلیل پایداری هزینه های 
ماهانه، امکان ارزیابی موثر کارایی کلی نیز فراهم خواهد ش��د. با توجه به 
ضرورت بهینه سازی تالش های تبلیغاتی، این نکات به شما کمک شایانی 

خواهد کرد. 
مخاطب خود را بشناسید

متاس��فیم، ولی محصول یا خدمات شما با نیاز هیچ جانداری روی کره 
زمین مطابقت ندارد. کمپین های کس��ب وکارهای کوچک بسیاری بدون 
هیچ هدف و مقصودی انجام می ش��وند. ش��ناخت و هدف گیری، یکی از 
اصلی ترین مزایای تبلیغات و بازاریابی آنالین است. البته، شما باید با کمک 
داده هایی که جمع آوری می کنید، یک پروفایل دقیق برای مخاطبان خود 
ب��ه وجود آورید. ب��ا این اطالعات و اطالعاتی که از مش��تری خود دارید، 
می توانید با اس��تفاده از کمپین خود و بهره گی��ری از فاکتورهای روانی و 
اجتماعی، اقدام به جذب مخاطب و مشتری کنید.مهم نیست که تبلیغات 
شما آنالین یا آفالین است، طرح و تصویر شما باید برای مشتری جذاب و 

درگیرکننده باشد. این کلید یک هدف گیری موثر و مناسب است. 
ارزیابی و پیگیری بازاریابی

کس��ب و کارهای کوچک بس��یاری از می��زان تاثی��ر و کارایی تبلیغات 
خود هیچ اطالعی ندارند. این یک نقص بس��یار بزرگ اس��ت.پلتفرم های 
تبلیغات��ی آنالین مانند گوگل و فیس بوک، ب��ا ارائه آمار و ارقام تبلیغات، 
به ش��ما در تعیین موارد کارآمد و موثر کم��ک خواهد کرد. البته این به 
معنای نادیده گرفتن آزمایش نیست. ساخت یک تبلیغ با توجه به نیازها 
و س��الیق مخاطب فرآیندی زمان بر اس��ت، ولی شما می توانید با کمک 
آزمایش، سرعت روند تصمیم گیری خود را افزایش دهید. چنانچه تبلیغات 
آفالین انجام می دهید و باید جهت کسب اطالعات بیشتر از تاثیر و کارایی 
تبلیغات از یک ایمیل یا شماره تلفن خاص استفاده کنید، حتما این کار را 

انجام دهید. حدس و گمان هیچ فایده ای نخواهد داشت. 
آگاهی از زمان مناسب

در نگاه اول، انجام تبلیغات در تمام طول س��ال و اختصاص هزینه های 
ماهانه به ظاهر روش��ی بسیار عالی و کارآمد است. ولی چنانچه به ابتدای 
کسب وکار خود نگاه کنید، احتماال اقدامات بسیاری قابل ارزیابی نخواهند 
بود. هیچ راهی برای حفظ یک طرح بازاریابی و تبلیغاتی برای کل س��ال 
وجود ندارد. چنانچه محصوالت فصلی می فروشید، باید در فصل مناسب 
اقدام به تبلیغ و بازاریابی کنید. حتی شاید شروع زودهنگام تبلیغ و حفظ 
برخی موارد برای اواسط و انتهای فصل نیز راهی موثر باشد. بسته به نوع 
تجارت ش��ما، جمعه سیاه و ماه های نهایی سال فرصت هایی بسیار عالی 
برای کس��ب درآمد هستند. اختصاص بودجه به تبلیغات در این روزها یا 
س��ایر تعطیالت روشی بس��یار موثر است. در نهایت، توجه به سایر رقبا و 
تاریخ تبلیغات بزرگ آنها نیز می تواند به شما کمک کند. چنانچه بودجه ای 
را به تبلیغات اختصاص داده اید، شاید با استفاده از این روش حتی از سایر 

رقبا پیشی بگیرید. 
برند مناسب

آیا مشتری بالفاصله تبلیغ شما را بر اساس رنگ، لوگو، طرح و تصاویر 
تشخیص خواهد داد؟ اگر این سوال به نظر شما عجیب است، پس باید به 
عملکرد برندها و شرکت های بزرگ توجه کنید. معموال شما تبلیغات این 
شرکت ها را تنها با کمک یک رنگ خاص شناسایی خواهید کرد.مشتریان 
شما با گذشت زمان طرح تبلیغات شما را شناسایی کرده و نسبت به آن 
واکنش نشان خواهند داد. شاید تغییر نام تجاری با هر تبلیغ جدید بسیار 
جذاب به نظر برس��د، ولی این کار در درازمدت باعث گمراهی مش��تری 
خواهد ش��د. هدف شما باید حضور در مناطق قابل پیش بینی با تبلیغات 
آشنا باشد تا به این ترتیب مشتری قدرت شناسایی شما را به دست آورد. 
در نهایت: برند خوبی بس��ازید و به تصویر خود متعهد باش��ید. اعتماد از 

طریق تکرار به دست خواهد آمد.
استفاده مناسب از منابع

شاید شما با اهمیت رتبه بندی شرکت ها آشنا باشید، ولی شاید منابع و 
زمان الزم را برای ایجاد محتوای جدید، موثر و مفید برای وب سایت خود 
در اختیار نداشته باشید. در چنین حالتی، بهترین راه استفاده از خدماتی 
مانند گوگل و بینگ )Bing( اس��ت، تا به این ترتیب بدون اس��تفاده از 
کلمات کلیدی رایج و پرکاربرد در صدر لیس��ت موتورهای جست وجوگر 
قرار بگیرید. چنانچه بودجه کافی ب��رای تبلیغات دارید، ولی زمانی برای 
تولید محتوا در اختیار ندارید، این یک روش مناسب برای استفاده از منابع 
است. ولی اگر بودجه کافی برای تبلیغات ندارید، شاید انجام یک تبلیغات 
گران قیمت تلویزیونی منطقی نباشد. یک کمپین تبلیغاتی در فیس بوک 
راهی بس��یار موثرتر خواهد بود، زیرا شما به این ترتیب هزینه های روزانه 
خود را کنترل خواهید کرد.منابع موجود را صادقانه ارزیابی کنید و از آنها 

برای رشد تجارت خود کمک بگیرید.
حضور در بهترین نقاط

حدس س��لیقه و نیاز مشتری عملی بسیار خطرناک است. برای مثال، 
چنانچه ش��ما به یک برنامه رادیویی خاص عالقه دارید و حدس می زنید 
که مشتری نیز به آن عالقه خواهد داشت، شاید بودجه خود را روی یک 
تبلیغ رادیویی گران قیمت، بی فایده و اشتباه هزینه کنید. اگر بودجه شما 
در مکان اشتباهی هزینه شود، سرمایه شما به هدر خواهد رفت. شما باید 
مشتری خود را بشناس��ید. پس پرسشنامه طراحی کنید. وب سایت های 
شلوغ را شناسایی کنید، کتاب و مجله مورد عالقه مشتری را بشناسید، با 
برنامه های تلویزیونی و رادیویی پرطرفدار آشنا شوید. هنگامی که تبلیغ با 
درک مناسبی از مشتری همراه شود، مشتریان بیشتری، حتی در سطح 

بین المللی، جذب خواهید کرد.
نکات نهایی

راه های بس��یاری برای کسب درآمد از طریق تبلیغات وجود دارد. کلید 
انجام این کار درک مشتری، شناسایی سرگرمی های پرطرفدار و اختصاص 
منابع به این کانال های خاص خواهد بود. تبلیغات را به هیچ عنوان نادیده 
نگیرید. شما باید به رویکرد خود دقت کنید و در زمان مناسب، در مکان 
entrepreneur :مناسب حضور داشته باشید.                         منبع

BRANDایستگاهتبلیغات

به عنوان یک کارش��ناس و مشاور در زمینه برندسازی هیچ جمله ای 
را ب��ه این ان��دازه از مراجعه کنن��دگان  خود نش��نیده ام: »راه مان را گم 
کرده ایم«. البته تکرار چنی��ن جمله هایی جای هیچگونه تعجبی ندارد. 
امروزه کسب وکارها باید به سرعت رشد و توسعه پیدا کنند، زیرا اکنون 
کارمندان به ندرت تمام دوره حرفه ای ش��ان را در یک ش��رکت س��پری 
می کنند. همچنین تکنولوژی های مختلف نیز روز به روز توسعه می یابد. 
س��رعت این تحول به قدری زیاد اس��ت که هماهنگی با هرکدام از آنها 
به نبردی نفس گیر می ماند. عالوه بر اینها، اس��ترس ناشی از مدیریت و 
رهبری یک کس��ب وکار را نیز باید مدنظر داش��ت. چنین فشارهایی به 
سادگی هر فرد تازه کاری را از پا در خواهد آورد. به عنوان یک کارآفرین 
پیش از آنکه آژانس تبلیغات و بازاریابی Sub Rose به جایگاه فعلی اش 

برسد، به طور مداوم با اینگونه استرس ها دست وپنجه نرم کرد ه ام. 
به ط��ور معمول بهترین راهکار م��ا در Sub Rose به منظور افزایش 
امید مراجعه کنندگان به آینده کسب وکارش��ان ی��ادآوری بخش بومی 
فعالیت ش��ان اس��ت. بدین معنا تمام تالش ما یادآوری دو نکته اس��ت: 
چرا ش��رکت تان را تأس��یس کردید و به چه دلی��ل همچنان به فعالیت 

ادامه می دهید. 
ما به وسیله راهکارهای زیر به آنها در زمینه بازیابی ارتباط شان با دو 

مورد مذکور کمک می کنیم: 
- داستان ریشه ای: چگونه کسب وکارشان شروع شد. 

- زبان: واژگان ارتباطی شرکت با مخاطب ها. 
- س��نت ها: چگونگی برق��راری ارتباط با گروه های ه��دف مختلف و 

شناسایی مزیت های برندشان. 
- هدف: دلیل اصلی به وجود آمدن کسب وکارتان. 

در اینج��ا قص��د دارم پیرام��ون موضوعی فکر کنید: م��واردی که در 
باال بدان ها اش��اره ش��د، بلوک های اصلی هر اجتماع پررونقی اس��ت. از 
گروه ه��ای مذهب��ی گرفته ت��ا تعاونی های تجاری و اقتص��ادی، همگی 
دارای چنین س��نگ بناهایی هس��تند. در حقیقت چهار اصلی که در باال 
ب��ه آنها پرداخت��م، معنا و ارتب��اط متقابل را در یک اجتم��اع و به طور 
خاص کس��ب وکار ممکن می کنند. بدین ترتیب زمینه رشد و توسعه هر 

کسب وکار برپایه این اصول چهارگانه قرار دارد. 
Levi’s سنت گمشده

در یک مالقات ب��ا مدیراجرایی برند Levi’s حرف های جالبی از وی 
ش��نیدم. در واقع مدیراجرایی این برند به فرصت هایی طالیی که آنها به 
دلیل ناتوانی و بی توجهی به توسعه پارچه های ویژه شان از دست دادند، 
اشاره کرد. این امر اکنون برند Levi’s را از نظر شهرت عمومی و مالی 
در ش��رایط نامساعدی گرفتار کرده است. ماجرای اصلی از جایی شروع 
ش��د که ش��مار باالیی از برندها وارد عرصه پوشاک ش��ده و شلوارهای 
جین با س��طح قیمت باالی ۲00 دالر را روانه بازار کردند. در این زمان 
برند Levi’s با تأکید بر سنت های خود محصوالتش را روی قیمت ۳9 
دالر نگه داش��ت. نتیجه چنین اقدامی اما کامال فاجعه بار بود. مشتریان 
ش��لوارهای جی��ن این برن��د را ارزان و از مد افتاده قلم��داد کردند. در 
چنی��ن ش��رایطی Levi’s  بدترین دورانش در زمینه فروش را پش��ت 

سر می گذاشت. 
بی تردی��د Levi’s در چنی��ن ش��رایطی نیاز به اس��تراتژی به منظور 
برون رفت از بحران داش��ت. برهمین اس��اس مدیران ش��رکت به سراغ 
آژان��س تبلیغاتی Wieden + Kennedy رفتند. کمپین ش��رکت که 
بعده��ا »به پی��ش« )Go Forth( نام گرفت، با اف��راد کامال حرفه ای 
همکاری کرد. در زمینه عکاسی آنها به سراغ یکی از بهترین عکاس های 
ای��االت متحده رفتن��د. به عالوه در ح��وزه نگارش مت��ن تبلیغاتی نیز 
همکاری با نویس��ندگان مطرحی همچون والت ویتمن و جک کرواک از 
 Levi’s به حساب می آید. درست در همینجا بود که Levi’s افتخارات

به س��راغ Sub Rose آمد. در حقیقت آنها به وس��یله همکاری با افراد 
ش��اخص در زمینه تبلیغات در کانون توجه قرار گرفتند. از اینجا به بعد 
Levi’s به کمک ما به منظ��ور تبدیل این توجه به یک اقدام تبلیغاتی 

مفید نیاز داشت. 
کار م��ا اطمین��ان از این نکته بود که پس از جل��ب توجه مخاطب ها 
اقدام��ی درس��ت در زمینه ایجاد رابطه ای عمیق می��ان مخاطب و برند 
Levi’s ص��ورت پذی��رد. چنین چالش��ی در عین پیچیدگ��ی جذابیت 
خاصی نیز برای دس��ت اندرکاران Sub Rose دارد. برهمین اس��اس ما 
ابتدا به س��راغ برند Levi’s به صورتی که از مدت ها قبل می شناختیم، 
رفتیم. برای بس��یاری از افراد برند Levi’s یک تولیدکننده پارچه کتان 
و ش��لوارهای جین با سطح قیمتی منصفانه است. محصوالت شرکت در 
س��ال هایی نه چندان دور در تن ستاره هایی نظیر مارلون براندو، استیو 
مک کویین و بعدها س��تاره های موس��یقی راک مانند رولینگ اس��تونز 
و رامون��ز خودنمایی می کردن��د. با این حال متأس��فانه Levi’s دوران 
طالیی اش را به دس��ت فراموش��ی س��پرده بود. ما کارمان را با کندوکاو 
 Levi’s پیرامون دوران پیش از مارلون براندو شروع کردیم. در حقیقت
از س��ال ۱85۳ مشغول فعالیت اس��ت. آنها در این مدت دراز و تا پیش 
از عص��ر مارلون براندو چه اطالعاتی از تعامل با مشتریان ش��ان دریافت 
کرده اند؟ آیا چنین اطالعاتی می تواند پایه داس��تانی اصیل را برای آنها 

بگذارد؟ 

به رعایت انصاف باید گفت که برند Levi Strauss یکی از برندهای 
پیش��رو در زمینه کس��ب وکار محس��وب می ش��ود. آنها تداعی گر افراد 
ش��جاعی هس��تند که در اوج دوران جس��ت وجوی طال در سال ۱8۴9 
مدت  زیادی را در س��رزمین های ناشناخته حوالی کالیفرنیا برای کشف 
طال س��پری کردند. این افراد در تاریخ آمریکا به عنوان کسانی که برای 
دس��تیابی به هدف خود از جان ش��ان مایه گذاشتند، شناخته می شوند. 
بی تری��د چنین مردهای مصممی نیازمند ش��لوارهای بس��یار محکمی 
بودن��د. Levi Strauss  دقیق��ا ب��ا هدف تأمین این نی��از پا به عرصه 

کسب وکار گذاشت. 
در ط��ول دهه های بع��د از آن Levi’s همچنان به تولید ش��لوارهای 
جی��ن با کیفیت و ارزان برای گروه های زحمتکش ادامه داد. گروه هایی 
نظیر کارکنان کارخانه، کش��اورزان، کارگران و تمام افراد دست اندرکار 
ساختمان سازی به شلوارهای Levi’s  همچون جزئی اساسی از فرآیند 
کار نگاه می کردند. در واقع این شلوارها به بنای آمریکای امروزی کمک 
ش��ایانی کردند. در اینجا وظیفه ما ارائه داستانی جذاب و گیرا پیرامون 
سنت قدیمی Levi’s بود. البته این داستان باید به گونه ای جذاب برای 

نسل جدید روایت می شد. 

در جست وجوی طال
در فرآیند تالش برای جذب مخاطب جدید با پرسش��ی جدی مواجه 
ش��دیم: پیش��گامان عصر مدرن ما چه کسانی هس��تند؟ در هر صورت 
اکنون دیگر خبری از پویندگان طالی دو قرن پیش نیس��ت. همچنین 
مش��اغل سخت و طاقت فرس��ا نیز به آن سوی مرزها منتقل شده است. 
در واقع ما به دنبال گروهی س��ختکوش به منظور معرفی ش��ان در قالب 

قهرمانان سختکوش عصر مدرن بودیم. 
پس از گذش��ت چند هفته ما برنامه ای ب��ه نام کارگاه های Levi’s را 
طراحی کردیم. س��پس ادامه کار را به اریک و تیمش س��پردیم. در آن 
هن��گام ما اعتراف کردیم ک��ه تنها ۷5درصد برنامه را توس��عه داده ایم. 
بقی��ه ماجرا برعه��ده تیم اریک بود. در واقع ترجی��ح همه ما باز ماندن 
۲5درص��د باقی مانده ب��ود. به این ترتیب همه ما ش��بیه پویندگان طال 

درگیر ماجرایی ناشناخته می شدیم. 
ب��ا یکدیگر، دو تی��م فعال در زمین��ه برند Levi’s ب��دل به واحدی 
متحد ش��دند. در واقع هنگامی که ما به دنبال پیش��گامان عصر مدرن 
می گش��تیم، منظورمان پیرمرد دریانوردی با تکه ای تنباکو گوشه لبش 
نبود. هدف ما گروه های هنری، طراح ها، معلم ها و معمارها بود. هنگامی 
ک��ه ما ش��عار »به پیش« را ب��رای کمپین Levi’s انتخ��اب کردیم، به 
روحیه تالش، زحمت و کار بی وقفه توجه داشتیم. هدف ما جلب توجه 
و تعامل س��ازنده با مشتریان از دل چنین تصویرس��ازی و کاربرد زبان 
مشترک بود. در حقیقت، ریشه های اصلی برند سنگ بنای زبان مشترک 
به حساب می آمدند. همین امر اعضای تیم را به یکدیگر نزدیک تر کرد. 
ب��ه عبارت دقی��ق، همه ما در تالش برای بازآفرینی نوس��تالژی قدیمی 

Levi’s به شیوه ای مدرن بودیم. 
در کمت��ر از چند م��اه تیم آماده افتت��اح اولی��ن کارگاه Levi’s در 
قلب سانفرانسیس��کو بود. دلیل اصلی انتخاب این ش��هر ش��هرت آن به 
طراح های مش��هورش ب��ود. در واقع ما قصد انتقال احس��اس خلق آثار 
جدید به مخاطب را داش��تیم. بدین ترتیب آنها پیش��گامان عصر جدید 

به حساب می آمدند. 
نخس��تین گام جدی ما در زمینه تحقق کمپین Levi’s جست وجو و 
همکاری با پیشگامان منطقه خلیج در نزدیکی ساختمان اصلی شرکت 
بود. در این زمینه نویس��نده مش��هور »دیو اِِگرز« با تأسیس مؤسسه ای 
وی��ژه تعلیم نویس��ندگی به کودکان نظرمان را جلب ک��رد. دیو در این 
مؤسس��ه کوچک اصول اساس��ی نویس��ندگی را به ک��ودکان عالقه مند 
ی��اد می داد. ن��وآوری جالب دیو در این زمینه م��ا را  به همکاری با وی 

عالقه مند کرد. 
پ��س از دیو نوبت به آلیس واترز رس��ید. وی با اهداف عام المنفعه در 
زمینه طراحی چهره های هنری روی تقویم Harvest فعالیت دارد. وی 
به منظور کمک به نیازمندان معموالً مراسم های ویژه برگزار می کند. در 
این مراس��م ها آلیس طراحی های خود را برای عالقه مندان امضا می کند 
و آنها را به فروش می رساند. همکاری Levi’s با آلیس وی را به دومین 

پیشگام ما بدل ساخت. 
به لطف برنامه ای که ما برای Levi’s طراحی کردیم، آنها پیش��گامان 
عصر جدیدش��ان را شناس��ایی کردند. س��پس در قال��ب برنامه کارگاه 
Levi’s ب��ه حمای��ت از آنها پرداختند. در پایان تصوی��ر مورد نیاز برای 
  Levi’s ج��ذب مج��دد مخاطب به دس��ت آمد. در ای��ن تصویر برن��د
جایگاه��ش را به عنوان حامی پیش��گامان هر عصر بازیافت. در حقیقت 
Levi’s ب��ا کمپینش ثابت کرد از دوره پویندگان طال تا امروز همیش��ه 
در کنار افراد زحمتکش و به عبارتی قهرمان های دوران ایستاده است. 

همکاری ما با Levi’s به خوبی اهمیت نگاه به ریشه ها و خلق داستان 
اصیل برند را مش��خص کرد. باید اعتراف کرد که اغلب برندها به مانند 
Levi’s س��ابقه ای طوالنی ندارند. با این حال بی تردید هر برند داستان 
منحصر به فردش را دارد. بنابراین باید به س��راغ داستان های اصیل مان 

در فرآیند برندسازی برویم. 
hubspot :منبع

Levi’s اهمیت داستان اصیل در فرآیند برندسازی

هر برند داستانی منحصر به فرد دارد
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اشتباهاتی که هنگام عقد قرارداد با مشتری 
رخ می دهد

درس گرفتن از اش��تباهات دیگران می تواند ت��ا حد زیادی فرآیندهای 
کس��ب وکار مثل عقد قرارداد را بهبود دهد.  تجربه بهترین معلم است به 
شرطی که بخواهید از خطاهای دیگران درس بگیرید. اغلب افراد با انجام 
کارها و آزمون وخطا پی به اش��تباهات خود می برند، اما عده ای دیگر برای 
مرتکب نشدن اش��تباه به دنبال روش های ساده تر هستند. آنها با بررسی 
تجربیات، کارها و س��خنان اطرافیان خود به اشتباهات و باید و نبایدهای 
کسب وکار پی می برند.  لیزا پرامیس به مدت هشت سال است که به عنوان 
مشاور بازاریابی و استراتژی استارتاپ ها و کسب وکارهای نوظهور فعالیت 
می کند. او به عنوان مؤسس و مش��اور گروه Promise consulting یا 
LLC کل قراردادها، فاکتورها، حس��اب ها، مالیات خود را کنترل می کند. 
او با داش��تن بیش از ۲0مشتری در چند سال گذشته توانسته درس های 
زیادی را از آنها یاد بگیرد. معموال کار یک مش��اور ت��ازه وارد به ویژه برای 
کنترل قراردادها و دستمزدها دشوار است. هدف پرامیس اشتراک گذاری 
تجربیات و اشتباهات گذشته خود با دیگران است تا به این صورت بتواند 

به بقیه در اجتناب از این خطاها کمک کند. 
1. نبود یک قرارداد مکتوب

آیا جمله حرف من س��ند اس��ت معنایی برای شما دارد؟ برای بسیاری 
از افراد صرفا بیان این جمله کافی نیس��ت. قراردادهای کالمی را می توان 
به عنوان یک تأیید اولیه  از س��وی مشتری به حساب آورد نه تأیید نهایی.  
س��عی کنید قراردادهای خود را به ش��کل مکتوب دربیاورید. یک قرارداد 
بنویسید که هر دو طرف آن  را امضا کنند )شما و مشتری(. هر تغییری در 
توافق باید به شکل ضمیمه مکتوب به آن الحاق شود یا این که حداقل در 

قالب یک ایمیل مستند برای تغییرات وجود داشته باشد. 
2. استفاده از ساختار نرخ اشتباه

پرامیس می گوید درگذش��ته به صورت هفتگی، س��اعت هایی را برای 
مالقات با مش��تری در نظر می گرفتم. درنهایت هفته موعود سررس��ید و 
کار هم در حال پیش��رفت بود، اما درخواستی از مشتری نیامد. این یعنی 
نمی توانستم به کار ادامه داده و به دلیل کامل نکردن این زمان، نمی توانستم 
صورت حس��ابی را صادر کنم. به این صورت نمی توان درآمد ساالنه )حتی 
هفتگی( را کنترل کرد.  سعی کنید ساختار پرداخت مخصوص به خود را 
بس��ازید. برای مثال این ساختار می تواند بر مبنای پرداخت ساعتی باشد. 
پرامیس توافق کرده بود کار را در طی س��اعت های به خصوص با یک نرخ 
ثابت به انجام برس��اند. درنتیجه او بر اس��اس زمان توافق شده کار خود را 

انجام می داد و در ازای آن دستمزد خود را دریافت می کرد. 
3. نبود بند مربوط به خروج در قرارداد

گاهی با تمام تالش های انجام ش��ده در جهت جلب مشارکت مشتری، 
توافق به شکل غیرمنتظره ای به پایان می رسد. در دنیای مشاوره، احتمال 
پایان پروژه وجود دارد و اغلب اوقات افراد به صورت تمام وقت اس��تخدام 
می شوند. اما پر کردن این شکاف برای یک پروژه ازدست رفته نیاز به زمان 
دارد.  قرار دادن بند یا شرایط خروج باعث می شود طرفین به راحتی بتوانند 
ب��رای کارهای آینده خ��ود برنامه ریزی کنند. مش��تری در صورت تمایل 
به پایان قرارداد از قبل هش��دار می دهد، بنابراین ش��ما زمان الزم را برای 
دستیابی به چشم اندازهای پروژه آینده خود خواهید داشت. معموال مهلت 

۳0  روزه برای خروج در صنایع، مهلت استانداردی است. 
4. نبود شرایط پرداخت

ممکن است به عنوان یک کارمند، چک های پرداختی با بازه های پرداخت 
هفتگی یا دوهفته یک بار داش��ته باشید. ش��رکت ها معموال با مشاورها یا 
افرادی که به صورت پروژه ای برای آنها کار می کنند، رفتار یکسانی ندارند؛ 
برای مثال در بعضی ش��رکت ها اشخاص ثالث، در آخرین اولویت پرداخت 
حقوق قرار می گیرند. شرکت ها معموال حقوق کارمندان تمام وقت خود را 
در اولویت قرار می دهند؛ بنابراین ممکن است توافق net ۳0 شما دو، چهار 
یا چند هفته  بعد پرداخت ش��ود )توافق net ۳0 به طرح قراردادی گفته 
می شود که بر اس��اس آن حقوق در بازه های سی روزه پرداخت می شود(.  
برای مثال دس��تمزد کاری که در اردیبهش��ت انجام داده اید ممکن است 
حتی در بهترین حالت تا ماه مرداد هم پرداخت نش��ود. پرداخت ۱5  روزه 
بهترین روش پرداخت اس��ت. برای مش��اورها هم نباید ش��رایط پرداخت 
متفاوت با یک کارمند تمام وقت باشد. کارمندان پروژه ای هم باید از حقوق 
یکسان با بقیه کارکنان برخوردار باشند. پرداخت در بازه های زمانی دوهفته 

یک بار ارزش و مزیت کار را حفظ می کند. 
5. در نظر گرفتن بندی در مورد آخرین حقوق و دستمزد

بعضی مش��تریان پرداخ��ت فاکتور را از چند روز ت��ا چند هفته به تعویق 
می اندازن��د. بدتری��ن نمونه آن ش��ش ماه اس��ت. پرامیس بر اس��اس روش 
حس��ابداری خود )تعه��دی( مالیات ه��ا را در نظر می گی��رد و مجموع آنها 
غیرقابل چشم پوشی است )مطمئن ش��وید قبل از شروع کار در مورد سود و 
زیان روش های حس��ابداری تحقیق کرده باشید!( تنها یک بند حل اختالف 
در تواف��ق خود در نظر نگیرید، بلک��ه تمام بندهای موجود را در صورت عدم 
پرداخت مشتری، مکتوب کنید. در صورت عدم دریافت دستمزد، نباید از شما 
انتظار ادامه کار داشته باشند و جمع شدن بدهی های پرداخت نشده می تواند 
در آینده مشکل ساز ش��ود، بنابراین بهتر است بند یا شرایط مشخصی را در 
مورد مجموع بدهی )از طریق سازمان یا وکیل خود( به قرارداد اضافه کنید. 

6. عدم استفاده از یک الگوی قرارداد
اغل��ب اوق��ات، الگوی ق��رارداد را می ت��وان برای عقد هرگون��ه قرارداد 
با مش��تری های جدید به کار برد. این الگو آشناس��ت و از منافع ش��ما و 
مشتری حمایت می کند. همیشه س��عی کنید تا آنجا که می توانید روی 
الگوی قرارداد خود کار کنید. نداشتن الگو باعث می شود حل مشکالت و 
شناسایی گزینه های موجود برای تان دشوارتر شود. همیشه مطمئن شوید 
ش��رایط کلیدی را در قرارداد خود در نظر گرفته اید. فقط به هش��دارهای 
موجود در قرارداد طرف مقابل بسنده نکنید، بلکه مطمئن شوید در صورت 
درس��ت پیش نرفتن امور، مورد حمایت قرار خواهید گرفت.  بر اس��اس 
این ش��ش نکته می توانید تا حد ممکن از خطا و اش��تباه  در عقد قرارداد 
جلوگیری کنید. اگر همیش��ه خود را برای بدترین ش��رایط آماده کنید، 
ادامه کار برایتان آس��ان تر خواهد بود. هرچقدر بیشتر با امور حسابداری، 
قراردادها و امور داخلی کس��ب وکار خود آشنا باشید، با آمادگی بیشتری 
وارد قراردادهای جدید خواهید شد. همچنین نسبت به مشتری های بالقوه 
حرفه ای تر عمل می کنید. از کمک خواستن نترسید، اگر شک دارید سعی 

کنید همیشه با یک وکیل یا راهنمای قابل اعتماد مشورت کنید. 
هر تالش جدید، به تجربه ش��ما اضافه می کند و پیش��رفت خود را در 
طی مس��یر کاری خواهید دید. راه اندازی کس��ب وکار مسئولیت بزرگ و 
درعین حال سودبخش��ی اس��ت. تا جایی که ممکن است سؤال بپرسید، 
اطراف خود را بررس��ی و مش��اهده کنید و تجربیات خود را با دیگران به 

اشتراک بگذارید. 
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آن قدیم ه��ا بازاریاب��ی عمدتا ب��ا ردیف کردن کلم��ات کلیدی انجام 
می ش��د. هر کس��ی چند کلمه کلیدی برمی داش��ت و در ه��ر جایی از 
وب س��ایتش که می توانس��ت می چپاند، اما اگر همزمان با دنیای س��ئو 
)بهینه س��ازی موتور جس��ت وجو )SEO( جلو آمده باشید، حتما اطالع 
دارید که روش قبلی دیگر کارساز نیست. حال دیگر آن روش قدیمی به 
مزاج گوگل خوش نمی آید. البته آن زمان هم گذشت که می شد کلمات 
کلیدی را طوری چید که مشکل س��از نش��ود و قسر در رفت. گوگل هم 

همانند مصرف کنندگان به دنبال محتوای باکیفیت است. 
تا به حال وب س��ایتی به پست تان خورده است که توضیح درستی در 
خصوص خدماتی که ارائه می دهد نداده باش��د؟ یا اصال کسب وکارشان 
را معرفی نکرده باش��د و هویت ش��ان مشخص نباش��د؟ به احتمال زیاد 
حس خوش��ایندی نس��بت به این وضع نداش��ته اید و وب سایت را ترک 
کرده اید. ما مصرف کنندگان دوست داریم محتوایی که در یک وب سایت 
می خوانی��م در عین جذابیت، نامربوط به آنچه مدنظر ماس��ت نباش��د. 
در ضمن خوش مان هم نمی آید ک��ه هدف بازارگرمی و کلمات کلیدی 
عجیب و غریب قرار بگیریم. بات های خزنده گوگل هم همین اخالق را 
دارند. الگوریتم جدید گوگل در وب سایت شما می خزد و معین می کند 

محتوای شما مرتبط، خواندنی و محسورکننده هست یا خیر. 
این مس��ئله اگرچه ش��اید کمی ترسناک به نظر برسد، اما بسیار حائز 

اهمیت است. 
چرا محتوا مهم است؟ 

محتوا فقط مهم نیس��ت، بلکه مهم ترین چیز اس��ت. چراکه در نهایت 
این محتوای شماست که فروش به ارمغان می آورد. یک محتوای خوب، 
مرتبط و مس��تدل، وب س��ایت ش��ما را در میان انبوه رقبایی که همگی 
به دنبال کس��ب کانون توجه در صنعت شما هستند، برجسته می کند. 
هم مصرف  کنندگان و هم موتورهای جس��ت وجو هر دو دنبال محتوای 
باکیفی��ت می گردن��د. هر صفح��ه اضافی محت��وای باکیفیت نقش یک 
صفح��ه فرود یا معبر جدید را ب��رای مصرف کنندگان ایفا می کند که از 

طریق آن شما را پیدا کنند. 
وقتی محتوای وب س��ایت خود را باکیفیت نگ��ه دارید، به عنوان یک 
متخصص در صنعت خود ش��ناخته خواهید شد. خالصه اینکه مردم به 
افراد و ش��رکت هایی اعتماد می کنند که معتبر، قابل اطمینان و آگاه به 

امور باشند و گرد آنان جمع می شوند. 
آخرین وب سایتی را که به آن سر زده اید به یاد بیاورید. چه مدت در 
آن وب س��ایت ماندید؟ مردم معموال سرشان شلوغ است. یا کار دیگری 
دارند، یا شاید کال آدم بی تابی هستند. اگر چیزی را که دنبالش هستند 
ب��ه آنها عرضه نکنید و محتوای لذت بخش��ی برای ش��ان مهیا نکنید، به 

احتم��ال زیاد می گذارن��د و می روند که این به ضرر ن��رخ دفع و درآمد 
خالص شما تمام خواهد شد. 

انتخاب ه��ای آینده آنها چه می ش��ود؟ آیا به دوباره به وب س��ایت 
ش��ما س��ر خواهند زد؟ برگش��تن آنها عمدتا به خود فرد و عالقه اش 
به محصوالت ش��ما بس��تگی دارد. ام��ا اگر برگردند، دوس��ت ندارند 
دوباره با همان محتوای خس��ته کننده قبل روبه رو شوند. لذا اهمیت 
به روزرس��انی محتوا اینجا مشخص می ش��ود. مردم همیشه به دلیلی 
نیاز دارند که به خاطر آن برگردند، پس با به روزرسانی محتوای خود 
این دلیل را به آنها بدهید. اگر هرازچند گاهی که به وب س��ایت شما 
س��ر می زنند به روز باش��د، خواهند دید که شما با جدیت به نیازها و 
خواس��ته های آنان توجه دارید. از دی��د مصرف کنندگان، به روز بودن 

نشانه خوبی است. 

چرا باید محتوا را تازه نگه داشت؟ 
احتم��اال االن دارید از خودتان می پرس��ید این قضی��ه تمامی ندارد؟ 
پس کی می ش��ود یک نفس راحت کشید؟ اول که مجبور شدید راهکار 
کلم��ات کلیدی را کنار بگذارید و بنش��ینید محتوای خوبی تولید کنید 
که کلمات کلیدی را خودبه خود درونش داشته باشد. باز حاال می گویند 
باید آن محتوا را به روزرسانی هم بکنید؟ در نظر داشته باشید که دنیای 
سئو، بازاریابی و به طور کلی اینترنت همواره در حال تغییر است و شما 

هم باید همگام با آن پیش بروید. 
گوگل مرتبا در حال خزیدن در وب س��ایت ها است تا ببیند کدام یک 

لیاقت باال رفتن را دارد و کدام یک را باید تنزل دهد. 

نکاتی برای بهبود محتوا
اگر تا به حال توجهی به محتوای وب س��ایت تان نداش��ته اید یا ش��اید 
کمی سرس��ری گرفته اید و حاال پی به اهمی��ت موضوع می برید، ناامید 
نش��وید. ماهی را هروقت از آب بگیرید تازه اس��ت. در ادامه چند توصیه 

برای بهبود محتوا آمده است: 
تحقیق پایه و اس��اس و نقطه ش��روع تولید محتواست. باید در مورد 
کلم��ات کلیدی که ب��ه کار خواهید برد به تحقیق بپردازید تا ش��الوده 
محت��وای خود را بنا کنید. برای اینک��ه کلمات کلیدی در محتوا تلفیق 
ش��وند و طبیعی به نظر آیند، تنها راه همین اس��ت که محتوای خود را 
ح��ول آنها بنا کنید. اگر بخواهید کلمات کلیدی را در انتهای کار داخل 

محتوا به زور جای دهید، کار به جایی نخواهید برد. 
البته فقط کلمات کلیدی نیستند که نیازمند تحقیق هستند. بهترین 
راه جلو زدن از رقبا این است که اول ببینید آنها چه می کنند. اگر رقبای 
ش��ما باالتر هستند و خود را مطرح کرده اند، پس یعنی کارشان درست 
اس��ت. در مورد بزرگ ترین رقبای خ��ود تحقیق کنید و محتوایی را که 
تولی��د می کنند زیر نظر بگیرید. البته دقیقا محتوای آنها را کپی نکنید، 
بلک��ه می توانید از آن به عنوان الگویی برای سرش��تن محتوای خودتان 
بهره بگیرید. شاید حتی نقاط ضعفی در آنها ببینید و درسی بشود برای 
اینکه در تولید محتوای خودتان حواستان را به این نقاط جمع تر کنید. 
برای خودتان نمی نویس��ید. حتما ش��ما هم تابه حال وب س��ایت های 
زیادی را دیده اید که پر از اصطالحات فنی هس��تند. لحن محتوا جوری 
اس��ت که انگار نویس��نده برای خودش می نوشته است. البته در جایگاه 
صاحبان کسب وکار سخت می شود از این حالت جلوگیری کرد. اما چاره 

تولید محتوای با کیفیت، در نظر گرفتن مخاطبان است. 
محتوا باید سرگرم کننده باشد، از جمله های کوتاه و خوانا استفاده کنید و 
بی ربط به وب سایت و محصوالت تان نباشد، اما به هر قیمتی شده از به کار 
بردن اصطالحات فنی خودداری کنید.  کمک بخواهید. ما هیچ وقت رغبت 
نداریم از بقیه کمک بگیریم، چرا که با این کار حس می کنیم به ناتوانی خود 
اعتراف کرده ایم. اما بهتر است بدانید افرادی هستند که تخصص شان تولید 
محتوای جذاب و گیرا برای وب سایت ها است. اگر احساس می کنید کارتان 

می لنگد، بد نیست با متخصصان امر صحبتی داشته باشد. 
توصی��ه آخر: به همین ها قانع نباش��ید. محتوا رکن اصلی وب س��ایت 
شماس��ت، پس تمرکز وب س��ایت تان را بر محتوا بگذارید و س��پس به 
چیزهای دیگر مزینش کنید. محتوای ش��ما مثل یک لباس گران قیمت 
ش��یک می ماند که برای ی��ک مهمانی خریده اید. آی��ا بدون یک جفت 
کفش مناس��ب، آرایش مرتب و زیورآالت لباس خود را می پوشید؟ بعید 

است. باید همین کار را هم با محتوای وب سایت خود بکنید. 
محت��وای باکیفیت به آن اضافه و بعد با طراح��ی و جلوه های بصری 

دیگر مثل ویدئو آن را تزئین کنید. 
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 از گفتن این 3 جمله
به تیم خود پرهیز کنید

من هم به عنوان کس��ی که کسب وکارهای متعددی را راه اندازی کرده، 
آزمون و خطاهای خودم را داشته ام و در انتقال پیام موردنظرم با مشکالتی 
مواجه بوده ام. حتی در این مس��یر آدم های خوبی را هم از دست داده ام. با 
همه اینها، وجود همین چالش ها و منحنی های یادگیری بوده که از من یک 
رهبر س��اخته است. یک بار که فرصتی برای ارزیابی خودم و صحبت هایم 
با تیم ام داش��تم، متوجه ش��دم با بعضی چیزهایی که می گویم و شیوه ای 
که برای رساندن منظورم دارم ممکن است برخی افراد گروهم را از دست 

بدهم. 
هنگام راه اندازی یک کس��ب وکار، آنقدر درگیر و گرفتار می شوید که به 
آسانی تمرکز خود را بر پرورش افرادتان یا گوش دادن به حرف های شان از 
دست می دهید. در واقعیت، همین افراد تیم تان هستند که نقشی اساسی 
در موفقیت هر چه بیش��تر ش��ما دارند. عبارت های متداولی هست که در 
صورت بیان آنها ممکن است اثر مخربی بر کارکنان خود بگذارید. در اینجا 

به سه جمله اشاره می کنیم که باید به زبان آوردنشان را کنار بگذارید. 
1- بعدا در موردش حرف می زنیم

وقتی به کسی می گویید »بعدا در موردش حرف می زنیم«، نه تنها ارزش 
چیزی را که می خواهد بگوید پایین می آورید، بلکه به او نش��ان می دهید 
حرف هایش در آن لحظه هیچ اهمیتی برای تان ندارد. عالوه براین هر چقدر 
هم که حافظه خوبی داش��ته باشید و در نزد دیگران قابل اطمینان باشید، 
ممکن اس��ت فردا موضوع را فراموش کنید. البته که مسلما این فراموشی 
عمدی نیس��ت، اما به ه��ر حال پیش می آید، همه ما مش��غولیات ذهنی 

بسیاری داریم و ممکن است مسائل را از خاطر ببریم. 
بنابراین یادتان باش��د به حرف های کارمن��دان خود گوش کنید. همان 
روز در مورد ایده های ش��ان صحبت کنید، نه اینکه بگویید »بگذار فردا در 
م��وردش حرف بزنیم«. اگر صادقانه وقتی ب��رای صحبت ندارید، راه حلش 
س��اده اس��ت؛ برایش وقت خاصی معین کنید. با گفتن چیزی مثل »این 
مسئله برایم مهم است. ممنونم که ایده هایت را با من در میان می گذاری. 
چه وقت مناس��ب دیگری هس��ت که بتوانیم بنشینیم و مفصل درباره اش 

حرف بزنیم؟« بگذارید کارمندتان بداند که برای شما اولویت دارد. 
اگر مجبورید گفت وگو را به تعویق بیندازید، زمان دقیقی را برای مالقات 
با او تعیین کنید. این کار به او نشان خواهد داد که ایده ها و نظراتش جدی 
گرفته می شوند، راه های ارتباطی جدیدی پیش روی تان می گذارد، او را از 
قدردانی شما نسبت به مشارکت او آگاه می کند و امکان بروز خالقیت در 

محل کار را فراهم می کند. 
2- بعدا یادم بینداز

به ش��خصه، شدیدا با این جمله مخالفم. من هم چنین چیزی می گفتم 
و بله، با گفتنش مثل یک »رئیس« واقعی به نظر می رسیدم که مهم تر از 
اینه��ا بود که خودش قرار مالقات های��ش را تنظیم کند یا خودش چیزی 
را به خاطر بس��پارد.  این جمله هم مانند جمله قبلی ش��خصی را که در 
حال صحبت با شماس��ت کوچک می کند. می تواند آنها را به این پرس��ش 
وادارد که شما چه اولویت هایی دارید و به چه نظراتی ممکن است اهمیت 
بدهید. در چنین وضعیتی فضایی که مناس��ب شکوفایی کارمندان باشد 
خلق نمی شود. احتماال در محل کار شاهد تضعیف روحیه و خالقیت کمتر 
کارمندان خواهید بود و س��رانجام خیلی زود خواهید دید که دیگر کسی 

نزدتان نمی آید. 
اگ��ر برای کارمندان خ��ود اهمیت قائلید، باید بتوانی��د کارهای خود را 
اولویت بن��دی و به خود یادآوری کنید. ب��از هم از جمله جایگزینی که در 
باال پیش��نهاد کردم استفاده کنید. آشکارا ابراز کنید که می خواهید درباره 
موضوع صحبت کنید یا قرار مالقاتی با آنها بگذارید. کار س��اده ای اس��ت؛ 
فق��ط هرگز فراموش نکنید که از کجا آمده اید. ش��ما هم یک روزی برای 
خودت��ان یا برای دیگران قرار مالقات می گرفته اید. این امتیاز را از دس��ت 
ندهید. کارمندان زحمات شما را خواهند دید و شاهد فروتنی شما در نحوه 

برخوردتان با افرادی که برای هدف مشترکی کار می کنند خواهند بود. 
3- »یک لطفی برایم می کنی؟«

اگر صادقانه نیاز به کمک کس��ی داری��د و در آینده محبتش را جبران 
می کنید، می توانید از این جمله اس��تفاده کنید. اما پذیرفتنی نیس��ت که 
خودتان دست به کاری نزنید و از کارمندتان بخواهید کاری برایتان انجام 
دهد. وقتی از کس��ی تقاضای لطفی می کنید، بی آنکه قصدی برای جبران 
آن داش��ته باشید، ش��خص متوجه آن می شود و احس��اس می کند مورد 
سوءاستفاده قرار گرفته است. خوب است همیشه لطف شخص را با لطف و 

مساعدت نه تنها به خود او بلکه به همه اطرافیان جبران کنید. 
برای مثال، اگر از همس��رتان تقاضایی کنی��د، مثال پولی قرض بگیرید، 
معم��وال آن را پ��س می دهید یا س��عی می کند لطف��ش را جبران کنید. 
برخوردتان با کارمندان هم باید همین طور باش��د. اطمینان حاصل کنید 
ب��رای جب��ران کوچک ترین محبت آنه��ا نهایت تالش خ��ود را می کنید. 
کارمن��دان متوجه این تالش و توجه ش��ما ش��ده و دلیل بیش��تری برای 
تبعیت از ش��ما پیدا می کنند.  با همه اینها، افراد باید بدانند این ش��مایید 
ک��ه در مقام مدیر تصمیم گیرنده هس��تید. الزم اس��ت واژه »لطف« را از 
دایره واژگان خ��ود کنار بگذارید. کارمندان برای کاری که انجام می دهند 
استخدام شده اند و پول می گیرند، پس هرگز نباید اشاره کنید فرد دیگری 
را برای انجام کارهای ش��ان به آنه��ا بدهکارید. وقتی انتظارات و معیارها را 
مش��خص می کنید، مسیر رابطه به رویتان گشوده می شود. این کار نه تنها 
به نفع خودتان بلکه به نفع کارمندان تان هم خواهد بود. این کار به روشنی 
ح��د و مرز انتظارات را معین کرده و ش��خص تصمیم گیرنده را به همگان 
می شناساند؛ برای انجام شدن کارها نیازی نیست کسی به کسی لطف کند. 
وقتی شیوه صحبت با کارمندان خود را تغییر می دهید و درهای رابطه را 
باز می کنید، فضای کاری سالمی را رقم می زنید. وقتی کارمندان تان پشت 
ش��ما هستند و به حرف های تان ایمان دارند، می توانید به اهداف بیشتری 
تحقق ببخش��ید.  به عنوان کس��ی که هنوز هم در عرصه رهبری در حال 
یادگیری اس��ت، هنوز چیزهایی هستند که باید روی شان کار کنم، چون 
کامل و بی نقص نیستم. با این حال، پس از اینکه دیدم کارمندان شایسته ام 
شرکت را ترک می کنند به شناس��ایی و اصالح مشکالت پرداختم و حاال 
می توانم با اطمینان بگویم که این س��ه جمله احتم��اال بزرگ ترین موانع 
ارتباطی هس��تند که باید بر آنها غلبه کنید. من توانس��تم این موانع را از 
روی زبان بدن کارمندان و مصاحبه خروج آنها شناسایی کنم. هر کارمند و 
هر مکالمه ای متفاوت از بقیه خواهد بود، بنابراین به واکنش ها و پاسخ های 
کارمندان خود توجه کنید. نحوه ارائه این س��ه جمله کلید پیروزی ش��ما 

خواهد بود.  
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زمانی که ساعات کاری ثابتی ندارید، بهره وری دشوارتر به نظر می رسد، 
اما تعیین مرزهایی که به ش��ما اجازه انج��ام بهترین کار را می دهد، به 

خود شما بستگی دارد.
آیا داشتن اس��تقالل عالی نیس��ت؟ هنگامی که زمان مشخصی برای 
حض��ور به موقع در دفتر کار وجود ندارد، ب��ا ترک زودهنگام محل کار و 
حضور در نمایش دکلمه فرزندتان، احس��اس گناه نکنید و اگر حال تان 

خوب نیست یا ترافیک سنگین است، در خانه کار کنید. 
اما آیا این موضوع همین قدر س��اده اس��ت؟ هرچه باشد زمانی که در 
خان��ه کار می کنی��د، همه چیز - مانند آن س��بد رخت چرک ها که باید 
شسته  شوند، یا آزادی تماش��ای بی وقفه برنامه های تلویزیونی در طول 
روز– اهمی��ت بیش��تری پیدا می کند. این یکی از مش��کالت داش��تن 
استقالل اس��ت، انجام کارها کامال به خود ش��ما بستگی دارد. خودتان 
باید ضرب االجل تعیین کنید و مس��ئولیت اقالم قابل  تحویل را برعهده 

بگیرید، زیرا هیچ کس دیگری به فکر شما نیست. 
کار در خانه ش��اید مزایا و معایب توأمان داش��ته باشد. طبق تحقیق 
 NationalWorkplace( س��ازمان ملی انعطاف پذیری در مح��ل کار
Flexibility Study(، 98 درص��د از مدیران��ی ک��ه برنام��ه کاری 
انعطاف پذی��ری را در پیش گرفته اند، به هیچ مانعی برخورد نمی کنند و 
برعکس نتایج خوبی مانند گفت وش��نود، تعامل و بازدهی بهتر را شاهد 
هستند. با این حال مسئله آن قدرها هم ساده نیست؛ مدیریت یک برنامه 
 کاری انعطاف پذی��ر، نیازمند ایجاد تعادل ق��وی میان اعتماد مدیریت و 

مسئولیت پذیری شخصی ا ست. 
اما مورد آخر ش��بیه چیس��ت؟ چگونه می توانیم باوجود مرزهایی که 
بس��یاری از ما قبل از داش��تن این نوع اس��تقالل به آن عادت کرده ایم، 
بازهم به کارهای خود برس��یم؟ همانطورکه معلوم اس��ت، این کار واقعا 
امکان پذیر است و ما در اینجا برای رسیدن به این هدف، پیشنهادهایی 

برایتان داریم. 
1-  یک روال همیشگی را حفظ کنید 

اینجا و در فرهنگ ش��رکت هات اسپات )HotSpot(، میزان مناسبی 
از استقالل کارمندان و انعطاف پذیری وجود دارد، بنابراین وقتی زمانش 
رس��ید که بهترین روش ها برای مدیریت یک برنامه  کاری انعطاف پذیر 

ارزیابی شود، به نظر می رسید همکاران من منابع خوبی باشند. 
چلسی هانرسن )Chelsea Hunersen(، مدیر بازاریابی رسانه های 
اجتماعی م��ا، بر اهمیت عادات ثابت روزانه تأکی��د کرد. او توضیح داد 
»کار خود را هرروز در یک  زمان خاص و با روال یکسان آغاز کنید، حتی 
اگر مجبور باشید بعد از آن کارهای متفاوتی انجام دهید. برای مثال من 

هرروز کارم را با نیم ساعت مطالعه آغاز می کنم.«
مردم اغلب به مزیت داش��تن یک روال همیشگی اشاره می کنند، اما 
توضیح کمی درباره دلیل خوب بودن آن ارائه ش��ده اس��ت. طبق گفته 
وندی وود، روان شناس، ما برای تشکیل عادات خود دلیل داریم -»ما آن 
الگوهای رفتاری را پیدا می کنیم که به ما اجازه رس��یدن به اهداف مان 
را می دهن��د.« حفظ یک روال روزانه کمک می کند مبنایی ایجاد کنیم 
که به ما در رس��یدن به اهداف س��ازنده مان - مانند انجام کارها یا آغاز 
کار در زمان��ی خ��اص- کمک می کند. بنابراین هرچن��د مدیر من هیچ 
معی��ار معینی برای مفهوم »کار به موقع« ندارد، من معیارهای خودم را 
به وجود آورده  و روالی را برایش ترتیب داده ام. من از این طریق می توانم 
مس��ئولیت داش��تن وقت کافی جهت انجام قطعی تمام کارها را - حتی 

بدون یک برنامه زمانی وضع شده توسط کارفرمایم - برعهده بگیرم. 
2- با روز خود، مانند یک روز کاری واقعی برخورد کنید 

اینجاس��ت که تمامی مزایای داشتن یک روال همیشگی اهمیت پیدا 
می کند. همانطورکه در باال ذکر ش��د، ما عاداتی را تشکیل می دهیم که 
در رس��یدن ب��ه یک هدف – چه خوب و چه ب��د– کمک خواهند کرد. 
زمانی که شما دارای یک برنامه کاری انعطاف پذیر هستید، درصورتی که 
نوع برخورد ش��ما با آن متفاوت از یک روز کاری »واقعی« باش��د، باعث 

خارج شدن تان از مسیر می شود. 
 Thinkgrowth.( سردبیر سایت ،)Janessa Lantz( جنسا النتز
org( می گوی��د »عالوه بر آغاز کردن روز با یک روال همیش��گی، حتی 
در ص��ورت تغییر برنامه کاری تان، اهمیت یکس��انی ب��رای هرروز خود 

قائل شوید.« 
او می افزاید: »اگر به طور مرتب در خانه کار می کنید، خوب اس��ت که 

به حمام کردن و پوشیدن لباس آراسته عادت کنید. شما واقعا این کار را 
برای خودتان انجام می دهید. من حتی مطمئن نیستم این کار بهره وری 
ش��ما را بیش��تر می کند یا نه، اما حتما معیارهایی ارائه می دهد که در 

برگیرنده این پیام است: روز کاری شروع شده است!« 
فرس��تادن این س��یگنال ها برای خود، هرقدر هم ک��ه احمقانه به نظر 
برس��د، می تواند آینده کاری و نگرش ش��ما به کارت��ان را تاحد زیادی 
پیش��رفت دهد. در واقع محققان دریافته اند پوش��یدن لباس رسمی، با 
توانایی یک فرد برای مش��غولیت به افکار انتزاعی مرتبط است و این کار 
ب��رای افراد، به خصوص بازاریابان و دیگ��ر متخصصان خالق، اثر مثبتی 

دارد. 
3- یک توقف کامل در روز کاری داشته باشید 

با همین حساب، الزم است این را نیز بدانید که چه زمانی دست از کار 
بکشید. داشتن یک برنامه کاری نامتعارف، به خصوص درمورد دورکاری، 
اغلب می تواند مردم را از عالمت های محیطی نش��ان دهنده پایان کار - 

مانند رفتن به خانه– محروم کند. 
النتز می گوید: »همانطورکه لباس پوش��یدن در هنگام صبح این پیام 
داخلی را می فرس��تد که روز کاری ش��روع شده است، شما لباس خواب 
می پوشید تا این پیام را برسانید که روز کاری پایان یافته است!، در غیر 
این صورت فراموش خواهید کرد که در چه ساعتی و درنهایت چه روزی 

از هفته به سر می برید و این امری ترسناک است.«

حال چگونه بدون س��اعت های مقرر وضع ش��ده توسط کارفرمای تان، 
توقف کامل روز کاری را اجرا می کنید؟ یک راه حل آس��ان، کوک کردن 
س��اعت اس��ت. همانطورکه برای بیدار ش��دن از زنگ س��اعت استفاده 
می کنید، می توانید برای اتمام روز کاری نیز از آن بهره ببرید. ساعت را 
برای زمانی کوک کنید که به ش��ما چند دقیقه وقت  دهد کار در دست 
انجام خود را تمام کنید تا الزم نباشد در میانه آن ناگهان متوقف شوید. 

4- از تقویم خود مانند یک فهرست انجام کار استفاده کنید 
زمانی که از اس��تقالل زیادی برخوردار باش��ید، احساس نکردن زمان 
صرف شده برای تنها یک کار، امری آسان است. زمانی که کارفرما ساعات 
کاری را وض��ع نمی کن��د، به راحتی می توان این ط��ور فکر کرد که »من 
وق��ت زی��ادی برای کار روی این پ��روژه دارم«، اما بعد به س��اعت نگاه 

می کنید و متوجه می شوید که روز تقریبا به اتمام رسیده است. 
ب��ه این دلیل اس��ت که هونرس��ن پیش��نهاد می ده��د از تقویم خود 
مانند یک فهرس��ت انجام کار اس��تفاده کنید. با ایج��اد دعوت تقویمی 
)calendar invites(  ب��رای تکمیل وظای��ف روزانه، به این دو عامل 

دست می یابید: 
۱- ی��ادآوری وظایف ت��ان، به خصوص اگر زمان انج��ام آنها را با زنگ 

هشدار تنظیم کنید. 
۲- مدیری��ت وقت خود و تعیین مق��دار زمانی که می توانید به هر کار 

اختصاص دهید. 
ما همچنین پیشنهاد می کنیم برای اوقات استراحت و »توقف کامل«، 

از همین طریق برنامه ریزی کنید. 
5- خطوط ارتباطی را باز نگاه دارید 

گفته ش��ده اس��ت یکی از بزرگ ترین موانع کارفرمای��ان برای فراهم 
آوردن یک برنامه کاری انعطاف پذیر، تردید مدیریت اس��ت. بسیاری از 
مدی��ران ب��اور دارند که اگر واقعا نتوانند کارمن��دان خود را ببینند، این 

افراد عمال کاری انجام نمی دهند. 

حتی اگر موضوع این نباش��د، حفظ ارتب��اط خوب با کارفرمای تان –
حتی درصورتی که در محلی یکسان نباشید– اشکالی ایجاد نمی کند. او 
را در جری��ان روند کار و اقالم قابل تحویل قرار دهید –  این کار به ایجاد 
اعتماد و اطمینان مجدد به اینکه س��اعت ها از وقت کاری خود را صرف 

تماشای سریال های تلویزیونی نمی کنید، کمک خواهد کرد. 
بر این اس��اس، اگر واقعا الزم اس��ت در س��اعتی از روز برای تعهدات 
غیرکاری - مانند رفتن نزد پزش��ک- کار خود را متوقف کنید، از پیش 
برای��ش برنامه ریزی کنی��د و اجازه دهید مدیرتان پیش��اپیش بداند که 
آفالین خواهی��د بود. زمانی که برای انجام فعالیت های دیگر از میز خود 
دور می شوید، مطمئن ش��وید که هنوز قابل دسترس هستید – حتی با 
یک برنامه انعطاف پذیر، احتماال فکر خوبی نیس��ت که دو س��اعت تمام 
برای کاره��ای متفرقه غیب تان بزند و گروه تان در هنگام ضرورت، قادر 

به تماس با شما نباشند. 
6- درک کنید که در صورت تعویق کارها، با چه عواقبی مواجه 

خواهید شد 
»تعویق کار« کلمه ای ا س��ت که خوشحال می شوم هرگز آن را دوباره 
نبینم یا ننویس��م. اما این اتفاق نخواهد افتاد، زیرا آن قدر همه گیر شده 
که هم اکنون یک مرک��ز تحقیقاتی کامل به این مفهوم اختصاص یافته 

است. 
همانطورکه در پیشنهادهای باال به آن پرداختیم، زمانی که شما دارای 
یک برنامه کاری انعطاف پذیر هس��تید، احس��اس مصون بودن در برابر 
زمان امری آسان است. بدون داشتن ساعات از پیش مقرر، افکاری مانند 
»البته می توانم این پروژه را روز یکش��نبه تمام کنم«، به طور طبیعی به 

سراغ شما خواهد آمد. 
ای��ن هم��ان چیزی  اس��ت که گ��روه تحقیقات��ی تعوی��ق کار، رفتار 
خودش��کن )self-defeating behavior( می خوانن��د؛ رفتاری که 
ح��دود 90درص��د از ما حداقل یک ب��ار در روز انجام��ش می دهیم. اما 
تسلیم وسوس��ه تعویق کار نشدن، به خصوص در یک موقعیت حرفه ای 
منحصربه فرد، نوعی چالش اس��ت. این کار ب��ه اراده زیادی نیاز دارد، اما 

غیرممکن نیست. 
ابت��دا هدف از این انعطاف پذی��ری را به خود ی��ادآوری کنید. برنامه 
انعطاف پذیر بدین جهت طراحی شده است که به شما اجازه دهد زمانی 
بیشتر از شب ها و آخر هفته ها در اختیار داشته باشید تا آن را به مراقبت 
از خود و خانواده تان اختصاص دهید. آیا واقعا می خواهید گزارش ماهانه 
را بعداز ظهر یکش��نبه بنویس��ید؟ اگر ترجیح می دهید که درعوض، روز 
چهارشنبه ساعات بیشتری در اختیار داشته باشید، همین کار را بکنید. 
اما با خود صادق باش��ید و حقیقتا بسنجید که چگونه می خواهید برای 

زمان آزاد خود برنامه ریزی کنید. 
همین طور از خود بپرس��ید تاکنون چندبار اتفاقات واقعا طبق نقش��ه 
پی��ش رفته اند. برای مثال چه احتمالی وج��ود دارد که بین زمان حال 
و روز یکش��نبه اتفاقی پیش آید و مس��ئولیت های بیشتری در فهرست 
انجام کار شما ایجاد کند؟ همانطورکه قبال ذکر کردم، حتی زمانی که از 
تکنیک قالب بن��دی زمانی )time blocking( برای برنامه ریزی هفته 
خود تا دقیقه آخر اس��تفاده می کنم، همیش��ه اتفاقات دیگری نیز پیش 
می آین��د، بنابراین زمانی که کارها را عقب می اندازم، ناچارا با عواقب آن 

نیز مواجه می شوم. 
آن ماهیچه های بهره وری را نرمش دهید

ای��ن واقعی��ت دارد - ش��ما هن��وز می توانی��د ب��ا وجود اس��تقالل و 
انعطاف پذیری، کارها را به انجام رس��انید. مدی��ران و کارفرمایان توجه 

کنید: این کار شدنی و اغلب به نفع هردوی شماست. 
ام��ا همانطورکه دیدیم، یک برنامه انعطاف پذیر - بدون نگرش و روند 
انجام کار صحیح- چیزی نیس��ت که بتوان آن را به طور کامل اجرا کرد. 
ای��ن کار نیازمند حضور ذهن، گفت وگ��و و توانایی اولویت بندی همراه با 
نقش��ه قبلی  است. این بدان معنا نیست که نمی شود یا نباید با این نوع 
برنامه موافقت کرد، بلکه تنها بدین معناس��ت که نیازمند قدرت قضاوت 

صحیح است. 
پ��س اگر هم اکنون برنامه کاری انعطاف پذیری ندارید، اما به دنبال آن 
هستید، در اینجا اطالعات ارزشمندی برای ارائه به مدیرتان وجود دارد. 
به نگرانی های احتمالی وی توجه و برای کاهش آن طرح ریزی کنید. اگر 
یکی از آن افراد خوش��بخت هستید که همین حاال از این نوع استقالل 
برخوردارید، حال می توانید برای رسیدن به نتایج بهتر، به درستی از آن 

استفاده کنید. 
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اگر می توانس��تید بین روباه بودن یا جوجه  تیغی بودن یکی را انتخاب 
کنید، کدام را ترجیح می دادید؟ 

بسیاری از افراد ترجیح می دهند یک روباه باشند تا یک جوجه  تیغی. 
روباه ظاهر زیباتری دارد و موجود جذاب و زیرکی است. جوجه  تیغی ها 

موجودات تیغ دار کوچکی هستند که بر عکس روباه کند و آرام اند. 
ش��اید این س��ؤال برای تان پیش آمده باش��د که روباه و جوجه  تیغی 
چه ربطی به موفقیت س��ازمان ش��ما دارند؟ باید گفت که کامال با این 

موضوع ارتباط دارند. 
در این مقاله نگاهی خواهیم انداخت به مفهوم جوجه  تیغی و خواهیم 

دید که چرا باید در کسب وکار خود یک جوجه تیغی باشیم! 
درباره مدل

مفهوم جوجه  تیغی بر اس��اس یک تمثیل باستانی یونانی مطرح شده 
اس��ت. این تمثیل می گوید که »روباه چیزه��ای زیادی می داند، جوجه 

تیغی فقط یک چیز می داند اما یک چیز خیلی مهم!«
در این تمثیل به این نکته توجه ش��ده که روباه از اس��تراتژی های 
مختلفی اس��تفاده می کن��د تا بتواند یک جوجه  تیغی را ش��کار کند؛ 
کمی��ن می کند، حمله می کند، دنبال جوجه تیغی می دود، خود را به 
م��ردن می زند، خیلی کارها انجام می دهد تا جوجه تیغی را به چنگ 
آورد، اما هربار شکس��ت می خورد. روباه هیچ وقت متوجه این موضوع 
نمی ش��ود که جوجه تیغی یک چیز را به نحو احس��ن بلد است: دفاع 

از خود. 
فیلس��وفی به نام ایس��ایا برلین )Isaiah Berlin(، از این تمثیل در 
مقاله خود در سال ۱95۳ تحت عنوان جوجه تیغی و روباه، برای تفسیر 
دنیای مدرن استفاده کرده است. برلین معتقد است آدم ها دو دسته اند: 

روباه ها و جوجه تیغی ها. 
او در مقال��ه اش می گوید که روباه ها موجودات زیرکی هس��تند که در 
آن واح��د منافع و اهداف زیادی را دنبال می کنن��د. تفکر آنها پراکنده 
و غیرمتمرکز اس��ت و در دستاوردهای بلندمدت خود دچار محدودیت 

هستند. 
اما جوجه تیغی ها آرام و باثبات هستند و معموال آدم ها آنها را نادیده 
می گیرند چرا که س��اکت، س��اده و بی ادعا هستند. اما برخالف روباه ها، 
جوجه تیغی ها این توانایی را دارند که دنیا را ساده س��ازی کرده و فقط 
بر یک چش��م انداز کلی تمرکز کنند. این همان اصلی است که سرلوحه 
همه کارهای آنها قرار گرفته اس��ت و به آنها کمک می کند تا در مقابل 

نابرابری ها و خطرات احتمالی پیروز شوند. 
جی��م کالینز )Jim Collins(  در س��ال ۲00۱ در کتاب خود تحت 
عن��وان »Good to Great« ای��ن ای��ده را مطرح کرده اس��ت. بنا به 
گفته ه��ای کالین��ز، اگر س��ازمان ها بر یک چیز مش��خص تمرکز کنند 
احتمال موفقیت شان بیشتر خواهد بود. با این کار، آنها می توانند رقبای 
خود را شکست بدهند و در کسب وکارهای خود به درجات عالی برسند. 
س��ازمان ها با س��ه مدل ارزیابی مجزا می توانند مفهوم جوجه تیغی را 
در س��ازمان خود بیایند. اول، شناس��ایی و درک ای��ن موضوع که افراد 
س��ازمان با چه چیزهایی حقیقتا به وجد آمده و ش��ور و اشتیاق الزم را 
به دس��ت می آورند. دوم، شناسایی وظایف و کارهایی که آنها را بهتر از 
بقیه انجام می دهند. س��وم، تعیین اینک��ه در چه مواردی توانایی خوبی 

در درآمدزایی دارند. 
ش��یوه درست انتخاب مسیر، جایی اس��ت که پاسخ های این سؤال ها 
ب��ا یکدیگر اش��تراک دارند و ای��ن موقعیت، نقطه اتکای��ی برای تدوین 

استراتژی است. این نکته در شکل زیر نشان داده شده است. 
وقتی که یک س��ازمان موفق به شناس��ایی مفهوم جوجه تیغی درون 
خ��ود گردید، رهب��ران آن باید تمام انرژی و مناب��ع خود را وقف دنبال 
کردن چیزی بکنند که در آن بهترین هستند. کالینز می گوید وقتی که 
ش��رایط دشواری پیش می آید رش��د و بقا از آن سازمانی خواهد بود که 
به جای گش��تن به دنبال استراتژی های جایگزین، بر کاری تمرکز کرده 

باشد که در انجام آن بهترین است. 

پیاده سازی مدل
ح��ال با جزییات بیش��تر نگاهی خواهیم انداخت به این س��ه دایره و 
بررس��ی خواهیم کرد که چگون��ه می توانید این مفهوم را در س��ازمان 

خود پیاده کنید. 
مرحله 1: شناسایی و درک اشتیاقات خود

به این موضوع فکر کنید که هنگام کار چه چیزی ش��ور و اش��تیاق شما 
را بر می انگیزد. چه چیزی باعث می ش��ود صبح زود از خواب بیدار شوید و 

شب درحالی که همه به خانه برگشته اند، شما تا دیر وقت سر کار بمانید؟ 
افراد سازمان ش��ما در مورد چه چیزهایی هیجان زده می شوند؟ چه 
چیزی الهام بخش آنها در رس��یدن به هدف سازمان می شود؟ هنگامی 
که مسئولیت یک تیم جدید را به عهده می گیرید، به دنبال چه ارزش ها 

و انگیزه هایی هستید؟ 
س��پس به بیانیه های مأموریت و سند چشم انداز سازمان خود نگاهی 
بیندازی��د. ارزش های اصلی س��ازمان کدام ان��د و افراد چگون��ه به این 

ارزش ها پایبند می شوند؟ 

مرحله 2: شناسایی و درک اینکه در انجام چه کارهایی بهترین 
هستید

در این مرحله هدف، شناس��ایی و درک این موضوع است که سازمان 
شما چه کارهایی را بهتر از شرکت های دیگر انجام می دهد. درک اینکه 
سازمان ش��ما در چه چیزهایی می تواند )در آینده( بهترین باشد بسیار 
مهم و مفید خواهد بود. اگر نمی توانید در هیچ زمینه ای در کس��ب وکار 
اصلی خود برترین و بهترین باش��ید، نمی توانی��د مفهوم جوجه تیغی را 

تشکیل دهید و از آن بهره مند شوید. 
همچنی��ن باید بدانید که در انجام چ��ه کارهایی هیچ وقت نمی توانید 
بهترین باشید. وقتی نقاط ضعف خود را بررسی می کنید با خود صادق 
باشید و به یاد داشته باشید اینکه در یک حو زه مشخص بهترین نیستید 

موضوعی طبیعی و قابل درک است. 
با اس��تفاده از تحلیلSWOT  دریابید که اس��تعداد اصلی س��ازمان 
شما در چه حوزه هایی است. این ابزار به شما نشان خواهند داد که چه 
کارهای��ی را در حال حاض��ر به خوبی انجام می دهید و می توانید در چه 

حوزه هایی بهترین باشید. 

مرحله 3: شناسایی موتور اقتصادی خود )راه های کسب 
بیشترین درآمد(

برای داش��تن یک موتور اقتصادی پایدار، س��ازمان ش��ما باید به طور 
کامل آگاه باش��د که چگونه می تواند به سودآوری و جریان نقدی پایدار 
دس��ت یابد. این درک و ش��ناخت باید به صورت یک مقیاس اقتصادی 
مشخص و منفرد بیان شود تا بتواند بزرگ ترین و پایدارترین تأثیر را بر 

موفقیت بلندمدت سازمان داشته باشد. 
به عنوان مثال، در دهه ی ۱9۷0 میالدی، چش��م انداز یک فروش��گاه 
زنجی��ره ای آمریکای��ی با ن��ام والگرین ای��ن بود که تبدیل ب��ه بهترین 
فروش��نده داروی دنیا ش��ود )از لحاظ ارائه خدمات و تسهیالت مناسب 
برای آس��ودگی مشتریان(. این س��ازمان معتقد بود که می تواند به این 
چش��م انداز دس��ت یابد و از طریق این چش��م انداز و آرزو، به اش��تیاق 
الزم جهت حرکت رو به جلو و پیش��رفت، دست یابد. برای اندازه گیری 
پیشرفت حاصل از این استراتژی، این شرکت تمرکز خود را از محاسبه 
سود به ازای هر فروشگاه به سود به ازای هر مشتری تغییر داد، چرا که 
متوجه ش��ده بود که این کار با اهداف و چشم انداز کلی سازمان تناسب 

بیشتری دارد. 
با تمرکز بر ارائه تس��هیالت به مشتریان، والگرین فروشگاه های جدید 
بس��یاری را افتتاح کرد که این کار به معنی افزایش تعداد مش��تریان و 
مراجعه کنندگان بود و س��ود بیش��تری را در مجموع برای ش��رکت به 
دنبال داش��ت. به جای تمرکز بر س��ود هر فروشگاه، که با کاهش تعداد 
فروشگاه ها به دست می آمد، این شرکت تعداد فروشگاه را افزایش داد تا 
با پیاده س��ازی مفهومی که مد نظر داشت )یعنی افزایش ارائه تسهیالت 

به مشتریان( به موفقیت دست یابد. 
مرحله 4: جست وجو برای یافتن نقاط همپوشانی سه مرحله قبل

به س��ه دایره مدل دقت کنید و به محل هم پوش��انی آنها نگاه کنید. 
در محلی که این س��ه دایره یکدیگر را قط��ع کرده اند می توانید مفهوم 
جوجه تیغی خود را بیابید: چش��م انداز اصلی که استراتژی سازمان شما 

را هدایت می کند. 
به عنوان مثال، فرض کنید که افراد سازمان شما شور و اشتیاق باالیی 
نسبت به نوآوری و کمک کردن به قشر آسیب پذیر دارند. شما تشخیص 
می دهید که این توانایی را دارید که بهتر از هرش��رکت دیگری سیستم 
تصفی��ه آب مقرون ب��ه صرفه و ظروف مخصوص حم��ل آب را تولید و 
عرضه کنید. یک شبکه خیرین عالی در اختیار دارید و تجربه فروش در 

حجم های باال را نیز داشته اید. 
بنابراین یک مفه��وم جوجه تیغی ممکن برای ش��ما، می تواند تولید 
و عرضه سیس��تم تصفیه آب قابل حملی باش��د که مردم در کشورهای 
فقیر یا در حال توس��عه بتوانند از آن برای تصفیه آب رودخانه استفاده 
کنند. شما می توانید این محصول را در تعداد بسیار زیاد به سازمان های 

خیریه بفروشید. 
اگر مفهوم جوجه تیغی تان کامال واضح نیس��ت نگران نباشید. ممکن 
اس��ت الزم باشد تحلیل های دیگر و بیش��تری برای بررسی ترکیب های 
مختل��ف جهت یافتن چش��م انداز اصلی خود انج��ام دهید تا به بهترین 

نتیجه برسید. 
مرحله 5: مرور و بازبینی استراتژی

وقتی که بهترین ناحیه از هم پوش��انی میان دایره ها را یافتید، نگاهی 
به استراتژی موجود خود بیندازید. آیا با توجه به آموخته های جدیدتان، 

سازمان شما از تدوین یک استراتژی اصالح شده منتفع خواهد شد؟ 
همچنین باید افراد خود را در جریان اس��تراتژی جدید قرار دهید. به 
آنها توضیح دهید که مفهوم جوجه تیغی چیس��ت و چرا مهم است که 
یک س��ازمان استراتژی خود را بر چیزی منطبق کند که به آن اشتیاق 
دارد و از استعداد و توانایی های اقتصادی در آن حوزه برخوردار است. 

ای��ن اس��تراتژی جدی��د و منطبق با م��وارد ذکر ش��ده، باعث تمرکز 
بلندمدت شما بر اعضای تیم، فروشندگان و مشتریان تان خواهد شد. 
chetor :منبع

آشنایی با مفهوم جوجه  تیغی در استراتژی 
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 مهم ترین مزیت رقابتی
کسب وکار های کوچک

کس��ب وکارهای کوچک با درک مزیت ذاتی خود و بهبود کیفیت 
خدمات پش��تیبانی از مش��تریان، به راحتی می توانند گوی س��بقت 
را از ش��رکت های بزرگ بربایند.  کس��ب وکارهای کوچک نس��بت 
به ش��رکت های بزرگ، خدمات پش��تیبانی بهتری به مشتریان ارائه 
می دهند. در واقع هر چه مش��تریان کمتری داشته باشید، می توانید 
وقت و توجه بیش��تری ب��ه آنها اختصاص دهی��د.  کیفیت خدمات 
مشتری اهمیت بس��یاری دارد. البته هنوز درک تأثیر آن در جذب 
مش��تریان و به تبع آن، کاهش هزینه خدمات آس��ان نیست. البته 
پش��تیبانی باکیفیت از مشتریان به طور مس��تقیم افزایش درآمدی 
به همراه ندارد. ش��اید از نظر مردم خدمات پشتیبانی شامل کمک 
به مش��تریان ناتوان، حل مش��کالت فنی یا پاس��خ به سؤاالت آنها 
باش��د. موارد ذکرش��ده فقط بخش های پیش پاافتاده  از مسئولیتی 
بسیار بزر گ تر هستند. در واقع بحث های زیادی در مورد معیار های 

شایستگی کارمندان بخش خدمات مشتریان وجود دارد. 
خدمات پشتیبانی مشتریان چیست؟ 

به طور کلی هر کس که با مشتری یا ارباب رجوع صحبت می کند، 
نماینده بخش خدمات مشتریان شرکت است. در شرکت  های بزرگ 
معموال افراد دون پایه  به این کار گماش��ته می شوند. در شرکت های 
کوچ��ک هر ی��ک از کارمندان وظایف��ی از این بخ��ش را به دوش 
می کش��ند. بعضی از این ش��رکت های کوچ��ک تقریبا به صورت ۲۴ 
س��اعته خدمات پش��تیبانی ارائه می دهند و هم��ه کارمندان آنها با 
مشتریان در ارتباط هس��تند.  در واقع شرکت  های کوچک به دلیل 
تعداد کمتر مش��تریان و تکیه بر جنبه های تبلیغاتی این امر، توجه 

بیشتری به ارتقای کیفیت خدمات پشتیانی مشتریان می کنند. 
فراتر از قوانین

ارتباط پیوس��ته با ارب��اب  رجوع باعث تقوی��ت مهارت های ارتباطی 
افراد می ش��ود. شاید بهترین نامی که برای آن بتوان انتخاب کرد، هنر 
معاشرت باشد. فعاالن هر کسب وکار  با افراد مختلفی در ارتباط هستند. 
شما باید از سلیقه فکری مشتریان آگاه باشید. لحن قابل پذیرش برای 
آنها را بدانید. دوس��ت دارند چه چیزی بشنوند و چه چیزی را دوست 
ندارند. درک همه افراد به نظر سخت می آید؛ اما باید همه این کارها را 
با آرامش انجام دهید.  در مواجهه با مشتریان عصبانی چه عکس العملی 
باید نش��ان داد؟ گاهی اوقات پاسخ سؤال های شان را نمی دانید یا باید 
خبر بدی به آنها بدهید. در چنین شرایط حساسی که رفتار نسنجیده   
می  تواند عواقبی چون از دس��ت دادن ش��غل برای تان به همراه داشته 

باشد، رفتار صحیح چیست؟ 

باید اهمیت بدهید
رقیبان اصلی بنگاه اقتصادی، بانک ها هستند که به خدمات پشتیبانی 
بی کیفت شهرت دارند. مشتریان آنها اغلب احساس می کنند که بانک ها 
اهمیتی به وضعیت آنها نمی  دهند. اکثر س��ؤاالت آنه��ا درباره اعداد و 
ارقام اس��ت که نمی توان از آنها به شناخت شخصیتی رسید.  به منظور 
حل اساسی مشکالت مشتریان باید به کسب وکار آنها عالقه مند باشید. 
دغدغه های ش��ان را درک کنید. به دلیل این که هر یک از مشتریان در 
شرایط روحی متفاوتی است، کارمندان بخش پشتیبانی مشتریان باید 

صبر باال و لحن مناسبی داشته باشند. 
فاصله ها را پوشش دهید

حتی اگر با مش��تریان کارآفرین س��ر و  کار دارید، باید توجه داشته 
باش��ید که لزوما همه آنه��ا تاجران حرفه ای نیس��تند و بعضی از آنها 
اهداف غی��ر انتفاعی را دنبال می کنند. اگر به دنب��ال دریافت وام های 
بانکی هستند، باید انواع گزینه های موجود به همراه سود و زیان را در 
اختیارشان قرار دهید. برای این منظور شرکت های مشاوره باید قدم به 
قدم کارآفرینان را از مراحل اخذ وام تا بازپرداخت بدهی همراهی کنند. 

ارتباط سازنده ایجاد کنید
هر چه سابقه فعالیت بیشتری در بخش خدمات مشتریان داشته 
باش��ید، رابطه این خدمات را با جذب و حفظ مشتریان، بهتر درک 
خواهید کرد. آش��نایی با حوزه فعالیت نیز بس��یار مهم اس��ت. اگر 
مدیران باال دس��تی و همکاران ترفیع گرفته موفق به کسب تحسین 
مش��تریان نمی شدند، هرگز در این جایگاه فعلی نبودند. این مهارت 
برای تمامی مشاغل از دالل س��هام تا بازاریاب و کارشناس ورزشی 
بس��یار ضروری اس��ت. تخصص های ض��روری برای ح��وزه فعالیت 
خودت��ان را می توانی��د ب��ا مطالعه کس��ب کنید؛ ول��ی مهارت های 
ضروری فقط از طریق تجربه به دس��ت می آیند. برای کسب قدرت 
ارتباط قوی باید سال ها تجربه داشته باشید. همین تجربه است که 
کارمندان تازه کار را از مافوق ها و برنده ها را از بازنده ها جدا می کند. 

مزیت رقابتی کسب وکار های کوچک
از آنجا که کس��ب وکار های کوچک توانایی بهت��ری برای هدایت 
عملیات پشتیبانی مشتریان دارند، کارمندان و رهبران آنها از شانس 
بیش��تری برای درک بهتر مش��تریان برخوردار هس��تند. کارمندان 
شایسته بخش پش��تیبانی مشتریان، رمز موفقیتخود را حجم باالی 
ارتباط و برخورد با مس��ائل مختلف عنوان می کنند. در وضعیتی که 
همه ش��رایط علیه کسب وکار های کوچک است، مزیت رقابتی حفظ 

مشتری به آنها امید و اعتمادبه نفس می دهد. 
قدر فرصت را بدانید

کارمندان کس��ب وکار های کوچک باید به قدرت مش��تری مداری 
خود اعتقاد داش��ته باش��ند. توجه داش��ته باش��ید که شرکت های 
بزرگ مانند ش��ما قادر به پردازش تماس های طوالنی با مش��تریان 
به منظور حل کامل مش��کل آنها نیستند. این موضوع برای مشتریان 
ناراحت کننده اس��ت. اگر مش��تری ناراضی بود، دلیل آن را بپرسید 
و حتم��ا از او دلجویی کنید. مس��ئولیت اصلی ش��ما نمایش ارزش 

مشتریان برای شرکت به آنها است. 
forbes/zoomit :منبع
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اخبار

اهواز- شــبنم قجاوند- معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی 
گفت: شــرکت برق منطقه ای خوزستان ۷۶۰ مگاولت آمپر افزایش 
ظرفیت جدید برای شهرستان شوش برنامه ریزی کرده است که در 
مجموع رقمی پنج برابر بیشتر از مصرف این شهرستان است. همایون 
حائری در جلسه بررسی وضعیت شبکه برق شهرستان شوش با حضور 
نماینده مردم این شهرستان در مجلس، فرماندار و مدیران صنعت برق 
استان اظهار کرد: جمعیت روستایی شهرستان شوش بیشتر از جمعیت 
شهرنشین است که این یک فرصت برای چرخه اقتصادی کشور است، 
ما نیز به عنوان متولیان صنعت برق وظیفه داریم که مشکالت برقداری 
روستاها را جدی بگیریم و آنها را در اولویت برطرف کردن قرار دهیم. 
وی با اشــاره به گزارش ارائه شده مدیر عامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان در مورد اقدامات انجام شده در این شهرستان، بیان کرد: در 
۱۰ ماه گذشته افزایش ظرفیت ۴۰ مگاواتی در پست چغازنبیل، ۵۰ 
مگا ولت آمپر در پســت آهو دشت، برقداری پست دانیال و .. صورت 

گرفته که باید از تالش های صورت گرفته تشکر کرد. معاون وزیر نیرو 
تصریح کرد: احداث پست ۴۰۰ کیلو ولت نصر یکی دیگر از برنامه های 
بزرگ شرکت برق منطقه ای خوزستان برای این شهرستان است که 
باید هرچه سریع تر مشکل معارضین زمین برطرف شود تا عملیات 
اجرایی آن آغاز شود. حائری با بیان آنکه ظرفیت منصوبه شهرستان 

شــوش ۷۷۲ مگاولت آمپر است، بیان کرد: برنامه ریزی شرکت برق 
منطقه ای خوزســتان آن است تا ۷۶۰ مگا ولت آمپر ظرفیت جدید 
برای این شهرستان ایجاد کند که در مجموع رقمی پنج برابر بیشتر از 
مصرف این شهرستان است و بخش صنعت و کشاورزی را تا سالیان 
سال بیمه می کند. وی اضافه کرد: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان به موضوع بسیار مهم مدیریت مصرف اشاره کردند که الزم 
است فرمانداری در این زمینه با توجه به کمبود تولید برق نیروگاه دز 
نهایت همکاری را در کاهش و پایش ســاعات اداری داشته باشند و 
مردم را نیز برای همکاری در مدیریت مصرف تشویق کنند. مدیرعامل 
شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز با ارائه گزارشی از اقدامات انجام 
شده در چند ماه گذشته و برنامه های این شرکت برای افزایش ظرفیت 
پســت ها و طول خطوط این شهرستان، اظهار کرد: ظرف چند سال 
آینده ۷۶۰ مگاولت آمپر به ظرفیت موجود اضافه می کنیم که رشدی 

۱۰۰ درصدی در این بخش خواهد بود. 

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق استان هرمزگان گفت: مصرف برق استان نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافت. مهندس محمد ذاکری 
افزود: پیک بار اســتان در حالی به بیش از دو هزار مگاوات رســید 
که این پیک مصرف برق در تیر ماه هر ســال رخ می دهد. وی ادامه 
داد: افزایش تعداد مشــترکان برق و افزایش دما از مهم ترین دالیل 
افزایش مصرف برق در استان است. وی گفت: بیشترین مصرف برق 
در شهرستان بندرعباس و کمترین در شهرستان بشاگرد است. ذاکری 
از شهروندان خواست در ساعت های اوج مصرف یعنی از ساعت ۱۳ 

تا ۱۷ در مصرف برق صرفه جویی کنند. مدیرعامل شــرکت توزیع 
نیروی برق هرمزگان گفت: شستشــوی به موقع وسایل سرمایشی 

و تنظیم آن ها در دمــای ۲۴ درجه از مهم ترین راهکار های کاهش 
مصرف برق در زمان اوج مصرف اســت. محمد ذاکری افزود: توجه 
بیشــتر به برچســب انرژی در خرید لوازم برقی، کاهش مصرف در 
ساعت های ۱۳ تا ۱۷ و کنترل به موقع وسایل سرمایشی نقش مهمی 
در کاهش مصرف برق دارد. به گفته وی، مشترکان صنعتی شرکت 
توزیع برق استان می توانند برای کاهش مصرف برق، کاهش هزینه ها 
و استفاده از طرح های تشویقی قرارداد همکاری با این شرکت منعقد 
کنند.  مهندس ذاکری اضافه کرد : استان هرمزگان بیش از ۶۶۴ هزار 

مشترک برق دارد که ۸۲ درصد آنها خانگی است.

ســاری - دهقان - دبا توجه به خشکسالی های متناوب طی 
۱۵ ســال اخیر ، بحران کمبود آب جدی و هشداری است که همه 
باید نسبت به آن دغدغه داشته باشیم و ضمن رعایت الگوی مصرف 
آب،صرفه جویی را ســرلوحه خود قرار دهیم. محمد اسالمی مدیر 
روابط عمومی شــرکت در آستانه هفته صرفه جویی در مصرف آب 
)۱ الی ۷ تیر ماه( ضمن گرامیداشــت این هفته  ،آب را  نعمت بی 
نظیر خداوند، جلوه زیبایی ، طراوت و مظهر پاکی و زاللی و در واقع، 
دلیل اصلی ادامه هستی بیان کرد و گفت:  بدون آب زندگی سخت 
نیست بلکه غیرممکن است؛ پس باید مراقب این زندگی بخش پاک و 
گوارا باشیم. وی افزود: برای آن که آب سالم و بهداشتی به دستمان 
برســد، باید هزینه های هنگفتی صرف احداث ســد، منابع ذخیره 
آب، تصفیه خانه، خطوط انتقال، شــبکه های توزیع و .... با توجه به 
پراکندگی گسترده در مناطق روستایی مازندران و کوهستانی و صعب 
العبور بودن برخی از روســتاها شود که با توجه به کمبود شدید آب 

در سالجاری ضروری است همه در مصرف این نعمت بی بدیل الهی 
صرفه جویی کنیم چرا که مصرف بی رویّه آب عالوه بر خشکسالی، 
مشــکل »فاضالب« و آب های آلوده را ایجاد می کند و هر لیتر آب 
آلوده، می تواند چهل لیتر آب سالم را آلوده کند . اسالمی ادامه داد: 
همانطور که همه ما می دانیم در حال حاضر در کشور با بحران کم 
آبی مواجه هستیم به طوری که حتی در بعضی از شهر ها آب جیره 

بندی هم شده است و آن قدر شنیده ایم که در کشورمان کمبود آب 
داریم و همیشــه از صرفه جویی کردن صحبت شده است که شاید 
برایمان عادی شده باشد، اما این یک بحث جدی است و باید دغدغه 
مند باشیم. وی صرفه جویی را باور و تفکری دانست که نهایتا به صالح 
جامعه اســت که گرچه  فرهنگ سازی و وجدانی کردن این باور کار 
سختی است اما در کشورهای اروپایی با استفاده از تمام توان رسانه ای 
و فرهنگی لحظه ای از یادآوری و آموزش این فرهنگ غافل نیستند؛ 
لذا مردم باید بیاموزند که صرفه جویی یک دستور حکومتی نیست 
و منافع آن اجتماعی اســت .مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی 
شرکت آبفار استان در ادامه سخنانش با اشاره به عناوین هفته صرفه 
جویی در مصرف آب از رســانه ها خواست در راستای بحران کمبود 
آب اطالع رسانی گسترده داشته باشند تا مردم به این باور برسند که 
این هشدارها جدی است و نمود بارز آن در سالجاری در استان بیشتر 

از گذشته رخ نموده است.

 رشت- مهناز نوبری - در این دیدار آیت اهلل فالحتی به 
اهمیت آب در دنیای امروز و آینده اشــاره کرد و بیان داشت: 
جنگ آینده »جنگ آب« خواهد بود، سال های اخیر پیشرفت 
هایی در حوزه آبرسانی داشته ایم و معتقدیم که تمام پروژه های 
آبرســانی و ساز و کار های مرتبط با آن در استان باید حمایت 
شــود.نماینده ولی فقیه در استان گیالن در ادامه در خصوص 
استفاده از پســماند های آبی ابراز داشت: بیش از نیمی از آب 
مصرفی پسماند است و می توان از آن استفاده بهینه داشت در 
همین جهت توصیه می کنم از طرح ها و پروژه های دانشگاهیان 
با موضوع آب حمایت های الزم صورت گیرد.وی در ادامه افزود: 
نظریه های جدید در این حــوزه را دریافت کنید و از هر ایده 

علمی و پروژه در راستای ساماندهی پساب استفاده کنید.امام 
جمعه شهرستان رشــت در بخش دیگری از سخنان خود در 
جمع مدیران شــرکت آب و فاضالب استان گیالن گفت: کار 
ماندگار به اتاق فکر نیاز دارد، باید به درستی اندیشید و مدبرانه 
عمل کــرد و از ایده های خالقانه جوانان بهره برد.وی در ادامه 
مســاله آمــوزش را یکی از دغدغه های مهــم حوزه مدیریت 
مصرف برشمرد و افزود: با تبلیغ شیوه های درست مصرف آب 
و آموزش مهارت بهینه سازی مصرف می توان از بدمصرفی آب 
جلوگیری نمود. آیت اهلل فالحتی در ادامه با تأکید بر ساماندهی 
رودخانه های شــهر رشت تصریح کرد: رودخانه های شهر هم 
فرصت و ظرفیت اســت و هم تهدید که با تدبیر درســت می 

توان نســبت به ساماندهی و احیاء این دو رودخانه اقدام نمود.
امام جمعه شهرســتان رشت در بخش پایانی سخنان خود به 
ســعه صدر کارکنان در برخورد با ارباب رجوع اشــاره کرد و 
افزود: برای جلب رضایت و اعتماد شــهروندان کارکنان دولت 
باید با گشاده رویی پاسخگوی مردم باشند.در ابتدای این دیدار 
ســید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای 
گیالن در سخنانی به تشریح روند خدمات رسانی این شرکت 
به شهروندان در سطح استان پرداخت.مدیرعامل شرکت آبفای 
گیالن در ســخنانی گفت: در حال حاضر ۱۶ شهرستان و ۵۰ 
شهر استان در ۲۴ ساعت شبانه روز به مردم عزیز در حوزه آب 

و فاضالب خدمات ارائه می نمایند.

قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل سازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری قم از شستشوی درختان سوزنی شهر با استفاده 
از مواد ارگانیک خبر داد و گفت: استفاده حداقلی از سموم شیمیایی 
به طور ویژه مورد توجه کلینیک گیاه پزشــکی است. پیام جوادیان 
از شستشــوی درختان سوزنی شهر با استفاده از مواد ارگانیک خبر 
داد و اظهار کرد: در این راســتا از روش کنترل بیولوژیک اســتفاده 
می شود بدین معنا که کمترین استفاده از سموم شیمیایی و استفاده 
از روش های جایگزین با بهره گیری از حشــرات مفید، عصاره های 
گیاهی و... برای کنتــرل آفات و بیماری ها مورد توجه قرار می گیرد 
که این روش در کلینیک گیاه پزشکی برای سالجاری در دستور کار 
قرار دارد. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم کم 
آبی و تغییر اقلیم از عوامل مؤثر بر گیاهان دانســت و عنوان کرد: در 
درختان همیشه سبز نباید آفت وجود داشته باشد اما به دلیل گرم 

شــدن زمستان این آفات وجود دارد از همین رو برای مقابله با آفات 
و ضعف و بیماری درختان از روش مقابله تلفیقی اســتفاده می شود. 
جوادیان شستشــوی درختان را یکی از راهکارهای مؤثر برشمرد و 
خاطرنشان کرد: شستشوی هماهنگ درختان در مناطق هشتگانه 
برای درختان سوزنی با محلول های گیاهی و مایعات شوینده انجام 

می شود که این اقدام آستانه خسارت آفات را پایین می آورد، عالوه بر 
آن مبارزه زمستانه با آفات موجود در البالی تنه درختان، شاخه ها یا 
نهفته در خاک نهفته با روش سمپاشی با روغن های گیاهی در برنامه 
کاری می باشــد.وی با بیان اینکه این روش شستشو برای درختان 
نارون، ون و سایر درختان خزان کننده که در گرما با آفات بیشتری 
مواجه هســتند، به صورت هماهنگ انجام می شود، گفت: استفاده 
حداقلی از سموم شــیمیایی به طور ویژه مورد توجه کلینیک گیاه 
پزشکی است. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم 
همچنین از توزیع کودبرگ به همراه نهال در ابتدای سالجاری خبر 
داد و اظهار کرد: هرساله در فصل بهار نهال ها و گلدان هایی در اختیار 
شهروندان گذاشــته می شود امسال به همت سازمان ، کودبرگ که 
حاوی بیشترین عناصر مواد غذایی با ظرفیت باالی نگهداری آب برای 
گیاهان آپارتمانی می باشد به همراه نهال به شهروندان عرضه گردید.

افزایش پنج برابر مصرف ظرفیت برق شهرستان شوش

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق:

مصرف برق هرمزگان 10 درصد افزایش یافت

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفار مازندران :

بحران آب جدی است ، آب را درست مصرف کنیم

در آستانه هفته »صرفه جویی در مصرف آب « برگزار شد: 

دیدار مدیرعامل، معاونین و جمعی از مدیران شرکت آب و فاضالب استان گیالن با 
آیت اهلل فالحتی امام جمعه شهرستان رشت و نماینده ولی فقیه در استان گیالن

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز خبر داد:

حفظ و نگهداری فضای سبز شهر قم با مواد ارگانیک و بیولوژیک

ســاری - دهقان - جلسه طرح و بررســی مشکالت بیماران 
تاالســمی وهموفیلی استان با حضور جانشین رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی مازندران و معاون امور اجتماعی دانشگاه ، معاونین درمان 
و غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشکي مازندران ، رئیس مرکزآموزشي 
درماني بوعلي ســینا ساري  ، رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از 
بیماران تاالسمي و رئیس هیات مدیره کانون هموفیلي استان مازندران 
و مدیرعامل مجمع خیرین سالمت استان در دانشگاه علوم پزشکي 
مازندران برگزار شد. دکتر حسین رنجبران جانشین رئیس دانشگاه 
علوم پزشــکی مازندران و معاون اجتماعی این دانشگاه در سخنانی 
ضمن تاکید بر ارتقاء همکاری في ما بین بیمارستانها و سمن هاي 
فعال در ارائه خدمات درماني به بیماران تاالسمي و هموفیلي بمنظور 

کاهش دغدغه هاي درماني بیماران فوق و کم نمودن تنش بیماران 
بر افزایش هماهنگی درون بخشــی فی ما بین معاونت های ذیربط 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران در راستای حمایت از بیماران تاالسمي 

و هموفیلي تاکید کرد. در ادامه این نشســت معاونین و کارشناسان 
ذیربــط معاونت های اجتماعی ، درمان و  غذا و دارودانشــگاه علوم 
پزشــکی مازندران  و مسئولین انجمن حمایت از بیماران تاالسمي 
، کانون هموفیلي و  مجمع خیرین ســالمت مازندران در خصوص 
موضوعاتی از قبیل برگزاری دوره های آموزشی کاربردی ، الزام شرکت 
پزشکان متخصص در دوره های بازآموزي مرتبط با این حوزه ، معرفي 
پرســتاران و پزشکان عالقمند به فعالیت در حوزه هموفیلي جهت 
شرکت در دوره هاي آموزشي درمانگاه جامع بیماران هموفیلي تهران 
،  اجرای طرح پروفیالکسی  ، حمایت از بیماران تاالسمی و هموفیلی  
و عنایت ویژه به انجمن حمایت از بیماران تاالسمي و کانون هموفیلي 

بعنوان  سمن های فعال در این حوزه  بحث و تبادل نظر کردند.

برگزار جلسه طرح و بررسی مشکالت بیماران تاالسمی وهموفیلی استان در دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

معاون وزیر نیرو در بازدید از پست اهواز ۲
کارهای ضربتی بزرگی صورت گرفته است

اهواز - شبنم قجاوند- معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از نصب ترانس پنجم پست 
اهواز ۲ و نصب ۸ دکل خط ۲۳۰ کیلو ولت حد فاصل اهواز ۲ و اهواز یک شرکت برق منطقه ای 
خوزستان که بر اثر وزش تند باد اردیبهشت ماه سال جاری سقوط کرده بودند بازدید و در روند 
اجرایی آنها قرارگرفت. همایون حائری که برای بررسی وضعیت شبکه برق خوزستان وارد اهواز 
شد در اولین ساعت حضور خود به پست اهواز ۲ رفته و از ترانس پنجم ۳۱۵ مگاولت آمپری 
که به تازگی در این پست با هزینه ۲۰۰ میلیارد ریال نصب شده بود بازدید کرد. این ترانس در 
شرایط کنونی پیک بار نقش عمده ای در کاهش بارگیری از ترانس های موجود، پایداری شبکه برق و افزایش انتقال انرژی از بخش 
۴۰۰ کیلو ولت به ۲۰۰ کیلو ولت دارد. وی همچنین از روند اجرایی نصب ۸ دکل آسیب دیده شرکت برق منطقه ای خوزستان که 
در جریان تند باد اردبهشت ماه که خسارتی ۴۰ میلیارد ریالی به این شرکت وارد کرده بود بازدید و در جریان امور قرار گرفت، کار 
نصب این دکل ها انجام شده و در مرحله سیم کشی می باشند و تا آخر خرداد ماه وارد شبکه می شوند. بر طبق این گزارش، همایون 
حائری نصب ترانس پنجم پست اهواز ۲ را کاری بسیار بزرگ و ارزنده در شرایط موجود توصیف کرد و از تالش های مدیرعامل و 
پرسنل شرکت برق منطقه ای خوزستان تشکر کرد، وی همچنین تعمیر و جایگزینی دکل های آسیب دیده را در این مدت زمان 

کوتاه کاری قابل تقدیر و ارزشمند برای پایداری شبکه برق خواند.

احمدی نژاد خواستار شد:
دولت، شهرداری کرج را در اتمام پروژه قطارشهری یاری کند

کرج- خبرنگار فرصت امروز- سرپرســت شهرداری کرج خواستار حمایت دولت از شهرداری 
کرج در به اتمام رســاندن پروژه قطارشهری شد.  به گزارش فرصت امروز , محمدرضا احمدی نژاد 
در بازدید نماینده های مردم کرج در مجلس شورای اسالمی از قطار شهری کرج، گفت: با توجه به 
اهمیت این پروژه مقرر شده است شهرداری کرج طرح عمرانی جدیدی تعریف نکند تا تمام منابع مالی 
به سمت این طرح سوق پیدا کند. احمدی نژاد افزود: این در حالی است که شهرداری به تنهایی قادر 
به تامین بودجه این پروژه عظیم نیست و برای به نتیجه رسیدن آن نیازمند حمایت دولت هستیم. 
وی بیان کرد: عملیات احداث خط ۲ قطار شهری کرج از سال ۸۵ آغاز شده که به علل مختلف مانند کمبود اعتبار و اختالف بین 
کارفرما و پیمانکار روند اجرایی آن زمانبر شده است. این مسئول شهری با اشاره به قرارداد پروژه و عدم بودجه کافی تعیین شده در 
این قرارداد، عنوان کرد: در صورتی که اعتبار الزم برای تکمیل پروژه قطارشهری تخصیص نیابد، باید به ناچار به سمت اصالح قراردادها 
گام برداریم که البته این مضوع نیز سرعت تکمیل پروژه را کاهش می دهد. احمدی نژاد همچنین به حمایت مطلوب اعضای شورای 
اسالمی شهر از قطار شهری اشاره کرد و افزود: امید است این حمایت و پیگیری تا افتتاح کامل پروژه ادامه داشته باشد و دولت نیز 
حمایت الزم را از این طرح به عمل آورد. شایان ذکر است در این بازدید، محمدجواد کولیوند و عزیز اکبریان، نمایندگان مردم کرج 
در مجلس شورای اسالمی، خسرو ارتقایی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز، احد رسولی، عضو شورای اسالمی شهر کرج 
و ناظر سازمان قطار شهری در این مجموعه، محمدرضا احمدی نژاد، سرپرست شهرداری کرج، عسگر نصیری، معاون فنی عمرانی 
شهرداری کرج، سرپرست سازمان قطار شهری و دیگر مسئوالن مربوطه حضور داشتند و محوریت جلسه، بررسی عملکرد سازمان 

قطارشهری و ارایه راهکارهای مناسب برای تزریق بودجه مورد نیاز به منظور اتمام پروژه بود.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان قزوین:
مدیرکل امور مالیاتی استان در دیدار با شهردار محمدیه بر نقش شهرداری 

ها در توسعه فرهنگ مالیاتی تاکید کرد 
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مصطفی پورامیدی، مدیرکل امور مالیاتی 
قزوین در نشست مشترک با شهردار محدیه ضمن تبریک انتصاب ایشان به عنوان 
اولین شــهردار خانم در اســتان، برای وی آرزوی موفقیت نمود و اظهار داشت: 
همکاری شهرداری ها با اداره کل امور مالیاتی استان برای فرهنگ سازی مالیاتی از 
راهکارهای بهبود وضعیت دریافت مالیات در استان است .  پورامیدی با اشاره به 
جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در آبادانی شهرها و روستاها اظهار داشت: با اختصاص 
بخشی از درآمدهای مالیاتی به شهرداری ها و دهیاری ها، زمینه ایجاد و ساخت پروژه های عمرانی و توسعه زیرساخت های شهری فراهم 
می شود .  وی به ارتقاء اداره امور مالیاتی محمدیه از سطح رئیس گروه به رئیس امور و گسترش چارت این اداره اشاره کرد و آن را اقدام 
ارزنده ای برای امکان ارائه خدمات بیشتر و مناسبت تر به مودیان مالیاتی این شهر دانست. وی همچنین با اشاره به ساختمان درحال 
ساخت اداره امور مالیاتی شهر محمدیه در جهت ارائه خدمات به مردم، خواستار مشارکت و همیاری این شهرداری در این زمینه شد 
.  مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین با بیان اینکه اشاعه فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه، نیازمند سرمایه گذاری و آگاهی بخشی 
عمومی در خصوص نتایج و آثار مثبت و ملموس آن است، افزود: اگر مردم بدانند پولی که به عنوان مالیات به دولت می پردازند صرف 
آبادانی کشور و ایجاد امکانات رفاهی برای خودشان می شود با میل و رغبت بیشتری مالیات خود را پرداخت می کنند .  در ادامه این 
جلسه، مریم نخستین ، شهردار محمدیه با تقدیر و تشکر از مساعدت های مدیرکل امور مالیاتی استان و تخصیص اعتبارات مناسب 
به شهرداری از محل مالیات بر ارزش افزوده، گفت: با توجه به نقش برجسته درآمدهای مالیاتی در نظام مدیریت شهری، ما آماده هر 

نوع همکاری الزم با امور مالیاتی در زمینه فرهنگ سازی مالیاتی هستیم .

نشست صمیمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با پرسنل
 کرمانشاه - منیر دشتی - همزمان با هفته جهاد کشاورزی، نشست صمیمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه 
با پرسنل این سازمان برگزار شد. دکتر خسرو شهبازی رئیس این سازمان ضمن تشکر از تالش شبانه روزی و همکاری صمیمانه 
ی مدیران و پرسنل سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه گفت: خوشبختانه با همکاری همه جانبه شما عزیزان اقدامات خوبی در تمام 
زمینه ها انجام شده است. وی تصریح کرد: استان کرمانشاه در تولید محصوالت استراتژیک بسیار موفق عمل کرده و میزان تولیدات 
کلزا، گندم، جو، نخود، چغندرقند و... همچنین کسب رتبه های برتر کشوری ماحصل این تالش هاست. شهبازی توسعه گلخانه ها، 
اجرای سیستم های نوین آبیاری، اجرای پروژه های کالن و تاثیر گذار از جمله سامانه گرمسیری و ساماندهی آبهای مرزی از جمله 
این طرح ها بیان کرد. شهبازی گفت: پرسنل سازمان جهاد کشاورزی استان مانند زمان انقالب و هشت سال جنگ تحمیلی تالش 
و جهاد در راه خدا را سرلوحه خویش قرار دهند و با کارعلمی بخش کشاورزی را به سمت پیشرفت سوق دهند. وی خاطر نشان 
کرد: مسائل و مشکالت کارکنان سازمان جهاد کشاورزی را از نزدیک رصد و مورد بررسی قرار می دهیم و با برنامه ریزی در جهت باال 

بردن رفاه کارکنان سازمان هستیم.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر ایالم خبر داد: 
ایالم به پایگاه کوهستان مجهز می شود

ایالم- هدی منصوری- مدیرعامل جمعیت هالل احمر ایالم گفت: این استان به پایگاه امداد و نجات کوهستان مجهز خواهد 
شد که این پایگاه در پارک جنگلی چغاسبز دایر می شود و ۱۵ امدادگر با حضور در این مکان خدمات الزم را به افراد ارائه می دهند. 
حسین عارفی اظهار کرد: جمعیت هالل احمر به عنوان یک دستگاه عام المنفعه نقش مهمی در ارائه خدمات به اقشار مختلف مردم 
در حوادث و بالیای طبیعی و در طول سال دارد. مدیرعامل هالل احمر استان ایالم، اعزام بیش از  ۱۰۰ نفر از جوانان و داوطلبان به 
اردوی مشهد، نشست خبری، دیدار با خانواده های معظم شهدا، برپایی ایستگاه سالمت و ویزیت رایگان اقشار حاشیه نشین شهر ایالم، 
دایر کردن کاروان سالمت حوزه داوطلبان و حضور در مناطق روستایی، مشاوره های درمانی و پزشکی، همایش کوهنوردی کارکنان و 
اعضای جمعیت هالل احمر، دیدار با مسئوالن ارشد استانی، فراخوان عمومی برای جذب اعضای جوان و داوطلب در سطح شهر ایالم 
از مهم ترین برنامه های هفته هالل احمر خواهد بود. وی به در حال ساخت بودن آشیانه بالگرد ایالم اشاره کرد و افزود: هم اکنون این 
مرکز ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت تامین اعتبار مورد نیاز امسال بهره برداری می شود. وی اضافه کرد: در صورت 
بهره برداری زمینه استقرار بالگرد امدادی در استان میسر می شود. مدیرعامل جمعیت هالل احمر ایالم گفت: ۱۱ پایگاه ثابت امداد 
و نجات جاده ای در استان فعالیت می کند که مجوز ایجاد ۲ پایگاه دیگر در کارزان و سه راهی ملکشاهی دریافت شده است. عارفی 
همچنین با اشاره به اجرای طرح امداد و نجات نوروزی و ایمنی و سالمت مسافران نوروزی این جمعیت نوروز یادآور شد: ۵۳۸ حادثه 
دیده امدادرسانی شدند و بیش از ۱۳ هزار نفر از مسافران نیز خدمات راهنمایی دریافت کردند. وی با اشاره به فعالیت ۱۸ کانون جوانان 

این جمعیت در استان گفت:  بیش از ۶۰۰ نفر از جوانان استان در این کانون ها عضو و با هالل احمر همکاری دارند. 

سرنوشت پروژه ۶۸ واحدی مسکن محرومین شهرستان دیر مشخص شد
بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان دیر در خصوص تازه ترین وضعیت پروژه ۶۸ 
واحدی مسکن محرومین این شهر گفت: علی رغم ُکند شدن روند اجرایی این پروژه بخاطر مشکالت مالی، اما اکنون عملیات اجرایی 
آن با شتاب بیشتری در حال انجام است. به گزارش “روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر”؛  آرمان جالیی اظهار داشت: 
این پروژه در قالب ۳۴ بلوک و در ۲ طبقه و در زمینی به مســاحت ۳ هکتار در شــهر دیر در حال اجراست. وی میزان اعتبار پروژه 
مذکور را ۹ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: پروژه ۶۸ واحدی مسکن محرومین شهرستان دیر تاکنون ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته است که امیدواریم تا پایان سال جاری آماده بهره برداری شود. وی بیان داشت: محل تأمین اعتبار این پروژه از منابع داخلی 
بنیاد مسکن و تسهیالت بانک مسکن بوده که برای هر واحد ۳۱ میلیون تومان تسهیالت مسکن از سوی بانک مسکن و ۲۰ میلیون 

تومان نیز در قالب طرح ویژه به مردم جهت خرید این واحدها اختصاص داده شده است.
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پیدا کردن ش��غل می تواند طاقت فرس��ا باش��د. از طرفی 
قبض ه��ای مختلف و یا ش��اید قس��ط وام دانش��جویی تان 
را بای��د پرداخ��ت کنید و مش��غله های ش��خصی دیگر هم 
دس��ت و پای تان را بسته اس��ت و وقت کافی برای بررسی 
موقعیت های ش��غلی و س��بک س��نگین ک��ردن آنها باقی 
نمی ماند. البته معموال زمان می برد تا یک موقعیت ش��غلی 
پیدا شود، به هرحال موقعیت های محدودی وجود دارد که 
با ش��رایط شما جور باش��د و مصاحبه های کاری هم زمان 
مش��خصی ندارند. این می شود که وقتی باالخره یک مورد 
پیدا می شود، شاید احساس کنید که باید تا تنور داغ است 

نان را بچسبانید و همین شغل را بپذیرید. 
اما آیا اطمینان دارید که تصمیم درس��تی اس��ت؟ برای 
اینک��ه کمی منطقی تر به پاس��خ این س��ؤال فک��ر کنید و 
جوانب امر را در نظر بگیرید می توانید چهار س��ؤالی را که 

در ادامه آمده از خود بپرسید: 
1- آیا وضع مالی شما ایجاب می کند که این شغل را 

قبول کنید؟ 
اغلب توصیه می ش��ود »ش��غلی را فقط ب��ه خاطر پولش 
انتخاب نکنید« که معموال هم توصیه خوبی اس��ت. به این 
فک��ر نکنید که حقوق پرداختی چقدر باال اس��ت، بلکه نیاز 

مالی خود را مدنظر قرار دهید. 
از بح��ث حقوق که بگذریم، باید در نظر داش��ته باش��ید 
ش��غلی که می خواهید قبول کنید به شما در تحقق اهداف 
خودتان هم کمک خواهد کرد یا خیر؟ هر شغل یک مسیر 
منحصر اس��ت. ش��غلی که انتخاب می کنی��د فرصت های 
پیش روی ش��ما را تحت الش��عاع قرار خواه��د داد. ممکن 
است همین مسیر ش��غلی را ادامه دهید و فرصت هایی در 
همان س��ازمانی  که مشغول به کار هستید به شما پیشنهاد 
ش��ود. همچنین در مدت اش��تغال تان در ش��غل انتخابی، 
مهارت های خاصی را در خ��ود پرورش می دهید و متعاقبا 
پ��ی به توانمندی خود در برخ��ی زمینه های دیگر می برید 
ک��ه این هم خود فرصت های دیگری پیش روی ش��ما قرار 
خواه��د داد. ش��اید در حال حاضر تأثیری ک��ه برآیند این 
عوامل در ش��کل دهی به شغل حرفه ای شما دارند برایتان 
واضح نباش��د، اما در آینده که به عق��ب بنگرید، این تأثیر 

برای تان مشهود خواهد بود. 
البته مطمئن��ا در صورتی که برای تأمین ضروریات خود 

نیاز مبرم به حقوق دارید، مجبورید هر فرصتی را که پیش 
بیاید غنیمت بش��مارید؛ به هرحال هر کسی این بضاعت را 
ندارد که فرصت های ش��غلی پیشنهادی را به امید فرصتی 
مناس��ب تر در آین��ده رد کند، اما اگر ش��ما در حال حاضر 

بضاعتش را دارید، به کار بگیریدش. 
2- آیا پست پیشنهادی و شرکت با ارزش های شما 

همخوانی دارند؟ 
ه��ر فردی به یک س��ری ارزش ه��ا باور دارد که ش��یوه 
زندگی خود را همراستا با آنها انتخاب می کند. برخی از این 
ارزش ها ریشه در مذهب دارند، برخی برگرفته از تربیت ما 
هستند، برخی هم از تجربه شخصی ما نشأت می گیرند. ما 
به صورت آگاه یا ندانس��ته این ارزش ها را در جست وجوی 
ش��غل لحاظ می کنیم و طبق آنها مناس��ب بودن یا نبودن 
موقعیت های پیشنهادی را می س��نجیم. اگر امنیت شغلی 
برای تان ارزش��مند اس��ت، احتماال ش��غلی ک��ه به صورت 
کمیس��یونی حق الزحمه ش��ما را پرداخ��ت بکند خاطرتان 
را آش��فته خواهد کرد. اگر خودمختاری برای تان ارزشمند 
باشد، کار کردن در یک شرکت بزرگ محافظه کار با سلسه 
مراتب سخت می تواند احس��اس محدودیت در شما ایجاد 
کند. اگر خدمتگ��زاری برایتان ارزش اس��ت، با کار کردن 
برای شرکت های سودمحور احساس خیانت خواهید کرد. 

لذا تمامی اطالعاتی را که درباره شرکت مورد نظر کسب 
کرده اید با ارزش های خود مقایسه کنید و ببینید با یکدیگر 
همخوان��ی دارند یا خیر؟ همین س��ؤال را در مورد نقش��ی 
که در این ش��رکت ایفا خواهید کرد بپرس��ید. البته در هر 
موقعیت شغلی ممکن است یک سری تناقضات یافت شود 
که لزوما نش��أت گرفته از هیچ نظام ارزشی هم نیستند، اما 
بای��د دید آیا این احتمال وجود دارد که در آینده بین آنها 
پ��ل زد؟ اگر چنین احتمالی را نمی بینید، در نظر داش��ته 
باش��ید که بعد از مدتی این ش��غل برای ش��ما جانگداز و 

مالل آور خواهد شد. 
3- هزینه فرصت هایی که از دست خواهید داد 

چیست؟ 
اگر از موقعیت فعلی خود راضی نیستید و پیشنهاد موجود 
را قبول کنید، مطمئنا احس��اس فراغت خاطر خواهید کرد 
و از اینکه فش��ار جست وجوی شغلی از دوش شما برداشته 
می شود آسوده خاطر خواهید بود. اما همیشه وقتی متعهد 
به س��یر عملی خاصی می شویم، طبیعتا مجبوریم از برخی 
کارهای دیگر دست بکش��یم. اگر شما عالیقی را به عنوان 
پیش��ه خود دنبال می کنید، آیا می توانید در کنار این شغل 
به آنها هم بپردازید؟ اگر وظایفی خانوادگی دارید، آیا وقت 

کافی برای آنها خواهید داشت؟ 
ای��ن هزینه فرصت ها، همان اهداف دیگری هس��تند که 
برای ش��ما اهمیت دارن��د. وقتی در گیرودار یافتن ش��غل 
هس��تید هدف اصلی ش��ما این اس��ت که هرچه زودتر در 
جایی مش��غول ش��وید و از مس��ائل دیگر غاف��ل می مانید. 
ام��ا همین که یک پیش��نهاد را قبول می کنید و مش��غول 
می شوید، بسیاری اهداف دیگر کم کم اهمیت می یابند. اگر 
شغل جدیدتان مانع از دستیابی به این اهداف بشود، تبدیل 
به آیه یأس خواهند شد و احساس درماندگی خواهید کرد. 
پس با دقت شرایط شغل مورد نظر را با شرایط زندگی خود 
مقایسه کنید و ببینید چقدر همخوانی دارند. با افرادی که 
شما را به خوبی می شناسند در این باره صحبت کنید و به 
کمک نظرات آنان، بده بس��تان هایی را که متحمل خواهید 
شد ارزیابی کنید. با اعضای خانواده خود نیز صحبت کنید 
تا اگر با تغییر زندگی حرفه ای خود مجبور به کنار گذاشتن 
بعضی وظایف شدید، برای پر کردن جای شما آماده باشند. 

4- حرف دل تان چیست؟ 
طب��ق چندی��ن نظریه ک��ه روان شناس��ان ش��ناختی با 
موضوعیت »نظام دوگانه« مطرح کرده اند، همگی ما دارای 
دو نوع نظام فکری هس��تیم: یک نظام س��نجیده که برای 
پرداختن به مس��ائل پیچیده اس��تفاده می شود و یک نظام 
شهودی که در تصمیمات فوری عمل می کند. هر دو نظام 

به طور مشترک به تصمیمات و اعمال ما جهت می دهند. 
شما در تصمیم گیری شغلی، بر مشخصه های شغل جدید 
تمرکز می کنید: وظایف و مس��ئولیت های آن، حقوق، رفت 
و آمد و جای پیش��رفت. همگی این عوامل مهم هستند. اما 
همزمان با اینها، حس��ی غریضی نیز نسبت به تعامالتی که 
تا به اینجا با شرکت داشته اید در شما وجود دارد که ممکن 
است مثبت یا منفی باشد. می توانید حس کنید که برخورد 
آنها صادقانه بوده یا خیر و اینکه قابل اعتماد هستند یا نه. 

باید این حس را هم جدی بگیرید. 
ش��اید چیزی در افراد، سازمان یا موقعیت شغلی مذکور 
حس می کنید که موجب رنجش ش��ما ش��ده و دست کم 
در ابت��دای امر قادر ب��ه توضیح آن نیس��تید. می توانید از 
وب س��ایت های اس��تخدامی اطالعاتی در خصوص ش��غل 
مذکور کس��ب کنید یا با کارکنان حاضر و س��ابق ش��رکت 
صحب��ت کنید و دلی��ل این رنجش خاط��ر را بیابید. برای 
قبول کردن یک موقعیت شغلی نه تنها باید جوانب منطقی 
تصمیم را س��نجیده باشید، بلکه حس خوبی هم نسبت به 

شغل مذکور داشته باشید. 
fastcompany :منبع

پیش از قبول یک موقعیت شغلی این 4 سؤال را از خود بپرسید

3 روش برای ایجاد تمایز برند
انسان به صورت ژنتیکی تفاوت را متوجه می شود و این تمایز است که مردم را به سوی برند شما جذب می کند. 
برند هایی که برای مشتریان چشمگیر هستند توسط تمایز قوی و روشن قدرتمند می شوند. بعد متمایز موقعیت 
برند رقابتی شما مهم است و روزبه روز ارزش می یابد، مخصوصا وقتی بسیاری از شرکت ها از این روش استفاده 
کرده و سعی می کنند از قیمتی متمایز از سایر برندها استفاده کرده و اوضاع نابسامان رکود اقتصادی را بهبود 
بخشند. تاکتیک قیمت گذاری تهاجمی نمی تواند به شکلی پایدار موجب متمایز شدن کسب وکار شما شود. شما 
به منظور ایجاد تمایز باید یک یا سه ویژگی استراتژیک ارائه شده را دنبال کرده و از آنها تبعیت کنید. برندهای 

بزرگ و معروف اغلب از هر سه مورداستفاده می نمایند؛ 
اول بودن: زمانی که شما نفر اول برای بازار باشید- اول در ایجاد تقاضا و مرتفع کردن آن، برند شما به نوعی 
به رهبر بازار تبدیل می شود. به همین دلیل است که تقریبا همگان نام آی پد را شنیده اند، اما بسیاری از افراد 
حتی نام موتوروال زوم را نیز نشنیده اند و این در حالی است که محصول موتوروال کیفیت باالتری دارد. اولین 
برای بازار بودن می تواند به معنی برند نخست در یک منطقه جغرافیایی خاص باشد، اما بیشتر اوقات این موضوع 
به معنای ارائه نوع جدیدی از محصوالت، خدمات یا تجربه جدید مشتری تعریف می شود. با توسعه برند شما 
به عنوان برند نخست، رقبای شما با چالش مواجه شده و سعی می کنند تا در عرصه رقابت، از رده خارج، قابل 

پیش بینی، تقلیدی و یا خسته کننده به نظر نرسند. 
یک ویژگی منحصربه فرد: زمانی که ش��ما فراس��وی انتظارات مش��تریان عمل می کنید و خدمات مطلوب و 
باکیفیتی را باقیمتی مناسب ارائه می دهید دارای جهانی از ویژگی های متمایزکننده خواهید بود. بزرگ، کوچک، 
س��رگرم کننده، ساده، شگفت انگیز، نرم و… شما باید هدف خود را داشتن ویژگی منحصربه فردی قرار دهید 
که هیچ یک از برندهای دیگر به آن فکر هم نمی کنند. زمانی که به یک ویژگی منحصربه فرد رسیدید آن را از 
هر طریق ممکن و در هر زمان به اطالع مشتریان خود برسانید تا به این ویژگی واقف شوند. انتظارات مشتری 
بیشتر به نحوه طراحی محصوالت بازمی گردد. اگر ویژگی منحصربه فرد فردی در این زمینه داشته باشید مردم 

شما را بیشتر به خاطر می سپرند و برند شمارا انتخاب خواهند کرد. 
تخصص: ش��اید مؤثرترین روش در ایجاد تمایز برند شما و اجتناب از دنبال کردن مشتریان، کسب تخصص در 
بازار هدف است. با طراحی کسب وکارتان از مشتریان می خواهید تا از شما خرید کنند. شما خود نقش کارشناس 
را در بازار ایفا می کنید. حال منظور خود را بیان می کنم: با یک جست وجوی ساده در گوگل در مورد سازمان های 
ارائه دهنده خدمات وب سایت، حدود 8000 نتیجه یافت شد که از این میان ممکن است تنها ۱00 سازمان خدمات 
خوب و خالقانه ای را ارائه دهند. برای مثال سازمانی به نام سیتی گیتس وجود دارد که درزمینه ساخت و طراحی 
وب سایت برای کلیساها متخصص است. اگر شما مسئول وب سایت کلیسا باشید سازمانی را انتخاب خواهید کرد 
که درزمینه فعالیت شما متخصص است و یا به سازمانی مراجعه خواهید کرد که در عموم زمینه ها فعالیت می کند؟ 
hormond :منبع

نشانه های هوش هیجانی رهبران کسب وکار
ه��وش هیجانی یک��ی از مهم ترین وجوه تمایز رهبران خارق العاده با مدیران عادی اس��ت. نش��انه  های 
هوش هیجانی چیس��ت و آیا می توان با تمرین آن را به دس��ت آورد؟  هوش هیجانی یا عاطفی، توانایی 
کنترل احساس��ات و درک دیگران اس��ت. اف��رادی که هوش هیجانی باالیی دارند، ب��ه خوبی می توانند با 
ش��خصیت های مختلف کنار بیایند و از فضای مثبت ایجاد ش��ده برای رش��د و پیشرفت خود و مجموعه 
اس��تفاده کنند. روان شناسان عقیده دارند انس��ان هایی که هوش عاطفی باالیی دارند، از شانس مقبولیت 
بیشتری در رهبری از طرف دیگران برخوردار هستند. سیمون سینک نویسنده کتاب  های پرفروش کسب 
و کار از جمله کتاب »رهبران آخر از همه غذا می خورند« رفتارهای زیرا را نشانه هوش عاطفی می داند. 

خالص ترین احساسات خود را بروز می دهند
رهبران با هوش احساسی شخصیت انسانی دارند. آنها همیشه فضای شادی را ایجاد می کنند. احساسات 
خود را بروز می دهند و از نشان دادن ناامیدی یا ناراحتی خود واهمه ای ندارند.  رهبران هوشمند ناتوانی 
خود را بیان می کنند و از دیگران کمک می گیرند. شاید آشکار کردن احساسات ضعف تلقی شود، اما در 

عمل باعث ایجاد فضای مثبت و صمیمانه  می شود. 
قبل از صحبت خوب گوش می دهند

رهبران با هوش هیجانی باال قادر به کنترل افکارشان هستند. آنها هرگونه پیش زمینه و تعصب ذهنی را 
کنار گذاشته و با گوش دادن به حرف های دیگران با آنها ارتباط برقرار می کنند. آنها به دغدغه ها نگرانی ها 

و مشکالت دیگران اهمیت می دهند و از ایده های آنها استقبال می کنند. 
به رشد کارمندان شان کمک می کنند

آنها از کارمندان ش��ان انتظار رش��د و تعالی دارند و خودشان را در تحقق این امر مسئول می  دانند. این 
رهبران تالش می کنند موانع را بزدایند و مسیر همواری برای رشد آنها فراهم کنند. 

با تحسین انگیزه ایجاد می کنند
طبق نتایج مطالعات بهترین شرکت  ها ارج و منزلت را قوی ترین روش ایجاد تعهد در کارمندان می دانند. 

یکی از بهترین روش های انگیزه دهی تشویق منظم کارمندان شایسته است. 
منعطف هستند

هم��ه ما در زندگی با چالش ها و اتفاقات غیرمنتظره ای روبه رو ش��ده ایم. مهم نحوه برخورد و تعامل ما با اتفاقات 
ناخوشایند است. رهبران منعطف در برخورد با هر مشکلی با نگرش مخصوص به آن، به حل و فصل مشکل می پردازند. 

محققان پیشنهاد می دهند که برای حفظ انعطاف شخصیتی با ذهنیت مثبت ادراک خود را به چالش بکشید. 
اشتباه دیگران را می پذیرند

رهبران خردمند می دانند که هیچ  کس��ی کامل نیس��ت و احتمال خطا برای هر کسی وجود دارد. آنها 
به اش��تباه خود اقرار می کنند. از اش��تباه درس گرفته و دیگر آن را تکرار نمی کنند. وقتی رهبران چنین 
ش��خصیتی را نشان می دهند، شجاعت ریسک پذیری کارمندان افزایش می یابد. رشد، بدون اشتباه و خطا 

هرگز نمی  تواند محقق شود. 
چشم انداز ها را از زوایای مختلف بررسی می کنند

وقتی شرایط رو به وخامت می  گذارد، رهبران هوشمند از افراد مختلفی با صالحیت های کم و زیاد مشورت 
می گیرند. گاهی اوقات تصمیمی که می گیرند مورد تأیید همه نیست، ولی بهترین تصمیم است، زیرا قضیه را 
از زوایای مختلفی بررسی کرده اند و با طرز فکر های مختلفی آشنا شده اند.  آن طور که به نظر می رسد، هوش 
هیجانی بیشتر از این که به عنوان استعداد ذاتی مطرح باشد، بیشتر شخصیتی اکتسابی است. پس با کمی سعه 
inc/zoomit :صدر و تأمل می توان این ویژگی را در خود تقویت کرد.                                       منبع
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