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رقابت صاحبان نقدینگی و بانک مرکزی بر سر سرمایه های سرگردان

نقشه راه نقدینگی
میزان نقدینگی موجود در جامعه از یک هزار و 500 هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است، اما در محاسبات 
بانکی بخش��ی از این نقدینگی در دس��ترس اش��خاص اس��ت و قابلیت جابه جایی س��ریع دارد، چنانچه رهگیری 
نقدینگی کش��ور می تواند نقش��ه پول ها را نش��ان دهد. تنها 2.4درصد از نقدینگی کل کشور در قالب اسکناس و 
مسکوک در دست اشخاص است و مابقی با ابزارهای مختلف در کنترل سیستم بانکی است. البته سپرده اشخاص...

با دستور رئیس جمهور به سیف و شریعتمداری

 اسامی دریافت کنندگان
 دالر ۴۲۰۰ تومانی
اعالم می شود
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شاخص بورس پس از 9 روز رشد سرانجام یک هزار و 6۴6 واحد کاهش یافت

استراحت دسته جمعی شاخص ها

از فرماندهی واحد اقتصادی در دولت یازدهم تا چند صدایی اقتصادی در دولت دوازدهم

تیم اقتصادی دولت باید ترمیم شود؟

1۰ باشگاه سودآور جهان در سال ۲۰18
روش هایی برای ساخت تیمی مناسب و حرفه ای

5 اقدامی که روی فروش محصول شما تأثیر دارد
بازاریابی چگونه دانشگاه را محو کرد؟ 

بسته ترغیبی تبلیغات
برندینگ با 6 راهکار مؤثر

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 CEO انویدیا از نسخه 
 V کارت گرافیک تایتان 

رونمایی کرد

7

شنبه گذشته در شرایطی دولت نسبت به انتشار فهرست 1۴۰۰ 
قلم کاالی ممنوع الورود به کشـور اقـدام کرد که در بین اقالم 

»غیرضرور« یا به اعتقاد دولت دارای »مشابه داخلی«، 
خودرو بیش از دیگر کاالها خودنمایی می کرد...

زایش رانت با ممنوعیت 
واردات خودرو

یادداشت
ممنوعیت واردات کاال همیشه 

به نفع تولید داخل نیست

 ممنوعیت واردات کاال اصوالً 
یک تصمیم اش��تباه است. راه 
درس��ت حذف موانع غیرفنی و 
واردات آزاد کاال اس��ت و اگ��ر 
دولت تمایل به کاهش واردات 
بای��د  دارد  مش��خصی  کاالی 
حقوق و ع��وارض را به گونه ای 
ب��رای آن کاال تعری��ف کند که 
واردات آن محدود شود. توقف 
واردات اق��ام مختلف خارجی 
به منظ��ور جلوگی��ری از خروج 
ارز در شرایط کنونی به معنای 
حرکت در یک مس��یر اش��تباه 
اس��ت، چراکه نیاز بازار واردات 
آزاد کاالس��ت. آی��ا هم��ه باید 
خ��ودرو، محص��والت خوراکی 
و... داخل��ی بخرند؟ به نظر من 
ط��رح مس��ائلی از این  دس��ت 
که در ش��رایط حساس��ی قرار 
مایحتاج  تأمی��ن  و  گرفته ای��م 
تبدیل شده،  به مسئله ای  مردم 
موضوع  کش��یدن  انح��راف  به 
است. از دید اقتصاد آزاد چنین 
حرکتی از اصل درس��ت نیست 
و در اقتص��اد بای��د به س��مت 
بازار  مکانیس��م های  پذی��رش 
برای تعیین ان��واع نرخ حرکت 

ک��رد. عاوه ب��ر این، 
۲ممنوعیت واردات...

 مهدی
پور قاضی

 رئیس کمیسیون صنعت 
و معدن اتاق تهران
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فرص��ت امروز: بس��یاری از اقتصاددان��ان معتقدند که 
دس��تاوردهای اقتصادی دول��ت اول روحان��ی از جمله 
حف��ظ تورم تک رقم��ی در دولت دوم او از دس��ت رفته 
اس��ت و از این رو، پیکان انتقاد بس��یاری از کارشناسان 
به سمت تیم اقتصادی دولت دوازدهم نشانه رفته است. 
در همین ارتباط، نمایندگان مجلس اخیراً در نامه ای به 
رئیس جمهور خواس��تار ترمیم کابینه دولت شده اند. به 
گفته بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، تیم 
اقتصادی دولت نتوانس��ته مشکات کشور را حل کند و 
متأسفانه در اجرا و پیشگیری ها ضعیف عمل کرده است. 
از همی��ن رو، نماین��دگان در نامه به روحانی خواس��تار 

ترمیم سریع کابینه دولت شده اند. 
آن طور که س��خنگوی هیأت رئیس��ه مجل��س گفته، 
حداق��ل پنج ماه اس��ت ک��ه نمایندگان مجل��س از تیم 
اقتصادی دولت گله مند هس��تند و از راه های مختلف به 
رئیس جمهور پیام داده اند ک��ه باید تیم اقتصادی دولت 
ترمیم ش��ود ولی متأسفانه گوش ش��نوایی برای ترمیم 

دولت وجود نداشته است. 
همچنین ش��هاب نادری، عضو کمیس��یون اقتصادی 
دیروز در تذکری شفاهی به وزیر اقتصاد در پایان جلسه 
علن��ی مجلس، ترمیم کابینه را با صدایی رس��اتر عنوان 
کرد. او نظام مدیریتی کشور را فلج خواند و گفت: انتظار 
ترمیم کابینه وجود دارد. تیم اقتصادی دولت باید عوض 
شود، دولت این مهم را به بهانه الیحه اصاح ساختار رها 
کرده است. دولت متأس��فانه از اقتصاد کشور به حاشیه 
رفته و این حاشیه نش��ینی دولت منجر به نابس��امانی در 

عرصه اقتصادی شده است. 
او به فش��ار نابس��امانی های اقتصادی ب��ر دوش مردم 
اش��اره کرد و در رابطه با عملکرد دولت گفت: بی سامانی 
در بازاره��ای مختلف از جمله طا، ارز و خودرو به جایی 
رس��یده است که انگار نه دولتی وجود دارد و نه نظارتی 

صورت گرفته است. 
همچنین پایگاه خبری »انتخاب« نیز در گزارش��ی به 
ترکیب تیم اقتصادی دول��ت دوازدهم پرداخت و دالیل 
از دس��ت رفتن »کنترل اقتصاد« از دس��تان دولت دوم 
روحانی را این گونه تحلیل کرد که نماگر های اقتصادی 
و اوضاع متاطم بازار نش��ان می دهد یک جای کار تیم 

اقتصادی دولت دوم حس��ن روحان��ی در همین ۱0  ماه 
سپری ش��ده از عمر آن می لنگد.  این در حالی است که 
در ط��ول دولت اول روحانی، آرام��ش و ثبات اقتصادی 
قابل قبولی در کش��ور حاکم   بود و کافی است نگاهی به 
وضعیت بازار ارز، س��که و خودرو بیندازیم تا صحت این 

مدعا اثبات شود.  
شرط طیب نیا و مخالفت نزدیکان رئیس جمهور

انتخاب در ادامه گزارش به نقش کلیدی علی طیب نیا 
وزی��ر وقت اقتصاد در دس��تاوردهای پررن��گ اقتصادی 
دولت یازدهم پرداخت و در پاس��خ به این سؤال که چرا 
او در دولت دوم روحانی حضور نداش��ته، نوش��ت: ظاهراً 
طیب نیا از روحانی خواس��ته بود چه او وزیر اقتصاد باشد 
و چ��ه نباش��د، تیم اقتص��ادی دولت بای��د از یک  مرکز 
فرماندهی واحد هدایت ش��ود که بهترین فرد برای این 
کار ب��ه زعم او، وزیر اقتصاد ب��ود. دلیل او برای این کار، 
ناهماهنگی های میان  اعضای تیم اقتصادی بود. مثًا یک 
سیاس��ت کلی وزارت اقتصاد می توانست با یک تصمیم 
ناهماهنگ در بانک مرکزی یا  وزارت صنعت کامًا نابود 
ش��ود. پیشنهاد او منطقی به نظر می رسید. با این وجود، 
حسن روحانی کار راحت تر را انتخاب  کرد. او ترجیح داد 
به جای این اصاحات در تیم اقتصادی، درس��ت همان 
فردی را ک��ه مصرانه خواهان اصاح س��اختار بود، و  به 
همین دلیل سایر اعضای تیم اقتصادی نیز روی خوشی 
به تصمیم او نش��ان نمی دادند، از دولت کنار بگذارد؛ آن  
هم به خاطر مخالفت )احتماالً شخصی!( نزدیکان با این 

فرد! 
به ای��ن ترتیب  طیب نیا از دولت رف��ت و چندی بعد، 
درحالی که تی��م اقتصادی دولت روحان��ی با بحث هایی 
مانند افزایش ناگهانی نرخ ارز،  گرانی سکه و خودرو های 
وارداتی دس��ت و پنجه نرم می کرد، یکی از مهم ترین و 
معتبرترین جوایز اقتصادی دنیا را دریافت  کرد. طیب نیا 
به س��نگاپور رفت و جایزه جهانی بنی��اد لی کوان یو را 
گرفت؛ جایزه ای که ب��رای اولین بار به یک ایرانی تعلق 
می  گرف��ت.  »فعالیت ه��ای مؤثر در توس��عه کش��ور« و 
»بهبود ش��رایط اقتصادی ایران و کاهش چشمگیر تورم 
در زمان تص��دی وزارت امور  اقتصاد و دارایی« از دالیل 

اعطای این جایزه به طیب نیا محسوب می شد. 

کرباسیان؛ چهره مسلط صنعتی که به وزارت 
اقتصاد رفت

مس��عود کرباسیان موافقان زیادی برای ورود به هیأت 
دولت داش��ت، اما نه به عنوان وزیر اقتصاد. او که پیشتر 
در کابینه حضور  نداش��ته، هم��واره به عنوان یک نیروی 
اجرایی فعال و مؤثر در کش��ور شناخته می شد. از همین 
رو بود که بس��یاری از فعاالن اقتصادی انتظار  داش��تند 
او ب��ه حوزه اجرایی ت��ری مانند وزارت صنع��ت برود نه 
وزارت اقتصاد. وزارت صنعت، اما اکنون در اختیار فردی 
گذاشته شده  که پیشتر نیز سابقه همین سمت را داشت 
و از نگاه انگیزشی، نمی توانس��ت انگیزه کرباسیان برای 

ایجاد تحول در این وزارتخانه را  بپذیرد. 
استدالل جدید برای عدم برکناری سیف؛ تحریم 

آمریکا! 
این ماجرا در مورد ولی اهلل س��یف نیز به گونه ای دیگر 
وجود دارد. در طول دوران فعالیت او، بار ها و بار ها حرف 
از برکناری اش  از ریاس��ت بانک مرک��زی به میان آمده 
اس��ت، اما از آنجا که م��ورد حمایت هس��ته اصلی تیم 
اقتص��ادی دولت بود، هربار رئیس جمه��ور را از  این کار 
منصرف کردند. در همین اواخر، در دولت دوازدهم، چند 
روز قبل از آنکه نام سیف در فهرست تحریم های آمریکا 
قرار  بگیرد، انتخ��اب عبدالناصر همتی به جای او از نظر 

بسیاری از کارشناسان قطعی به نظر می رسید. 
اما این بار، همان هس��ته مرکزی تیم اقتصادی دولت 
که ایدئولوژی آنان در برابر تحریم ها مش��خص اس��ت، با 
این  بهان��ه کمیاب نه چندان قابل ب��اور، که »کنار رفتن 
س��یف در این ش��رایط، معن��ای بدی خواهد داش��ت و 
می تواند عقب نش��ینی در مقابل آمریکا توصیف ش��ود«، 

رأی  رئیس جمهور را زدند! 
اقتصاددان خبره ای که ماشین امضای بقیه نبود! 

انتخاب در ادامه گزارش به عبدالناصر همتی پرداخته 
اس��ت؛ کس��ی که همچ��ون طیب نیا ب��اور دارد که تیم 
اقتص��ادی نیاز ب��ه یک فرماندهی واح��د و نه حلقه های 
متعدد تصمیم گیر و مؤثر دارد. او پیشتر ۱2 سال پیاپی 
از س��ال ۷۳ ت��ا ۸5 رئی��س بیمه مرکزی ب��ود. وی که 
ب��ه پدر بیمه خصوصی ایران  ش��هرت دارد، ۷ س��ال نیز 
مدیرعامل بانک س��ینا بود. طیب نیا او را در س��ال ۹2، 

به ریاس��ت بانک ملی برگزید، اما پ��س از بحرانی که  بر 
سر حقوق های غیرمتعارف دامن بیمه مرکزی را گرفت، 
همتی را به بیمه مرکزی منتقل کرد. او دکترای اقتصاد 
دارد و برای پنج  سال پیاپی مدیریت بیمه اتکایی آسیا را 
نیز بر عهده داشته است. سوابق کاری و کارنامه مدیریتی 
او باعث شده بود، هر بار که  اوضاع اقتصاد کشور بحرانی 
و عملکرد بانک مرکزی کش��ور با مشکل مواجه می شد، 
نام او در بین اصلی ترین گزینه های  ریاست بانک مرکزی 
برای سر و سامان دادن به امور بر سر زبان های می افتاد. 
چند باری هم تا مرز ریاس��ت پیش رف��ت، اما هر بار  به 
دلیل همان مخالفت ها، این موضوع به نتیجه نمی رسید. 
همتی تقریب��اً هیچ گاه درمورد ش��ایعات اینچنینی و 
احتمال حضورش در بانک مرکزی صحبتی نکرده است. 
او به طور کلی مقامی است که عاقه ای به جار و جنجال 
در رسانه ها ندارد. با این وجود، در محافل اقتصادی نگاه 
دیگ��ری به همتی وجود دارد. بس��یاری از کارشناس��ان 
اقتصادی و فعاالن ب��ازار، و افرادی که با او در دوره های 
پیش��ین کار کرده بودند، به جد اعتقاد داشته و دارند که 
او از معدود چهره هایی اس��ت ک��ه می تواند در وضعیت 
فعل��ی، اوضاع بان��ک مرکزی را سروس��امان دهد و ورق 

را برگرداند. 
تازه تری��ن دلی��ل موافقان او هم اوض��اع بیمه مرکزی 
اس��ت؛ مجموعه ای که در اوایل س��ال ۹5 می رفت تا با 
بح��ران حقوق های نامتعارف و دامن زدن به آن توس��ط 
منتقدان دولت از یک س��و و از دیگر سو،شریط بحرانی 
بیمه ها، به پاش��نه آش��یل دولت روحانی تبدیل شود اما 
اندکی پ��س از روی کار آمدن همتی رنگ آرامش را به 
خود دید و امروز با وجود گذش��ت تنها دو س��ال از آن 
بحران، کمتر کسی به یاد می آورد که ماجرای مذکور از 

بیمه مرکزی آغاز شده بود. 
یکی از علل توفیق همت��ی را فارغ از تخصص و رفتار 
و مش��اوره های فنی، نوع رفتار او در مواجهه با مشکات 
می دانن��د. همتی ب��ه اذعان بس��یاری از کارشناس��ان، 
تحلیلگ��ران و همراه��ان او، هیچ گاه برخ��ورد نامتعارف 
رس��انه ای با قضایا ندارد. او همواره ت��اش می کند تا با 
پیش��برد امور به صورت تخصصی مشکل را رفع کند نه 
اینکه ب��ا اظهارنظرهای نامعقول گاه و بیگاه رس��انه ای، 

ش��رایط روان��ی جامع��ه را بدت��ر کند. به دیگر س��خن، 
برخاف بس��یاری از مدیران تیم اقتصادی دولت، همتی 
س��ود و زیان اظهارات یک »مقام مسئول« برای کشور و 

مردم را می داند. 
بی تعارف او مانند برخی مدیران بی اختیار، چشم بسته 
عم��ل نمی کرد  و به تیم علمی و مش��اوره های تخصصی 
خود بیش��تر اعتماد داش��ت تا اینکه مثًا چشم و گوش 
بس��ته، حرفی را صرفاً به اعتبار  اینکه نظر رئیس جمهور 

نیز همین است، پیاده کند. 
او جزو تیم معتمدان حلقه اقتصادی دولت نبود؛ همان 
حلقه ای که طیب نیا را  نی��ز برنتافت. این حلقه از همان 
دفتر رئیس جمهور ش��روع می شد. به بیان ساده تر، یکی 
از عل��ل عدم شایسته س��االری در تیم  اقتصادی دولت از 
همین نقطه بود. چه بس��ا بتوان این جمله مش��هور را در 
مورد اوض��اع کنونی اقتصادی و  عملکرد برخی اطرافیان 
مؤث��ر دفتر رئیس جمه��ور که افرادی را صرف��اً به دلیل 
عداوت ها و منافع ش��خصی از دول��ت دور کردند، به کار 

برد که »از  ماست که بر ماست!«
 تا دیر نشده بجنبید! 

کمتر از یک سال از دولت دوازدهم می گذرد و درحالی که 
برای این دولت وعده توسعه اقتصادی داده می شد، اکنون 
بیش از هر  موضوع دیگری، ترس از تکرار شرایط سال ۹۱ 
و بحران اقتصادی عمیق آن س��ال، سراغ فعاالن اقتصادی 
رفته اس��ت. افزایش  ناگهانی قیمت ها و سقوط ارزش پول 
ملی، تماما به خاطر فش��ار خارجی به اقتصاد ایران نیست. 
کوته فکری است اگر قبول نکنیم  که سوءمدیریت ها نیز در 
این موضوع تأثیرگذار بوده اند. یک س��ال پس از پیشنهاد 
طیب نیا به حس��ن روحانی ب��رای داش��تن فرمانده  واحد 
اقتصادی، نه تنها این موضوع که می توانس��ت در ش��رایط 
کنونی مؤثر باشد، محقق نشده، بلکه تعداد فرماندهان نیز 
افزایش  یافته است؛ از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و 
معاون برنامه ریزی دولت گرفته تا معاون اقتصادی و مشاور 

ویژه رئیس  جمهور در امور اقتصادی.  
ش��رایط به گونه ای اس��ت که حتی بازگشت به نقطه 
ابتدایی س��ال ۹۶ یعنی پایان دول��ت یازدهم هم، دیگر 
کار ساده ای نیست. چه رسد  به وعده های دهان پرکن و 
پرطمطراق انتخاباتی در همان ایام.  تا دیر نشده بجنبید! 

از فرماندهی واحد اقتصادی در دولت یازدهم تا چندصدایی اقتصادی در دولت دوازدهم

تیم اقتصادی دولت باید ترمیم شود؟ 



فرصت امروز: حس��ین راغفر از جمله اقتصاددانان نهادگرایی اس��ت 
ک��ه به فعالیت توامان دولت و بخش خصوص��ی در اقتصاد اعتقاد دارد. 
اگرچ��ه به باور راغفر، نقش بخش خصوصی در فرآیند توس��عه، نقش��ی 
کلیدی است، اما آنچه موجب پیچیدگی اقتصاد ایران شده است، بخش 
جدیدی اس��ت که به نام بخش خصوصی به دنبال »رانت« می گردند و 
غارتگری می کنند؛ گروهی که او نام »سرمایه داری رفاقتی« به آنها داده 
است. راغفر جدا از شمایل یک اقتصاددان، چهره ای ورزشی نیز هست و 
در دهه 50 دروازه بان تیم های فوتبال راه آهن، ماشین سازی و تیم ملی 
جوانان ایران بود و در سال ۶0 نیز به مدت شش ماه ریاست فدراسیون 
فوتبال را به عهده داشت. او پس از این تجربه کوتاه به عنوان جوان ترین 
رئیس فدراسیون فوتبال ایران به انگلستان می رود و در دانشگاه اسکس 
در شهر کولچس��تر، اقتصاد می خواند، سپس به ایران باز می گردد و در 

دانشگاه الزهرا، تدریس در همین رشته اقتصاد را پی می گیرد. 
راغفر در تازه ترین اظهارنظرش بر بازگش��ت به سیاست های اقتصادی 
دوران جن��گ تأکی��د کرده و معتقد اس��ت که در ش��رایط جنگی باید 
سیاس��ت های اقتصادی جنگی اتخاذ شود. او در گفت وگو با ایلنا، تجمع 
روز دوش��نبه در بازار تهران را نیز واکنشی به نوسانات شدید در اقتصاد 
ای��ران خوانده و با بیان اینکه کاال های اساس��ی باید به صورت کاال برگ 
در اختیار آحاد جامعه قرار بگیرد، گفته اس��ت: شاهد هستیم که برخی 
گروه ها به دنبال القای اندیش��ه تغییر رئیس جمهور و انتخابات زودرس 
هس��تند که این اندیشه ریش��ه در خارج از کشور و همسو با تاش های 

آمریکا و اسرائیل برای ایجاد بی ثباتی های زنجیره ای است. 
راغف��ر درباره اعت��راض اخیر بازاری��ان تهران نیز گف��ت: زمانی که به 
تاریخچه اعتصابات در کش��ور های مش��ابه که دارای شرایط امروز ایران 
بودند، نگاه می کنیم، شاهد دخالت دولت آمریکا و ایجاد بستر اعتصابات 
در صن��وف مختلف برای تضعیف اقتصاد هدف و براندازی آن هس��تیم. 
این گون��ه سیاس��ت ها در دهه های ۷0 و ۸0 میادی توس��ط آمریکا در 
کشور های آمریکای التین با ساماندهی اعتصابات کامیون داران و صنوف 
مختلف در راس��تای براندازی ص��ورت می گرفت که البته عناصر نفوذی 

نیز زمینه های بی ثباتی سیاسی را فراهم می کردند. 
واکنشی به نوسان شدید در اقتصاد ایران

او ادام��ه داد: البت��ه منظور م��ن از بیان این تجربه ها این نیس��ت که 
اعتصابات امروز بازاریان را درآن مس��یر تعری��ف کنیم، اعتصابات امروز 

کامًا قابل درک اس��ت و واکنش��ی به نوسانات ش��دید در اقتصاد ایران 
است. 

راغفر یادآور شد: در سال گذشته از کل تولید ناخالص داخلی نزدیک 
به 25 درصد آن به مصرف بخش خصوصی و ۱5 درصد آن توسط دولت 
مصرف شد و جالب آنکه ۶0 درصد آن به دلیل پایین بودن قدرت خرید 

مردم در انبار ها ذخیره شد. 
این کارش��ناس اقتصادی با اشاره به افزایش قیمت ها در ماه های اخیر 
گفت: متأسفانه ادامه این شرایط و افزایش قیمت طا و ارز موجب ایجاد 
اضط��راب و هراس در بین آحاد مردم و فعاالن اقتصادی ش��ده و زمینه 
انتقال پس انداز ها به بازارهای دیگر را فراهم کرده اس��ت و از سویی این 
نوسانات باعث شده تا تولید کننده از فروش تولیدات خود نیز خودداری 

کرده و موجب افزایش قیمت شود. 
وی اضافه کرد: باید توجه داشت که در تورم های لجام گسیخته مانند 
آنچه در دو ماه اخیر ش��اهد آن هستیم تقریباً همه اعم از تولید کننده، 
فروش��نده و مصرف کننده متضرر می ش��وند و در بلند مدت آسیب های 

جدی به ساختار سیاسی کشور وارد خواهد شد. 
تضعیف رئیس جمهور امنیت ملی را قربانی می کند

راغفر در مورد دس��ت های پش��ت پرده دراعتصاب��ات اخیر گفت: من 
تردید دارم که دست های ناپیدای داخلی در اعتراضات و اعتصابات اخیر 
زمینه س��از این نا بسامانی ها باش��ند و اگر این گونه باشد یک ناهمسویی 
نا خواس��ته با منافع دولت ترامپ و اس��رائیل اس��ت. در این گونه موارد 
دس��تگاه های امنیتی باید نس��بت به این اقدامات و پیامد های شکننده 
آن حس��اس باش��ند و اخطارهای الزم به این گروه ها داده شود که این 

اقدامات به زیان منافع ملی است. 
این استاد دانشگاه تصریح کرد: از سویی اگر رئیس جمهور از اقدامات 
این گروه اطاعاتی در اختیار دارد، ابتدا باید با ش��خص رهبری و سران 
قوای دیگر و س��پس با مردم درجری��ان بگذارد، وگرنه این گونه اقدامات 
آس��یب های جدی برای دولت دارد. از س��ویی دیگ��ر ناتوانی دولت در 
مواجهه با بحران ها و سیاس��ت های ناقص می تواند امنیت ملی را قربانی 

کند که این هدف با تضعیف بیشتر رئیس جمهور دنبال می شود. 
انتخابات زودرس ریشه در خارج دارد

راغفر پیشنهاد برگزاری انتخابات زودرس ریاست جمهوری را موجب 
بی ثباتی سیاس��ی و اقتصادی دانس��ت و گفت: شاهد هستیم که برخی 

گروه ها به دنبال القای اندیش��ه تغییر رئیس جمهور و انتخابات زودرس 
هس��تند که این اندیشه ریش��ه در خارج از کشور و همسو با تاش های 
آمریکا و اس��رائیل برای ایجاد بی ثباتی های زنجیره ای اس��ت. با توجه با 
اینکه تهران و شهرس��تان های دیگر و حتی دور دست، ظرفیت بالقوه ای 
در ش��کل گیری این اعتراض��ات دارند، دولت بای��د تصمیمات عاجل را 

اتخاذ کند. 
سیاست های اقتصادی جنگی در شرایط جنگی

وی ادامه داد: با توجه به ش��رایط اضطرار و ش��رایط جنگی کش��ور، 
باید سیاس��ت های اقتصادی دوران جنگ اتخاذ شود و تمرکز دولت در 
تخصی��ص منابع ارزی برای فعالیت های حیاتی باش��د، همانطور که در 
دوران جنگ ش��اهد آن بوده ایم. در سال 5۶ کل درآمدهای ارزی کشور 
۶ میلیارد دالر بود که ۳ میلیارد دالر آن برای کاالهای اساسی تخصیص 
داده می شد تا جامعه دچار مشکات مانند قحطی و بیماری های اپیدمی 
نشود و این کاال های اساسی هم باید به صورت کاال برگ در اختیار آحاد 

جامعه قرار بگیرد. 
به نام بخش خصوصی غارتگری می کنند

این اس��تاد دانشگاه ادامه داد: از س��ویی ارز تخصیص داده شده نباید 
در اختیار بخش خصوصی باش��د که ترتیب دهنده فساد در کشور است و 
به نام بخش خصوصی غارتگری می کنند و کس��انی که در درون ساختار 
قدرت و ثروت هس��تند به نوعی برنده این غارتگری هس��تند و حساب 
این بخش را باید جدا از بخش خصوصی مولد دانست. این گروه ها بخش 
اعظم منابع را به خارج انتقال داده و طیفی بزرگی را در داخل به فساد 
کش��یده اند که می تواند آسیب های جدی را به نظام تصمیم گیری کشور 

وارد کند. 
نابرابری ها منشأ خشونت های ویرانگر هستند

او در پاس��خ به این س��ؤال که تأثیر این نابرابری ها در ش��رایط امروز 
کشور چه می تواند باشد، گفت: نابرابری هایی که به موجب این مشکات 
ایجاد می شوند، می توانند منشا خشونت های ویرانگر در جامعه باشند و 
از پیامدهای اجتماعی این نابرابری ها نمی توان به سهولت گذشت، البته 
تجربه کشورهای دیگر گویای آن است. باید توجه داشت که عناصری با 
هدف براندازی ساختار سیاسی کشور در ساختار اقتصادی نفوذ کرده اند 
و با عناوین مختلف به اتاف منابع کش��ور همت گماش��ته اند و شواهد 

بسیاری در این مورد در اختیار داریم. 

وضعیت حاضر اقتصاد ایران به روایت حسین راغفر

از میان پنج کش��ور حاضر در حاشیه دریای خزر، ایران هنوز تولیدی از 
نفت و گاز موجود در دریای خزر ندارد.   به گزارش خبرآناین، بررس��ی ها 
نش��ان می دهد نزدیک به 25.۷ میلیارد بش��که نفت و ۱0۶ تریلیون فوت 
مکعب گاز در دریای خزر وجود دارد. بر این اساس از میان پنج کشورحاشیه 
خزر تنها ایران است که هیچ تولیدی از ذخایر نفتی و گازی خزر ندارد. مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسامی در گزارشی تأکید کرده است ضرورت 
دارد تا کشور ایران با رفع برخی اختافات بر سر مالکیت ذخایر نفت و گاز و 
همکاری با شرکت های دارای تکنولوژی حفاری در آب های عمیق از ذخایر 

نفت و گاز دریای خزر استفاده کند. 
نفت خزر اهمیت دارد؟ 

حجم ذخای��ر نفت و گاز خزر در قیاس با ذخایر جنوبی ایران چندان 
باال نیس��ت اما با این حال به خاطر وجود بی ثباتی در منطقه خاورمیانه 
به دلیل حضور داعش در عراق و سوریه، جنگ یمن، تنش های ایران و 
عربستان س��عودی به عنوان منبع اصلی نفت و گاز و تمایل کشورهای 
واردکننده انرژی به متنوع سازی مبادی انرژی، ذخایر نفت و گاز منطقه 
دریای خزر مورد توجه بازیگران بازار نفت و گاز ازجمله چین و اتحادیه 
اروپا قرار گرفته است. نمونه  بارز توجه این بازیگران به استفاده از انرژی 
منطقه دریای خزر را می توان در طرح هایی همچون طرح کریدور گازی 
 )CACGP( و احداث خط لوله آسیای مرکزی به چین SGC جنوبی

مشاهده کرد. 
بهره برداری از خزر چه زمانی آغاز شد؟ 

شوروی همسایه شمالی ایران در سال ۱۹۹۱ به ۱5 کشور تجزیه شد. 

اینچنین بود که همس��ایگان ایران در خزر از یک کش��ور به پنج کشور 
تبدیل ش��د. اولین کشوری که در حاشیه خزر نس��بت به بهره برداری 
از خزر اقدام کرد، آذربایجان بود. تولید نفت و گاز این کش��ور از س��ال 
۱۹۹۷ آغاز ش��د. س��ال 20۱۶ نیز تولید از میدان شاه دنیز نیز اجرایی 
شد. ترکمنستان در سال 200۷، روسیه در سال 20۱0 و قزاقستان در 
سال 20۱۶ بهره برداری از تولید نفت و گاز را کلید زدند اما ایران تنها 
کشوری است که هنوز تولید پهنه آبی شمالی اش را آغاز نکرده است. 

کدام توافق؟ کدام اختالف؟ 
پنج کشور حاشیه دریای خزر چارچوب کنوانسیون حفاظت از محیط 
زیس��ت دریایی این منطقه را در نوامب��ر 200۳ در تهران امضا کردند. 
در بخش ش��مالی این دریا، کش��ورهای روس��یه و قزاقستان در جوالی 
۱۹۹۸ توافق نامه تعیین حدود در بس��تر ش��مالی دری��ای خزر را برای 
بهره برداری از ذخایر این دریا امضا کرده و این توافق در بیانیه رؤسای 
جمه��ور )پوتی��ن و نظربایف( راجع به هم��کاری درخصوص خزر در ۹ 
اکتبر 2000 در آستانه امضا شد. پوتین همچنین بیانیه مشترکی راجع 
به اصول همکاری در دریای خزر در س��فر رسمی خود به باکو در تاریخ 
۹ ژانوی��ه 200۱ امضا کرد و در خال بازدید رس��می حیدر علی اف به 
مسکو در ژانویه 2002، موافقت نامه تحدید حدود بستر مناطق مرکزی 
دریای خزر امضا ش��د. درست قبل از آن )نوامبر 200۱،(رؤسای جمهور 
قزاقس��تان و آذربایجان یعنی حیدر عل��ی اف و نظربایف موافقت نامه ای 
درخصوص تقسیم بستر دریا بین آذربایجان و قزاقستان امضا کردند که 
در فوریه 200۳ پروتکل تعیین حدود بس��تر این دریا نیز بین دو کشور 

امضا ش��د. متعاقب این توافقات دو جانبه، س��ه کشور روسیه، قزاقستان 
و جمهوری آذربایجان در مه 200۳ میادی در تعیین حدود بخش های 

مجاور دریای خزر نیز به توافق رسیدند. 
 ش��ایان ذکر است که موضع ایران نس��بت به این توافقات دوجانبه و
سه جانبه منفی بوده و انتقادها و مخالفت هایی با این توافقات داشته است. 
چون با این رویکرد س��هم ایران از دریای خزر حدوداً ۱۳ درصد اس��ت در 
صورتی که رویکرد ایران برای تقسیم برابر دریای خزر بین کشورهای حاشیه 
این دریاست که با این روند سهم ایران از دریای خزر 20 درصد خواهد بود.  
به رغم توافقات دوجانبه و سه جانبه در بخش شمالی دریای خزر، در بخش 
جنوبی توافقی بین کش��ورهای ایران، آذربایجان و ترکمنس��تان شکل 
نگرفته اس��ت. یکی از مهم ترین اختافاتی که بین این کش��ورها وجود 

دارد، مربوط به مالکیت بلوک های نفتی است. 
کش��ورهای آذربایجان و ترکمنستان  بر مالکیت میادین چراغ، آذری، 
کپز، که در ترکمنستان به ترتیب عثمان، عمر و سردار نامیده می شوند 
و کش��ورهای ای��ران و آذربایجان بر س��ر مالکیت می��دان البرز که در 

آذربایجان آلوو نامیده می شود اختاف دارند. 
البت��ه اوایل فروردین م��اه ۱۳۹۷، ایران طی مذاکراتی که با کش��ور 
آذربایجان در رابطه با توس��عه میدان البرز داش��ته، ب��ه تفاهم نامه های 
رسیده است که دو کشور با همکاری یکدیگر بدون در نظر گرفتن رژیم 
حقوقی دریای خزر، این میدان را توسعه دهند. اگرچه اجرای این توافق 
در مراحل اولیه خود قرار دارد ولی می توان گفت که گام نخس��ت برای 

حضور ایران در بهره برداری نفت و گاز دریای خزر است. 

وضعیت بهره برداری کشورهای حاشیه خزر از منابع آن

دست ایران هنوز به نفت خزر نرسیده است

یادداشت

ممنوعیت واردات کاال همیشه به نفع تولید 
داخل نیست

 ممنوعیت واردات کاال اصوالً یک تصمیم اشتباه است. راه درست 
حذف موان��ع غیرفنی و واردات آزاد کاال اس��ت و اگر دولت تمایل 
ب��ه کاهش واردات کاالی مش��خصی دارد باید حق��وق و عوارض را 
به گونه ای ب��رای آن کاال تعریف کند که واردات آن محدود ش��ود. 
توق��ف واردات اقام مختلف خارجی به منظ��ور جلوگیری از خروج 
ارز در ش��رایط کنون��ی ب��ه معنای حرکت در یک مس��یر اش��تباه 
اس��ت، چراکه نیاز بازار واردات آزاد کاالس��ت. آیا همه باید خودرو، 
محصوالت خوراکی و ... داخلی بخرند؟ به نظر من طرح مس��ائلی از 
این  دس��ت که در شرایط حساسی قرار گرفته ایم و تأمین مایحتاج 
مردم به مس��ئله ای تبدیل شده، به انحراف کشیدن موضوع است. از 
دید اقتصاد آزاد چنین حرکتی از اصل درس��ت نیست و در اقتصاد 
باید به س��مت پذیرش مکانیس��م های بازار ب��رای تعیین انواع نرخ 
حرک��ت کرد. ع��اوه بر این، ممنوعی��ت واردات ۱۳۳۹ قلم کاال به 
کش��ور، افزایش قیم��ت این اقام  در بازار داخ��ل را در پی دارد و 
مهم ت��ر اینکه برخی از این اقام، کاالی موردنیاز واحدهای صنعتی 
اس��ت. نیاز واحدهای صنعتی تنها مواد اولیه نیست. جز مواد اولیه، 
اقام امنیتی مثل دوربی��ن، ابزارهای کنترل از راه دور، مانیتور و... 
مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی است. ممنوعیت واردات این 
مجموعه کاالها به کش��ور از کار انداخت��ن موتور محرک رقابت در 
بی��ن صنایع مختلف اس��ت. هرچند ظاهر ممنوعی��ت واردات کاال 
دفاع از تولید ملی را نش��ان می دهد ام��ا در باطن، این اقدامات به 
صنایع آسیب می زند. شرایط امروز ارز و صنعت، پیامد سیاست های 
گذش��ته دولت اس��ت. اینکه در آینده نیز وضعیت صنایع و نرخ ارز 
به چه شکل اس��ت، بستگی به سیاست های دولت دارد. اصلی ترین 
مطالبه بخش خصوصی این اس��ت که دولت در مس��یر اقتصاد آزاد 
حرکت کند به این معنا که نرخ ارز بین خریدار و فروش��نده یعنی 
واردکننده و صادرکننده به طور توافقی تعیین شود. دولت در هفته 
جاری ایجاد بازار ثانویه برای ارز را تایید کرده و این یک گام مثبت 
است، اما در گذشته آن قدر به عقب حرکت کردیم که با یک گام و 

دو گام به سرمنزل مقصود نخواهیم رسید.

روایت بانک مرکزی از تغییرات تورم 
»دالر« تورم را دو رقمی کرد

بانک مرکزی نرخ تورم در ۱2 ماه منتهی به خرداد ماه ۹۷ را نسبت 
به مدت مش��ابه پارس��ال ۹.4 درصد اعام کرد. این در حالی بود که 
مرک��ز آمار نیز در روزهای گذش��ته نرخ تورم را افزایش��ی اعام کرده 
بود. اما در حالی تورم در خردادماه نس��بت به همین ماه در سال قبل 
بیش از ۱۳ درصد افزایش داش��ته که بانک مرکزی دلیل این رشد را 
التهابات ارزی اعام کرده اس��ت. به گزارش ایسنا، تازه ترین آماری که 
بانک مرکزی از تغییرات تورم اعام کرد نش��ان می دهد که نرخ تورم 
۱2 ماهه منتهی به خردادماه به ۹.4درصد رس��یده که نسبت به نرخ 
ثبت شده در اردیبهش��ت ماه )۹.۱درصد( حدود 0.۳درصد رشد دارد. 
اما تورم نقطه به نقطه )تغییرات ش��اخص در خردادماه نس��بت به ماه 
مشابه سال قبل( به ۱۳.۷درصد رسیده که بیانگر دو رقمی شدن تورم 
در این بخش اس��ت. تورم نقطه به نقطه در خردادماه نس��بت به نرخ 
۹.۷درصدی خردادماه 4درصد افزایش دارد. همچنین این رشد در تورم 
ماهانه نیز مش��اهده می شود به طوری که تغییر شاخص در خردادماه 
نسبت به اردیبهشت ماه 4.۳درصد بوده در حالی که در فاصله فروردین  

تا اردیبهشت ماه ۱.۶درصد رشد داشته است.
بان��ک مرکزی دلیل افزایش نرخ تورم در خردادماه را التهابات ارزی 
اعام کرده و توضیح داده است که شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی 
تح��ت تاثیر التهابات اخیر ارزی افزایش 4.۳درص��دی را در خردادماه 
نس��بت به ماه قبل تجربه کرده اس��ت. افزایش نرخ تورم در هر س��ه 
بخ��ش برای خردادماه قابل پیش بینی بود و البته کارشناس��ان انتظار 
داش��تند که زودتر از این ماه رش��د تورم اتفاق بیفتد، چرا که از اواخر 
س��ال گذشته با شدت گرفتن رشد قیمت در بازار ارز و التهابات ارزی 
قیم��ت دالر از حدود ۳۸00 تومان در ش��هریورماه تا 5000 تومان تا 
پایان س��ال قبل پیش رف��ت و در فروردین م��اه از ۶000 تومان عبور 
ک��رد. دالر اکن��ون در بازار آزاد بیش از۸000 تومان معامله می ش��ود 
هرچند که در س��ویی دیگر و در نتیجه اجرای سیاست ارزی دولت از 
فروردین م��اه برای واردات کاال دالر با نرخ 4200 تومان اختصاص پیدا 
می کند، اما به هر صورت اختاف قیمت نرخ رس��می و نرخ بازار آزاد 
موضوعی بود که کارشناسان نسبت به پیامدهای تورمی آن هشدار داده 
بودند. به گزارش بانک مرکزی، نگاهی به تغییر نرخ تورم در گروه های 
مختلف نش��ان می دهد در خرداد ماه نرخ تورم در گروه »خوراکی ها و 
آش��امیدنی ها« ۸.۸ درصد، »دخانیات« 5.4درصد، »پوشاک و کفش« 
۳.۷درصد، »مس��کن، آب، برق، گاز و س��ایر س��وخت ها« ۱.4درصد 
و »اث��اث، لوازم و خدمات مورد اس��تفاده در خانه« ۳.۳درصد بیش��تر 
ش��د. همچنین این ش��اخص ب��رای گروه های »بهداش��ت و درمان« 
2.۷درصد، »حمل و نقل« ۶.۷درص��د، »ارتباطات« 4درصد، »تفریح 
و امور فرهنگی« ۳.۷درصد، »تحصیل« 0.2درصد، »رستوران و هتل« 
0.۷درصد و »کاالها و خدمات متفرقه« ۳.4درصد رشد کرد.در مجموع 
میزان تورم در خردادماه نسبت به ماه اردیبهشت در بخش کاال ۷درصد 

و در بخش خدمات ۱.۶ درصد افزایش یافت.
همچنین بررس��ی تغییر تورم در خرداد ماه امسال نسبت به ماه 
مشابه پارسال بیانگر آن است که این شاخص در گروه »خوراکی ها 
و آش��امیدنی ها۱۶.۸ درصد، »دخانیات« 2۸.۷ درصد، »پوش��اک و 
کفش« ۹.۸ درصد و »مس��کن، آب، برق، گاز و س��ایر سوخت ها« 
۱0.۱درصد بیش��تر شد. این ش��اخص در گروه های »اثاث، لوازم و 
خدمات مورد اس��تفاده در خانه« ۱۶.4درصد، »بهداشت و درمان« 
۱0.۹درصد، »حمل و نقل« ۱۷.۶درصد، »ارتباطات« ۱0.۱درصد، 
»تفری��ح و امور فرهنگ��ی« 24.2درصد، »تحصی��ل« ۱۳.۷درصد، 
»رس��توران و هت��ل« ۱2درص��د و »کااله��ا و خدم��ات متفرقه« 

20.5درصد رشد کرد.
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فرصت امـروز: فضای اقتصاد ایران کماکان آش��فته اس��ت. پس از 
آنکه وزیر ارتباطات در پی اعتراض کس��به ب��ازار عاءالدین در خیابان 
جمهوری، فهرس��ت واردکنندگان گوشی موبایل با ارز دولتی را منتشر 
کرد، س��وال های بی ش��ماری در این میان شکل گرفت که پاسخ به آنها 
و ایجاد ش��فافیت می تواند تا حد زیادی از این فضای آشفتگی کم کند. 
تا جایی که رئیس جمهور نیز روز گذش��ته ب��ه رئیس کل بانک مرکزی 
و وزیر صنعت، معدن و تجارت دس��تور داد تا اس��امی دریافت کنندگان 
دالر 4200 تومانی را اعام کنند. به گفته روحانی، مردم باید بدانند که 
چه کسی، برای چه امری و به چه میزان ارز دولتی دریافت کرده است. 
رئیس  جمهور این سخنان را در همایش سراسری قوه قضاییه بیان کرد 
و حاال با دس��تور روحانی، اسامی همه  کس��انی که دالر دولتی دریافت 

کرده اند نیز منتشر خواهد شد.
اما با انتشار فهرست واردکنندگان گوشی موبایل با ارز دولتی از سوی 
محمدج��واد آذری جهرمی، فضای مجازی و رس��انه ها ای��ن روزها پر از 
گمانه زنی های عجیب درباره بس��یاری از اش��خاص و شرکت هایی شده 
ک��ه اقدام به واردات گوش��ی کرده اند. در واقع، در فهرس��تي که وزارت 
ارتباطات و فناوري اطاعات از ش��رکت هایي که در س��ه ماه گذش��ته 
ارز مبادل��ه اي دریافت کرده  اند و می��زان وارداتي که در این مدت انجام 
داده  اند، منتش��ر کرده، اسامي 40 ش��رکت دیده مي شود که در سه ماه 
گذش��ته در مجموع 220میلیون یورو ارز به ن��رخ دولتي گرفته  اند، اما 
در عمل فقط ۳0 ش��رکت از این میان جمع��ا ۷5 میلیون یورو واردات 

انجام داده اند.
همچنی��ن ابراهیم درس��تی، نایب رئیس اتاق اصن��اف از واردات تلفن 
همراه با ارز 4200 تومانی توس��ط یک ش��رکت دام و طیور خبر داده و 
گفته اس��ت که این ش��رکت واردکننده دام و طیور اقدام به دریافت ارز 
و واردات تلف��ن همراه می کرده اس��ت. در عین حال، در فضای مجازی، 
تصویر ش��خصی منتشر شده که کمتر از یک ماه است »خرید و فروش 
و واردات تلفن همراه« به اساس��نامه ش��رکتش اضافه شده است، اما در 
همین کمتر از یک ماه، توانسته بیشتر از شرکت های قدیمی و حرفه ای، 
ارز ب��رای واردات گوش��ی موبایل دریافت کند. در واقع این ش��رکت در 
اوج نوس��ان های ارزی، در ع��رض فقط 2۶ روز پس از آگهی تأس��یس، 
بیش��تر از 2۶ میلیون یورو ارز دولتی گرفت��ه که معادل ۱۳00 میلیارد 
ریال را به بانک عامل پرداخت کرده و بیش از ۱0میلیون یورو گوش��ی 

وارد کرده است.
1۴5میلیون یورویي که معلوم نیست کجاست

از س��وی دیگر، پس از اعام پرداخت بی��ش از 220میلیون یورو ارز 
برای واردات موبایل و انتش��ار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی برای 

واردات این کاال از س��وی وزیر ارتباطات، این س��وال مطرح می شود که 
۱45 میلیون یورو ارز تخصیص داده ش��ده ب��ه واردکنندگان چرا هنوز 
به گوشی تبدیل نش��ده است و همچنین چرا گوشی هایی هم که با ارز 
دولتی وارد ش��ده اند به قیمت مناس��ب در بازار فروخته نشده است که 

البته ضعف نظارت در این زمینه را نشان می دهد.
ب��ه گزارش ایس��نا، در پی اظهارات واردکنن��دگان تلفن همراه مبنی 
ب��ر دریافت نکردن دالر 4200 تومانی و همچنین اعتراض کس��به بازار 
عاءالدی��ن در خیابان جمهوری، وزیر ارتباطات فهرس��ت واردکنندگان 
گوش��ی موبایل با ارز دولتی را منتش��ر کرد که بر این اس��اس رقم کل 
ارز اختصاص یافت��ه به 40 ش��رکت مذک��ور 220 میلیون و ۶4۳ هزار و 
20۶ یورو را شامل می شود که تاکنون محموله هایی با مجموع رقم ۷5 
میلی��ون و 2۸۳ هزار و ۸۶0 یورو با عاملیت ۳0 ش��رکت واردکننده از 
گمرک ترخیص شده است که به حدود ۳4درصد می رسد که باید گفت 

مابقی این ارز دولتی کجاست؟
البته آقای وزیر گرانی های غیرمعمول گوش��ی تلفن همراه در کش��ور 
را نش��انه س��ودجویی برخی افراد و عرضه گوشی هایی که همگی از ارز 

دولتی استفاده کردند اما با نرخ آزاد در بازار فروخته اند، عنوان کرد.
همچنین آذری جهرمی عاوه بر انتش��ار لیست شرکت هایی که از ارز 
4200 تومانی برای واردات بهره برده اند، در راس��تای اس��تیفای حقوق 
مصرف کنن��دگان اعام ک��رد که از طری��ق س��امانه #۷۷۷۷*، امکان 
اس��تعام شماره س��ریال تلفن همراه و دریافت پاسخ درخصوص تامین 
گوش��ی تلفن همراه از طریق ارز 4200 تومانی فراهم شده است و همه 
زیان دی��دگان می توانند از طریق تعزیرات زی��ان خود را جبران کنند و 

برای خریدهای آتی می توانند از نحوه واردات گوشی مطلع شوند.
اما چند س��وال مطرح می شود که البته اتحادیه ها و واحدهای صنفی 
مرتب��ط با واردات و فروش تلف��ن همراه با وج��ود پیگیری های فراوان 
خبرنگار ایس��نا، حاضر به پاس��خگویی به آنها نش��دند. اول اینکه چرا با 
وجود تخصیص ارز دولتی، بارها نس��بت ب��ه عدم تخصیص آن اعتراض 
می کردند و حاال که این لیست منتشر شده باید پاسخگو باشند که چرا 
هن��وز حدود ۱45 میلیون یورویی که به صورت گوش��ی تلفن همراه به 
کشور وارد نشده، کجاست؟ چرا کسبه همچنان نسبت به نابسامانی ارز 
و نوس��ان قیمت اعتراض دارند و حتی آنهای��ی که از ارز 4200 تومانی 

استفاده کرده اند، قیمت محصوالت شان با نرخ آزاد است؟
همچنین جای س��وال اس��ت که دس��تگاه های نظارت��ی تاکنون کجا 
بوده اند و چرا نظارت و رصد خود را از ابتدا انجام نداده بودند که چنین 

اتفاقاتی باعث برهم خوردن بازار شود؟
در پی این اظهارات و افش��اگری های توییتری آقای وزیر، محمدعلی 

اسفنانی - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران - درخصوص لیست 
اعام ش��ده از س��وی وزارت ارتباطات مبنی بر نام ش��رکت هایی که ارز 
دولتی دریافت کرده اند، گفت: لیس��تی از سوی وزارت ارتباطات در این 
خصوص اعام ش��ده و ما در حال بررسی این موضوع هستیم که میزان 
ارز دریافت��ی آنه��ا چقدر بوده و چ��ه میزان کاال براس��اس این ارز وارد 

کرده اند.
وی اف��زود: با توجه به اینکه این لیس��ت امروز اعام ش��ده، در حال 
بررسی این موضوع هستیم. با انجمن واردکنندگان موبایل نیز جلسه ای 
داش��تیم و در حال بررس��ی دالیل آنها هس��تیم که اگر ب��ه این نتیجه 
برسیم که گرانفروشی صورت گرفته، به طور قطع و یقین با آنها برخورد 

می شود.
محمود نوابی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس س��ازمان 
حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان نیز در ای��ن باره توضیح 
داد که اگر ما ش��رایط حال حاضر را مدیری��ت نکنیم بهبودی حاصل 
نمی ش��ود. در حالی که بازار مسیر خود را طی می کرد، تکانه هایی که 
در ب��ازار ایجاد ش��ده از نظ��ر روانی ناامنی ایجاد کرده اس��ت و برخی 
ب��ه آن دامن می زنن��د. به واردکنندگان کاال اعام کردیم کس��انی که 
دالر 4200 تومان��ی دریاف��ت کرده اند مطاب��ق خوداظهاری، کاالهای 
خ��ود را برمبنای ضواب��ط عمومی قیمت گذاری اع��ام کنند. البته به 
خوداظهاری آنها اکتفا نکرده و اگر قیمت  کاالیی بر مبنای محاس��بات 
ما قیمت بی ربط و غیرمتعارفی بود، سعی می کنیم در کوتاه ترین زمان 
از بانک مرکزی هم این موضوع را پیگیری کنیم. این لیست به محض 
اعام بانک مرکزی در س��امانه۱24 س��ازمان حمایت قرار می گیرد که 
ما به سامانه ارزی آنها دسترسی داشته باشیم و بتوانیم قیمت ها را به 

صورت برخط در اختیار مردم قرار دهیم.
وی اضاف��ه کرد که در ح��ال حاضر نمی توان گفت آن مقدار ارزی که 
هنوز وارد نشده صرف موارد دیگری شده و ممکن است این واردات در 
حال حمل باش��د، اما باید این موضوع پیگیری شود. هر کس ارز دولتی 
گرفته باید پاس��خگوی واردات کاالیش باشد در غیر این صورت از دو تا 
پنج برابر به عنوان قاچاق ارز جریمه خواهد ش��د. همانطور که در قانون 
تعزیرات عنوان ش��ده که اگر واردکنن��ده ای ارز بگیرد و کاال وارد نکند 
جریمه می شود. گرانی تقصیر مردم نیست، اما آنها به خدمتگزاران خود 
کمک کنند. بدین ترتیب که در صورتی که در حق شان اجحاف می شود 
و با گرانی مواجه می شوند با سامانه۱24 سازمان که از سال ۱۳۷۳ دایر 
است و سامانه۱۳5 تعزیرات که در جهت هم افزایی در رسیدگی به امور 
مردم است، تماس بگیرند و تقاضای رسیدگی داشته باشند تا ما بتوانیم 

آن را بررسی کنیم. 

با انتشار فهرست واردکنندگان گوشی همراه با ارز دولتی

۲۲۰ میلیون یورو ارز دولتی کجا رفت؟

رئیس جمه��ور ب��ه رئیس کل بان��ک مرکزی و وزیر صنع��ت، معدن و 
تجارت دستور داد تا اسامی دریافت کنندگان دالر 4200 تومانی را افشا 
کنند. به گفته روحانی، مردم باید بدانند که چه کس��ی، برای چه امری 
و به چه میزان ارز دولتی دریافت کرده است. رئیس جمهور این سخنان 
را در همایش سراس��ری قوه قضاییه بیان کرد و حاال با دستور روحانی، 

نام همه  کسانی که دالر دولتی دریافت کرده اند، منتشر خواهد شد.
پس از تصمیم هیات اقتصادی دولت مبنی بر یکسان س��ازی نرخ ارز، 
مقرر ش��د صادرکنندگان ارز حاصل از ص��ادرات خود را به نرخ مصوب 
در س��امانه نیما عرضه کنند و در مقابل دولت متعهد شد کلیه نیازهای 
ارزی به وی��ژه برای واردات کاال را از طریق این س��امانه و با همین نرخ 

مصوب تأمین کند تا قیمت کاال در سطح بازار دچار تحول نشود.
ای��ن تصمیم دولت که با واکنش متفاوت مردم و کارشناس��ان همراه 
بود، در وهله اول این انتقاد را برانگیخت که تخصیص ارز دولتی به کلیه 
واردات می توان��د موجب ترغیب افزایش واردات کاال به کش��ور ش��ود و 

منابع ارزی را به باد دهد.
در ادامه البته تغییراتی در سیاست گذاری های ارزی دولت ایجاد شد و 
با دسته بندی کاالهای وارداتی به چهار گروه، ضمن ممنوع شدن واردات 
کااله��ای غیرضروری و لوکس گروه 4،  زمینه هایی برای فروش توافقی 
ارز حاص��ل از صادرات بخش خصوصی ب��ه واردکنندگان کاالهای گروه 

سوم فراهم آمد.
در این وضعیت دولت اعام کرد کلیه کاالهای اساسی را با ارز حاصل 

از درآمده��ای نفتی به نرخ هر دالر 4200 تومان تأمین ارز خواهد کرد 
و ب��ه ازای هر دالر نی��ز 400 تومان به ای��ن واردات یارانه می پردازد تا 
همچنان کاالهای اساس��ی با نرخ دالر نزدیک به ارزش مبادله ای سابق 
وارد شوند. همچنین طبق اعام دولت مقرر شد مواد اولیه و ماشین آالت 
و کاالهای مورد نیاز کارخانه ها نیز از طریق س��امانه نیما و از محل ارز 
حاصل از صادرات پتروشیمی، فرآورده های نفتی و فلزی به نرخ هر دالر 
4200 تومان تأمین ش��ود و واردکنندگان برای فروش کاالهای خود در 
سطح بازار از قیمت گذاری بر مبنای دالر 4200 تومانی تبعیت کنند اما 

عما چنین اتفاقی در بازار رخ نداد.
 مش��کل از اینجا ش��روع ش��د که ب��ا وج��ود تخصی��ص دالر دولتی

۳۸00 و 4200 تومانی به واردات، قیمت کاالها در س��طح بازار همپای 
رش��د قیمت دالر افزای��ش یافت و فرضیه رانت خ��واری گیرندگان دالر 
دولتی را تقویت کرد. در این وضعیت غامحس��ین ش��افعی، رئیس اتاق 
ایران در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی درخواس��ت را کرد به منظور 
ایجاد ش��فافیت در بازار، فهرس��ت واردکنندگانی که تاکنون ارز 4200 

تومانی دریافت کرده اند در اختیار پارلمان بخش خصوصی قرار گیرد.
انتشار عمومی دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات عاوه بر اینکه 
می توان��د برای افزایش آگاهی بازار و مصرف کننده موثر باش��د، دس��ت 
دس��تگاه های بازرس��ی و تعزیرات را نیز در مقابله با سوءاس��تفاده بازتر 

می کند.
به عنوان نمونه، در شرایطی که واردکنندگان رسمی گوشی های تلفن 

همراه از ابتدای س��ال جاری با دریافت ارز دولتی اقدام به واردات کرده 
بودند، قیمت موبایل در بازار همپای نرخ دالر رو به افزایش گذاش��ت و 

حتی در این شرایط هم کاالی مورد نیاز به بازار عرضه نشد.
بر همین اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات با اعام فهرستی 
از 40  شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه چنین اعام کرد: از ابتدای 
س��ال ۹۷ تا 2۹خردادماه به 40 شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه، 
ارز دولتی تخصیص داده ش��ده که ۳0 شرکت از این فهرست با بخشی 

از ارز تخصیص داده شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده اند.
در ادامه این توضیح که با اس��تقبال وسیع کاربران فضای مجازی نیز 
مواجه ش��د، آمده بود: رقم کل ارز اختصاص یافته به 40 شرکت مذکور 
220 میلی��ون و ۶4۳ هزار و 20۶ یورو را ش��امل می ش��ود که تاکنون 
محموله های��ی با مجم��وع رقم ۷5 میلیون و 2۸۳ ه��زار و ۸۶0 یورو با 

عاملیت ۳0 شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده است.
ح��اال آنگونه ک��ه رئیس جمهور اعام کرده قرار اس��ت اس��امی همه 
دریافت کنندگان ارز دولتی اعام ش��ود. روحانی در همایش سراس��ری 
قوه قضاییه با بیان اینکه اگر می خواهیم به مردم اطمینان دهیم که ارز 
کافی در کشور وجود داشته و هر جا الزم بوده به اندازه کافی تخصیص 
یافته است، بهترین وسیله برای این کار استفاده از فضای مجازی است، 
تصریح کرد: به مس��ئوالن دس��تور داده ام هر مقدار ارز که برای تأمین 
کاال تخصیص می یابد، با ذکر جزییات درباره میزان ارز تخصیص یافته و 

کاالیی که قرار است وارد شود، در فضای مجازی منتشر شود.

با دستور رئیس جمهور به سیف و شریعتمداری

اسامی دریافت کنندگان دالر ۴۲۰۰ تومانی اعالم می شود

نگاه

راه حلی برای کنترل قیمت ها در بازار ارز
ارز پتروشیمی ها را وارد بازار کنید

شرایط ملتهب بازار ارز به گونه ای است که نرخ دالر در بازار آزاد 
به صورت لحظه ای در حال افزایش اس��ت. این وضعیتی اس��ت که 
در آن ارزش ریال در سراش��یبی کم ارزشی می افتد. متناسب با این 
وضعیت قدرت خرید مردم به دلیل افزایش قیمت کاالهای وارداتی 

)واقعی و روانی( در بازار کاهش پیدا می کند.
برخی از کارشناس��ان علت ش��رایط گرانی ارز و س��که و تورم در 
بازاره��ای خودرو و مس��کن را رهاس��ازی حجم عظی��م نقدینگی 
ایجادشده در س��ال های آخر دوره دوم دولت احمدی نژاد می دانند؛ 
این نقدینگی ها در دوره اول دولت حس��ن روحانی از طریق اعطای 
س��ودهای بانکی بسیار باال به س��پرده های بانکی در همان بانک ها 
آرام گرفتن��د. با این حال در درازمدت بانک ها به دلیل مبالغ باالی 
پرداخت س��ود از سویی و از سوی دیگر رکود در بازارهای ساخت و 
س��ازی )به عنوان یکی از اصلی ترین منابع درآمدی آنها( با مشکل 
س��وددهی مواجه شدند و برای همین هم دولت در شهریورماه سال 

گذشته )۱۳۹۶( نرخ سود بانکی را کاهش داد.
از آنجایی که در ساختار اقتصادی کشور صنعت از جایگاه ضعیفی 
برخوردار اس��ت؛ سرمایه های خارج ش��ده از بانک ها به جای آنکه از 
مج��رای درس��ت خود وارد اقتصاد ش��وند و ایجاد اش��تغال و رونق 
اقتصادی کنند وارد فرآیندهای سفته بازی شدند؛ امری که در وهله 
اول بازار ارز را هدف قرار داد و بعد از آن به س��راغ بازارهای س��که، 
مس��کن و بورس شد. این هجوم عظیم سرمایه ها به هر کدام از این 

حوزه ها باعث ایجاد تاطمات قیمتی و در نهایت تورم شده است.
در همین زمینه، محمود باغجری، اس��تاد اقتصاد دانشگاه شهید 
بهش��تی در گفت وگو با ایسنا، با توصیف شرایط حال حاضر اقتصاد 
ایران، تزریق ارز پتروش��یمی ها به بازار دالر را گزینه ای برای بهبود 

وضعیت بازار دالر ارزیابی کرد.
باغجری ابتدا گریزی به شرایط خاص اقتصادی حال حاضر کشور 
زد و در ادامه به تش��ریح راه حل خود برای کنترل قیمت ها در بازار 
ارز پرداخت و گفت: دولت در این ش��رایط می تواند ارز شرکت های 
پتروش��یمی را از طریق سامانه نیما به بازار دالر تزریق کند تا شاید 

بتواند بخشی از نیاز بازار ارز را جبران کند.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه ریال در شرایط 
فعلی پولی داغ اس��ت در توضیح این اصطاح گفت: در این شرایط 
ریال به دلیل ریسک افت ارزش به سرعت منتقل می شود و همین 
باعث می شود تا سرعت گردش پول به شدت باال برود که در نهایت 
باعث ایجاد تورم می ش��ود. در چنین ش��رایطی همه تاش ها برای 
تبدیل دارایی ه��ا به یک منبع ثروت باثبات اس��ت که ارز می تواند 

یکی از آنها باشد.
گفتنی است حرکت نقدینگی ها از سمت بانک ها به بازار از اواخر 
سال گذش��ته باعث ایجاد نوساناتی فزاینده در بازار ارز، سکه، طا، 
مسکن و بازار بورس شده است؛ اتفاقی که ظاهرا قرار نیست به این 

زودی ها متوقف شود.

رویترز گزارش داد
ایران با ذخایر ارزی 11۲ میلیارد دالری 

تحریم  را پشت سر می گذارد
رویترز در گزارش��ی ب��ه ذخایر ارزی ۱۱2 میلی��ارد دالری ایران 
پرداخ��ت و گزارش داد: این ارقام نش��ان می دهد که احتماال ایران 
تحریم ها را بدون مواجهه با یک بحران پرداخت های خارجی پش��ت 

سر خواهد گذاشت.
به گزارش تس��نیم به نق��ل از رویترز، در حالی که روز دوش��نبه 
تهران شاهد تجمعاتی در اعتراض به افت بی سابقه ارزش ریال بود، 
دولت ایران واردات بیش از ۱۳00 قلم کاال را ممنوع کرده و اقتصاد 

خود را برای مقاومت در برابر تحریم های آمریکا آماده می  کند.
محمد ش��ریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران دستور 
ممنوعی��ت واردات ۱۳۳۹ قلم کاال را صادر ک��رده که امکان تولید 
این کاالها در داخل کش��ور وجود دارد. از جمله این کاالها می توان 
ب��ه لوازم خانگی، محصوالت نس��اجی، کفش و محصوالت چرمی و 
همچنین مبلمان، تولیدات درمانی و برخی ماشین آالت اشاره کرد.

ص��دور این دس��تور نش��ان می دهد ک��ه تهدید آمری��کا به وضع 
تحریم های جدید، تهران را وادار به اجرایی کردن »اقتصاد مقاومتی« 
کرده که هدف از آن حفاظت از منابع ارزی کش��ور و خودکفایی در 
تولید بس��یاری از کاالهاس��ت. ریال ایران تحت فشار شدید تهدید 
ناش��ی از تحریم ه��ای آمریکا قرار دارد. به گفته رس��انه های داخلی 
ایران، ارزش هر دالر آمریکا که س��ال گذشته 42 هزار و ۸۹0 ریال 

بود، در روز دوشنبه تا رقم ۸۷هزار ریال باال رفته بود.
پ��س از آنکه دونال��د ترامپ، رئیس جمه��وری آمریکا تصمیم به 
خروج از برجام گرفت، قرار اس��ت برخ��ی از تحریم های آمریکا در 

اوت و برخی دیگر در ماه نوامبر اجرایی شود.
پ��س از آنک��ه در ژانوی��ه 20۱۶ ب��ه موج��ب برجام بس��یاری از 
تحریم های غرب برداش��ته شد، ایران سیاس��ت »اقتصاد مقاومتی« 
را به حاش��یه راند. دولت روحانی طرح هایی را برای افزایش تجارت 
خارج��ی اع��ام کرد و نقش بیش��تری به ش��رکت های خارجی در 
اقتصاد ایران بخش��ید. اما اکنون که درهای اقتصاد ایران مجددا در 
حال بسته ش��دن به روی بسیاری از کاالهای خارجی است و دولت 
در حال حمایت از ش��رکت های داخلی، این اهداف بیش از همیشه 

دور از دسترس به نظر می رسند.
عمادی، اقتصاددان ایرانی که ریاست بخش تحلیل ریسک انرژی 
موسس��ه بتاماتریکس لندن را برعهده دارد، گفت که تهدید ناش��ی 
از تحریم ه��ا، در حال تقوی��ت عاقه مندی دولت ای��ران به کنترل 
بیشتر اقتصاد کشور است. وی افزود: » طی ماه های آینده، ما شاهد 

مداخله بیشتر دولت در اقتصاد کشور خواهیم بود.«
یک��ی از نتایج ای��ن مداخله، احتماال افزای��ش نقش آفرینی دولت 
در بخ��ش تج��ارت خارجی غیرنفت��ی خواهد بود. عم��ادی و دیگر 
اقتصاددانان ایرانی خاطرنش��ان می س��ازند ک��ه ممنوعیت واردات 
کااله��ای مختل��ف در دوره قبل��ی تحریم ه��ا یعنی قبل از س��ال 
20۱۶، چن��دان موفقیت آمی��ز نبود. در نتیجه گس��ترش فس��اد و 
قاچاق، بس��یاری از محصوالت خارجی با قیمتی باالتر وارد کش��ور 
ش��دند و این به نفع تجار و فعاالن اقتصادی ای تمام ش��د که روابط 

نزدیک تری با دولتی ها داشتند. 
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بانک پاسارگاد به کانون بانک های ایرانی در 
اروپا پیوست

بانک پاس��ارگاد ب��ا دریافت ل��وح عضویت از کان��ون بانک های 
ایران��ی در اروپ��ا - فرانکف��ورت ب��ه ای��ن مجموعه پیوس��ت.  به 
گ��زارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، این بانک ب��ا دریافت لوح 
از مدیری��ت کان��ون بانک های ایران��ی در اروپ��ا – فرانکفورت به 
مجموعه بانک های این کانون پیوس��ت. کانون بانک های ایرانی در 
اروپ��ا )Association of Iranian Banks in Europe( به 
عنوان یک نهاد مس��تقل با هدف تحکیم روابط اقتصادی و بانکی 
و تس��هیل در تج��ارت بین ایران و اروپا در پاییز س��ال ۱۳۹۶ در 
آلمان تأس��یس شد. به جز بانک هایی که شعبه یا دفتر نمایندگی 
یا زیرمجموعه ای در اروپا در اختیار داشته باشند، برخی شرکت ها 
و اشخاص حقیقی ذی نفع در تجارت بین ایران و اروپا نیز قادر به 
عضویت در این کانون هستند. در حال حاضر به جز بانک مرکزی 
جمهوری اس��امی ایران و پژوهش��کده پول��ی و بانکی، پنج بانک 
دولت��ی، یک بانک نیمه دولتی و یک بانک خصوصی در کنار بانک 

پاسارگاد به عضویت این کانون درآمده اند. 

ربیعی خبر داد
بورس ارز برای تبادالت مردم تشکیل 

می شود
وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تش��کیل ب��ازار ثانویه بورس 
ارز برای س��هولت تبادالت مردم خبر داد و گفت: با وجود فش��ارها 
و تحریم ها نه تولید نفت مان کم ش��ده و نه فروش نفت پایین آمده 
اس��ت؛ مردم مطمئن باشند کاالها و مایحتاج ضروری آنها با همین 
قیمت تأمین خواهد ش��د.  به گزارش خبرگزاری ها، علی ربیعی در 
جمع خبرنگاران با بیان اینکه صادرات اقتصاد در س��طح کان بهم 
نخورده اس��ت، گفت: تنها چیزی که در بازارهای داخلی ارز و سکه 
تن��ش ایجاد کرده و موجب س��وداگری و ناآرامی های اخیر ش��ده، 
هجوم عده ای خاص اس��ت که پول زیادی دست شان است و دولت 
در حال شناس��ایی آنهاست.  وی تأکید کرد: دولت تاش می کند تا 
تصمیم درست و مناسبی در سریع ترین زمان در پیش بگیرد و بازار 
را تحت کنترل درآورد و این را بدانید که تنش های اخیر نمی تواند 
ادامه داش��ته باشد و به اقتصاد کش��ور ضربه بزند.  وزیر تعاون، کار 
و رف��اه اجتماعی از اتخاد تصمیماتی در دولت برای تأمین کاالهای 
مرتب��ط با زندگی روزمره مردم خب��ر داد و گفت: مایحتاج ضروری 

مردم با همین قیمت تأمین می شود و مردم نگران نباشند. 
به گفته ربیعی کاالهایی که ممکن اس��ت در س��بد هزینه بیش 
از 50 میلی��ون خان��وار ایران��ی تأثیر بگذارد، تحت کنترل اس��ت و 
کمتری��ن اثر را خواهد دید.  او ادام��ه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و تمام بدنه اجرایی دولت، از زندگی اقتصادی و اجتماعی 
م��ردم حفاظت می کنن��د.  ربیعی که در دوره آم��وزش بین المللی 
آکادمی مشاغل سبز سخن می گفت، افزود: حمایت از کاالی ایرانی 
و اش��تغال مبتنی بر تولید ایرانی و اش��تغال خوداتکای نزدیک تر به 
اقتصاد س��بز در جه��ت افزایش رضایت اجتماع��ی در بدنه اجرایی 
دولت پیگیری می شود.  وی با اشاره به مفاهیم توسعه، افزود: به طور 
قطع امروزه توسعه مفهوم شادی، نشاط و رضایت مردم است که با 
نوع مشاغل سبز نسبت بیش��تری دارد و ناگزیریم جهت گیری های 
بنیادی را به س��مت اقتصاد س��بز هدف گذاری کنیم.  وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه س��ود حاصل از اقتصاد سبز، سود 
اجتماعی و بین نس��لی است، تأکید کرد: همچنین برای دستیابی به 
اقتصاد سبز باید کارآفرینان سبز با شاخص ها و مزیت های اجتماعی 

تعریف شوند. 
ربیعی تصریح کرد: اقتصاد س��بز نیازمند زیرس��اخت های فکری 
و فرهن��گ متناس��ب با این نوع از اقتصاد اس��ت.  وی با اش��اره به 
اینکه براس��اس نفع جمعی باید به س��متی حرک��ت کنیم که نفع 
جمعی در راس��تای اقتصاد سبز باشد، یادآور شد: در شرایط تحریم 
فرصت مناس��بی برای حمایت از تولید و اش��تغال تولیدمحور پیش 
آمده است.  ربیعی خاطرنشان کرد: طرح توسعه اشتغال روستایی و 
اشتغال سبز به یکدیگر گره خورده است و زنجیره کردن بخش های 
اقتص��ادی از جمله برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 
ش��مار می رود که ب��ا همکاری نهادهای مختل��ف و مرتبط در حال 

انجام است. 
وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی با تأکی��د بر اینک��ه قطعا 
جهت گیری های جدید در حوزه کارآفرینی در راس��تای کارآفرینی 
و اقتصاد س��بز اس��ت، تصریح ک��رد: می توان با همکاری س��ازمان 

محیط زیست سامانه اقتصاد سبز را راه اندازی کرد. 

بانکنامه

می��زان نقدینگی موجود در جامعه از یک ه��زار و 500 هزار میلیارد 
توم��ان هم عبور کرده اس��ت، اما در محاس��بات بانکی بخش��ی از این 
نقدینگی در دس��ترس اشخاص اس��ت و قابلیت جابه جایی سریع دارد، 
چنانچه رهگیری نقدینگی کش��ور می تواند نقش��ه پول ها را نشان دهد. 
تنها 2.4درصد از نقدینگی کل کش��ور در قالب اسکناس و مسکوک در 
دس��ت اش��خاص اس��ت و مابقی با ابزارهای مختلف در کنترل سیستم 
بانکی اس��ت. البته س��پرده اش��خاص نزد بانک ها نیز قابلیت جابه جایی 
و تغییر وضعیت در صورت تصمیم صاحبان س��پرده را دارد. به گزارش 
آینده نگر، هرگاه صاحبان س��پرده های کوتاه مدت یا مدت دار احس��اس 
کنند در بازارهای مالی سود بیشتری نسبت به سود تضمین شده بانکی 
کسب می شود، می توانند مسیر جدیدی را برای نقدینگی در دسترس یا 
همان نقدینگی س��رگردان رقم بزنند. رویدادهایی که در بازار طا و ارز 
طی ماه های پایانی سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ رقم خورد ناشی از تقویت 
همین احس��اس در صاحبان س��پرده بود. تاش آنها ب��رای جابه جایی 
پول ها و کوش��ش بانک مرکزی برای مهار آن منجر به رقابتی نفس��گیر 

برای سیاست گذاران و سرمایه داران شد. 
شروع یک تنش

ماجرا از زمانی آغاز ش��د که اصاحات در بازار پول به نقطه اوج خود 
رسید. موسس��ات مالی غیرمجاز جمع آوری ش��دند تا حدود 20درصد 
از نقدینگی کش��ور از بازار غیرمتش��کل پولی به سمت بازار رسمی پول 
هدایت ش��ود. در این راه اما چالش هایی خود را نشان داد. اعتراض های 
گروهی از سوی سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز کار را 
به نشست س��ران قوا کشاند تا تصمیم سخت برای بانک مرکزی گرفته 
ش��ود. مطالبات س��پرده گذاران قبل از فروش اموال موسس��ات مالی از 
س��وی بانک مرکزی تأمین شد تا 20 هزار میلیارد تومان خط اعتباری 
به عنوان پول پرقدرت راهی اقتصاد ایران شود. این تزریق به رشد قابل 
توجه پایه پولی در این دوره زمانی منجر شده است. چند ماه قبل از آن 
نیز سختگیری بر سر رعایت نرخ سود ۱5درصدی در بانک ها و همچنین 
ساماندهی صندوق های سرمایه گذاری در بورس که عما پوششی برای 
پرداخت س��ودهای باالی 20درصد به س��پرده بانکی بود، موجب شد تا 
برخی از س��پرده ها در وضعیت لرزان قرار گیرد. نام نقدینگی سرگردان 
به این دلیل رواج یافته که می تواند به سرعت به سمت بازار پرسود کوچ 
کند. این کوچ زمانی آغاز شد که به دلیل التهابات سیاسی حول برجام، 
بازار س��که و ارز با تش��نج مواجه شد. اواخر س��ال ۱۳۹۶ قیمت دالر از 
ثبات چهار س��اله فاصله گرفت و بازار مسکوکات نیز جلودار گرانی شد. 
تجربه افول ارزش پول ملی در س��ال ۹۱ موجب شد تا خیلی ها منتظر 
بهبود اوضاع نمانند و وارد بازارهای طا و ارز ش��وند. هجوم بیش��تر به 
این بازارها خود دامنه نوس��انات قیمت را گسترده تر کرد و کنترل آن از 

دست سیاست گذاران نیز خارج شد. 
پول داغ کجا می رود؟ 

حکای��ت پول داغ دوباره پس از پنج س��ال زنده ش��د و نگه داش��تن 

ریال از س��وی صاحبان نقدینگی به عنوان خطر از دس��ت رفتن ارزش 
دارایی تلقی ش��د، بنابراین بانک مرک��زی تصمیم گرفت ابزاری را برای 
جذب نقدینگی س��رگردان به سیستم رسمی پول طراحی کند. گواهی 
س��پرده ریالی با سود 20درصد، گواهی س��پرده ارزی با سود ۶درصد و 
پیش فروش س��که در دس��تور کار قرار گرفت تا نقدینگی لرزان به جای 
هجوم به بازارهای طا و ارز وارد چرخه بانکی ش��ود. این ابزارها حدودا 
250 ه��زار میلیارد تومان از نقدینگی کش��ور را ب��ه زیر چتر خود آورد 
که معادل یک شش��م کل نقدینگی کشور اس��ت. بانک مرکزی توانست 
ماهیت حدود ۱۷درصد از کل نقدینگی کشور را برای حداقل یک سال 
از ش��کل خطرس��از به شکلی نس��بتا امن و بی خطر تبدیل کند. در این 
فرآین��د 240هزار میلیارد تومان از نقدینگی خطرس��از با فروش گواهی 
سپرده بانکی با سود 20درصد برای یک سال از هجوم به بازارهای مالی 
منصرف ش��د. اظهارات متولیان بازار پول حاکی از این اس��ت که بخش 

عم��ده این مبلغ )حدود 2۳5هزار میلیارد تومان( از محل س��پرده های 
کوتاه مدت بوده که توس��ط صاحبان سپرده و برای گرفتن 5درصد سود 
بیشتر به گواهی سپرده 20درصد با نرخ بازخرید قبل از موعد ۱4درصد 
تبدی��ل ش��د. در این میان مبال��غ کمتری نیز در قالب گواهی س��پرده 
ریالی مبتنی بر ارز اختصاص یافت که در سررس��یدهای یک و دوساله 
در بانک ها افتتاح ش��د. بانک مرکزی با هدف مهار نقدینگی خطرس��از 
توانس��ت رقمی در حدود ۱0هزار میلیارد تومان را در طرح پیش فروش 
س��که جذب کند. زمانی که هیأت اقتصادی دولت یکسان سازی نرخ ارز 
را در دس��تور کار ق��رار داد، عما بازار ارز آزاد و س��رمایه گذاری در آن 
برچیده شد، اما بانک مرکزی برای مهار نقدینگی سرگردانی که به بازار 
ارز هجوم آورده بود، برنامه ای برای پیش فروش سکه در هفت سررسید 
از یک ماهه تا دوساله ارائه داد. بر همین اساس، صاحبان سرمایه به جای 
خرید نقدی س��که از بازار، ترجیح دادند س��که های پیش فروش شده از 

س��وی بانک مرکزی، به ویژه در سررس��یدهای نزدیک شامل یک ماهه، 
س��ه  ماهه و ش��ش ماهه را خریداری کنن��د تا با فروش در ب��ازار آزاد از 
گپ قیمتی آن بهره ببرند. تعداد س��که پیش فروش شده از سوی شعب 
منتخب بانک ملی به سقف ظرفیت ضرابخانه بانک مرکزی رسید و این 
نهاد به ترتیب سررسیدهای یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه را از فهرست 
پیش خری��د خط زد و در ادامه نیز به طور کلی طرح پیش فروش س��که 

را متوقف کرد. 
آرامش 1۰ هزار میلیارد تومانی

آمارهای ارائه شده از سوی مسعود رحیمی، مدیرکل ریالی و نشر بانک 
مرکزی حاکی از این اس��ت که در ی��ک دوره 20 روزه حدود ۷میلیون 
قطعه س��که تمام بهار آزادی پیش فروش ش��ده که سهم قابل توجهی از 
آنها مربوط به سررس��یدهای نزدیک بوده است. با احتساب وزن ۸.۱۳۳ 
گرم برای هر سکه، مجموع وزن آن به 5۶ تن و ۹۳۱ کیلوگرم می رسد. 
بخش عمده این پیش فروش ها به سررسیدهای کوتاه مدت یک تا ۹ماهه 
با قیمت یک میلیون و 5۹0 هزار تومان تا یک میلیون و 4۱0هزار تومان 
تعلق داشته است. البته در این میان سکه هایی با سررسیدهای یک ساله، 
۱۸ماهه و دوس��اله نیز با دامنه قیمتی از یک میلیون و ۳50هزار تومان 
تا یک میلیون و ۱۶0 هزار تومان پیش فروش ش��د که استقبال کمتری 
از آنه��ا صورت گرفت. بر این مبنا، اگ��ر میانگین قیمت در پیش فروش 
سکه یک میلیون و 400هزار تومان در نظر گرفته شود، طی برنامه بانک 
مرکزی حدود ۹هزار و ۸00میلیارد تومان نقدینگی جذب شده است. 

تقسیم سپرده های بانکی
آمارهای رس��می بانک مرکزی از وضعیت شاخص های کان پولی در 
بهمن ماه س��ال گذشته نش��ان می دهد از کل حدود ۱4۹0هزار میلیارد 
توم��ان نقدینگی، تنها ۱2.4درصد آن در قالب پول ش��امل اس��کناس، 
مس��کوک و س��پرده های دی��داری بانک ه��ا و ۸۷.۶درصد آن ش��امل 
س��پرده های غیردیداری نزد بانک ها ازجمله سپرده های سرمایه گذاری 
م��دت دار و قرض الحس��نه بوده اس��ت.  آمارهای بانک مرکزی نش��ان 
می ده��د ک��ه از کل ۱4۹0هزار میلیارد تومان نقدینگی کل کش��ور در 
پایان بهمن ماه پارس��ال، 44۱.۹هزار میلیارد تومان معادل 2۹.۷درصد 
در قالب س��پرده های س��رمایه گذاری کوتاه مدت و ۷5۶.۹هزار میلیارد 
تومان معادل 5۱.4درصد در قالب س��پرده های سرمایه گذاری بلندمدت 
نزد بانک ها س��پرده گذاری ش��ده اس��ت و 5.۱درص��د از کل نقدینگی 
کش��ور معادل ۷5.4هزار میلیارد تومان به س��پرده های قرض الحس��نه 
م��ردم اختصاص دارد.  در پایان بهمن ماه س��ال گذش��ته س��پرده های 
س��رمایه گذاری کوتاه مدت بانکی نس��بت به پایان س��ال ۱۳۹5کاهشی 
۱۶.4درصدی داش��ته درحالی که سپرده های س��رمایه گذاری بلندمدت 
مردم نزد بانک ها در این مدت 5۸.4درصد رش��د کرده است. این تغییر 
در ترکیب نقدینگی و جابه جایی پول ها در ش��بکه بانکی کش��ور عمدتا 
ناشی از سیاست کاهش نرخ س��ود سپرده های علی الحساب بانک ها در 

شهریورماه ۱۳۹۶بوده است. 

رقابت صاحبان نقدینگی و بانک مرکزی بر سر سرمایه های سرگردان

نقشه راه نقدینگی

پول و بانـک تلفن مستقیم: ۴86073290 www.forsatnet.ir

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و 
پتروشیمی ایران

 آگهی دعوت
به مجمع عمومی عادی سالیانه

بدینوس��یله از اعضای محترم اتحادیه دعوت می ش��ود تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه اتحادیه در تاریخ ۹۷/04/2۶ حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
۱ - گزارش هیات مدیره پیرامون عملکرد سال ۱۳۹۶

2 - گزارش صورت های مالی سال ۱۳۹۶
۳ - گزارش پیش بینی بودجه سال جاری

4 - گزارش بازرس اتحادیه
5 - تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۶ و پیش بینی بودجه سال جاری

۶ - پیشنهاد افزایش حق عضویت سالیانه اتحادیه به میزان ۱5 درصد
۷ - تعیین میزان ورودیه اعضای جدید

۸ - انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
۹ - انتخاب بازرس

زمان: روز سه شنبه ۱۳۹۷/04/2۶ رأس ساعت ۱۷
م��کان: س��الن اجتماعات طبق��ه دهم ات��اق بازرگانی، صنای��ع، معادن و 

کشاورزی ایران
هیات مدیره اتحادیه
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جزییات ورود ارز صادراتی به بورس
از شنبه هفته آینده تعدادی از صادرکنندگان صنایع مشخص شده 
می توانن��د اظهارنامه صادراتی خ��ود را در بورس تهران عرضه کنند و 
واردکنن��دگان نیز می توانند با خرید آن برگه ه��ا ارز مورد نیاز خود را 
به قیمت ب��ازار آزاد و عرضه و تقاضا در بورس از بانک مرکزی تحویل 

بگیرند. 
به گزارش ایسنا، بعد از التهابات در بازار غیررسمی ارز، وزیر اقتصاد 
اعام کرده صادرکنندگان ملزم نیستند ارز خود را به بانک ها بفروشند، 
بلکه می توانند اظهارنامه صادراتی خود را در بورس تهران عرضه کنند. 
س��ابقا هم در اواخر دهه ۷0 نیز مش��ابه این اتفاق در بورس تهران رخ 
م��ی داد. ب��ه عنوان مثال اگر ش��خصی هزار دالر ص��ادرات انجام داده 
باشد این مقدار صادرات را باید در سامانه نیما ثبت کند. اگر کاالهای 
صادرش��ده در حوزه پتروشیمی و فلزات نباشد بانک مرکزی یک برگه 
به ش��خص صادرکننده می دهد ک��ه آن برگ قابلیت معامله در بورس 

تهران را دارد. 
بر این اساس می توان گفت شخص صادرکننده می تواند آن برگه را 
از طریق بورس به شخصی که می خواهد واردات انجام دهد واگذار کند. 
نکته مهم این است که آن برگه در بورس با توجه به قیمت ارز در بازار 

آزاد و عرضه و تقاضا در بورس ارزش گذاری می شود. 
با توجه به این مکانیزم هر ش��خصی که برای واردات ثبت س��فارش 
انجام داد و در عین حال آن برگه را از بورس خرید، می تواند با ارائه  آن 
برگه به بانک مرکزی با توجه به قیمت ارز در بازار آزاد و عرضه و تقاضا 

در بورس، از بانک مرکزی برای واردات ارز تهیه کند. 
نکت��ه مهم این ک��ه در حال حاضر گفته ش��ده که پتروش��یمی ها، 
فوالدی ها، س��نگ آهنی ها و پاالیش��گاهی ها از این موضوع مس��تثنی 
هس��تند و باقی مانده صنایع که حدود 20 درصد کل صنعت می شوند 
می توانند از این اوراق ارزی در بورس تهران استفاده کنند، اما دیگران 

باید از طریق سامانه نیما برای کارهای ارزی بهره  ببرند. 
اطاعات رس��یده حاکی از آن اس��ت که از شنبه هفته آینده این 
اتف��اق در بورس تهران بیفتد و صادرکنن��دگان می توانند برگه های 
ارزی خود را در بورس دادوس��تد کنند. اگر ۸0 درصد صنایع دیگر 
که از این قانون مس��تثنی شده اند بتوانند از این مکانیزم در بورس 
اس��تفاده کنند نگرانی صادرکنن��دگان و واردکنندگان از تأمین ارز 
کمتر خواهد شد و همچنین احتمال به وجود آمدن قرارداد آتی ارز 

در بورس تهران پررنگ می شود. 
حقوقی ها با هدف نوسان گیری در بورس خرید و فروش نکنند

یک کارش��ناس بازار سرمایه می گوید در ش��رایط فعلی سهامداران 
بزرگ حقوقی باید از عرضه های بی موقع و خرید و فروش سهام با هدف 
نوسان گیران خودداری کنند. او معتقد است سهامداران حقیقی نیز باید 

از تصمیمات شتابزده در خرید و فروش سهام بپرهیزند. 
عبدالحسین رضوی امیری در گفت وگو با ایسنا، درباره عوامل افزایش 
ش��اخص بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق به��ادار تهران و صف های 
پایدار خرید، اظهار کرد: قیمت س��هام در چند سال گذشته همگام با 
س��ایر بازارها رشد نکرده است و در نتیجه تا مدت ها شاخص های بازار 

می توانند رشد و به جذب نقدینگی کمک کنند. 

دریچه

ش��اخص بورس پس از حدود ۹ روز رشد متوالی سرانجام دیروز وارد 
مرحله اصاح و استراحت شد و با یک هزار و ۶4۶ پله کاهش به جایگاه 
۱۱۳ هزار و 52۷ واحدی عقب نشینی کرد. همچنین انتشار اخباری در 
روزهای گذش��ته مبنی بر آزاد شدن فروش ارز صادراتی صنایعی مانند 
پتروشیمی ها به نرخ آزاد در بازار، باعث اقبال گسترده به این شرکت ها 
و افزایش قیمت آنها شد که رشد شتابان شاخص را نیز به دنبال داشت. 

با انتش��ار اطاعات در ارتباط با پتروشیمی ها 
و شفاف س��ازی در این زمینه، مش��خص شد که 
فروش ارز صادراتی پتروشیمی ها به نرخ 4200 
تومان و از طریق س��امانه نیما امکان پذیر است و 
تنها صنایع خاصی امکان فروش ارز صادراتی به 
نرخ آزاد را دارند، بنابراین سهام شرکت هایی که 
روز دوش��نبه رشد شدید پیدا کرد، روز سه شنبه 

کاهش داشت. 
به گزارش ایرنا، براساس معامات روز گذشته، 
چهار میلیارد و 500 میلیون س��هم، حق تقدم و 
اوراق به��ادار به ارزش هفت هزار و ۱۹4 میلیارد 
ریال در ۱4۸ هزار و ۶۳2 نوبت دادوس��تد شد. 
بررسی شاخص های اصلی بازار سرمایه نیز نشان 
می دهد ش��اخص قیمت )وزنی - ارزشی( که در 
آن ارزش سهام شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر 
شاخص می گذارد، 50۳ واحد و شاخص کل )هم 
وزن( که در آن ارزش و وزن همه ش��رکت های 
بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص کل، یکسان 
در نظر گرفته می شود، 2۱4 واحد کاهش یافت. 
ش��اخص قیمت )هم وزن( نیز ۱55 واحد افت 
کرد؛ این ش��اخص بیانگر س��طح عمومی قیمت 
سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است. 
همچنین شاخص آزاد شناور 2 هزار و ۸0 واحد 
افت کرد؛ این ش��اخص بخش��ی از س��هام قابل 
معامل��ه ش��رکت ها در بورس را نش��ان می دهد. 

شاخص بازار اول )مربوط به شرکت های بهتر از نظر سرمایه، سودآوری 
و درصد س��هام آزاد ش��ناور( یک هزار و 445 واحد و شاخص بازار دوم 

بورس نیز 2 هزار و 5۳ واحد کاهش یافت. 
فلزی ها همچنان در صدر جذابیت

گروه فلزات اساس��ی در معامات بورس صدرنشین شد؛ در این گروه 
۳5۶ میلیون سهم به ارزش یک هزار و ۳54 میلیارد ریال دادوستد شد. 
گ��روه کانی ه��ای فلزی ب��ه ارزش یک ه��زار و ۳۸ میلی��ارد ریال و 
ش��یمیایی به ارزش ۸۳۹ میلی��ارد ریال جایگاه های بع��دی را به خود 

اختصاص دادند. 
همچنی��ن در رده چه��ارم معام��ات، گ��روه فرآورده ه��ای نفتی با 

دادوس��تدی به ارزش ۳۶۶ میلیارد ری��ال قرار گرفت و گروه خودرو نیز 
با معاماتی به ارزش ۳۱۶ میلیارد ریال، رده پنجم را از آن خود کرد. 

عاوه بر این در معامات سه شنبه، نمادهای فملی )ملی صنایع مس(، 
فوالد )فوالد مبارکه(، تاپیکو )س��رمایه گذاری نفت و گاز تأمین(، شبندر 
)پاالیش نفت بندرعباس( و شپنا )پاالیش نفت اصفهان( بیشترین تأثیر 

منفی را در شاخص وارد کردند. 

عقبگرد ۲۰ واحدی فرابورس
شاخص فرابورس )آیفکس( در معامات دیروز بیش از 20 واحد افت 
کرد و در جایگاه یک هزار و 2۹۶ واحدی قرار گرفت. در بازار فرابورس، 
بیش از ۸24 میلیون سهم و اوراق بهادار به ارزش بیش از 2 هزار و ۹۸2 

میلیارد ریال خرید و فروش شد. 
بر پایه این معام��ات، نمادهای مارون )پتروش��یمی مارون(، میدکو 
)هلدینگ معدن��ی خاورمیانه(، هرمز )فوالد هرم��زگان جنوب( و ذوب 

)ذوب آهن( با افت خود بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص داشتند. 
چشم انداز حرکت شاخص بورس

حس��ن امیری، کارشناس بازار س��رمایه درباره وضعیت بازار سرمایه، 

گفت: عامل اصلی رش��د شاخص بورس، افزایش نرخ دالر بوده که باعث 
شده شرکت هایی که فروش داخلی و خارجی آنها به صورت ارزی است، 

از سود مناسبی برخوردار شوند. 
او همچنین به تأثیر مثبت رشد قیمت نفت اشاره کرد و افزود: قیمت 
نفت روند افزایش��ی دارد که چش��م انداز مثبتی را برای اقتصاد و بورس 
کشور ایجاد کرده است. شرکت های صادراتی باید بخشی از درآمد ارزی 
خود را با نرخ چهار هزار و 200 تومان در سامانه 
نیما عرضه کنند، اما گفته می ش��ود مجوز الزم 
برای عرضه بخشی از درآمد های خود با نرخ ارز 
آزاد را نی��ز دریافت کرده اند که باعث می ش��ود 

سودآوری آنها افزایش پیدا کند. 
این کارشناس بازار س��رمایه عامل دیگر رشد 
ش��اخص بورس را تک��رار رویه س��ال های قبل 
دانس��ت و گفت: طبق روال سال های گذشته، تا 
تیرماه که فصل برگزاری مجامع و تقس��یم سود 

شرکت هاست، شاهد رشد بازار بورس هستیم. 
امیری خاطرنشان کرد: گروه های پتروشیمی، 
معدنی و فلزی، س��ودهای خوبی را کس��ب و در 
مجامع تقسیم می کنند و استقبال از آنها افزایش 

خواهد داشت. 
آمادگی شاخص بورس برای اصالح

وی ب��ا بیان اینکه ب��ازار به تدری��ج به مرحله 
اصاح می رود تا گزارش های مالی ش��رکت ها تا 
پایان فصل تابس��تان منتشر شود، افزود: مرحله 
بعدی رش��د بورس در مهرماه و پس از انتش��ار 

گزارش های مالی شش ماهه شرکت هاست. 
وی درباره ادعای حبابی بودن رش��د شاخص 
بورس، گفت: ش��رکت ها توانس��ته اند متناسب با 
رشد نرخ دالر و سایر شرایط اقتصادی، سودهای 
خوب��ی را شناس��ایی کنند که موج��ب افزایش 
قیمت آنها ش��ده، بنابراین وضعی��ت فعلی بازار 

بورس را نمی توان حبابی دانست. 
این کارش��ناس بازار س��رمایه درباره بازارهای رقیب مانند دالر، طا، 
خودرو و مس��کن نیز گفت: بازار ب��ورس می تواند رقیب بازارهای موازی 

مانند دالر، طا، خودرو و مسکن باشد. 
امی��ری اضافه ک��رد: بورس به دان��ش و تخصص نی��از دارد، بنابراین 
بس��یاری از افراد به دلیل نداشتن تخصص بورسی، تحت تأثیر سودهای 

مقطعی سراغ اقام دیگر می روند. 
وی یادآور ش��د: بر پایه برنامه های دولت، هدایت نقدینگی به س��وی 
بورس با هدف مهار نقدینگی است که فرصت خوبی را برای بازار سرمایه 

ایجاد کرده است. 

شاخص بورس پس از 9 روز رشد سرانجام یک هزار و 6۴6 واحد کاهش یافت

استراحت دسته جمعی شاخص ها
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گرجستان بازار مناسب کاالی باکیفیت ایرانی
رئیس اتاق مش��ترک ایران و گرجس��تان گفت: گرجس��تان بازار 
مناس��بی برای عرضه کاالها و محصوالت باکیفیت ایرانی اس��ت. به 
گزارش   باش��گاه خبرنگاران جوان به نق��ل از رادیو اقتصاد، فاطمه 
مقیمی، رئیس اتاق مش��ترک ایران و گرجس��تان با اش��اره به اینکه 
لغو روادید بین دو کش��ور از یک س��ال قبل حض��ور تجار ایرانی در 
گرجستان را بسیار آسان تر کرده است، اظهار کرد: این اقدام فرصت 
مغتنم��ی برای تجار و بازرگانان ایرانی اس��ت که بتوانند محصوالت 
باکیفیت ساخت داخل را در بازارهای این کشور ارائه و از فرصت های 
اقتص��ادی پیش رو به نحو احس��ن اس��تفاده کنن��د.  وی گفت: اگر 
کیفیت و ش��رایط مطلوب مورد درخواست طرف گرجی در تولیدات 
داخل��ی و همین ط��ور در عرضه و تحویل به موق��ع کاال مد نظر قرار 

گیرد بدون شک گرجستان بازاری مناسب برای ایران خواهد بود.
نبود مراودات بانکی، مانع بزرگ بر سر راه تجارت ایران و 

گرجستان
مقیمی با اش��اره ب��ه دو مانع بزرگ بر س��ر راه تج��ارت ایران و 
گرجس��تان ادام��ه داد: نبود حمل و نقل بج��ا و به موقع کاال و عدم 
مراودات بانکی و در عین حال نقل و انتقال پولی از جمله این موارد 
اس��ت.  وی با بیان اینک��ه در حال حاضر محدودیت های اساس��ی 
ب��ه لحاظ ناوگان جهت حمل و نقل کاال بین دو کش��ور به چش��م 
می خورد، افزود: جای ناوگان گرجی در این مسیر به شدت خالی و 
در برابر، تعدادی تردد محدود س��فر در سال از طریق ناوگان ایرانی 
ب��رای مقصد گرجس��تان وجود دارد.  رئیس اتاق مش��ترک ایران و 
گرجس��تان گفت: نبود مراودات بانک��ی و نقل و انتقال پول بین دو 
کش��ور از دیگر موضوعات مس��ئله دار در بحث تجارت بین تهران و 

تفلیس است که باید هرچه سریع تر حل و فصل شود.

97درصد برنج های وارداتی، هندی و 
پاکستانی است

بیش از ۹۷درصد از برنج های وارداتی به ایران پاکستانی و هندی 
هس��تند. به گزارش ایسنا، براساس تازه ترین آمار گمرک از تجارت 
خارجی دو ماهه ایران، در این مدت ۱۷۷هزار تن برنج نیمه سفید و 
سفیدشده از ایران به کشورهای خارجی صادر شده است که ارزش 

صادرات این حجم از برنج به بیش از ۱۸۳ میلیون دالر می رسد.
همانط��ور که می ش��د پیش بینی کرد بیش��ترین میزان برنج های 
واردشده به ایران از دو کشور هند و پاکستان است و سایر کشورها 
سهم اندکی از صادرات برنج به ایران دارند. در میان صادرکنندگان 
برنج به ایران هند رتبه نخس��ت را دارد، ب��ه طوری که در مدت دو 
م��اه از مجموع ۱۷۷ هزارتن برنج واردش��ده، ۱۳2 ه��زار تن برنج 
از این کش��ور به ایران وارد ش��ده اس��ت که ارزش آن از مرز ۱42 
میلیون دالر نیز گذش��ته اس��ت. پس از هند، پاکس��تان نیز میزان 
قابل توجهی از برنج وارداتی ایران را به خود اختصاص داده است و 
در دو ماه 4۱ هزار تن برنج به ایران صادر کرده اس��ت که ارزآوری 
آن برای پاکس��تان رقمی در حدود ۳۸میلیون دالر بوده اس��ت. به 
ای��ن ترتیب می توان گفت ۹۷درصد از کل حجم برنج واردش��ده به 
ایران از دو کش��ور پاکس��تان و هند است و از نظر ارزش نیز همین 
وضعیت پابرجاس��ت. این در حالی اس��ت که واردات برنج نسبت به 
سال گذش��ته در دو ماهه نخست سال جاری با کاهش همراه بوده 
است، به طوری که در مدت مشابه سال گذشته 22۸ هزار تن انواع 
برن��ج ب��ه ارزش 20۱میلی��ون دالر به ایران وارد ش��ده بود. به این 
ترتیب می توان گفت واردات برنج در س��ال جاری 2۳درصد نسبت 

به سال گذشته کاهش داشته است.

دولت اجازه نمی دهد شرایط اقتصادی به 
مردم فشار بیاورد

وزی��ر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گف��ت که دولت اجازه نمی دهد 
شرایط اقتصادی امروز به مردم فشار وارد کند و از زندگی اجتماعی 
توده های مردم محافظت خواهد کرد. به گزارش ایس��نا، علی ربیعی 
اظهار کرد: در دوران اخیر با بی خردی و رفتار ترامپ، جان انسان ها 
و زندگی آنها به خطر افتاده و انس��انیت مفهوم خود را در سیاس��ت 
از دست داده اس��ت. او با این رفتار می خواهد بر جامعه ایران فشار 
وارد کند، ولی دولت نمی گذارد که توده های مردم تحت فش��ار قرار 

بگیرند و زندگی اجتماعی آنها را محافظت می کند.
وی که در دوره آموزش��ی بین المللی آکادمی مش��اغل س��بز در 
مجموع��ه تاش س��خن می گف��ت، تحریم های خارج��ی را فرصت 
مناس��بی برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و اقتصاد سبز دانست و 
گفت: در دوران تحریم، گرایش به اشتغال سبز می تواند تقویت شود 
و ما کاری خواهیم کرد که هم حمایت از کاالی ایرانی و هم اشتغال 

مبتنی بر تولید داخلی به معنای واقعی عملیاتی شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: امروز نس��بت کارآفرینان 
س��بز با اقتصاد سبز متناسب نیست و برای برقراری این تعادل باید 
سیاس��تی را دنبال کنیم که هم توس��عه و ترویج کارآفرینی و هم 

حمایت از کارآفرینان سبز را مدنظر قرار بدهد.
وی ب��ر لزوم ایجاد پایگاه اطاعاتی مش��اغل س��بز ب��ا همکاری 
سازمان محیط  زیست تاکید کرد و گفت باید برای کارآفرینان سبز 

مزیت های اقتصادی و حرمت های اجتماعی بیندیشیم.
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به طرح اشتغال روستایی 
افزود: به رغم همه فش��ارهایی که بر ما بود و مقاومت کردیم اما این 
طرح با موفقیت در حال اجراس��ت و ماهان��ه ۳00 تا 400 میلیارد 

تومان بیشتر برای تسهیات روستایی پرداخت می شود.
ب��ه اعتقاد ربیعی این طرح از صنایع دس��تی ت��ا خدمات مولد به 

زندگی اجتماعی و زیست سبز در روستاها کمک خواهد کرد.
وی در عی��ن ح��ال بر رعای��ت مصرف صحیح آب و برداش��ت از 
چاه ها و مدیریت پس��ماند تاکید کرد و گفت: باید مش��اغل صنعتی 
که کمترین فش��ار بر آب و خاک و روستاها را دارند، توسعه بدهیم 

و جلوی هدررفت منابع آبی را بگیریم.
وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ایجاد یک میلیون 
ش��غل را در چنین ش��رایطی فراموش نکرده ایم، تاکید کرد:  ما به 
وعده خود حتی در این شرایط عمل می کنیم و در همین سه ماهه 

اول سال به سمت ایجاد شغل اولی رفته ایم.

اخبـــار

مدیرکل دفتر توس��عه تجارت وزارت جهاد کش��اورزی بر مثبت شدن 
ت��راز تجاری ایران با اتحادیه اروپا تاکید کرد و گفت: با یک برنامه ریزی 
منسجم می توان صادرات و ارتباطات تجاری با اتحادیه اروپا را گسترش 

داد.
به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه اطاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، 
روز سه ش��نبه در س��ومین نشس��ت همکاری ه��ای کش��اورزی ایران و 
کمیس��یون های کش��اورزی، تجارت، بهداشت و مرکز س��رمایه گذاری 
اتحادیه اروپا در تهران، شاهرخ شجری اظهار داشت: تجارت محصوالت 
کش��اورزی ایران با این اتحادیه از سال 20۱۳ تا 20۱۷ دارای نوساناتی 
ب��وده، به طوری که تراز تجاری ایران به کش��ورهای عضو این اتحادیه، 

روند منفی را نشان می دهد.
وی افزود: این در حالی اس��ت که در س��ال 20۱۶ تا20۱۷ صادرات 

محصوالت کش��اورزی به دنیا به لحاظ وزن��ی ۱.5درصد و از نظر ارزش 
5.5درصد رشد داشته است.

شجری، موانع بانکی و مالی و باالبودن تعرفه  ها به علت عدم عضویت 
ایران در س��ازمان تجارت جهان��ی )WTO( را از جمله محدودیت های 
تج��اری و صادرات محصوالت کش��اورزی کش��ورمان ب��ه اتحادیه اروپا 
دانست و خواستار آن شد که تعرفه های )FMN( که اتحادیه اروپا برای 
آبزی��ان به ویژه میگو و خاویار وضع می کند به منظور تس��هیل و بهبود 
روابط تجاری، مورد تجدید نظر قرار گیرد. وی در عین حال خواس��ت، 
اتحادی��ه اروپا مزایای تجاری که برای برخی از کش��ورها مانند تایلند و 

اکوادور در نظر گرفته است را برای ایران نیز منظور کند.
مدیرکل دفتر توس��عه تجارت وزارت جهاد کش��اورزی تولید، تجارت 
و فرآوری گیاهان دارویی، کش��اورزی و گواهی ه��ای ارگانیک و صدور 

گواهی های بین المللی س��امت و کیفیت محصوالت کش��اورزی و مواد 
غذای��ی، برگ��زاری کارگاه های آموزش��ی در م��ورد زنجیره های ارزش 
محصوالت کش��اورزی، ارتقای کیفیت بذور ب��ا عناصر میکرو، کودهای 
بایو و کیفیت س��موم کش��اورزی و تجهیزات گلخانه ای را از زمینه های 

همکاری میان ایران و اتحادیه اروپا برشمرد.
وی ب��ه ض��رورت تس��هیل در ص��دور ویزا ب��رای صادرکنن��دگان و 
واردکنندگان ایران اش��اره کرد و گف��ت: صدور ویزا برای تجار ایرانی به 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا دو ماه طول می کشد و انتظار داریم صدور 

ویزا به طور هفتگی انجام شود.
ش��جری در عین حال بر تسهیل دس��تیابی به بازارهای اتحادیه اروپا، 
واردات بذور، فنون و ماش��ین آالت و صادرات اسب ایران به این اتحادیه 

تاکید کرد.

پیام ایران به اروپا:

 تراز تجاری کشاورزی باید مثبت شود

در حالی که رئیس جمهور دس��تور افشای اس��امی دریافت کنندگان 
دالر 4200 تومانی را صادر کرده اس��ت، وزیر اقتصاد یک ش��رط برای 

اعام اسامی واردکنندگان لحاظ کرده است.
به گزارش تسنیم، وزیر ارتباطات دو روز قبل با باال گرفتن اعتراضات 
درخصوص سوءاس��تفاده برخی واردکنندگان از ارز دولتی، در س��اعات 
پایانی شب و بدون فوت وقت اقدام به انتشار اسامی واردکنندگان تلفن 
همراه که حدود 200 میلیون دالر ارز به آنها تخصیص داده ش��ده بود 

کرد.
این موضوع بافاصله با اس��تقبال مردم و رس��انه ها همراه ش��د و این 
مطالبه شکل گرفت تا در بقیه حوزه های وارداتی نیز فهرست های مشابه 

منتشر شود.
در همین راستا رئیس جمهور در همایش سراسری قوه قضاییه اعام 

کرد، به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت دس��تور 
داده ام، اس��امی همه کس��انی که دالر دولتی دریافت کرده اند را منتشر 
کنند. رئیس جمهور ادامه داد، مردم باید بدانند که چه کسی، برای چه 

امری و به چه میزان ارز دولتی دریافت کرده است.
این در حالی است که وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران )غیراقتصادی( 
س��خن می گفت یک شرط برای انتشار اس��امی واردکنندگانی که از ارز 

دولتی استفاده کرده اند تعیین کرده است.
کرباس��یان با بیان اینکه، در صورت اصرار ع��ده ای از واردکنندگان و 
توزیع کنندگان کاال به تداوم گران فروش��ی، دولت اسامی آنها را به مردم 
اع��ام می کند، گف��ت: بنا بر اطاعات س��امانه آناین گمرک جمهوری 
اس��امی، دولت حتی آم��ار موجودی انبارهای واردکنن��دگان را نیز در 
اختیار دارد و هر ادعای بی ربطی در این خصوص، کاما از س��وی دولت 

رصد می شود.
وی ادامه داد: این نکته هم که گفته می شود عده ای از عرضه کنندگان 
کاالها، نگران تامین مجدد کاالی خود هس��تند، موضوعیت ندارد، زیرا 
دول��ت برنامه م��دت دار جهت تامین ارز و مدیریت بازار با س��ناریوهای 
مختلف طراحی کرده و از این بابت، هیچ دغدغه ای نباید وجود داش��ته 

باشد.
با این اوصاف باید منتظر بمانیم تا مش��خص شود دولت در چه حدی 
اقدام به انتشار لیست شرکت هایی که با استفاده از ارزهای دولتی اقدام 
ب��ه واردات کاال کرده ان��د، خواهد نمود. بعد از گذش��ت دو ماه از اعام 
سیاست های جدید ارزی، دلیل اصلی مقاومت بخش هایی از بدنه دولت 
برای اعام اس��امی دریافت کنندگان دالر 4200 تومانی مشخص نشده 

است.

دبی��ر انجم��ن تولیدکنندگان پودر ش��وینده به دس��تور وزیر صنعت 
برای افزایش عرضه مواد پتروش��یمی در بورس کاال اش��اره کرد و گفت: 
مشکات تأمین مواد اولیه باعث شده تا در بخش مایعات شوینده شاهد 

رشد 20 تا ۳0درصدی قیمت ها باشیم.
جمش��ید فروزش در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه 
متأسفانه در عرضه مواد پتروشیمی مورد نیاز واحدهای تولیدی مدیریت 
مناس��بی انجام نمی شود، اظهار داشت: طی ماه های اخیر کاهش عرضه 

مواد پتروش��یمی باعث ش��ده تا تولیدکنندگان مواد  موردنیاز خود را با 
چندین برابر قیمت از بازار تأمین کنند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان پودر شوینده با بیان اینکه مشکات تأمین 
مواد اولیه رشد 20 تا ۳0درصدی قیمت ها را در بخش مایعات شوینده 
ب��ه وجود آورده اس��ت، گفت: افزایش هزینه های تولی��د در حالی برای 
تولیدکنن��دگان اتفاق افتاده که آنه��ا مجاز به افزایش قیمت محصوالت 

خود نیستند.

وی در ادام��ه به رایزنی صنای��ع با وزارت صنعت جهت افزایش عرضه 
مواد پتروش��یمی در بورس کاال اش��اره کرد و افزود: قرار است از امروز 
عرضه مواد پتروش��یمی در بورس افزایش پیدا کرده و بعد از تأمین نیاز 

بازار داخلی صادرات انجام شود.
فروزش اضافه کرد: امیدواریم با اجرایی ش��دن دستور وزیر صنعت در 
افزایش عرضه مواد در بورس کاال بخش زیادی از مش��کات تأمین مواد 

اولیه واحدهای تولیدی برطرف شود.

شرط کرباسیان برای اعالم اسامی واردکنندگان متخلف

دستور وزیر صنعت برای افزایش عرضه مواد پتروشیمی در بورس کاال

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

ایران خودرو: بازار دالالن را بر هم زدیم
با اجرایی شدن مراحل مختلف فروش ویژه محصوالت ایران خودرو 
در هفته های اخیر، بازار خودرو درحال خروج از التهاب و بازگش��ت 
به شرایط عادی و ثبات است.  مصطفی خان کرمی، معاون بازاریابی 
و فروش ایران خودرو با بیان این مطلب گفت: طرح های اخیر فروش 
ایران خودرو توانس��ته به خوبی آش��فتگی های ایجاد شده در بازار را 
مدیریت کند و در حال حاضر بازار از ش��رایط گذش��ته دور شده و 
هموطنان می توانند با فراغ بال نس��بت به خرید محصول مورد نظر 
خ��ود اقدام کنند.  وی افزود: در راس��تای مدیریت تعداد مراجعین 
به وب س��ایت فروش ایران خودرو و بهبود ارائه خدمت به متقاضیان 
خرید خودرو از طریق اینترنت، فروش هر گروه از محصوالت در یک 

روز خاص آغاز شد و به همین صورت ادامه می یابد. 
خان کرم��ی تاکید کرد: فروش های ویژه ایران خودرو که هم زمان 
با عید س��عید فطر آغاز شد، با عرضه گسترده در روش های مختلف 
فروش، امکان تهیه محصوالت متنوع این ش��رکت را برای س��ایق 
مختل��ف مش��تریان فراهم کرد ک��ه این امر باعث درهم شکس��تن 
بازار کاذب دالالن و واس��طه های س��ودجو ش��د.  مع��اون بازاریابی 
و ف��روش ای��ران خودرو تاکید ک��رد: با برنامه ریزی ص��ورت گرفته 
مش��تریان حقیق��ی نیازی به خرید خ��ودرو از ب��ازار آزاد نخواهند 
داش��ت و می توانند با خیالی آسوده از طریق پایگاه اینترنتی فروش 
محصوالت ایران خ��ودرو یا نمایندگی های مجاز ایران خودرو یکی از 
روش ه��ای فروش پیش بینی ش��ده را انتخاب و نیاز خودرویی خود 
را تأمین کنند.  وی یادآورش��د: تمامی قیمت های عرضه ش��ده در 
روش ه��ای فروش ایران خودرو مطابق لیس��ت قیمت این ش��رکت 
خودروساز بوده و هیچ یک از نمایندگی ها اجازه دریافت وجه اضافه 
از مشتریان را ندارند. بر همین اساس مشتریان می توانند در صورت 
مش��اهده چنین مواردی، با ش��ماره تلفن 0۹۶440 تماس گرفته و 
موضوع را گزارش کنند.   خان کرمی خاطرنش��ان کرد: در راس��تای 
انج��ام تعهدات گروه صنعتی ایران خودرو مبنی بر عرضه محصوالت 
و تأمین نیاز مصرف کنندگان حقیقی بازار، مرحله سوم فروش ویژه 
عید فطر در قالب روش فروش قطعی )با ارائه س��ود مش��ارکت در 
تولید( که از روز ش��نبه دوم تیرماه آغاز ش��ده  بود، همچنان ادامه 
دارد و متقاضی��ان می توانن��د با مراجعه به س��ایت فروش اینترنتی 
محصوالت شرکت ایران خودرو یا نمایندگی های مجاز سراسر کشور 

نسبت به نام نویسی اقدام کنند. 

حذف تبلیغ خودروهایی که هنوز وارد کشور 
نشده اند

مدتی بود که برخی فروش��ندگان متفرقه خودرو، اقدام به انتشار 
تبلیغ��ات فروش خودرو های وارداتی با م��دل 20۱۸ در اصلی ترین 
سایت خرید و فروش خودرو می کردند، درحالی که اصًا خودرو های 
مورد نظر مانند هیوندای سانتافه، توسان، االنترا، رنو کپچر و... وارد 
کشور نشده و فعًا هم برنامه ای برای واردات این خودرو ها به کشور 
نیست.  به گزارش خبرگزاری میزان، محمدعلی شبیری، کارشناس 
ارش��د حقوق ج��رم و جزا گفت: این افراد س��ودجو با قیمت گذاری 
پایین ت��ر از مدل های 20۱۷ س��عی در فریب خریداران داش��تند و 
با اخذ پیش پرداخ��ت، وعده تحویل یک ماهه خودرو ها را می دادند 
درحالی که با توجه به قوانین فعلی واردات، امکان ورود این خودرو ها 
نیس��ت و برخی از فروشندگان با علم به این موضوع اقدام به انتشار 
تبلیغات این خودرو ها می کردند.  وی ادامه داد: در همین راس��تا، با 
مدیران س��ایت های خرید و فروش خودرو مکاتبه و به آنها پیشنهاد 
ش��د به منظور جلوگیری از سوءاستفاده این افراد کاهبردار، بستر 
الزم ب��رای تبلیغات خودرو هایی که هنوز وارد کش��ور نش��ده اند را 
حذف کنند که خوشبختانه این مهم اتفاق افتاد.  شبیری با اشاره به 
این موضوع که این حرکت در همین حد هم جرم است، گفت: جرم 
کاهبرداری از جمله جرایم مقید اس��ت که شرط تحقق آن حصول 
نتیجه خاص اس��ت و آن  عبارت است از بردن مال دیگری. اما جرم 
شروع به کاهبرداری عبارت است از اقدامات  اجرایی توسط وسایل 
متقلبان��ه برای بردن مال دیگری  و حت��ی اگر نتیجه حاصله  که در 
جرم کاهبرداری به آن اشاره شد یعنی بردن مال دیگری هم اتفاق 
نیفتاده باشد، مجرم تحت عنوان شروع به کاهبرداری تحت تعقیب 

قرار گرفته و محکوم می شود. 

ممنوعیت واردات خودرو درآمدهای نجومی 
را وارد جیب عده ای می کند

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس معتقد است ممنوعیت واردات 
خودرو ضمن وارد کردن ش��وک مجدد به بازار، پول ها و درآمدهای 
نجوم��ی را وارد جی��ب عده ای می کن��د.  به گ��زارش رویداد 24 ، 
س��یدناصر موس��وی الرگانی درباره ممنوعیت واردات خودرو گفت: 
زمانی که ثبت س��فارش واردات خودرو ممنوع ش��د، شوکی به بازار 
خودرو وارد ش��د و هزینه س��نگینی برای افرادی که می خواس��تند 
خ��ودرو خریداری کنند، ب��ه وجود آمد، اما از س��وی دیگر عده ای 
که قبا ثبت س��فارش کرده بودند به درآمدهای کان رسیدند.  او 
با اش��اره به افزایش قیمت خودرو قبل از ممنوعیت ثبت س��فارش 
اظهار کرد: مدتی پیش ش��اهد بودیم ک��ه در یک بازه زمانی کوتاه، 
قیم��ت خودروهای داخلی و خودروهای خارجی از 5 میلیون تومان 
ت��ا ۱50 میلیون تومان افزایش یافت و ب��ا تصمیمی که یک مرتبه 
بدون کارشناسی و بدون مطالعه در مورد ممنوعیت واردات خودرو 
گرفته شده، شوک بیشتری به بازار وارد خواهد شد و قیمت ها بیش 

از پیش رشد خواهد کرد. 
نماینده م��ردم فاورج��ان در مجلس در ادامه افزود: ش��وک به 
بازار موجب خواهد ش��د که مانند گذش��ته عده ای ب��ه درآمدهای 
نجومی برس��ند؛ درآمدهایی که برای خودش��ان هم غیرقابل تصور 
بوده و در عین حال موجب ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل 
هم نخواهد ش��د.  عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 
ممنوعیت واردات خودرو ش��رایطی دارد، گف��ت: دولت در صورتی 
می توان��د واردات خودرو را ممنوع کند که همه افراد جامعه بتوانند 
از تولیدات داخلی اس��تفاده کنند و تولید داخلی تقویت شده باشد. 
این در حالی است که به جای اینکه کیفیت خودروهای تولید داخل 
باال برود، هر روز یک چیزی هم از ملزومات خودرو کم می شود و در 

عین حال قیمتش هم افزایش می یابد. 

شنبه گذشته در شرایطی دولت نسبت به انتشار فهرست ۱400 قلم 
کاالی ممنوع الورود به کش��ور اق��دام کرد که در بین اقام »غیرضرور« 
یا به اعتقاد دولت دارای »مش��ابه داخلی«، خودرو بیش از دیگر کاالها 

خودنمایی می کرد. 
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، ش��نبه گذشته در شرایطی دولت 
نسبت به انتشار فهرست ۱400 قلم کاالی ممنوع الورود به کشور اقدام 
ک��رد که در بین اق��ام »غیرضرور« یا به اعتقاد دولت دارای »مش��ابه 
داخلی«، خودرو بیش از دیگر کاالها خودنمایی می کرد. جالب است که 
تی��م اقتصادی دولت خودرو را کاالیی لوکس و واردات آن را غیرضرور 
خوان��ده و ورود آن را در کنار کاالهایی همچون فاکس، مبل، فانوس 
بادی، المپ حبابی یا دس��تگاه خش��ک کن دس��ت ممنوع اعام کرده 
است. حال برای بسیاری از مشتریان این سؤال مطرح است که با توجه 
ب��ه کیفیت و عرضه خودروهای داخلی آیا واقعاً خودرو به عنوان کاالیی 
غیرضرور و دارای مش��ابه داخلی باید واردات آن ممنوع اعام می شد؟ 
آنچه مش��خص است فهرست اعام شده ازسوی دولت کمتر از ۸درصد 
کل واردات در سال گذشته را به خود اختصاص داده است؛ سهمی که 
نشان می دهد در صورت تحقق، چندان در راستای اهداف دولت مبنی 

 بر صرفه جویی ارزی حرکت نخواهد کرد. 

 در واق��ع دول��ت با ایج��اد محدودی��ت در واردات برخ��ی اقام که 
اعتق��اد به غیرضروری بودن آنها دارد به نوع��ی خواهان مدیریت منابع 
ارزی و محدودیت در خروج ارز از کش��ور اس��ت، حال آنکه بسیاری از 
کارشناسان تأکید دارند تجربه گذشته از توقف یا محدودیت در واردات 
تاکنون نتوانسته اهداف مدنظر مسئوالن را در این زمینه تأمین کند و 
این گونه سیاس��ت ها جز ایجاد رانت برای عده ای و منتفع شدن برخی 
از شرایط موجود، سودی برای اقتصاد کشور یا مصرف کنندگان نداشته 
است. در این بین اما ممنوعیت واردات خودرو، اقدام جدیدی محسوب 
نمی ش��ود. در ابتدای دهه ۹0 شمسی و با افزایش فشارهای بین المللی 
بر اقتصاد کشور، دولت دهم برای کنترل تقاضای ارزی کشور، اقدام به 
محدودیت در تخصیص ارز ب��ه کاالهای وارداتی کرد. در این بین آمار 
واردات خودرو در س��ال های ۸۹، ۹0، ۹۱ یا ۹2 گویای آن اس��ت که 
ممنوعیت ورود خودرو در این سال ها نه به کاهش خروج ارز منجر شده 
و ن��ه از تعداد ورود محصوالت وارداتی، به دلی��ل ایجاد رانت برای عده 
قلیلی از وارد کنندگان کاسته شده است. با این حال نظرات مختلفی در 

مورد تأثیر واردات خودرو بر خروج منابع ارزی مطرح است. 
در این بین برخی کارشناس��ان معتقدند که در تنگناهای اقتصادی، 
دولت باید با مدیریت تقاضای ارز، تاب آوری اقتصاد را در مقابل فشارها 

افزایش دهد. آنها تأکید دارند در ش��رایطی که دولت با محدودیت های 
منابع ارزی روبه رو اس��ت باید با حذف بخش��ی از کاالهای وارداتی که 
جنب��ه لوک��س و مصرفی دارند منابع را به س��مت کاالهای اساس��ی و 
س��رمایه ای س��وق دهند تا ضریب مقاومت در برابر فشارهای اقتصادی 
بین الملل��ی افزایش یابد. این کارشناس��ان، مواف��ق ممنوعیت واردات 
خودرو به کشور هستند. استداللی که این کارشناسان مطرح می کنند 
این اس��ت که خودرو جزو دسته کاالهایی است که ارزبری باالیی دارد 
و همچنی��ن خدمات پ��س از ف��روش و تأمین قطعات ای��ن خودروها 
ارزب��ری مضاعفی را به اقتصاد کش��ور تحمیل می کند. بنابراین با توجه 
به اس��تدالل های مطرح شده این عده موافق اقدام دولت در ممنوعیت 
واردات خودرو هس��تند و این کار را تنها راه دولت برای مدیریت تقاضا 

در این بخش می دانند. 
 در مقاب��ل، کارشناس��ان دیگری بر این نکت��ه تأکید دارند که دولت 
به جای ممنوعی��ت واردات خودرو، می توانس��ت از راه های دیگر برای 
مدیریت تقاضا در این بخش اس��تفاده کند. این کارشناس��ان با تأکید 
ب��ر اولویت بندی س��ه گانه ارزی عنوان می کنند که دولت می توانس��ت 
همانطور که در ابتدا اولویت بندی کرده بود، واردات خودرو را با استفاده 

از ارز حاصل از صادرات مدیریت کند. 

زایش رانت با ممنوعیت واردات خودرو

دول��ت بدون اطاع رس��انی و تش��ریح وضع موجود ب��ازار، تصمیم به 
ممنوعیت واردات خودرو گرفته اس��ت ک��ه به طور قطع تبعات منفی بر 

بازار خودروهای خارجی و داخلی خواهد گذاشت. 
عضو هیأت علمی دانش��گاه خواجه نصیرالدین طوسی در گفت وگو با 
پرش��ین خودرو با اش��اره به این مطلب، اظهار داشت: متأسفانه مصوبه 
س��تاد اقتصاد مقاومت��ی در خصوص ممنوعی��ت واردات خودرو و اباغ 
آن توس��ط وزیر صنعت بدون فراهم کردن ش��رایط و بسترهای چنین 

تصمیمی، تصویب شده است. 
ش��هرام آزادی افزود: سیاست هایی که هر دو ماه یک بار تغییر می کند 

قطعاً منافع عمومی جامعه را به خطر خواهد انداخت. 
وی با اش��اره به لزوم بسترس��ازی چنین تصمیماتی در کشور، تأکید 
ک��رد: بهتر بود دولت ابتدا ش��رایط موجود کش��ور را به لحاظ مس��ائل 
اقتص��ادی، ارزی و تحریم ه��ا در جامع��ه اطاع رس��انی کن��د و پس از 

زمینه سازی این موضوع، تصمیم به چنین کاری می گرفت. 
آزادی گفت: این موضوع که دولت مطرح می کند ش��رایط عادی است 

و مش��کلی به لح��اظ ارزی وجود ن��دارد اما تصمیم می گی��رد به دلیل 
مشکات موجود، واردات خودرو را ممنوع کند مفهومش بحران دیگری 
برای صنعت خودرو است که به زودی این صنعت دچار آن خواهد شد. 
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تصمیم غیرمنتظره دولت در 
ممنوعیت واردات خودرو، تأکید کرد: پس از گذشت 5 تا ۶ ماه از مسائل 
مربوط به ثبت س��فارش خودرو و صدور آیین نامه ها و دستورالعمل هایی 
در این باره، چنین تصمیمی در خصوص ممنوعیت دوباره ثبت سفارش 
خودرو غیرمنتظره بود و موجب می ش��ود بس��یاری از مردم از این اقدام 

متضرر شوند. 
آزادی افزود: بس��یاری از شرکت هایی که در این زمینه سرمایه گذاری 
کردن��د و نمایندگی های��ی را در حوزه فروش و خدم��ات پس از فروش 
ایجاد کردند با این تصمیم بیکار ش��ده و موج��ب صدمه به این افراد و 

شرکت ها خواهد شد. 
ب��ه گفته وی، عدم هماهنگی در ارائه چنین تصمیمی اقدام درس��تی 
نیس��ت و در ش��رایطی که بحران هایی در حوزه خودرو وجود دارد این 

اتفاق موجب بحران جدیدی در بازار خودرو خواهد شد. 
این اس��تاد دانشگاه با اشاره به اینکه آش��فتگی در بازار وارداتی ها بر 
وضعیت قیمت در بازار داخلی ها نیز تأثیر خواهد گذاشت، افزود: به طور 
قط��ع زمانی که فاصله و ش��کاف قیمتی در بازار خارجی زیاد می ش��ود 
این مس��ئله بر بازار داخل و افزایش قیمت خودروهای داخلی نیز تأثیر 

خواهد گذاشت. 
 آزادی در پای��ان ب��ه تأثی��ر تصمیمات بی برنامه دول��ت بر خریداران 
بازار خودروهای وارداتی اش��اره و خاطرنش��ان کرد: به نظر می رسد در 
ای��ن جریان تنها چیزی که برای دول��ت اهمیتی ندارد مصرف کنندگان 
هس��تند، چنانچه س��ال گذشته با توقف ثبت س��فارش، هزاران و شاید 
ده ه��ا هزار نفری که اق��دام به پیش خرید خودرو ک��رده بودند، متضرر 
ش��دند درحالی که بسیاری از افراد سودجو از این وضعیت بازار سودهای 
کانی نصیب ش��ان ش��د، بنابراین تنها موضوعی که در این جریان مهم 
اس��ت و باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد صدمه ای است که در جریان 

این ممنوعیت به مردم وارد می شود. 

ممنوعیت واردات خودرو این روزها عاوه بر ترسیم چشم انداز بیکاری 
هزاران ش��اغل در ارتباط با خودرو، خبر از تعطیلی کامل برخی صنایع 
مرتبط همچون اسقاط خودروهای فرسوده می دهند، تا جایی که گفته 

می شود به زودی 200 مرکز فعال اسقاط خودرو تعطیل می شوند. 
به گزارش پدال نیوز، بسته شدن درهای واردات خودرو به کشور عاوه 
بر تعطیلی و بیکار ش��دن صنایع مرتبط با خودروس��ازی، صنایع پس از 

تولید و واردات خودرو را نیز درگیر خود می کند. 
 مش��اغلی همچون اسقاط خودروهای فرس��وده که از سال گذشته با 
تصمیم گیری های دولتی با فراز و نش��یب های زیادی دست و پنجه نرم 
کرده اند، این روزها به جاده تعطیلی کش��انده شده است. همان مراکزی 
که روزی وزیر صنعت دستور افزایش تعداد آنها را اعام کرد، حاال گرد 
بی��کاری بر این مراکز نشس��ته و گویی تا بنگاه ش��ان را تعطیل نکنند، 
رهایشان نمی کند.   با این حال اما در همین مدت مراکز اسقاط خودرو 
جس��ته گریخته به فعالیت خود ادامه دادند و در مقابل فشار تصمیمات 
دولتی افزایش یافته، به گونه ای که بارها اعام ش��د حال مراکز اس��قاط 
خوب نیست. اما نه تنها گوش دولت به اثرات منفی تصمیماتش بدهکار 
نبود، بلکه فش��ارها را بر این صنعت بیشتر کرد. خودروسازان داخلی از 
اسقاط خودروهای خود معاف شدند و همه بار اسقاط و خرید گواهی ها 
به دوش واردکنندگان افتاد و دومیلیون و 500 هزار گواهی اس��قاط در 

صف مانده است. 
 ح��ال با اع��ام خبر ممنوعی��ت واردات خ��ودرو، توجه به مش��کل 
قانون گ��ذاری در مورد محل مصرف گواهی های فرس��وده ایجاد ش��ده 

توس��ط مراکز اسقاط و انحصار اختصاص این گواهی ها به واردکنندگان 
خودرو اوج گرفته است. 

 از این رو به نظر می رس��د اگر تدابیر دولتی برای مصرف گواهی های 
اس��قاط اتخاذ نشود، به زودی شاهد کاهش قیمت خودروهای فرسوده و 
تعطیلی مراکز اس��قاط و تبعات منفی ناش��ی از آن خواهیم بود، چراکه 
دیگر حتی مردم تمایلی ب��ه واگذاری خودرو با قیمت های فعلی ندارند 
و همچنی��ن دولت نیز حاضر به ارائه تس��هیات اس��قاط یا جایگزینی 
خودروه��ای فرس��وده نخواهد بود. از این رو پرس��ش اینجاس��ت که با 
اتفاقات پیش آمده، چه بایی بر سر مراکز و به طور کلی صنعت اسقاط 

و بازیافت خودرو می آید؟ 
 امیر س��یفی زاده، کارش��ناس فنی خودرو می گوی��د: »به طور قطع با 
بس��ته ش��دن درهای واردات خودرو به  روی کش��ور، دیگر هیچ گواهی 
اسقاط خودرویی وجود نخواهد داشت. از این رو تعطیلی تدریجی مراکز 
اس��قاط با سرعت بیش��تری اجرایی می ش��ود و به زودی و در هفته های 

آینده شاهد تعطیلی این مراکز خواهیم بود.« 
 او ب��ا اش��اره به  بندی در زمینه گواهی های اس��قاط خ��ودرو که اگر 
پیش ت��ر ثبت سفارش��ی انجام ش��ده، ب��ا تصمیم جدی��د دولت باطل 
می ش��وند، اظهار می کند: »قطعاً گواهی اس��قاط ای��ن ثبت نام کنندگان 
باتکلی��ف خواهد ماند و نتیجه همه این تصمیم��ات به تعطیلی مراکز 

اسقاط منجر خواهد شد.«
 سیفی زاده با اشاره به پیشنهادی که از حدود دو ماه گذشته از سوی 
انجمن اسقاط خودرو به وزیر صنعت ارائه شده، ادامه می دهد:»راهکاری 

تحت عنوان خروج اما، اگر و باید ها و نباید ها از اس��قاط خودرو به وزیر 
صنعت ارائه ش��د، چراکه نیاز کشور در راستای کنترل مصرف سوخت، 
جلوگیری از واردات و اقداماتی در زمینه های زیست محیطی، به گواهی 

اسقاط خودرو وابسته است.« 
 این کارش��ناس فنی خودرو اظهار می کند: در راس��تای راهکار ارائه 
ش��ده به وزی��ر صنعت، معدن و تجارت، عنوان ش��د تا 2درصد از محل 
ف��روش خودرو در صندوقی برای س��اماندهی اس��قاط خ��ودرو در نظر 
گرفت��ه ش��ود.  به گفته او، با اس��تناد به اتفاقات رخ داده س��ال ۹2 در 
صنعت خودروسازی که خودروسازان از سه شیفت کاری به یک شیفت 
کاری ن��زول کردند، اگر همی��ن آهنگ تولید ادامه یاب��د و در کنار آن 
نیز واردات خودرو ممنوع باش��د، دیگر درآمدی از محل اس��قاط خودرو 

حاصل نخواهد شد.
 س��یفی زاده با اشاره به چالش های پیش روی مراکز اسقاط و تعطیلی 
احتمال��ی این مراک��ز در هفته های آین��ده می افزاید: »با آغ��از پاییز و 
زمس��تان و با استناد به تصمیمات سال گذش��ته وزیر صنعت، معدن و 

تجارت، اسقاط 202 هزار دستگاه خودرو دیگر در راه است.« 
 او در پاسخ به اینکه اکنون تکلیف گواهی های از پیش در صف مانده 
چه می ش��ود، تصریح می کند: »اگر بازار و مراکز اس��قاطی نباشد، دیگر 
گواهی اسقاطی هم نخواهد بود. مگر اینکه خریداران صبر کنند،چراکه 
اگر بازاری نباش��د، اسقاط نیز س��رانجامی نخواهد داشت. از این رو هر 
کس��ی س��رمایه خود را به گواهی اس��قاط تبدیل کرده است، متهم به 

تحمل این شرایط است.«

دولت باید با تشریح اوضاع اقتصادی، بستر تصمیمش را فراهم می کرد

دردسر ممنوعیت واردات چه بر سر اسقاط خودرو می آورد؟ 
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ش��رایط اس��تفاده ش��رکت های دانش بنیان از معافیت مالیاتی سال 
۱۳۹۶ اعام شد.

به گ��زارش پایگاه اطاع رس��انی بنی��اد ملی نخبگان، س��یدمحمد 
صاحبکار خراس��انی، رئیس مرکز شرکت ها 
و موسس��ات دانش بنی��ان ضمن اش��اره به 
اعم��ال معافی��ت مالیات��ی س��ال ۹۶ برای 
ش��رکت های دانش بنیان تولی��دی و نوپای 
نوع »۱« گفت: برای این منظور شرکت های 
نوپ��ا و تولیدی بای��د به قس��مت پیام های 
کارتاب��ل اختصاص��ی خ��ود روی س��امانه 
 ارزیابی ش��رکت های دانش بنیان به نش��انی

reg.daneshbonyan.ir مراجع��ه و بعد 
از رویت اطاعات موجود در پیام »مصادیق 
مش��مول معافیت مالیاتی س��ال مالی ۹۶« 
اظهارنام��ه خ��ود را براس��اس آن اطاعات 
تکمیل کنند و این اطاعات به سازمان امور 

مالیاتی هم ارسال خواهد شد.
عضو هیات علمی پژوهش��کده مطالعات فن��اوری بیان کرد: همانند 
س��ال های گذش��ته، با هماهنگی س��ازمان ام��ور مالیات��ی، اطاعات 

ش��رکت های دانش بنیان که تا پایان س��ال ۱۳۹۶ به تایید »کارگروه 
ارزیاب��ی ش��رکت های دانش بنی��ان« رس��یده اند، به هم��راه مصادیق 
فعالیت ه��ای دانش بنیان آنها، ب��ه منظور اعمال معافی��ت مالیاتی به 
سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد، لذا 
الزم است به منظور جلوگیری از مشکات 
بع��دی، در صورت وج��ود ای��راد در پیام 
ارس��الی، به خصوص مصادیق معرفی شده 
مش��مول معافی��ت، مرات��ب جهت اصاح 
 tax@daneshbonyan.ir آدرس  ب��ه 

اطاع رسانی شود.
ایش��ان همچنین ضمن اش��اره ب��ه الزام 
تکمی��ل اظهارنامه مالیاتی و داش��تن دفاتر 
مالی برای استفاده از معافیت مالیاتی افزود: 
تمام شرکت های متقاضی استفاده از معافیت 
مالیاتی در س��ال ۹۶ حتم��ا باید اظهارنامه 
مالیاتی را تکمیل و ارس��ال کنند و مشمول 
معافیت  بودن به معنای عدم ارسال اظهارنامه نیست. مطابق قانون مالیات 
مستقیم در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی و دفاتر مالی امکان استفاده 

از هیچ معافیت مالیاتی وجود ندارد.

مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار وزارت تعاون، 
کار و رف��اه اجتماع��ی گفت دول��ت با هدف گس��ترش فرهنگ کار و 
کارآفرینی در قالب چند برنامه اساسی از فعاالن برتر استان ها حمایت 

می کند. رحیم س��رهنگی روز سه ش��نبه در 
جلسه سیاس��تگذاری دوازدهمین جشنواره 
کارآفرینان برتر سال ۹۶ در یزد افزود: سال 
گذش��ته تعداد افراد و ش��رکت های ثبت نام 
شده در جش��نواره یادشده خوب بود، برای 
اطاع رس��انی در این ارتب��اط نیاز به تاش 

بیشتری است.
وی جایگاه یزد را در برگزاری جش��نواره 
کارآفرین��ان در می��ان ۳۱ اس��تان در حد 
متوس��ط ذک��ر ک��رد و افزود: ب��رای رقابت 
بیشتر و شناس��ایی شرکت های قوی تر باید 
بیش��تر تاش کرد و از کارآفرینان برتر نیز 

حمایت شود.
مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار وزارت تعاون ، 
اضافه ک��رد: یزد ظرفیت هایی باالیی در ح��وزه آی تی دارد و نخبگان 
زیادی هم در رش��ته های های تک فعالی��ت دارند به همین دلیل بهتر 

است فعالیت ها به این سمت هدایت شود.
س��رهنگی با تأکید بر لزوم مستندس��ازی و آسیب شناسی ۱۱ دوره 
جشنواره کارآفرینان برتر در یزد تصریح کرد: باید وضعیت شرکت های 
برتر بعد از انتخ��اب و میزان حمایت های 
دولت از آنها بررس��ی شود تا بتوانیم برای 

استان ها و کشور برندسازی کنیم.
وی تاکید کرد: در توسعه کارآفرینی سه 
برنامه اساسی در وزارتخانه براساس تجربه 
داخل��ی و تجربه برخی کش��ورهای دیگر 

تدوین شده که برنامه اول، پیوند است.
این مس��ئول یادآور ش��د: سعی شد در 
این برنامه تعامل اجتماعی و اعتمادسازی 
بی��ن ارکان کارآفرین��ی گس��ترش یابد و 
تقویت ش��ود و در این راس��تا رفع مشکل 
کارآفرینان ب��ه دور از دس��تورالعمل های 

اداری انجام خواهد شد.
مدیرکل دفتر توس��عه کارآفرینی وزارت تعاون بیان کرد: حمایت از 
کارآفرینان برتر و تقویت نیروی انس��انی نی��ز از برنامه های وزارتخانه 

است که با همکاری آموزش و پرورش و وزارت علوم انجام می شود.

دولت از کارآفرینان برتر استان ها حمایت می کنداعالم شرایط استفاده شرکت های دانش بنیان از معافیت مالیاتی سال 1396

ترک یکی از بنیان گذاران اس��تارتاپ نباید اختالی در روند فعالیت های روزمره  
شرکت داشته باشد و با بستن برخی قراردادها و امضای توافق نامه ها قابل مدیریت 
است.  همانطور که می دانید رابطه میان چند بنیان گذار برای راه اندازی کسب وکار بر 
اساس اعتماد، احترام و پشتیبانی شکل می گیرد و به همین دلیل بسیاری آن را 
با ازدواج مقایس��ه می کنند. دو یا چند نفری که تصمیم به راه اندازی کس��ب وکار 
موفق��ی می گیرند ب��ه حمایت یکدیگر اعتماد دارند. اما اگر یکی از ش��رکا به طور 
ناگهانی تصمیم به ترک شرکت و قطع همکاری بگیرد چه کاری باید انجام داد؟ 
نوام وازرمن، استاد دانشگاه کسب وکار هاروارد در کتاب معضل بنیان گذاران نوشته 
است ۶5 درصد استارتاپ ها به دلیل درگیری میان بنیان گذارها شکست می خورند. 
البته این آمار دلگرم کننده است زیرا نشان می دهد کاهش درگیری ها و مدیریت 
روابط نقش پررنگی در جلوگیری از شکس��ت استارتاپ دارد. اما چه چیزی باعث 
درگیری میان بنیان گ��ذاران یک استارتاپ می ش��ود؟ تصمیم گیری، مدیریت و 

مالکیت سه موضوع اصلی اختاف میان این افراد است. 
بحث در مورد مس��ائلی مانند نحوه مدیریت تصمیم گیری های بزرگ و س��هم 
از مالکیت ش��رکت ش��اید در ابتدای کار ناراحت کننده به نظر برس��د اما صحبت 
کردن در مورد این مس��ائل از ب��روز اختاف در آینده جلوگیری می کند. این نوع 
مکالمات همچنین کمک می کند هر فرد به درک بهتری از طرز تفکر، ارزش ها و 
باورهای طرف مقابل برسد. این افراد شاید پنج تا ۱0 سال آینده از زمان خود را با 
یکدیگر سپری کنند بنابراین هرقدر شناخت بیشتری از یکدیگر داشته باشند بهتر 
اس��ت. صحبت کردن در مورد انتظارهای هر فرد از قدرت مالکیتی که در آینده 
خواهد داشت ضروری است. اغلب مشکل ها بعد از چند ماه یا یک سال همکاری 
میان بنیان گذاران و عدم صحبت در مورد نحوه تقس��یم حق مالکیت کسب وکار 
بروز می کنند.  البته آش��نایی الزمه تصمیم گیری های مهم اس��ت و ایرادی ندارد 
چن��د نفر بدون صحبت در مورد ح��ق مالکیت برای مدت کوتاهی به همکاری با 
یکدیگر ادامه دهند. اما بعد از گذش��ت مدتی و اطمینان از همکاری که در آینده 
ب��ا یکدیگر خواهند داش��ت، صحبت در مورد این موض��وع ضرورت پیدا می کند. 
زمانی که صحبت از ش��راکت به میان می آید اغلب مردم قضاوت درس��تی ندارند 

بنابراین نباید انتظار رفتار منصفانه داشت. 
عدم رضایت از حجم کار و میزان مسئولیت های طرف مقابل نیز یکی دیگر از 
دالیل اصلی اختاف میان بنیان گذاران است. شرکای تجاری باید با اشتراک گذاری 
نگرانی های خود در مورد نحوه عملکرد یکدیگر راحت باشند زیرا در غیر این صورت 
رابطه ناسالمی میان آنها شکل خواهد گرفت. فراموش نکنید همه ما انسان هستیم 
و اینکه گاهی اوقات انگیزه ای برای کار کردن نداشته باشیم کامًا طبیعی است. اگر 
احساس می کنید شریک تان مانند گذشته انگیزه ندارد بهتر است دنبال پیدا کردن 
دلیل باشید. بعد از پیدا کردن دلیل نسبت به رفع آن اقدام کرده و هیچ موقع طرف 
مقابل تان را سرزنش نکنید. گاهی کار کردن در سایر بخش های کسب وکار امید و 
انگیزه را به یک فرد باز می گرداند. اینکه بتواند مهارت های خود را در بخش دیگری 

ثابت کند برایش هیجان انگیز و روحیه بخش است. 
حتی زمانی که همه چیز درس��ت باش��د باز هم امکان ترک یکی از شرکا وجود 
دارد و نمی توان این موضوع را نادیده گرفت. به همان اندازه که احتمال همکاری 
دوستان با رشد کسب وکار افزایش پیدا می کند احتمال جدایی شرکا نیز همیشه 
وجود دارد. این احتمال را نمی توان به صفر رس��اند اما می توان ریس��ک شکست 

کسب وکار را با پیشگیری و مدیریت صحیح به میزان قابل توجهی کاهش داد. 
اهمیت قرارداد وستینگ

زمانی که یکی از شرکا، کسب وکار را با 50 درصد حق مالکیت ترک می کند به 
سختی می توان سرمایه از دست رفته را جبران کرد، کارمندان جدید استخدام کرد 
یا حتی ش��رکت را به طور کامل فروخت. اما این موضوع نیز با برنامه ریزی صحیح 

قابل مدیریت اس��ت و بحث قرارداد وستینگ اهمیت پیدا می کند. به عنوان مثال 
تصور کنید دو نفر استارتاپی را راه اندازی کرده و 50 درصد سهام شرکت به هر فرد 
تعلق دارد. این دو نفر بعد از جذب س��رمایه گذار هر کدام دو درصد از س��هم خود 
را در ازای سرمایه دریافتی می فروشند. در نتیجه هرکدام 4۸ درصد سهم دارند و 
در این شرایط یکی از شرکا تصمیم به قطع همکاری می گیرد. او قصد دارد سهم 
خود را به فروش برساند و از فردا هیچ مسئولیتی در شرکت نداشته باشد. اما این 
موضوع به دلیل قرارداد وس��تینگ میان دو بنیان گذار عملی نیست. طبق قرارداد 
وستینگ فرد مذکور بعد از هر ماه کار در شرکت یک درصد سهم خود را تثبیت 
می کن��د. این یعنی باید ب��رای حق مالکیت 4۸ درصدی خود 4۸ ماه یعنی چهار 

سال دیگر در شرکت کار کند. 
وجود چنین قراردادی میان ش��رکا کاماً منطقی است. قرارداد وستینگ یعنی 
فردی که کار را در روزهای س��خت ترک کرده مانند س��ایر شرکا از حق مساوی 
برخوردار نمی شود و برای تثبیت حق مالکیت خود باید حداقل چند سال تاش 

کند. 
اهمیت قرارداد مالکیت معنوی

یکی دیگر از راه های کاهش ریس��ک شکست کس��ب وکار بعد از ترک شریک 
تجاری، قرارداد مالکیت معنوی یا قرارداد مالکیت فکری است. به یاد داشته باشید 
که این موافقت نامه ها برای همه است و هیچ کس حتی خودتان نیز از این قراردادها 
معاف نیستید. یک کسب وکار، موجودیتی است که بدون نیاز به بنیان گذاران خود 
به فعالیتش ادامه می دهد. طبق این قرارداد همه قبول می کنند هر کاری که برای 
خلق کس��ب وکار انجام ش��ده به تنهایی و فقط متعلق به همان کسب وکار است. 
بستن چنین قراردادی یکی از دالیل اصلی قانونی کردن کسب وکار در سریع ترین 
زمان بعد از ارائه محصول یا خدمات جدید است. بدون وجود چنین قراردادی هر 
فردی که کاری برای کس��ب وکار انجام داده می تواند ادعای حق مالکیت داش��ته 

باشد. 
به اشتراک گذاشتن دانش و اعطای وظایف

با رشد کسب وکار میزان تولید اطاعات و داده روزانه نیز افزایش پیدا می کند. 
درنتیجه ثبت کلیه اطاعات شرکت دو مشکل اساسی را حل خواهد کرد. اولین 
مزیت این است که زمان آموزش و به بهره وری رسیدن کارمندان جدید را کاهش 
می ده��د. همچنین تضمین می کن��د وجود هیچ کارمندی تنه��ا به دلیل دانش 
و معلومات��ی که در اختیار دارد ضروری نیس��ت. برای جا افت��ادن این فرهنگ از 
کارمندان اصلی شرکت و مدیران اجرایی بخواهید این کار را به عنوان یک وظیفه 
نه چندان ضروری برای کارمندان تعریف کنند. همچنین بهترین روش انجام این 
کار ارائه مثال اس��ت. اگر مدیرعامل شرکت هستید وجود چنین اطاعاتی کمک 
می کند کس��ب وکار، بدون وجود شما و بدون هیچ مشکلی به فعالیت خود ادامه 
 دهد. زمانی که کارمندی بداند توانایی انجام بخش��ی از کارهای مدیرعامل شرکت 
را دارد دانش خود را به س��ایر کارمندان منتقل خواهد کرد. در این صورت برای 
انجام هر کار نیازی به حضور صددرصد یک کارمند خاص نیست و سایر کارمندان 

می توانند مسئولیت های او را انجام دهند. 
حضور یک ش��ریک تج��اری در راه اندازی کس��ب وکار تف��اوت میان موفقیت 
و شکس��ت را تعریف می کند. این فرد می تواند هم��راه خوبی هنگام روبه رویی با 
مش��کات و همچنین منبع ایده های جدید باش��د. گاهی کسب وکار رشد زیادی 
دارد و تمام کارمندان، محصوالت و حتی مشتری ها نقش کلیدی در بقای آن ایفا 
می کنند. در چنین ش��رایطی ترک یکی از بنیان گذاران نباید تأثیر عمیقی روی 
روند فعالیت های ش��رکت ایجاد کند. روبه رو شدن با مشکات و گذشتن از کنار 
آنها بخشی از زندگی هر کارآفرینی است که باید به خوبی از عهده انجام آن برآید. 
FORBES/zoomit منبع

نسخه  جدید و 3۲ گیگابایتی کارت گرافیک titan V، قدرتمند ترین نمونه  تولیدشده توسط انویدیا به شمار می رود.
به گزارش زومیت، جنسـن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، طی سال های گذشـته کنفرانس های جذابی را میزبانی کرده است؛ 
به خصوص با تأکید بر هوش مصنوعی و پردازنده های مخصوص آن. پردازنده های تایتان ایکس و تایتان وی برخی از محصوالت 
توانمند و جذابی هسـتند کـه در این کنفرانس ها معرفی شـده اند. حال بزرگ ترین تولید کننـده  پردازنده های گرافیکی، از 
نسـخه  جدید و محدود اَبَرکارت گرافیک خود با نام Titan V CEO Edition رونمایی کرده اسـت. این پردازنده  گرافیکی 
در کنـار برادران توانمنـد خود با واحد گرافیکی GV100 و معماریVolta، مخصوص پردازش های سـنگین محاسـباتی و 
الگوریتم های پیشـرفته  هوش مصنوعی اسـت. انویدیا تایتان وی CEO Edition ظاهرا به صورت عمومی )حداقل در حال 
حاضر( عرضه نخواهد شد. بزرگ ترین بهبود انجام گرفته در این پردازنده، تجهیز به 3۲ گیگابایت حافظه  رم HBM2 است. 
با این حال نباید به این محصول به عنوان نسخه  ای تنها مجهز به حافظه رم بیشتر نگریست؛  بهبود های متعدد انویدیا در این 
کارت گرافیک آن را به گزینه ای منحصربه فرد و البته بسـیار قدرتمند تبدیل کرده اسـت. به دلیل عدم عرضه  عمومی این 
 CEO Edition کارت گرافیک، اطالعات دقیقی از آن در دسـترس نیسـت؛ با این حال دو مشخصه مهم در خصوص نسخه

تایتان وی، منتشر شده است:
-انویدیا از 3۲ گیگابایت حافظه  رم جدید HBM۲ استفاده کرده است.

-نسخه  CEO Edition تایتان وی از هر چهارم کنترلر حافظه و ROP خود بهره می برد؛ درحالی که تنها سه عدد از این 
کنترلر ها در نسخه عادی تایتان V فعال بودند.

اسـتفاده  نمونه  عادی تایتان وی از سـه ROP و کنترلر حافظه باعث می شود تنها 75درصد از پهنای باند، انتقال پیکسل 
و حافظه  کش L۲ نسـبت به برادر جدیدتر و توانمندتر خود، بهره ببرد. این موضوع باعث شـده اسـت تفاوت بزرگ تری بین 
پردازنده هـای گرافیکـی Titan V، نسـخه  CEO Edition آن و کارت گرافیک Tesla V100 ایجاد شـود و بدین ترتیب 

تمامی محصوالت رده  باالی انویدیا منحصربه فرد هستند و جذابیت خود را برای کاربران حفظ کنند.
 

برخورد حرفه ای برای جلوگیری از جدایی شریک تجاری

 CEO انویدیا از نسخه 
 V کارت گرافیک تایتان 

رونمایی کرد

نخستین فروم بین المللی برنامه ملی آینده نگاری علم و فناوری در حوزه خودرو با 
هدف بررسی سناریوها و راهکارهای عملیاتی ورود به آینده این صنعت در حال تحول 
توس��ط دبیرخانه برنامه ملی آینده نگاری علم و فن��اوری در حوزه خودرو و با حضور 
ذی نفعان فعال در نهادهای سیاست گذار، فعاالن صنعت خودرو، مدعوین دانشگاهی و 
همچنین سایر بازیگران اصلی این صنعت برگزار شد. به گزارش مهر، محورهای اصلی 
این فروم که با همکاری مشارکت کنندگانی از شرکت سگوالی کشور ایتالیا برگزار شد 
ش��امل »بررسی سناریوهای پیش روی صنعت خودروی ایران در مواجهه با تحوالت 
آینده این صنعت«، »بررسی راهکارهای عملیاتی برای شکل  دهی اکوسیستم فناوری 
و نوآوری متناس��ب با آینده صنعت خودرو«، »بررس��ی تحوالت آینده حوزه طراحی 
محص��ول و فرآیند در صنعت خودرو« و »بررس��ی تجربیات یک ش��رکت طراحی و 

مهندسی بین المللی در شکل دهی به آینده صنعت خودرو« بود.

 رمزگشایی عملیاتی اکوسیستم فناوری
و نوآوری صنعت خودرو

دریچــه

چهار شنبه
6 تیر 1397

شماره 1097
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وزی��ر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی، از هدف گ��ذاری برای ایجاد یک 
میلیون ش��غل در کش��ور خبر داد و افزود: مش��وق های در نظر گرفته 

شده به سمت کارآفرینی سبز هدایت می شوند.
ب��ه گ��زارش ایرنا، »عل��ی ربیع��ی« روز 
آموزش��ی  دوره  افتتاحی��ه  در  سه ش��نبه 
بین المللی آکادمی مش��اغل س��بز در سالن 
تاش افزود: برای خدمات فنی و مهندسی 
و حمایت های فنی، رقم مناسبی اختصاص 
می یابد و مشوق ها به سمت کارآفرینی سبز 
انتق��ال خواهد یافت. وی ب��ا تاکید بر لزوم 
راه اندازی پایگاه اطاعات برای مشاغل سبز 
گفت: چند دس��تگاه می توانن��د نهاد اولیه 
ش��وند تا بتوانیم از اش��تغال س��بز حمایت 
کنی��م. وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی 
درب��اره لزوم مص��رف بهینه آب در کش��ور 
نیز گف��ت: در این زمینه کش��ور پرمصرفی 

هس��تیم و با فرهنگ س��ازی در جامعه می توان مصرف آب را مدیریت 
ک��رد. ربیعی گفت: حمایت از کاالی ایرانی و اش��تغال مبتنی بر تولید 
ایرانی و اشتغال خوداتکایی نزدیک تر به اقتصاد سبز در جهت افزایش 

رضایت اجتماعی در بدنه اجرایی دولت پیگیری می ش��ود. وزیر تعاون 
با اش��اره به مفاهیم توس��عه گفت: قطعا امروزه توسعه مفهوم شادی، 
نشاط و رضایت مردم است که با نوع مشاغل سبز نسبت بیشتری دارد 
و ناچاری��م جهت گیری ه��ای بنیادی را به 
سمت اقتصاد سبز هدف گذاری کنیم زیرا 
سود حاصل از اقتصاد سبز، سود اجتماعی 

و بین نسلی است.
ربیع��ی ب��ا بیان ای��ن مطلب ک��ه برای 
دستیابی به اقتصاد س��بز باید کارآفرینان 
سبز با ش��اخص ها و مزیت های اجتماعی 
تعریف شوند، خاطرنشان کرد: اقتصاد سبز 
نیازمند زیرس��اخت های فکری و فرهنگ 

متناسب با این نوع از اقتصاد است.
به گزارش ایرنا، مشاغل سبز به کسب و 
کارهای مرتبط با فناوری پاک و دوستدار 
محیط زیست و به طور کلی مشاغلی که با 
تولید انرژی و محصوالت پاک در ارتباطند، گفته می شود. این مشاغل 
ملزم به رعایت اس��تانداردهای ایمنی و بهداشت حرفه ای در واحدهای 

شغلی مربوط به خود هستند.

مدی��رکل دفت��ر راهبری سیس��تم های س��ازمان تأمی��ن اجتماعی 
با اش��اره به اهمیت کس��ب و کارهای نوین در اقتص��اد جهان و توان 
ارائه راه حل های خاقانه برای بهینه س��ازی فرآیندهای سازمانی گفت: 

ن��وآوری دیجیتال  اولین روی��داد 
در دو بخ��ش ایده پ��ردازی و ارائه 
محصوالت و خدمات دیجیتال در 
حوزه های بیمه و درمان س��ازمان 

تأمین اجتماعی برگزار می شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از اداره 
کل روابط عمومی س��ازمان تأمین 
اجتماع��ی، مهن��دس علی معیری 
ب��ا اعام ای��ن خبر اف��زود: هدف 
از اج��رای ای��ن جش��نواره، جلب 
مش��ارکت کس��ب و کارهای نوپا 
)اس��تارتاپ( و حمایت از نیروهای 
جوان، نخبه و مس��تعد کش��ور در 
راس��تای خل��ق ارزش و ن��وآوری 

در گس��تره خدمات و محصوالت س��ازمان تأمین اجتماعی و توس��عه 
اکوسیستم کسب و کارهای نوپا است.

گفتنی اس��ت، ب��ا توجه به فرصت ه��ای موجود در س��ازمان تأمین 
اجتماعی، جهت حمایت و همکاری با اس��تارتاپ ها در راس��تای عزم 
ج��دی این س��ازمان برای ایفای نقش تأثیرگ��ذار در زمینه حمایت از 
اکوسیس��تم ایده پردازی، نوآوری 
و توسعه اس��تارتاپ ها در کشور 
از کلیه عاقه مندان و فعاالن این 
حوزه دعوت می ش��ود با مطالعه 
س��ند فراخوان از جزییات بیشتر 
محوره��ای اصل��ی ای��ن رویداد، 
اهداف و مراحل برگزاری، شرایط 
ارزیابی  نحوه  ش��رکت کنندگان، 
و داوری، حمایت ه��ای م��ادی و 
معنوی و س��ایر اطاعات مرتبط، 

آگاهی یابند.
از   می توانن��د  متقاضی��ان 
ب��ه  مراجع��ه  ب��ا   ۹۷/04/۱0
 س��ایت این س��ازمان به نش��انی
 www.tamin.ir از طری��ق لینک ثبت ن��ام در رویداد ایده پردازی و 

نوآوری های دیجیتال، در جشنواره شرکت کنند.

برگزاری جشنواره نوآوری های دیجیتال در سازمان تأمین اجتماعیربیعی: مشوق ها به سمت کارآفرینی سبز هدایت می شوند

امر مس��لم این اس��ت که مدیریت دیگران امری چالش برانگیز اس��ت. این کار 
نیازمند بررسی و دیده بانی انرژی های عاطفی، شخصیت ها و نظرات مختلف و در 
عین  حال مراقبت از خود است. حتی کسانی  که سال ها تمرین و تجربه داشته اند 
نیز همچنان با مقوالت مدیریتی دست  و پنجه نرم می کنند.  خبر خوب این است 
که الزم نیست خودتان به فکر همه  چیز باشید. منابع سودمند زیادی جهت ارتقای 
توانایی های مدیریتی وجود دارد. در میان این منابع می توان به کتاب هایی اش��اره 
ک��رد که حاصل مطالعه افراد مختلف پیرامون مدیریت صحیح هس��تند. در این 
کتاب ها به نکات مدیریتِی مدیران خوب و روش های آن اشاره شده است. در اینجا 
فهرستی از هش��ت کتاب علمی و کاربردی ارائه می شود که در مسیر رسیدن به 

رهبری بهتر به شما کمک خواهد کرد. 
1 - محرک: حقیقتی شگفت انگیز پیرامون آنچه به ما انگیزه 

می دهد )دنیل پینک(
جوامع ما با مش��کل سطح پایین شادی در محیط کار روبه رو هستند. دنیل 
پین��ک )Daniel Pink( در کتاب محرک، این مس��ائل را عنوان می کند. او 
در این کتاب درمورد ش��رکت های خاقی صحبت می کند که تمام تاش خود 
را جه��ت ایجاد و حفظ فرهنگ س��ازمانی مبذول داش��ته اند.  او محرک های 
کارمندان را در س��طح فردی نشان می دهد. همه  چیز در انگیزه دادن به افراد 
و ایجاد ارزش درونی در این کتاب خاصه می ش��ود. افراد میل به یادگیری و 
کار دارند و می خواهند تأثیرگذار باشند. پینک شرکت هایی را مثال می زند که 
به کارکنان خود در این مس��یر کمک می کنند و با اشاره به این موارد، در امر 

تأثیرگذاری بر دیگران، اعتمادبه نفس شایانی به شما می بخشد. 
۲- قدرت عادات )چارلز دوییگ(

همه افراد عادات بد دارند. نویس��نده این کتاب پیرامون چگونگی شکس��تن 
این ع��ادات مخرب صحبت می کند. این کتاب اثری علمی و مبتنی بر تجربه، 
جهت فائق آمدن بر بزرگ ترین چالش ها است. در اولین گام، باید نحوه کارکرد 
عادات را شناخت؛ سپس می توانید از این دانش بهره ببرید و به کارکنان خود 
انگی��زه دهید تا هم بهتر کار کنند و هم انس��ان های به مراتب بهتری ش��وند. 
همچنین می توانید این تکنیک ها را در زندگی فردی خود پیاده کنید و عاداتی 

که توانایی رهبری تان را خدشه دار می کنند، تغییر دهید. 
3- مبتکران: چگونه هنجارشکنان، جهان را هدایت می کنند 

)آدام گرانت(
یکی از مهم ترین بخش های مدیریت حرفه ای ایجاد فرهنگ سازمانی پرباری 
ا س��ت که افراد بتوانند در آن بدرخش��ند. بهترین کارکنان خاقیت ترین آنها 
هس��تند؛ افرادی ک��ه آزادانه افکار و عقاید خود را ب��روز می دهند. آدام گرانت 
)Adam Grant( در کت��اب مبتکران، معنای واقع��ی مبتکر بودن را بازتاب 
می دهد. عاوه بر این رهبران بزرگی همچون استیو جابز را مثال می زند و بیان 
می دارد که چگونه فرهنگ سازمانی چنین شرکت هایی به افراد اجازه می دهد 

عقاید خود را بروز و وظایف خود را به بهترین نحو انجام دهند. 
۴- مالکیت بی مرز )یوکو ویلینک و لیف بابین(

رزم��ی واح��د  فرمانده��ان   )Willink & Babin( بابی��ن  و   ویلین��ک 
Three’s Task Unit Bruiser ی��گان وی��ژه ایاالت متح��ده بودن��د. این 
واح��د یک��ی از چالش��ی ترین و قوی ترین تیم های نظامی کل کش��ور اس��ت. 
به  راس��تی خواندن همین یک کتاب در  مورد رهب��ری کفایت می کند. در این 
کت��اب چگونگی ایجاد انگیزه و متحدس��ازی تفن��گ داران نیروی دریایی طی 

عملیات های چالش برانگیز و سخت و همچنین اِعمال این اصول در سازمان ها 
با هدف ایجاد نهایت تأثیر و کار تیمی آورده شده است. 

5- چگونه دوست بیابیم و بر مردم تأثیر بگذاریم )دیل کارنگی(
این کتاب، اثری کاسیک است که نمی توان اهمیت آن را انکار کرد. دلیلی 
وج��ود دارد ک��ه این اثر با گذش��ت چی��زی در حدود ۸0 س��ال هنوز هم در 
ردیف بهترین هاس��ت. این کتاب به روش ایج��اد ارتباطات معنی دار با دیگران 
می  پ��ردازد و ابزارهای الزم جهت درک بهتر و پش��تیبانی اف��راد پیرامون تان 
را فراه��م می کند. ایده های کارنگی )Carnegie( به ش��ما امکان می دهد در 

مقابل کارکنان تان قابل  اعتمادتر باشید. 
6- ایالن ماسک، تسال، اسپیس اکس و پویش در مسیر آینده ای 

خارق العاده )اشلی ونس(
ممکن است روش مدیریتی الن ماسک )Elon musk( چندان در سامت روانی 
کارکنان کاربردی نباشد. او همچون استیو جابز، رئیسی به شدت سختگیر است، اما 
درعوض میزان خروجی باالیی نیز دریافت می کند.  این کتاب عاوه بر اینکه اثری 
ناب است و رموز موفقیت و تأثیرگذاری ماسک را عنوان می کند، بیوگرافی خوبی در 
جهت باز کردن دریچه افکار و شناخت کارکرد ذهنی او نیز به  شمار می رود.  آنچه 
همواره درمورد اس��تیو جابز و الن ماسک گفته می شود این است که آنها در جهت 
مغشوش کردن واقعیت تاش می کردند.  ایده بنیادین این است که ماسک در ایجاد 
نقطه  نظر ذهنی کارکنان برای انجام هرچه س��ریع تر و بهتر وظایف شان توانا است. 
به  رغم این  که او پیوسته ضرب االجل ها را جلو می انداخت، کارکنانش کارها را طوری 
سریع انجام می دادند که تا پیش از آن، ورای توانایی بشری به  نظر می رسید. هرچند 
ممکن است تمام ایده ها و تاکتیک های مدیریتی ماسک در کسب وکار شما کاربردی 
نباشد، اما با درک اصول مدیریتی و رهبری او می توان به گونه ای بهتر افراد و کارکنان 

را تحت  تأثیر قرار داد و نتایج مطلوب تری به  دست آورد. 
7- سخت ترین ِقسِم مسائل سخت )بن هورویتز(

به  عنوان یک شهرونِد اهل سان فرانسیسکو، از سال 20۱4 تا به  حال بارها درمورد 
کتاب سخت ترین قسم مسائل سخت ش��نیده ام. این کتاب یکی از آثار اسطوره ای 
است که درمورد تاریخچه دره سیلیکون )Silicon Valley( اطاعات بسیار خوبی 
به  دست می دهد. عاوه بر این یکی از بهترین کتاب ها در زمینه راه اندازی و مدیریت 
کسب وکار است.  بن هورویتز )Ben Horowitz( در این کتاب، از تجربیات کاری 
خود می  گوید و تصمیمات اس��تخدامی ضعیف و قوی را مورد بحث قرار می دهد. او 
پیش��تر می رود و در مورد آنچه از راه اندازی الودکاود )که بعدها به اوپس ور تغییر 
نام داد( یادگرفته است صحبت می کند. اوپس ور یکی از شرکت های اینترنتی فعال 
با ارزش��ی معادل ۱.5 میلیارد دالر اس��ت.  خواندن داستان تأسیس یک شرکت و 
فراز و نش��یب های کاری آن پیوس��ته کمک کننده و جذاب اس��ت. خواندن کتاب 
سخت ترین قسم مسائل سخت از شما مدیر و رهبر بهتری می سازد و توان همدردی 

و مشارکت تان در مسیر مدیریت کسب وکار را افزایش می دهد. 
8- تلنگر )ریچارد ثالر(

ریچارد ثالر که به  تازگی برنده جایزه نوبل شده است، در وهله اول کتاب تلنگر 
را به  دلیل قابلیت  اجرایش در تغییر سیاست های سازمانی به رشته تحریر درآورد. 
اما ایده هایی که در این کتاب عنوان شده اند در سطح خرد نیز کاربردی اند. کتاب 
تلنگر به تغییرات بنیادین مبتنی بر روانشناسی و تحقیقات اقتصادی رفتارشناسانه 
اشاره می کند. تغییراتی که می توانند تصمیم گیری فردی را تحت  تأثیر قرار دهند. 
ثالر درنهایت به این نتیجه می رس��د که روش ارائه اطاعات، تأثیرگذاری شگرفی 
دارد.  در عرصه مدیریت و رهبری بهتر افراد پیرامون، درک تأثیرات مثبت تغییرات 

کوچک بر تصمیم گیری و افکار آنها بسیار باارزش است. 
entrepreneur :منبع

8 کتاب برای رسیدن به رهبری بهتر

یادداشـت

معاون س��اماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از امضای تفاهم نامه 
بین س��ازمان ورزش و جوانان و س��تاد کل درخصوص حضور س��ربازان امریه 
در تش��کل ها خبر داد و افزود:  باید کارگروهی ش��کل بگیرد تا دستورالعمل 
نحوه اس��تفاده برای گذراندن امریه در تش��کل ها تا پایان ش��هریورماه تهیه و 
تدوین ش��ود. به گزارش ایسنا،  براس��اس این تفاهم نامه کسانی که در داخل 
تش��کل های کارآفرین فعالیت می کنند، می توانند از امریه برای گذراندن دوره 
پایان خدمت در همان تش��کل استفاده کنند که امیدوارم این دستور تا پایان 

سال اجرایی  شود.
وی ادامه داد: در این بحث کس��ر خدم��ت نداریم و فقط بحث امریه مطرح 
اس��ت که فرد شش ماه از دوره پایانی خدمت خود را در داخل تشکل سپری 

کند.

اجرایی  شدن تسهیالت »سربازی« برای فعاالن 
سمن ها تا پایان امسال

مترجم: علی اکبری



مرحله اول: فهمیدن یک هدف است. 
آگاهی از پیام، کافی نیس��ت. پیام همچنین باید فهمیده ش��ود. فهم 
معطوف اس��ت به یک تاش آگاهانه فکری ت��ا معنای اطاعات عرضه 
شده دریافت شود. این همان راهی است که ما مطالب را یاد می گیریم. 
درحالی که توجه می تواند پاسخی نسبتا منفعل باشد، فهمیدن مستلزم 
پاس��خی فع��ال از جانب خواننده یا بیننده اس��ت. این ج��زء مهمی از 
فراگرد مربوط به پردازش اطاعات اس��ت. در ابتدا ما خود را عاقه مند 
می بینیم، س��پس درباره موضوع مورد عاقه خود، چیزهایی می آموزیم 
و بع��د، آن را در حافظه م��ان بایگان��ی می کنیم. به این کار، دانس��تن 
می گویند. فهمیدن به ویژه برای آگهی هایی که اطاعات زیادی درباره 
نام تجاری، قیمت، اندازه، نحوه کار محصول، زمان و مکان اس��تفاده از 
آن و نظای��ر آن ارائه می کنند، اهمی��ت فراوانی دارد. وقتی تفاوت هایی 
بین محصوالت وجود داشته باشد، مش��خصه ها و چگونگی برگرداندن 
آنه��ا به ن��کات فروش نی��ز از بخش های مهم اطاعاتی اس��ت که باید 
فهمیده ش��ود. ش��رط مهم تبلیغات اطاعاتی، آن است که توضیحات،  
روش��ن و به مش��تری احتمالی مربوط باشد. مصرف کنندگان در مقابل 
آگهی هایی که ایجاد س��ردرگمی و ابهام کنند و بر اصل مطلب متمرکز 
نباش��ند، کم حوصله ان��د. خواننده یا بیننده باید قادر باش��د که منطق 
م��ورد نظر را دنبال کند، تفاوت ها را قائل ش��ود، دیدگاه ها را در مقابل 
هم مقایس��ه کند، دالیل و مباحثات را درک کند، واقعیت ها را ترکیب 
و س��ازماندهی کند و به طور کلی، معن��ای چیزها را دریابد. در طراحی 
یک پیام تبلیغاتی »فهمیدن«، یک هدف اس��ت، آگهی باید واقعیت را 
به نحوی ارائه کند که امکان جذب اطاعات توسط مردم را فراهم آورد. 

شفاف سازی مهم است. 
مرحله دوم: یاد دادن است

 ی��اد دادن یک��ی از جنبه ه��ای مه��م تبلیغات��ی اس��ت، زی��را اکثر 
تبلیغ کنن��دگان می خواهند که افراد پس از ش��نیدن، دیدن یا خواندن 
پی��ام، چیزی بدانن��د. دانایی یعنی اینکه واقعیت ه��ا از طریق تجربه یا 
مطالعه کسب شده اند. در مورد محصوالت جدید، آگهی ها باید با تعلیم 
دادن مردم در خصوص چگونگی بازشناسی و استفاده از محصول، روی 

شکاف تجارت آنان پل بزنند. 
مرحله سوم: تداعی

روش دیگر برای دانس��تن چیزی، ایجاد اتصال در ذهن مصرف کننده 
است. وقتی مصرف کننده دو مفهوم را به یکدیگر متصل می کند، چیزی 
یاد گرفته اس��ت. در تبلیغات برای س��اختن شکل ها، از تداعی استفاده 
می ش��ود. تبلیغاتی که از تداعی اس��تفاده می کند، س��عی دارند که از 
طریق اتص��ال محصول با چیزی که مصرف کنن��ده آرزو دارد، مد نظر 
دارد، برای آن ارزش قائل است یا از آن استقبال می کند، تداعی ایجاد 
کنند. مثل یک تجربه مطلوب، یا یک س��بک زندگ��ی غبطه برانگیز یا 

یک فرد. 
مرحله چهارم: ترغیب

آگهی ه��ا، عاوه ب��ر فراه��م آوردن اطاعات باید اف��راد را به باور 
داشتن یا انجام دادن کاری ترغیب کنند. یک پیام ترغیبی می کوشد 

نگرش��ی را ایجاد یا تقویت کند ی��ا تغییر دهد، بحثی را برانگیزد، به 
احساسی دست یابد یا اعتقادی را در ساختار باور مشتری احتمالی، 
کاما جا بیندازد. باور پذیری، یکی از مفاهمی بسیار مهم در تبلیغات 
اس��ت. آیا مصرف کننده پیام را باور می کن��د؟ آیا ادعاها باورپذیرند؟ 
آیا سخنگویان به ویژه چهره های با اقتدار، معتبرند؟ مصرف کنندگان 
می گوین��د که ادعاه��ای تبلیغات را ب��اور نمی کنن��د، ولی در عین 
حال، تبلیغ��ات را در تصمیم گیری های بهتر، کمک کننده می دانند. 
تحقیقات نش��ان داده اس��ت که گرچه مصرف کنندگان، برای اثبات 
اعتبار ادعاه��ای تبلیغ کننده، دالیلی را طل��ب می کنند، ولی برای 
قبول این ادعاها ش��واهد خیلی متقاعد کنن��ده ای مطالبه نمی کنند. 
پش��تیبانی، یک��ی از عناصر مهم راهب��رد پیام اس��ت و معطوف به 
هر چیزی اس��ت ک��ه در تبلیغ به یک وعده، اعتبار می بخش��د. اگر 
تبلیغاتچی ها خواس��تار آن هستند که پیام شان باور پذیر یا تأثیر گذار 
باش��د، باید با فراه��م آوردن واقعیت ها، بحث ه��ای متقاعد کننده یا 
نمایش های نتیجه بخش، از آن پشتیبانی کنند. ترغیب در تبلیغات، 
مبتنی بر جذبه روان ش��ناختی مصرف کننده است. جذبه آن چیزی 
است که به طور خاص، محصول را جذاب یا آن را برای مصرف کننده 
جال��ب می کند. جذبه ه��ای متداول عبارتن��د از ایمنی، عزت نفس، 
ترس و لذت. جذبه ها عموما به سمت پاسخ پیش بینی شده مشتری 
به محصول یا پیام، به دقت، نش��انه می روند. تبلیغ کنندگان از کلمه 
جذبه برای تو صیف »تأکید عام بر خاقیت« نیز اس��تفاده می کنند. 
ب��رای مث��ال، اگر بر قیم��ت در یک آگهی تأکید ش��ود، پس جذبه، 
ارزش، اقتصاد یا صرفه جویی اس��ت. جذبه جایگاهی هنگامی به کار 
م��ی رود ک��ه هدف، محصولی ب��ا کیفیت یا قیمت باال باش��د. جذبه 
اش��تهاآور در مواردی که تصاویر، دهان را آب می اندازد، در تبلیغات 

مربوط به خوراکی ها به کار می رود. 
مرحله پنجم: نگرش و عقاید

باوره��ا، نگرش ه��ا و ارزش ها، عقای��د ما را س��اختار می دهند که در 
چگونگی مثبت یا منفی نگری ما نس��بت به چیزی، منعکس می شوند. 
این امر چگونگی ارزشیابی اطاعات دریافتی ما را نشان می دهد. عقاید 
افراد در س��اختار پیچیده نگرش ها، ساخته می ش��ود. هر فرد، ساختار 
نگرشی متفاوتی بر پایه تجارب فردی خود دارد. تبلیغاتی که می خواهد 
بر این س��اختار پیچیده نگرش ها اثر بگذارد، معموال درصدد اس��ت که 

یکی از سه مورد زیر را انجام دهد:
۱- ایجاد عقیده جدید، در جایی که از پیش وجود ندارد 

2- تقویت یک عقیده موجود
۳- تغییر یک عقیده موجود 

 عقای��د جدید، هنگامی ایجاد می ش��وند که یک محصول تازه عرضه 
می شود. البته عقیده مصرف کننده نسبت به محصول یا خدمت، هنگام 
استفاده از محصول، تغییر می یابد یا تثبیت می شود. صرف نظر از قدرت 
تبلیغات، یک تجربه بد نس��بت به یک محصول جدید، تمام نگرش های 
مثبتی را که پیام ایجاد کرده اس��ت، منفی کند. دوست داش��تنی بودن 
یکی از ش��اخص های نگرش های مثبت نس��بت به یک محصول یا پیام 
اس��ت. ی��ک تبلیغ کننده خواهد کوش��ید که برای محص��والت جدید، 
نگرش ه��ای مثبتی بس��ازد و ب��رای محصوالت موفق ج��ا افتاده خود، 
نگرش ه��ای مثبت موجود را حفظ کند. زمانی که مصرف کنندگان، یک 

محصول را کاما دوس��ت داش��ته باش��ند، به نحوی که موجب فروش  
مجدد آن ش��ود، می گوییم که وفاداری به نام تجاری وجود دارد. تاش 
برای تغییر نگرش های منفی، نامعمول تر و بس��یار س��خت تر است. اگر 
محصول دارای تصویری منفی است، شاید به دلیل آنکه محصول اصلی 
یا راهبر بازاریابی، اش��تباه بوده اس��ت، پس هدف عمده عبارت است از 
تغیی��ر نگ��رش مصرف کننده. اگر نگرش منفی ایجاد ش��ود، درمان آن 
بس��یار مش��کل اس��ت. نکته مهمی که باید به خاطر داشت، آن است 
ک��ه تبلیغات به تنهایی نمی تواند یک محص��ول معیوب را اصاح کند. 
اگ��ر عدم وف��اداری به نام تجاری ب��ه دلیل تجربه ناخوش��ایند از خود 
محصول، یا بس��ته بندی آن، یا قیمت یا عناصر دیگ��ر برنامه بازاریابی 
باشد، تبلیغات برای ترغیب مصرف کننده و خرید محصول، تنها اوضاع 
را خراب تر خواهد کرد. مش��کل مربوط به محصول، یک مشکل مربوط 
به محصول است و نه مشکل تبلیغاتی. قدرت تبلیغات، نامحدود نیست. 
پیام ه��ای ترغیبی با چیزی بیش از آنچه س��اختار پایه ای نگرش گفته 
می ش��ود، سر و کار دارند. افراد از طریق استدالل یا اقامه دلیل ترغیب 
می ش��وند. دالیل، مبتنی بر منطق و گس��ترش یک بحث هس��تند. در 
این حالت، استدالل، معطوف به مخالفت نیست، بلکه رشته ای از اقامه 
دلیل است، به نحوی که نکته ای به دنبال نکته دیگر می آید و به سمت 
رس��یدن به یک نتیجه، حرکت می کند، آگه��ی تبلیغاتی، هر زمان که 
با دالیل س��رو کار دارند، باید متمرکز بر منطق و برهان باش��د. به این 
دلیل اس��ت که دلیل یا چرایی فرض فروش، یکی از راهبردهای کاما 
متداول به کار رفته در تبلیغات اس��ت و همچنین، مبین اهمیت بخش 

پشتیبانی از راهبرد خاقیت است. 
ترغیب تنها یک فراگرد منطقی نیس��ت. با احساس��ات و عواطف نیز 
سرو کار دارد. چگونگی احساسات یک فرد نسبت به محصول، خدمت، 
ن��ام تجاری یا ش��رکت می تواند، به اندازه اطاعات ف��رد در این زمینه 
مهم باش��د. احس��اس در این معنی، معطوف اس��ت به یک نگرش که 
اینک محصول در عواطف و هیجانات، ش��دت پاس��خ، تاثیری ناشی از 
عواطف است. اگر پیام مورد نظر با احساسات فرد مرتبط شود، احتمال 
یادآوری پیام بیش��تر خواهد شد. بسیاری از تصمیمات خرید ما از نوع 
احساس��ی و عاطفی اند. ما معموال از یک س��طح دالی��ل منطقی، برای 
توجیه تصمیم های احساس��ی اس��تفاده می کنیم که حتی آنها را برای 

خود نیز بیان نمی کنیم. 
در آخ��ر: نگرش ها، دالیل، منطق و احس��اس، همه جزئی از بس��ته 
ترغیبی ان��د. ب��اور، همان چیزی اس��ت ک��ه تمامی اینها ب��ه آن منجر 
می ش��وند. ما در مورد هر چه می خریم باوری داریم، اگر نداش��تیم آن 
را نمی خریدی��م. حتی محصوالت ک��م درگیرانه ای نظیر آدامس، نوعی 
باورند. اقناع، نوعی خاص از باور قوی است که محکم در ساختار نگرش 
جای گرفته اس��ت. اقناع، معموال از مباحثات کاما منطقی، با استفاده 
از تکنیک های��ی نظیر آزمون نتایج، تصاویر قب��ل و بعد و نمایش هایی 
برای اثبات یک چیز س��اخته می شود. عقاید مبتنی بر مجاب شدگی به 
س��ختی تغییر می کنند. تبلیغ کننده ای ک��ه بتواند در مخاطبان هدف، 
اقناعی را به وجود آورد، مزیت رقابتی ممتازی کس��ب کرده اس��ت. بر 
اساس یک ضرب المثل قدیمی، دیدن، همان باور کردن است. اگر بتوان 
عملکرد محصول را نمایش داد، احتمال برطرف کردن تردید و افزایش 

باور در پیام فروش، فزونی می گیرد. 

برندینگ با 6 راهکار مؤثر

همواره ایجاد یک ش��رکت جدید با ریسک و تردیدهای بسیاری 
همراه اس��ت. علت اصلی این امر هم در عدم قطعیت افراد نس��بت 
به واکنش بازار اس��ت. اگرچه با توجه به بازار به ش��دت متغیر حال 
حاضر نمی توان در رابطه با هیچ موضوعی با قطعیت س��خن گفت، 
ب��ا این حال در این رابط��ه راهکارهایی وجود دارد که با رعایت آنها 
می توانی��د ریس��ک کاری را کاهش داده و مس��یر موفقیت خود را 
هموارت��ر س��ازید. از جمله م��واردی که برای تمامی ش��رکت ها از 
اهمیت بس��یار باالیی برخوردار اس��ت اینکه بتوانند برند خود را به 
خوبی مطرح کنند که این امر خود تأثیر بس��زایی در موفقیت های 
آتی آنها خواهد داش��ت. در همین راستا و در ادامه به بررسی شش 

راهکار موجود در این رابطه خواهیم پرداخت. 
1- ایمیل ارسال کنید

از جمل��ه امکانات رایگانی که در اختیار ش��ما ق��رار دارد، امکان 
ارسال ایمیل به مخاطبان است. امروزه با رشد تکنولوژی بسیاری از 
کارها با سهولت قابل انجام است که در راستای موفقیت الزم است 
ای��ن فناوری ها را مورد توجه قرار دهید. اگرچه امروزه ش��بکه های 
اجتماعی محبوبیت بس��یاری پیدا کرده اند، با این حال توجه داشته 
باش��ید که ایمیل از س��ابقه بیش��تری برخوردار بوده و به علت این 
امر که محوریت کار آن روی ارس��ال پیام است، هواس مخاطب به 
مراتب بهتر متوجه پیام ش��ما خواهد بود. با این حال در این رابطه 
نباید صرفا پیامی تبلیغاتی ارسال کنید. این گونه موارد معموال مورد 
توجه قرار نگرفت��ه و در صورت تکرار مخاطب را آزار خواهد داد. با 
این حال ارسال مطالب آموزشی مرتب با حوزه کاری خود و مواردی 
که می تواند برای مخاطب مفید باش��د، به خوبی مخاطب را با برند 
شما درگیر خواهد کرد. این امر در ایجاد تصویر خوب در ذهن آنها 
نقش کلیدی دارد و خود راهکاری مهم در راس��تای ارتقای جایگاه 

برند محسوب می شود. 
۲- داستان هایی در راستای استراتژی محتوای خود داشته باشید 
بدون ش��ک داس��تان ها در افراد تأثیر عمیق��ی می گذارد و ذهن 
آنها را به خوب��ی درگیر می کند. در صورتی که بتوانید برای هریک 
از محصوالت خود داس��تانی را بی��ان کنید، مخاطب به خوبی با آن 
ارتب��اط برقرار ک��رده و به خرید آن ترغیب خواهد ش��د. به همین  
دلیل اس��ت که در بس��یاری از کلیپ های تبلیغاتی افراد در تاش 
برای روایت داس��تانی حول محور برند و محصول خود هس��تند. با 
این حال الزم اس��ت که در این بخش تعریفی از اس��تراتژی محتوا 
ارائه دهیم. درواقع ای��ن امر بیانگر برنامه ریزی برای تولید، توزیع و 
مدیریت محتوای مفید و کاربردی بوده و باعث می شود تا اطاعاتی 
هوش��مندانه و کاما حرفه ای در اختیار مخاط��ب قرار گیرد. برای 
مثال یک شرکت تولید اسباب بازی می تواند با داستان سراییی برای 
هری��ک از محصوالت خود، مخاطب را به وجد آورده و از این طریق 

برند خود را مشهور سازد. 
3- وبالگ نویسی را جدی بگیرید 

درواقع ش��ما نیازمند یک پایگاه داده قدرتمند و به روز هس��تید 
ت��ا مخاط��ب تمامی اطاعات الزم را در رابطه با برند و کس��ب وکار 
ش��ما به دست آورد. توجه داش��ته باشید به هر میزانی که اطاعات 
بیش��تری را در اختی��ار مخاطب خود قرار دهید، ب��ه همان میزان 
احتم��ال تبدیل آنها به مش��تری افزایش پیدا خواه��د کرد. با این 
حال توجه داش��ته باش��ید که شما براساس نوش��ته های خود مورد 
قضاوت قرار خواهید گرفت، به همین دلیل ضروری اس��ت تا نسبت 

به درستی محتویات ارسالی اطمینان الزم را به دست آورید. 

۴- حضوری فعال در شبکه های اجتماعی داشته باشید 
در این رابطه الزم است توجه خود را به شبکه هایی معطوف کنید 
که در بازار هدف شما از بیشترین حجم استقبال برخوردارند. توجه 
داش��ته باشید که امروزه افراد به صورت روزانه و برای ساعاتی زمان 
خود را در ش��بکه های اجتماعی مختلف سپری می کنند که این امر 

آن را به مکانی فوق العاده برای امور تبلیغاتی تبدیل کرده است. 
5- ارائه تخفیف های ویژه برای مشتریان 

در واق��ع ش��ما بای��د هم��واره دلیلی را ب��رای ی��ادآوری خود به 
صورت روزانه داش��ته باشید. از جمله موارد مهم در این رابطه ارائه 
تخفیف های ویژه برای افراد اس��ت که این امر مشوق بازدید روزانه 
خواهد بود. توجه داشته باشید که این اقدام شما باید به نحوی باشد 
که میان مشتریان جدید و با سابقه تفاوت هایی وجود داشته باشد تا 

افراد به ماندگاری تمایل پیدا کنند. 
6- مسابقاتی را برگزار کنید 

در راس��تای ایجاد پیوندی قوی میان خود و مشتریان، الزم است 
ت��ا اقداماتی را صورت دهید که آنها را بیش��تر با ش��ما درگیر کند. 
از جمل��ه م��وارد مفید در ای��ن رابطه برگزاری مس��ابقات مرتبط با 
حوزه کاری شماس��ت. ب��رای مثال در صورتی ک��ه در زمینه تولید 
کنس��ول های بازی فعالیت دارید، می توانید مسابقاتی را برگزار و با 

این کار افراد بیشتری را با محصول خود آشنا کنید.
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ام��روزه ش��مار هرچه بیش��تری از کارمن��دان و مس��ئول های بخش 
استخدام در حال جایگزینی ارزش های مبتنی بر مهارت به جای مدرک 
صرف هس��تند. مدیرعامل برن��د IMB، جینی ُرِمتی اخی��را اظهارنظر 
 IMB جالبی پیرامون این موضوع داشته است: »امروزه کسب شغل در
الزاما نیازمند مدرک دانش��گاهی نیست«. همچنین جف وینر به عنوان 
مدیرعامل لینکدین نیز عقیده ای مش��ابه ُرِمتی دارد: »آنچه بیش��تر از 
همه اهمیت دارد، توانایی های مرتبط با کار اس��ت«. پرس��ش اصلی در 
اینج��ا تأثیر گرایش به ترجیح مهارت به م��درک روی صنعت بازاریابی 

است. به راستی این الگو چه پیامدهایی به همراه خواهد داشت؟ 
اداره آم��ار کارگری )BLS(  در طبقه بندی مش��اغل کارمندان حوزه 
بازاریاب��ی را به عن��وان دارنده امنیت ش��غلی باال و رش��د ۱۳درصدی 
موقعیت شغلی ش��ان تا سال 2022 )از ابتدای 20۱2( دسته بندی کرده 
اس��ت. اگر نگاهی به فهرس��ت نیازمندی ها در حوزه استخدام بازاریابی 
بیندازیم، اغلب آگهی ها با چنین عبارتی مهارت مورد نیازش��ان را بیان 
می کنن��د: »دارای م��درک بازاریابی یا مهارت های مرتب��ط.« این بدان 
معناس��ت که ش��ما برای فعالیت به عن��وان یک بازاری��اب باید مدرک 
دانش��گاهی این رش��ته یا مهارت مرتبط را دارا باشید. باتوجه به تأکید 
بر توانایی و مهارت های مرتبط یک پرسش اساسی مطرح می شود: چرا 

اصا باید مدرک بازاریابی بگیریم؟ 
بی تردید در طراحی و اجرای یک دوره آموزش��ی در دانشگاه ها زمان، 
تاش و برنامه منطقی فراوانی دخالت دارند. دانشگاه راتجرز در این مورد 
زمان طراحی دوره های آموزشی را بین شش تا یک سال برآورد می کند. 
به عاوه هنگام طراحی دوره های آموزشی باید سطح های مختلف را نیز 
مدنظر داش��ت. به این ترتیب برای یک کاس بازاریابی باید سطح های 
مقدماتی، میانه و پیشرفته را در نظر گرفت. همه اینها به معنای نیاز به 
منابع مادی و انسانی فراوان اشاره دارند. چنین نیازمندی هایی در زمینه 
راه اندازی کاس های آموزش��ی بازاریابی باعث عقب ماندن دانشگاه ها از 
سرعت تحول در دنیای بازاریابی می شود. در ادامه این مقاله به بررسی 
چهار مثال مناسب از زمینه هایی که دانشگاه ها از دنیای بازاریابی عقب 

مانده اند، خواهیم پرداخت. 
1- شبکه های اجتماعی

در چند س��ال گذش��ته ش��بکه های اجتماعی به س��رعت نور توسعه 
یافته اند. در این میان حتی برترین بازاریاب ها نیز به س��ختی در تاش 
برای ش��ناخت و هماهنگی با تحوالت جدید دنیای شبکه های اجتماعی 
هستند. براین اساس درحالی که بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی 
یکی از ترم های اصلی و جذاب در دانشگاه هاست، در پایان دوره آموزشی 

به احتمال زیاد شبکه های اجتماعی به طور کلی تغییر خواهند کرد. 
به عنوان نمونه ای از س��رعت تغییر دنیای شبکه های اجتماعی اجازه 
دهید ویدئوهای زنده یا اس��توری را در نظر بگیریم. فیس بوک در سال 
20۱۶ به مانند اینستاگرام سرویس ویدئوهای زنده را ارائه کرد. بی تردید 
آن زم��ان تحولی عظی��م در عرصه تبلیغات به وج��ود آمد. از این پس 
بازاریاب ها امکان برقراری ارتباطی وس��یع با مخاطب های ش��ان آن هم 
از طریق ش��بکه اینترنت را پیدا کرده بودند. پس از این ماجرا در پایان 
سال 20۱۶ سرویس اس��توری نیز با تقلید از اسنپ چت در اینستاگرام 
ظاهر شد. درحالی که اس��نپ چت پیش از اینستاگرام سرویس استوری 

را راه ان��دازی کرده بود، اما در عرض کمتر از یک س��ال اینس��تاگرام به 
آمار میانگین 250 میلیون بازدید از استوری های مختلف در پلتفرم اش 
دست یافت. به این ترتیب روند رشد اسنپ چت از ۱۷درصد به 5درصد 

کاهش یافت. 
یک مثال چالش برانگیز دیگر مربوط به آپدیت ۱۸ فوریه اس��نپ چت 
است. پس از آنکه نسخه جدید اسنپ چت با تغییرات عجیب روانه بازار 
ش��د، بسیاری از کاربران نس��بت به این پلتفرم دلسرد شدند. در نتیجه 
ح��دود ۱.2 میلیون کاربر با این ش��بکه اجتماع��ی قدیمی خداحافظی 
کردند. با این حال حضور گس��ترده س��لبریتی ها در اسنپ چت در کنار 
امکانات گس��ترده این پلتفرم برای ارائه ویدئوهای آناین موجب بهبود 
اوضاع این ش��بکه شده است. بی تردید تغییرات فراوان در طول دو سال 
گذش��ته اسنپ چت را بیش از سایر پلتفرم ها تحت تأثیر قرار داده است، 
ب��ا این حال هنوز هم این ش��بکه یک��ی از پراقبال تری��ن نمونه ها میان 

کاربران به حساب می آید. 
باتوج��ه به تغییرات گس��ترده ای که در دنیای ش��بکه های اجتماعی 
روی می دهد، بررس��ی و مهارت افزای��ی پیرامون آنها در یک دوره کوتاه 
آموزشی دشوار به نظر می رسد. براین اساس در این زمینه گوی سبقت 

از دوره های آموزشی دانشگاهی ربوده شده است. 
۲- بازاریابی تأثیرگذاری

بازاریابی تأثیرگذاری مطمئنا مفهوم جدیدی نیس��ت. برهمین اساس 
در دانش��گاه ها نیز دوره های مختلفی برای تدریس این الگو از بازاریابی 
وج��ود دارد. به مانند س��ایر بخش ه��ای بازاریابی در عرص��ه بازاریابی 
تأثیرگذاری نیز تغییرات ش��دید در بازه زمانی کوتاه روی می دهد. نینا 
اوجدا، مدیرعامل و موس��س برن��دPrete، در این م��ورد توضیح قابل 
توجهی دارد: »امروزه بیشتر مشتریان نسل جدید هنگام مواجهه با یک 
برند به س��ابقه آن در زمینه بازاریابی و تبلیغات توجه می کنند. در این 
میان نیز تنها ۳درصد از آنها از رس��انه های ارتباط جمعی س��نتی مانند 
تلویزی��ون و رادیو برای آگاهی از محتوای برند موردنظر و تصمیم گیری 
اس��تفاده جانبی می کنند«. در این می��ان بازاریابی تأثیرگذاری به مثابه 
راهکار جلب نگاه مخاطب نس��ل جدید به حس��اب می آید. این ش��یوه 
از بازاریاب��ی مبتن��ی بر اس��تفاده از یک ش��خصیت تأثیرگ��ذار )مانند 

سلبریتی ها( به منظور افزایش جذابیت آگهی هاست. 
در زمینه الگوی بازاریابی تأثیرگذاری باید نهایت دقت را به کار بست. 
در حقیقت دقت در بنای رابطه ای مناسب و پایدار میان برند و مخاطب 
از مهم ترین بخش های این ش��یوه به حس��اب می آید. در عین حال باید 
روی نقاط جذاب و موردپسند مشتریان برندمان نیز بیش از پیش تأکید 
کنیم. بی تردید چنین مهارتی در س��الن همایش های دانش��گاه یا تاالر 

دفاع قابل کسب نیست. 
3- هماهنگی با کاربران موبایلی و جست وجوی صوتی

براس��اس مطالعه مرکز SimilarWeb روی ۷۷میلیون وب س��ایت 
5۶درصد کاربران از گوش��ی های هوش��مند برای دسترسی به محتوای 
اینترنت��ی اس��تفاده می کنن��د. در این میان یکی از پنج جس��ت وجوی 
برتر در گوش��ی های هوشمند را جس��ت وجوی صوتی تشکیل می دهد. 
به عوان مثال جس��ت وجو از طریق س��رویس »س��یری« اپ��ل یکی از 
محبوب ترین گزینه های در جست وجوی صوتی قلمداد می شود. در کنار 
این ابزار قدرتمند اپل، الکس��ا و گوگل هوم نیز کیفیت قابل توجهی را 
ارائ��ه داده اند. نکته قابل فهم از دل تغییرات مهم در عرصه اس��تفاده از 
موبای��ل ضرورت هماهنگی بازاریاب ها با این نیاز جدید کاربران اس��ت. 

ب��ه این ترتیب عصر تمرکز بازاریاب��ی روی تبلیغات مخصوص موبایل و 
هماهنگ با جست وجوی صوتی فرا رسیده است. اظهارنظر کارشناس ها 
و بازاریاب ه��ای حرفه ای از تفاوت چش��مگیر فضای بازاریابی موبایلی با 
س��ایر عرصه ها حکایت دارد. براین اساس یادگیری تکنیک های فعالیت 
در چنین زمین ناش��ناخته ای در طول ی��ک دوره آموزش عالی چندان 
مطابق با واقعیت به نظر نمی رس��د. جاس��تین ش��او به عن��وان یکی از 
مدیران عالی رتبه آژان��س تبلیغاتی One & Zero نکات مهمی را در 
این زمینه بیان می کند: »برندها به منظور انتقال پیام شان برای مخطب 
نیازمند توجه به تجربه مش��تری هستند. در این زمینه عاوه بر نگاه به 
فرآیند جلب توجه مخاطب باید نس��بت به ویژگی هایی که محصول مان 

را خاص می کند نیز آگاهی کامل داشته باشیم.« 
۴- بهینه سازی موتور جست وجوگر

در دانش��گاه های مختل��ف دوره های گس��ترده ای پیرامون ش��یوه 
بهینه س��ازی موتورهای جس��ت وجوگر یا هم��ان SEO وجود دارد. 
اگرچ��ه بی تردید چنین موضوعی در ح��وزه بازاریابی با اختاف یکی 
از پیچیده تری��ن و پرتحول تری��ن بخش ه��ای ممکن اس��ت، برهمین 
اس��اس تعجبی ندارد که محتوای تدریس��ی این دوره های آموزش��ی 
بعضا ب��ا واقعیت جاری در عرصه تبلیغات اختاف بس��یاری داش��ته 
باش��ند. به عاوه بحث بهینه س��ازی محتوای بازاریاب��ی با موتورهای 
جس��ت وجوگر ی��ک فرآیند طوالنی مدت اس��ت، بنابرای��ن نباید آن 
را کن��دوکاوی کوتاه مدت در پش��ت میزه��ای کاس قلمداد کرد. به 
عنوان مثال آشنایی با کاربرد آمارهای تحلیل گوگل در فرآیند واقعی 
بازاریابی امری کاما متفاوت با تجربه های نظری کاس های آموزشی 
دانشگاه هاس��ت. حتی فیس بوک نیز امروزه دو اب��زار تحلیل مجزا به 
کاربران ارائه می کند: چش��م انداز و مدیری��ت تبلیغات. هرکدام از این 
ابزاره��ا به صورت کاما مس��تقل عمل می کنند. برهمین اس��اس هر 
بازاریابی نیازمند س��نخ متفاوتی از دانش و مهارت پیرامون هرکدام از 
آنهاست. دن پالمر به عنوان کسی که صاحب استارتاپ های جاه طلبانه  
و دارای مدرک بازاریابی اس��ت )البته بعدها از کس��ب چنین مدرکی 
اظهار پش��یمانی کرد(، چنین استدالل می کند: »کاس های بازاریابی 
مانند دوره پزش��کی اس��ت که در تمام مدت آن به بیان ویژگی های 
بیمارس��تان و نحوه کارکرد آن پرداخته ش��ود. در این میان اگر نحوه 
تش��خصی بیماری ها و درمان آنها به دانشجو منتقل نشود، تقریبا آن 

دوره بی فایده خواهد بود.« 
آیا افول دانشگاه در کوتاه مدت تغییراتی به همراه دارد؟ 

در دنیای پرس��رعت کنونی دوره های آموزش��ی دانشگاه ها می توانند 
در چش��م بر هم زدنی از تحوالت جدید عقب بمانند. آیا چنین نکته ای 
ب��ه معنای ناکارآمدی مدارک عالی تحصیلی در زمینه بازاریابی اس��ت؟ 
بی ش��ک پاس��خ به چنین پرسشی دش��وار خواهد بود. با این حال نسل 
ج��وان امروزی و نوجوان های فعلی به س��رعت در حال جس��ت وجوی 
راهکاره��ای جایگزین برای تحصیات عالی هس��تند. ب��ه عنوان مثال 
دوره های آموزش ش��خصی آنای��ن یکی از این راهکاره��ای جایگزین 
محسوب می ش��ود. همچنین برخی از دانشگاه ها نیز به سوی دوره های 
فش��رده و کم هزینه تری روی آورده اند. به ای��ن ترتیب اصول پایه ای در 
ع��رض زمان کوتاهی به داوطلب منتقل می ش��ود. با این حال به عنوان 
ی��ک بازاریاب بهترین راهکار ب��رای هماهنگی با آخرین تغییرات دنیای 

بازاریابی تمرین های واقعی و مداوم در طول روز است. 
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5 اقدامی که روی فروش محصول شما تأثیر 
مستقیم خواهد داشت

بدون تردید هدف اصلی هر شرکتی فروش محصوالت خود است 
و ای��ن موضوع  باعث می ش��ود ت��ا برند مذکور بتوان��د در بازار خود 
باق��ی بماند. با این حال این موضوع  به س��ادگی ص��ورت نگرفته و 
باتوجه به خارج شدن بازار از حالت انحصاری چند شرکت و حضور 
رقبای متعدد،  بس��یار دشوار شده اس��ت. به همین خاطر الزم است 
ت��ا در ای��ن زمینه کاما هوش��مندانه عمل کنید. در ای��ن زمینه از 
جمله اقداماتی که می تواند کاما مؤثر باش��د این است که نگاهی به 
کمپین های موفق سایر برندها داشته باشید. این موضوع  به عملکرد 
ش��ما چارچوبی درس��ت خواهد بخش��ید که تضمین  موفقیت شما 
خواه��د بود. درواقع ای��ن مقاله حاصل تماش��ای ۶۶ تبلیغ تاریخی 
جهان بوده و حاوی نکات ارزشمندی در راستای موفقیت در زمینه 
فروش بهتر محصوالت اس��ت. جالب اس��ت بدانید که در این رابطه 
تنها هزینه  کردن معیار اصلی نیست و بسیاری از موارد موجود تنها 
خاقیت خوبی را ارائه کرده اند. همچنین توجه داش��ته باش��ید که 
میزان تبلیغات کاما باید با نیاز ش��ما متناس��ب باشد. در واقع این 
موضوع  که صرفا تبلیغاتی گسترده داشته باشید، نمی تواند موفقیت 
را برای شما به ارمغان آورد. مثال بارز این موضوع  شرکت اپل است 
ک��ه به رغم تبلیغات نه چندان زیاد )در مقایس��ه با س��ایر برندهای 
فع��ال در این حوزه( برای چندمین س��ال پیاپی جایگاه نخس��ت را 
حفظ کرده اس��ت. در همین راس��تا و در ادامه به بررسی پنج اقدام 

مؤثر در این رابطه خواهیم پرداخت
1- داستانی واقعی را در رابطه با محصوالت خود بیان کنید 

اگرچ��ه برخی ب��ر این باور هس��تند که هدف بای��د صرفا فروش 
محصول باش��د و در این مس��یر ه��ر اقدامی ضروری اس��ت، با این 
حال واقعیت این اس��ت که هدف شما باید حفظ مشتری باشد و نه 
صرفا فروش محصول تنها برای یک بار. این موضوع  بس��یار مهمی 
اس��ت که باید مورد توجه قرار گیرد. در واقع ش��رکت ش��ما نیاز به 
آم��وزش همگانی خصوصا برای فروش��ندگان دارد تا عملکرد مورد 
نظر را از خود ارائه دهند. در این زمینه توصیه می شود تا تمرکزتان 
را روی ویژگی ه��ای مثب��ت محصوالت تان ق��رار دهید و با مخاطب 
صادق باش��ید. این موضوع  تأثیر به مراتب بیش��تری بر وی خواهد 
گذاش��ت. درواقع این موضوع  یک واقعیت اس��ت که هیچ محصولی 
کامل نیس��ت، با این حال تاش های ش��ما برای بهب��ود و صداقت 
کاری شماس��ت که تفاوت ها را رقم خواهد زد. نکته دیگری که باید 
در این زمینه مورد توجه قرار دهید این است که تبلیغات شما باید 
توس��ط تیمی حرفه ای صورت گیرد تا نتیجه فوق العاده ای به همراه 

داشته باشد. 
۲- اقدامات جدید را با توجه به خصوصیات جامعه هدف 

صورت دهید 
اگرچه تنوع بخش��ی به کارها از جمله مواردی اس��ت که می تواند 
یکنواختی را از بین ببرد، با این حال این موضوع  الزم است تا کاما 
 LIFE با توجه به خصوصیات جامعه ش��ما باش��د. برای مثال برند
SAVERS در اقدام��ی نوین تم جدیدی از نوش��یدنی را روانه بازار 
کرد که در س��طح ملی با شکس��تی جدی مواجه ش��د و شرکت را 
در ش��رایطی بحران��ی قرار داد. علت وقوع ای��ن موضوع  نیز در عدم 
توجه به آزمایش های آن بوده است. در واقع تمامی افرادی که برای 
امتح��ان کردن طعم این نوش��یدنی مراجعه کردن��د، همگی از یک 
منطقه بوده و این موضوع  باعث ش��د تا نتایج حالتی جامع نداش��ته 
باش��د و تنها در منطقه مذکور با اس��تقبال خوب مواجه ش��ود. در 
همین راس��تا بسیار مهم است که اقدامات جدید تحت آزمایش قرار 
گرفته و جامعه آماری شما نیز با توجه به سطح گستردگی محدوده 

توزیع محصول باشد. 
3- کاری را انجام دهید که سایرین در رابطه با آن هیچگونه 

اقدامی صورت نداده اند
توجه ما در این قسمت متوجه برند خاق نایک است. درواقع این 
برند موفق شد با انجام کارهای متداول به نحوی متفاوت، خود را در 
بازار مطرح س��ازد. از جمله اقدام های متفاوت این شرکت این بوده 
اس��ت که آنها اقدام به عقد قرارداد مادام العمر با س��تارگان مشهور 
کرده و با این اقدام طرفداران آنها را به مشتریان خود تبدیل کردند. 
این موضوع  در حالی بود که س��ایر برنده��ای فعال در زمینه تولید 
پوش��اک ورزشی، هرس��اله بهترین ها را هدف قرار می دانند که این 
تنوع بی��ش از حد مخاطب را گیج می  کرد و باعث می ش��د نتوانند 

ارتباط الزم را با مدل های تبلیغاتی برقرار کنند. 
۴- میزان فروش به مشتریان وفادار خود را افزایش دهید 

با ظهور دو برند نوش��یدنی کوکاکوال و پپس��ی ب��ه یکباره میزان 
فروش ش��یر در آمریکا با کاهشی چشمگیر مواجه شد. درواقع دیگر 
این نوشیدنی جذابیتی برای مخاطب نداشته و همین موضوع  باعث 
ش��د تا آنها به س��راغ پدیده جدیدی بروند. این باعث ش��د تا اداره 
لبنیات ملی در اندیش��ه تبلیغ بیش��تر محصوالت خود باش��د که با 
شکایت مواجه شد. همین موضوع  باعث شد تا آنها به فکر سیاستی 
جدید بیفتند و به جای آنکه به دنبال مشتری جدید باشند، با ارائه 
تخفیفات��ی، میزان فروش خود را به مش��تریان قدیمی و ثابت خود 
افزایش دادند. ای��ن موضوع  وضعیت را از حالت بحران خارج کرد و 

باعث شد از ورشکستگی رهایی یابند. 
5- شکست های خود را سریعا برطرف کنید

در واقع الزم اس��ت تا ش��ما در مواجهه با شکس��ت های مختلف 
تنها به دنبال خارج کردن س��ریع خود باش��ید و این موضوع  به این 
معناست که شما اجازه اشتباه به خود و سایر اعضای تیم شرکت را 
داده، با این حال به جای بهانه تراش��ی علت را بیابید و سریعا شکاف 
به وجود آمده را برطرف کنید. بسیاری از مدیران سیاست هایی کلی 
را ب��رای خود تعیی��ن می کنند و تحت هیچ ش��رایطی از آنها خارج 
نمی ش��وند که این موضوع  با توجه به روند بس��یار تغییر پذیر بازار، 
نمی تواند موفقیت را برای ش��ما به همراه داشته باشد. توجه داشته 
باش��ید که شکس��ت های ش��ما در صورتی که طوالنی مدت شوند، 
مش��تریان را  نس��بت به ش��ما بی اعتماد خواهند کرد، با این حال 

توانایی رسیدگی سریع می تواند به مزیت شما تبدیل شود. 
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کارگاهفروش به بهانه چرخش به سوی مهارت افزایی به جای مدرک گرایی

بازاریابی چگونه دانشگاه را محو کرد؟ 
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روش هایی برای ساخت تیمی مناسب و حرفه ای

چنانچه امس��ال برای اولین بار قص��د کارآفرینی دارید، نیمه دوم 
س��ال 20۱۸ فرصتی عالی برای ش��روع کار و س��اخت یک تجارت 
موف��ق خواهد ب��ود. اکنون و با توج��ه به این مس��ئله و با توجه به 
متغیرها و معیارها، شما باید تیمی متشکل از افراد خبره و حرفه ای 

در اختیار داشته باشید تا به راحتی به اهداف تان دست یابید. 
ش��ما هم اکنون در جایگاهی قرار دارید که باید با ساخت یک تیم 
حرفه ای و با بهره گیری از کمک اعضای آن، به رشد و توسعه تجارت 
خ��ود بپردازید و ماقات با افراد صحیح و ش��رکت در همایش های 
صنعتی تنها راه انجام این کار نیس��ت. الزم به ذکر اس��ت که نباید 
س��اخت یک تیم را مانند استخدام های رسمی نیرو در نظر بگیریم. 
این کار در حوزه مدیریت منابع انسانی قرار نمی گیرد و شما باید به 
صورت داوطلبانه و صحیح، با افراد واجد شرایط ارتباط برقرار کنید. 
به همین دلیل ما پنج ابزار برای س��اخت یک تیم عالی، پرانرژی 
و باانگی��زه را در اختی��ار ش��ما ق��رار خواهیم داد تا ب��ه این ترتیب 
کس��ب وکار خود را به سمت قله های موفقیت هدایت کنید. در نظر 
داشته باشید که این نکات به نحوه رفتار با کارمندان و خانواده هیچ 

اشاره ای نخواهند داشت و همچنین نکات مصاحبه نیز نیستند. 
تس��لط بر هنر: استخدام کنندگان س��نتی، روند استخدام اعضای 
تیم را صرفا به عنوان راهی برای کسب درآمد بیشتر و یک فعالیت 
یکنواخت در نظر می گیرند، ولی اکنون س��اخت تیم یک هنر است، 
زیرا شما باید سایق و عایق افراد مختلف را با استفاده از روش های 
خاقانه تحلیل و بررس��ی کنید. به یاد داشته باشید که تجارت شما 
)کارآفرینی( تنها رویای ش��ما نیست، شما باید این رؤیا را با اعضای 
تیم خود به اش��تراک بگذارید. در صورتی ک��ه این اتفاق رخ ندهد، 

ابتدا روی رویای خود کار کنید و سپس تیم خود را بسازید. 
اس��تفاده از قانون جاذبه: زمانی که با اعضای احتمالی تیم ماقات 
می کنید، احس��اس و اهداف خود را حتم��ا با آنها در میان بگذارید. 
لیس��تی از مش��کات حقیقی دنی��ا را در اختیار آنها ق��رار دهید و 
راه حل های خود یا مش��کاتی را که به دس��ت ش��ما حل ش��ده اند 

توضیح دهید. 
بازخ��ورد آنه��ا را در رابطه با هدف و مس��یر خ��ود دریافت کنید 
و س��پس میزان عاقه آنها را بس��نجید. چنانچه واجد شرایط الزم 
بودند، پس از پیروی از این رویکرد، آنها را به تیم خود اضافه کنید. 
در اینجا نکته اصلی، تبدیل اعضای تیم به کارآفرینان ذاتی است تا 
به این ترتیب آنها نیز در حرکت و تاش جهت دس��تیابی به اهداف 

مشارکت داشته باشند. 

ارتب��اط برقرار کنید: در زم��ان ماقات با اعض��ای احتمالی تیم، 
همیش��ه ارتباطی مؤث��ر برقرار کنی��د؛ حت��ی کوچک ترین اهداف 
تجارت ش��ما نی��ز باید ارائه ش��وند. همچنین آنها نی��ز باید در این 
گفت وگو مشارکت داشته باشند. مهارت های آنها را )مجددا از طریق 

گفت وگو( ارزیابی کنید و به هیچ عنوان آنها را متقاعد نکنید. 
اعضای تیم باید به صورت داوطلبانه ش��رایط حضور در تیم و کار 
با شما را بپذیرند. در این حالت، آنها با اختیار و میل خود وارد تیم 
خواهند ش��د. انتق��ادات و نظرات را بپذیرید؛ از ش��نیدن جواب رد 

ناامید نشوید؛ شروع گفت وگو کلید موفقیت است. 
تس��لط بر هنر تقس��یم کار منصفان��ه: پس از اس��تخدام اعضای 
مناسب با ویژگی ها و استعدادهای متنوع، اکنون باید به تقسیم کار 
به صورت عادالنه و مساوی در میان اعضای تیم بپردازید. در صورت 
ام��کان، از کنترل و مدیریت تمام م��وارد و جزییات تیم خودداری 
کنی��د؛ وظایف را طبق مهارت افراد و نه س��ابقه کاری که در رزومه 

شخص به آن اشاره شده است، تقسیم و توزیع کنید. 
در صورت امکان، به جای وظایف روتین و خس��ته کننده، وظایف 
چالش برانگیز ارائه کنید تا به این ترتیب امکان ارزیابی سطح مهارت 
و قدرت اعضای تیم فراهم ش��ود. البته پیش از انجام چنین کاری، 
ش��ما باید از س��طح مهارت خود )ب��ه عنوان یک رهب��ر کارآفرین( 
مطمئن باش��ید. تقس��یم صحیح کار باعث ایجاد مش��ارکت در تیم 

خواهد شد و اعضا به صورت ناگهانی تیم را ترک نخواهند کرد. 
رشته ای نامرئی ببافید: ایجاد انگیزه کافی نیست؛ شما باید روحیه 
همکاری و مش��ارکت را در تیم تقویت کنید؛ شرکت های کوچک و 
حتی شرکت های بزرگ و بین المللی، از مشاوران و کارشناسان برای 

ایجاد روحیه و انگیزه کمک می گیرند. 
جلس��ات گفت وگو و تبادل نظر: جلس��ات توفان مغزی، جلساتی 
هس��تند که ش��رکت های بین الملل��ی در طی آن با کارشناس��ان و 
مشاوران حرفه ای به بحث و تبادل نظر می پردازند. زمانی که ساخت 
تیم به اتمام رس��ید، تمام افراد را در جریان تصمیمات اتخاذ ش��ده 
ق��رار دهید؛ امکان مش��ارکت را فراهم کنید و س��پس ب��ا ارزیابی، 
هم��کاری را به باالترین س��طح ممکن برس��انید. زمانی که مردم در 
روند کار دخالت دارند، به ص��ورت طبیعی عملکرد بهتری نیز ارائه 

خواهند کرد. 
entrepreneur :منبع
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از جمله ماک های مهم هر تیم باشگاهی، وضعیت اقتصادی و میزان 
سودآوری آنهاست که در این مقاله به معرفی ۱0 باشگاه سودآور جهان 

در سال 20۱۸ خواهیم پرداخت. 
1- منچستر یونایتد
کشور: انگلستان 

سال تأسیس: 1878
سود کسب شده در سال ۲۰18: 676.3 میلیون دالر

اگرچ��ه بعد از رفتن س��ر الکس فرگوس��ن این تیم موفق به کس��ب 
عناوین خاصی نش��ده اس��ت، با این حال قراردادهای مالی فوق العاده و 
وجود اسپانس��رهایی نظیر برند ش��ورلت، باعث شده است تا این تیم با 
وجود به پایان رساندن فصل خود در جایگاه دوم لیگ، بتواند بیشترین 

سود را در مقایسه با سایر تیم ها به دست آورد. 
۲- رئال مادرید 

کشور: اسپانیا
سال تأسیس: 19۰۲

سود کسب شده در سال ۲۰18: 67۴.6 میلیون دالر
کهکش��انی ها به رغم نمایش ناامید کننده در جام های داخلی، موفق به 
کس��ب مهم ترین عنوان باش��گاهی )لیگ قهرمانان( برای سومین سال 
متوالی ش��دند. همین امر در کنار حضور فوق ستاره ای مانند کریستیانو 
رونالدو باعث ش��ده اس��ت تا امس��ال نیز عملکرد تجاری رئال درخشان 

باشد. 
3- بارسلونا

کشور: اسپانیا
سال تأسیس: 1899

سود کسب شده در سال ۲۰18: 6۴8.3 میلیون دالر
بارس��لونا را باید موفق ترین تیم در ۱0 س��ال گذشته دانست، با این 
حال آنها فصل را با مش��کاتی نظیر ش��وک فسخ قرارداد نیمار توسط 
باش��گاه متمول پاری س��ن ژرمن و شکست س��نگین از رقیب دیرینه 
خود )رئال مادرید( ش��روع کردند. با این حال آنها تحت رهبری مربی 
جدید خود، در نهایت توانس��تند تمامی جام های داخلی را به دس��ت 
آورند. وجود فوق س��تاره آرژانتینی )لیونل مس��ی( نی��ز در این رابطه 
تأثیر بس��زایی داش��ته اس��ت. با این حال ذکر این نکته ضروری است 
که 200 میلیون پرداخت ش��ده برای نیمار در این لیست مدنظر قرار 

نگرفته شده است. 

۴- بایرن مونیخ
کشور: آلمان

سال تأسیس: 19۰۰
سود کسب شده در سال ۲۰18: 578.8 میلیون دالر

بایرن همواره تیمی اس��ت که خریدهای هنگفتی نداشته، با این حال 
عملکرد فوق العاده ای را هر ساله از خود نشان می دهد.  سال گذشته آنها 
شروعی کابوس وار داش��تند، با این حال با بازگشت مربی افسانه ای آنها 
)یوب هنکس( که موفق ش��ده بود برای ش��ان سه گانه را به دست آورد، 
ش��رایط کاما تغییر کرد و در نهایت فصل را با عنوان قهرمانی لیگ به 
پایان رساندند. حضور در نیمه نهایی لیگ قهرمانان و فینال جام حذفی 

نیز از دیگر افتخارات فصل گذشته آنهاست. 
5- منچسترسیتی

کشور: انگلیس
سال تأسیس: 188۰

سود کسب شده در سال ۲۰18: 5۲7.7 میلیون دالر
درواق��ع تاریخ این تیم به دو بخش تبدیل می ش��ود، قبل از ش��یخ و 
منصور و بعد از آن که باعث شد تا این تیم از باشگاهی معمولی به یکی 
از ابرقدرت های فوتبال جهان تبدیل ش��ود. این تیم تحت مربیگری پپ 
گواردیوال و با صرف هزینه های کان موفق ش��د عنوان قهرمانی لیگ را 
به دست آورد. با این حال پیش بینی ها حاکی از آن است که این تیم در 
صورت رسیدن به فینال لیگ قهرمانان و ادامه روند رو به رشد اقتصادی 

بتواند خود را در بین سه تیم برتر مطرح نماید. 
6- آرسنال

کشور: انگلیس
سال تأسیس: 1886

سود کسب شده در سال ۲۰18: ۴87.6 میلیون دالر
این تیم موفق ش��د برای سومین سال پیاپی عنوان قهرمانی جام حذفی 
را به دست آورد. با این حال عدم راهیابی آنها به لیگ قهرمانان فصل آینده 
عاملی است که بدون شک باعث نزول آنها در لیست سال بعد خواهد شد. 

7- پاری سن ژرمن
کشور: انگلیس

سال تأسیس: 197۰
سود کسب شده در سال ۲۰18: ۴86.۲میلیون دالر

تنها تیم فرانس��وی حاضر در لیست رویکردی مشابه منچستر سیتی 
داشته و با وارد شدن ناصر الخلیفی و سرمایه گذاری های کان وی، این 
تیم به تک غول لیگ فرانس��ه و از قدرت های فوتبال جهان تبدیل شده 
است. آنها سال گذشته رکورد نقل و انتقاالت را جابه جا و با رقم نجومی 

200 میلیون نیمار را از بارسلونا خریداری کردند. با توجه به قدرت مالی 
فوق العاده این تیم، پیش بینی می شود بتواند در سال های آینده نیز روند 

رو به رشد خود را حفظ کند.
8- چلسی

کشور: انگلیس
سال تأسیس: 19۰5

سود کسب شده در سال ۲۰18: ۴۲8 میلیون دالر
مدافع عنوان قهرمانی لیگ در سال گذشته، امسال را به بدترین شکل 
ممک��ن آغاز کرد و همین امر باعث ش��د تا آنها نتوانند مجوز حضور در 
لی��گ قهرمانان فصل آتی را دریافت کنند. ب��ا این حال قرارداد تجاری 
جدید آنها با برند کابارو باعث ش��ده اس��ت تا بتوانند در جایگاه هشتم 

لیست قرار گیرند. 
9- لیورپول

کشور: انگلیس
سال تأسیس: 189۲

سود کسب شده در سال ۲۰18: ۴۲۴.۲ 
حضور مربی صاحب س��بک و خوش��فکر، یورگن کل��وپ در این تیم 
را باید نقطه ش��روع مجدد این تیم دانس��ت. آنها برخ��اف انتظارات با 
عملک��ردی خیره کننده موفق ش��دند به فینال لیگ قهرمانان برس��ند. 
همین تحول بی نظیر خود باعث توجه برندهای مختلف به این باش��گاه 
و کس��ب سود فوق العاده شده اس��ت. حضور پدیده سال گذشته محمد 
صاح نیز خود از دیگر مزیت های تجاری این تیم محس��وب می ش��ود. 
پیش بینی ها حاکی از آن است که این تیم سال آینده جایگاه به مراتب 

بهتری را بتواند به دست آورد. 
1۰-یوونتوس
کشور: ایتالیا

سال تأسیس: 1897
سود کسب شده در سال ۲۰18: ۴۰5.7 میلیون دالر

اگرچه در س��ال های اخیر تیم های ایتالیایی با افتی محسوس مواجه 
شده اند، با این حال یوونتوس کاما استثنا بوده و در چند سال گذشته 
قدرت اول ایتالیا محس��وب می شود. آنها امسال نیز برای ششمین سال 
پیاپی موفق به کس��ب جام های داخلی خود ش��ده و در لیگ قهرمانان 
نیز تا مراحل باالی این مس��ابقات، حضوری قدرتمند داش��ته اند. با این 
حال حق پخش پایین در این کش��ور در کنار فعالیت نه چندان مطلوب 
تجاری آنها باعث ش��ده است تا جایگاه آخر لیست به این تیم اختصاص 

یابد. 
businessinsider :منبع
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اخبار

اصفهان - قاسـم اسد- معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از برگزاري هزار 
رویداد در قالب ۱2 عنوان برنامه به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر 
در محات و مناطق شهر اصفهان خبر دارد.  به گزارش اداره ارتباطات 
رسانه اي شهرداري اصفهان، مرتضی رشیدی در نشست خبری تشریح 
برنامه های ش��هرداری اصفهان در هفته مبارزه با مواد مخدر ) 5 تا ۱2 
تی��ر ماه( افزود: این رویدادها در قالب یک هزار برنامه کوچک و بزرگ 
در سطح ش��هر اصفهان برنامه ریزي شده و طي یک ماه اجرا خواهد 
شد چراکه این برنامه ها فقط براي هفته مبارزه با مواد مخدر نبوده و 
فراتر از آن دیده شده است.  وي با اشاره به این که اعتیاد به مواد مخدر 
از اصلی ترین معضات اجتماعي است، تأکید کرد: بدون شک، تبعات 
ناش��ي از این آسیب، دامن گیر شهرها مي ش��ود و از این رو مدیریت 
شهري، با اجراي این برنامه ها سعي در آگاه سازي، آموزش و فرهنگ 
سازي جامعه دارد.  وي با بیان این که معاونت اجتماعي شهرداري در 
هفت��ه مبارزه با مواد مخدر برنامه هایی را در نظر گرفته اس��ت، اذعان 
داش��ت: این برنامه ها طي تعامل با نهادها و س��ازمان هاي مردم نهاد 
فعال در حوزه پیشگیری از اعتیاد تدوین شده است.  معاون اجتماعی 
و مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان اظهار داش��ت: ایجاد کمپین های تبلیغات��ی و بهره گیری از 
ظرفیت تبلیغاتي ش��هرداری در راستاي افزایش آگاهی های عمومی، 
اجرای ویژه برنامه هایی در راس��تای آموزش ش��هروندان با قالب های 

ش��اد و متنوع در محل باغ غدیر و باغ نور، برگزاری مانورهای شهری، 
طراحی و برگزاری ُجنگ های محله ای و منطقه ای و افتتاح نمایشگاه 
عرضه محصوالت بهبود یافتگان از جمله برنامه های این هفته خواهد 
بود.   رییس اداره اجتماعي معاونت اجتماعی و مشارکت هاي شهرداری 
اصفهان نیز در ادامه این نشست با بیان این که از ظرفیت ۱40 کانون 
سامت محات در زمینه پیشگیري از آسیب هاي اجتماعي استفاده 
مي ش��ود، تصریح کرد: همه مناطق و محات ش��هر در تیر ماه سال 
جاري آموزش هاي پیش��گیرانه و پیشگیري از اعتیاد خواهند داشت 
اما برخي کانون هاي سامت و فرهنگسراها به طور مستمر و در طول 
سال، در خصوص این موضوع فعالیت و برنامه هاي آموزشي ارایه مي 
دهند.   مس��عود مهدویان تاکید کرد: برنامه هاي تفریحي و جشنواره 
هاي فرهنگي و ورزشي در محات آسیب پذیر به صورت ویژه برگزار 

مي ش��ود.  گفتني است؛ تبلیغات شهري با محوریت ۸ مولفه خانواده 
محور با استفاده از ۳00 تابلوي شهروندي، پل هاي عابر پیاده و غیره، 
ویژه برنامه باغ نور، غرفه هاي مش��اوره فردي و گروهي، غرفه معاونت 
پیشگیري بهزیستي، سمن هاي اجتماعي در قالب ویژه برنامه محات، 
مانور شهري به همراه فضا سازي هاي نمادین، پرفرمنس، فرم سازي 
انساني و ماکت، ارائه سیر نمایشگاه " باورهاي غلط در خصوص اعتیاد" 
در مناطق ۱5 گانه شهرداري،نمایشگاه عرضه محصوالت بهبود یافتگان 
اعتیاد در مناطق ۳،۸ و ۹،همایش پیاده روي ویژه بهبود یافتگان اعتیاد 
با همکاري معاونت ورزشي، اجراي نمایش خیاباني با موضوع پیشگیري 
از اعتیاد در س��طح شهر و برگزاري ویژه برنامه "با من حرف بزن" به 
همراه نمایشگاه هاي جنبي  از جمله برنامه هاي شهرداري اصفهان در 

هفته مبارزه با مواد مخدر است.

قم- خبرنگار فرصت امروز- رئیس شورای شهر اسامی قم بابیان 
اینکه محدوده هزار هکتار کوه خضر)ع( در آینده یکی از بس��ترهای 
تفریحی و فرهنگی و گردش��گری ویژه قم خواهد بود، گفت: بودجه 
بسیار خوبی در شورا برای این پروژه در نظر گرفته شده تا پروژه قطب 
مهم فرهنگی و تفریحی برای شهر قم باشد. به گزارش روابط عمومی 
شهرداری قم، عبداهلل جالی در جمع مردم منطقه چهار قم در مسجد 
حضرت محمد رس��ول اهلل)ص( در بلوار شهید کریمی، با بیان اینکه 
طبق مصوبه شورای اسامی شهر قم از احداث مساجد هیچ عوارضی 
دریافت نمی شود، اظهار کرد: برای حمایت از مساجد تا ۸0 مترمربع 
از فضای ویژه کانون فرهنگی و بس��یج نیز عوارض دریافت نمی شود 
اما متولیان مساجد انتظار دارند برای فضاهای غیر همچون واحدهای 

مسکونی و... نیز عوارض دریافت نشود.رئیس شورای شهر اسامی قم 
در ادامه سخنان خود با بیان اینکه شهرداری پروژه ویژه ای در محدوده 

کوه خضر نبی)ع( در نظر گرفته است، تصریح کرد: از بوستان کوثر در 
میدان مفید و باغ پرندگان، تا کوه خضر و کوه دوبرادران طرح جامعی 
در حوزه فرهنگی، تفریحی و فضای سبز آماده شده که در حال اجرا 
است. جالی بابیان اینکه محدوده هزار هکتار کوه خضر در آینده یکی 
از بسترهای تفریحی و فرهنگی و گردشگری ویژه قم خواهد بود، گفت: 
بودجه بسیار خوبی در شورا برای این پروژه در نظر گرفته شده تا پروژه 
قطب مهم فرهنگی و تفریحی برای شهر قم باشد.وی با اشاره به برخی 
درخواست های مردمی در خصوص اختصاص مسیر اتوبوس  و تاکسی 
برای مسیرهای ش��هری، اظهار کرد: ما به طور آزمایشی برای برخی 
مسیرهای مد نظر مردم اتوبوس و تاکسی اختصاص دادیم اما متاسفانه 

استقبال مردمی بسیار اندک بوده است.

کرج- خبرنگار فرصت امروز- سرپرست شهرداری کرج با اشاره 
به آغاز عملیات بازس��ازی بافت های فرسوده در کرج، گفت: بازسازی 
و نوسازی بافت های فرسوده اولویت مجموعه مدیریت شهری است.  
محمدرضا احمدی نژاد در جلس��ه س��تاد باز آفرینی ش��هری که با 
حضور اس��تاندار البرز در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، 
با اش��اره به اینکه در حال حاضر ۷۸5 هکتار مس��احت شهر کرج را 
بافت های فرسوده تش��کیل می دهد، اظهار کرد: این رقم 4 درصد 
کل مساحت کرج را شامل می شود. وی با بیان اینکه اهداف اساسی 
نوسازی و بهسازی بافت های قدیمی و فرسوده ی شهرها، توسعه و 
بهبود وضعیت محیط زندگی برای شهروندان است، افزود: بهسازی 

و نوس��ازی بافت های فرسوده، قدیمی و ناکارآمد یکی از مهم ترین 
و اساس��ی ترین اقدامات مجموعه مدیریت شهری به شمار می رود.  

سرپرست شهرداری کرج با تاکید بر اینکه طبق ارزیابی های صورت 
گرفته بس��یاری از مناطق ش��هری کرج به س��بب وجود بافت های 
فرسوده باید نوسازی و بهسازی شود، اضافه کرد: ۸5 واحد مسکونی 
در محل��ه مصباح کرج به عنوان یک��ی از قدیمی ترین محات این 
کانشهر درصدد اخذ پروانه بهسازی و نوسازی هستند. احمدی نژاد 
با بیان اینکه توافق الزم برای اجرای طرح مذکور با سرمایه گذار و با 
راهبری ش��هرداری صورت گرفته است، تاکید کرد: گسل های فعال 
در اس��تان البرز زنگ خطری بالقوه برای بافت های فروسده شهری و 
روستایی به شمار می آید که باید در اسرع وقت اقدامات الزم در این 

خصوص مورد توجه دستگاه های مربوطه قرار گیرد.

اهواز - شبنم قجاوند- ش��هردار اهواز از تاش ها و همکاری 
مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای خوزستان در راه اندازی فاز اول 
پروژه تقاطع چند سطحی شهید بندر تشکر و قدردانی کرد. منصور 
کتانباف در لوح تقدیر اهدایی خود به محمود دش��ت بزرگ آورده 
اس��ت: برادر گرامی همت بلند و تاش های ارزنده و دلسوزانه شما 
در راه اندازی پروژه بزرگ تقاطع چند س��طحی شهید بندر که هم 

اکنون فاز اول آن در مرحله بهره برداری قرار گرفته، گواهی بر توجه 
و توانمندیتان در عرصه خدمت رس��انی است.ما با وجود بزرگواران 
و افتخار آفرینانی چون ش��ما که دغدغه خدمت دارید و از هرگونه 
هم��کاری دریغ نمی ورزید برخود می بالی��م، تاش هایتان را ارج 
م��ی نهیم و این لوح را به پاس همراهی و وجود گرانقدرتان تقدیم 

حضورتان می نماییم.

ساری - دهقان - مهدی عبوری در بازدید از پروژه نیروگاه زباله 
س��وز با اش��اره به نصب تجهیزات این نیروگاه گفت: فرآیند تجهیز 
کارگاه جهت نصب تجهیزات توس��ط کارشناسان چینی در دست 
اقدام اس��ت به گزارش خبرنگار مازن��دران و به نقل روابط عمومی 
و امور بین الملل ش��هرداری س��اری ، مهدی عبوری شهردار مرکز 
استان به همراه کارشناسان چینی از پروژه  نیروگاه زباله سوز بازدید 
ک��رد. وی در این بازدید بر پیگیری روزانه و فعالیت ش��بانه روزی 
تا زمان اتمام این پروژه تاکید نموده و اظهار داش��ت: کارشناس��ان 
چین��ی در حال تجهیز کارگاه و نصب تجهیزات این نیروگاه بوده و 
پیگیری های روزانه بر روند اجرای آن عملیاتی خواهد شد. عبوری 
در ادامه به جذب اعتبار الزم برای این پروژه اش��اره نموده و افزود: 

اعتبارات دولتی برای اتمام نیروگاه زباله سوز تامین گردیده و مطابق 
زمانبندی مش��خص شده اجرایی خواهد ش��د. این مسئول ،  طی 
دستوری به معاونت فنی و عمرانی در زمینه روند اجرایی این پروژه  

گفت: این معاونت نسبت به هماهنگی های الزم برای  افزودن تیم 
های عملیاتی توسط مجری نیروگاه 450 تنی زباله سوز ساری در 
سه ش��یفت کاری ، برنامه ریزی  برای س��اخت دودکش فلزی در 
کارگاه مستقل  ، پوش��ش دیوار و سقف سوله بویلرهای نیروگاه با 
ورق فلزی  و اتمام فوندانس��یون های تجهیزات در س��وله بویلرها   
اقدام نماید. شهردار ساری روند پیشرفت پروژه را مطلوب دانست و 
ادامه داد: پیمانکار ، ناظر و مس��ئوالن پروژه بصورت شبانه روزی تا 

اتمام آن فعالیت خواهندکرد.
ش��ایان ذکر اس��ت با نصب دوربین مدار بس��ته در محل اجرای 
نیروگاه زباله سوز، شهردار ساری از دفتر کار خود نیز بر روند اجرایی 

پروزه نظارت خواهد نمود.

 رشـت- مهناز نوبری - با گذشت ۹۳ روز از بهار امسال توزیع 
انواع فرآورده های نفتی در اس��تان با ۹5/۱0درصد افزایش نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته به 4۳4 میلیون و ۸۸۸ هزار لیتر رسید . با 
میانگین مصرف روزانه سه میلیون و ۳02 هزار لیتر بنزین در سه ماه 
ابتدای سال .  ۳0۷ میلیون و ۷0 هزار لیتر بنزین مصرف شد که این 
این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۳/۱۹درصد افزایش را نشان 
می دهد . گفتنی است افزایش تردد مسافران و ازدیاد تعداد ماشین 
های منطقه آزاد انزلی در تعطیات پیاپی خرداد ماه از جمله دالیل 
عمده افزایش مصرف بنزین درسه ماه بهارامسال است  .  همچنین 
دراین مدت مصرف ۱2 میلیون و ۹۳۷ هزار لیتر فرآورده نفت سفید 
حاکی از افزایش 45/44درصدی این فرآورده نسبت به مدت مشابه 

س��ال گذشته است که استفاده نفت سفید برای بخش کشاورزی از 
دالیل اصلی این افزایش مصرف است .دربازده زمانی یاد شده مصرف 
نفتگاز غیرنیروگاهی ۹۶ میلیون و ۷۱۶ هزار لیتر بوده که از کاهش 

۸۷/۱0درصدی مصرف آن نسبت به مدت مشابه پارسال حکایت دارد.
مصرف گاز مایع )LPG  ( اس��تان گیان درس��ه ماهه ابتدای سال 
۱2 هزار و ۹۸۱ تن بوده و در قیاس با مدت مش��ابه س��ال پیش 2 
درصد کاهش داشته که تحت پوشش قرار گرفتن خانوارها به شبکه 
گازرسانی از عوامل کاهش مصرف این فرآورده است . همچنین در این 
مدت ۸2 میلیون و ۳۹۶ هزار و ۱0۹ مترمکعبcng  )گاز فش��رده 
طبیعی( به خودروهای دوگانه سوز استان نیز تزریق شد . از مجموع 
۶۷ میلیون و 550 هزار لیتر نفتگاز نیروگاهی توزیع شده در استان  
4۳ میلیون و ۸۸۳ هزار لیتر به نیروگاه س��یکل ترکیبی رشت ، 2۱ 
میلیون و ۸۳۷ هزار لیتر به نیروگاه پره سر و یک میلیون و ۸۳۳ هزار 

لیتر نفتگاز به نیروگاه لوشان ارسال گردید . 

 اجراي هزار رویداد در قالب 1۲ عنوان برنامه با موضوع مبارزه 
با مواد مخدر در محالت و مناطق شهر اصفهان

رئیس شورای شهر اسالمی قم؛

پروژه هزار هکتاری کوه خضر قطب مهم فرهنگی و تفریحی قم می شود

احمدی نژاد؛ 

785 هکتار از مساحت شهر کرج "فرسوده" است

 تقدیر شهردار اهواز از مدیرعامل 
شرکت برق منطقه ای خوزستان

شهردار ساری دربازدید از پروژه نیروگاه زباله سوز تاکید کرد : 

پیگیری روزانه و فعالیت شبانه روزی برای اتمام پروژه نیروگاه زباله سوز

در 93 روز از بهار امسال ؛ 

بیش از ۴3۴ میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی در استان گیالن توزیع شد 

بازدید شهردار قزوین و مدیرکل دیوان محاسبات استان از پروژه سافاری پارک
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- صالح صادق پور، مدیرکل دیوان محاسبات استان قزوین و هیأت همراه به اتفاق علی صفری، 
شهردار، معاونان و مدیران شهری قزوین از دهکده طبیعت بوستان باراجین و پروژه سافاری پارک بازدید کردند. به گزارش اداره روابط 
عمومی و امور بین الملل شهرداری قزوین؛ در این بازدید مدیرکل دیوان محاسبات استان قزوین و هیأت همراه از جایگاه های حیوانات 
اهلی و وحشی شامل پرندگان، خزندگان، حیوانات اهلی، گوشت خواران و ... بازدید کردند و در جریان نوع نگهداری و حفاظت از 
آنان قرار گرفتند. در این گزارش آمده است؛ در این بازدید همچنین مدیران از پروژه در حال احداث سافاری پارک بوستان باراجین 
نیز بازدید کردند و در خصوص روند پیشرفت این پروژه توسط مدیران شهری توضیحاتی ارائه شد. بر اساس این گزارش؛ همزیستی 
مسالمت آمیز حیوانات در کنار یکدیگر و حضور آنها در محیطی بهداشتی و عاری از هرگونه آلودگی از نکات قابل توجه بازدید از 
دهکده طبیعت بود. بنابراین گزارش؛ پروژه سافاری پارک نیز که به منظور احترام به حیات وحش، آزادسازی حیوانات در دل طبیعت 

مطابق با غریزه آنان و توسعه صنعت توریسم و گردشگری در حال احداث است، از پیشرفت قابل قبولی برخوردار بود

برگزاری نشست هم اندیشی با انجمن صنفی جایگاهداران استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- باهدف ارتقا کیفیت خدمات به مصرف کنندگان بعنوان یکی از مطالبات حوق شهروندی، 
جلسه مشترکی با حضور مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان و انجمن صنفی جایگاهداران استان برگزار شد.به 
گزارش روابط عمومی در این نشست مدیر عامل و اعضا هیات مدیره انجمن صنفی ، ضمن تبریک انتصاب به مدیر منطقه، آمادگی 
همه جانبه کلیه اعضا را جهت ارایه خدمات با کیفیت به مصرف کنندگان اعام و برنامه اقدام مشترک را باتوجه به ظرفیتهای استانی 
مورد تاکید قرار داد.بر پایه این گزارش عیسی افتخاری، مدیر منطقه نیز با اذعان به اهمیت استان گلستان بعنوان یکی از قطبهای 
مهم گردشگری کشور، رسالت مشترک مجاری عرضه بعنوان پیشخوان خدمات سوخترسانی مستقیم به عموم مردم و شرکت را در 
دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری برشمرده و برایند این تعامل سازنده را دستیابی به منافع مشترک تلقی نمود.در ادامه این نشست 
طرفین وضع موجود و مطلوب مجاری عرضه را مورد بحث و بررسی قرار داده و خواستار استمرار چنین نشستهایی در آینده شدند.
گفتنی است شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان با دارا بودن ۷2 باب جایگاه عرضه فراورده های مایع و 5۹ باب 
جایگاه CNG روزانه بطور متوسط ۱ میلیون و ۳00 هزازر لیتر بنزین ، 5۸0 هزار لیتر نفتگاز و ۶50 هزار متر مکعب گاز طبیعی 

فشرده )CNG( را از طریق این مجاری عرضه در استان توزیع می نماید.

 1۰۰ روز طنین گرم امداد و نجات جمعیت هالل احمر گلستان 
در فصل گرم تابستانی آغاز شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هال احمر گلستان از آغاز طرح امداد و نجات تابستانه 
جمعیت هال احمر گلستان از 24 خرداد لغایت ۳۱ شهریور سال جاری خبر داد. سید رحیم میرکریمی گفت: جمعیت هال احمر 
استان گلستان همه ساله برای ارائه خدمات امداد ونجات و کمک های اولیه و ارائه خدمات اجتماعی برای تسکین آالم آسیب  دیدگان، 
اقدام به تشکیل طرح های امداد و نجات از قبیل زمستانه، نوروزی و همچنین تابستانه می کند.به گزارش روابط عمومی جمعیت هال 
احمر گلستان؛سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هال احمر گلستان از آغاز طرح امداد و نجات تابستانه جمعیت هال احمر 
گلستان از 24 خرداد لغایت ۳۱ شهریور سال جاری خبر داد.سید رحیم میرکریمی گفت: جمعیت هال احمر استان گلستان همه 
ساله برای ارائه خدمات امداد ونجات و کمک های اولیه و ارائه خدمات اجتماعی برای تسکین آالم آسیب  دیدگان، اقدام به تشکیل 
طرح های امداد و نجات از قبیل زمستانه، نوروزی و همچنین تابستانه می کند.سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هال احمر 
گلستان تصریح کرد: جمعیت هال احمر همه ساله با استقرار پست های ثابت و سیار در قالب طرح ملی امداد و نجات تابستانه با 
بکارگیری تجهیزات و امکانات امداد و نجات مانند آمبوالنس ،خودروی نجات، بالگرد، تیم های آنست، تیم های کوهستان ، ساحلی و 
نیروهای عملیاتی به منظور اجرای سریع عملیات های نجات و امدادرسانی در محدوده عملیاتی پایگاه ها اقدام می کند.میرکریمی افزود 
: طرح ملی امداد و نجات تابستانه در سال ۱۳۹۷ تا ۳۱ شهرویر ماه سال جاری اجرا می شود.وی در ادامه گفت: در طول این طرح 
۳۳پایگاه ثابت، پست موقت، مرکز امدادی با ظرفیت بکارگیری ۹4 نفر از داوطلبین و پرسنل جمعیت درهر شبانه روز با امکاناتی 
از قبیل بیش از۳0 دستگاه آمبوالنس، خودروهای امدادی، بالگرد آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشند.میرکریمی اظهار 
داشت: به هنگام بروز حوادث، ندای امداد ۱۱2 جمعیت هال احمر و کلیه مراکز پاسخگویی به حوادث در سطح استان آماده ارائه 

خدمات به کلیه هموطنان می باشد.

بازدید گشت مشترک از جایگاه های عرضه سوخت مایع شهرستان های استان ایالم
ایالم- هدی منصوری- رئیس اداره اندازه شناسی اوزان و مقیاسها استاندارد ایام گفت: در راستای حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان بازرسی مشترک از جایگاه های عرضه سوخت مایع در  استان ایام در حال اجرا است. مجتبی پالیزبان با اعام این مطلب 
افزود: گشت ها ی مشترک  و بازرسی از جایگاه های عرضه سوخت مایع سطح استان با حضور کارشناسان این اداره کل به اتفاق 
کارشناسان شرکت پخش ملی فراوردهای نفتی ایام به منظور بازرسی، کنترل کمی وکیفی نازل های عرضه سوخت مایع وعدداکتان، 
موادافزودنی وکالیبراسیون این نازل ها در شهرستان آبدانان با توجه به درخواست شورای محترم شهر این شهرستان در حال اجرا می 
باشد. رئیس اداره اندازه شناسی اوزان و مقیاسها استاندارد ایام گفت: نظارت مستمر بر جایگاه ها و مجاری عرضه فرآورده های نفتی 
نقش مهمی در تحقق سوخت رسانی مطلوب و جلب رضایتمندی مردم دارد و این موضوع دراین اداره کل بعنوان ماموریتی مهم تلقی 
می شود. پالیزبان لزوم استانداردسازی مستمر نازل های فعال بر لزوم کنترل کمیت فرآورده تحویلی اشاره کرد و گفت : اداره اندازه 
شناسی واوزان ومقیاس های این اداره کل و نماینده شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان با در اختیار داشتن چک لیست 
مربوطه،  در طول سال در جایگاه ها و مجاری عرضه حضورداشته است وسیستم مکانیکی انتقال و تحویل سوخت و شمارنده آن را 
با استفاده از پیمانه معیار  استاندارد نمونه گیری و مطابقت می کند و بعد از اطمینان از صحت عملکرد نازل تلمبه نسبت به پلمپ 

مجدد و نصب برچسب بازدید اقدام می نمایند.

برگزاری دوره آموزشی وسایل نقلیه امدادی در شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان
اهواز- شبنم قجاوند- دوره آموزشی یک روزه وسایل نقلیه امدادی در شرکت نفت و 
گاز مسجدسلیمان برگزار شد .  این دوره توسط اداره بهداشت ، ایمنی و محیط زیست و 
با مشارکت و همکاری پلیس راهور و با تشریح سرفصل های آموزش و فرهنگ ترافیک – 
اصاح هندسی و راه با حضور پرسنل ترابری و رانندگان بخش های مختلف برگزار گردید 
.  غامحسین جودکی رییس پلیس راهور مسجدسلیمان مدرس این کارگاه آموزشی با 
عنوان اینکه رانندگی یک رفتار است که با آموزش های مستمر می توان این رفتار را بهینه 
کرد اظهار داشت : آموزش را باید از کوچکترین واحدهای اجتماعی پایه گذاری و شروع کرد تا فرد از سنین پایه به فرا گیری صحیح این 
رفتار بپردازد .  وی افزود :  هزینه کردن جهت فرهنگ سازی و انتقال صحیح آموزش های رانندگی یک سرمایه گذاری موثر و مطمئن 
است که در دراز مدت اثر خود را نمایان می کند از این رو الزم است در این بخش توجه جدی نموده و با درک اینکه انتقال پیام های 
آموزشی به کلیه ی سطوح اجتماعی دارای اهمیت است باید با همکاری دستگاه های مختلف این فرهنگ نهادینه شود .  وی در ادامه 
به تشریح علل حوادث جاده ای و نقش رانندگان ، وسایل نقلیه ، راه ها و عایم ارتباطی آنها پرداخت و راه اصاح و کاهش حوادث جاده 
ای را عاوه بر استاندارد سازی راهها و افزایش کیفیت خودروهای تولیدی در ارتقای سطح آموزش و اجرای قوانین و مقررات عنوان کرد . 

طی حکمی از سوی دکتر سید عباس موسوی رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران  : 
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان آمل منصوب شد

ساری -  دهقان -  طی حکمی از سوی دکتر سید عباس موسوی رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دکتر فرامرز اکبری به 
عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان آمل منصوب شد. در متن این حکم آمده است:با عنایت به تعهد، دانش، تجربه و 
حسن سابقه ای که دارید و به پیشنهاد کمیته انتخاب مدیران دانشگاه به موجب این اباغ جنابعالی را با حفظ سمت فعلی و ردیف 
حقوقي به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان آمل  منصوب مي نمایم. امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام 

شایسته وظایف با رعایت اصول قانون مداري، اعتدال گرایي و منشور اخاقي دولت تدبیر و امید همواره موفق باشید.
همچنین دکتر موسوی از خدمات دکتر  حمزه قاسمی ،  در زمان تصدی مسئولیت فوق قدردانی کرد.

مدیر ستاد دیه استان درمدیرکل بانک مهر اقتصاد مطرح کرد:
 1۲5 زندانی جرائم غیرعمد استان بوشهر چشم انتظار آزادی است

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: به مناسبت هفته گرامیداشت قوه قضاییه عبدالرحیم دشمن زیاری – مدیرکل بانک مهر اقتصاد 
استان بوشهر- به همراه روسای دوایر با سید اسماعیل موسوی مدیر عامل ستاد دیه استان بوشهر دیدار کردند. در این دیدار صمیمانه 
دشمن زیاری – مدیرکل بانک مهر اقتصاد استان- ضمن تبریک به مناسبت هفته گرامیداشت قوه قضاییه، گزارشی از فعالیت های 
بانک در سال گذشته در راستای پرداخت تسهیات و اشتغال زایی ارائه داد. وی  همچنین از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی که این 
بانک برای خدمت به مردم انجام داد، سخن گفت و افزود: یکی از اقدامات صورت گرفته توسط این بانک، کاشت ۱۸0 هکتار درخت  در 
زمین های بایر خوزستان برای جلوگیری از پدیده شوم ریزه گردها است که امروز یکی ازدغدغه همه ماست و زندگی مردم این استان 
و بوشهر را با مشکل مواجه  کرده است. دشمن زیاری در ادامه، فعالیت های  فرهنگی و برگزاری نخستین همایش بانکداری اسامی با 
حضور روحانیون و ائمه جمعه  در استان و شهرستان های را از دیگر برنامه بانک مهر اقتصاد عنوان کرد. سید اسماعیل موسوی- مدیر 
عامل ستاد دیه استان بوشهر - ضمن تشکر و حضور مدیرکل و معاونان ایشان در این دیدار، فعالیتهای صورت گرفته بانک مهراقتصاد  
در زمینه های اجتماعی و فرهنگی را بسیار موثر دانست و بیان کرد: خوشحالیم که این بانک عاوه بر فعالیت اقتصادی در زمینه های 

مختلف که از دغدغه مردم بوده  ورود کرده و خوش درخشیده است. 

چهار شنبه
6 تیر 1397
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محرک های اصلی رهبری عالی عبارتند از: عاقه، آگاهی 
از خ��ود و مهم ترین ویژگی، دلس��وزی. رهبری مؤثر تحت 
ش��رایط نامناس��ب مانند تخریب ش��خصیت افراد، دروغ، 
خواسته های نابجا، ایجاد حس ناامیدی، فریب، ایجاد ترس 
یا مدیریت تک تک حرکات، به نتیجه مطلوبی دس��ت پیدا 
نخواه��د کرد. این نیروه��ای منفی باعث اس��تعفای افراد، 
کاهش بهره وری و انگیزه و ایجاد فضایی منفی و مخرب در 

محیط کاری خواهند شد. 
رهب��ران، برای دس��تیابی به تعال��ی، باید ب��ا مهربانی و 
دلس��وزی باع��ث افزایش انگی��زه، درک و دانش کارمندان 
خود شوند. دلسوزی مهم ترین نکته است. دلسوزی با درک 
زندگی از طریق تجربه و دیدگاه سایر افراد آغاز خواهد شد. 
با وجود دلس��وزی، حالت تدافع��ی از بین رفته و پدیده ای 
مثبت جایگزین آن می شود. دلسوزی باعث باز شدن درها، 
ناب��ودی گمراهی و آرامش ذهن و قلب می ش��ود. زمانی که 
م��ردم از حال��ت تدافعی خود خ��ارج می ش��وند، بهترین 
فرصت برای رهبر دلسوز فراهم خواهد شد تا با استفاده از 
روش های خاقانه خود مش��کات را برطرف کرده و راه را 
برای افزایش بهره وری و دستیابی به موفقیت هموار سازد. 
هم اکنون به هفت ویژگی رهبران دلسوز خواهیم پرداخت. 

1. یادگیری
رهبران دلس��وز می دانن��د که همواره اف��راد داناتری نیز 
در محی��ط کار و جامعه وجود دارن��د و می توانند با کمک 
ایده ه��ا و تفک��رات ای��ن اف��راد و تقویت مه��ارت و دانش 
خود، به رهبرانی شایس��ته تر تبدیل ش��وند. زمانی که رهبر 
خ��ود را داناترین فرد جمع بدان��د، به هیچ عنوان ایده های 
جدی��د را نخواهد پذیرفت و تصور خواهند کرد که س��ایر 
افراد شایس��تگی و صاحی��ت تصمیم گیری و اظهار نظر را 
ندارند. این ذهنیت یک رهبر دلسوز نیست. رهبری نیازمند 
یادگیری است. رهبری یعنی اش��تباهات، یادگیری، رشد، 
صبر، اس��تقامت و در نهایت دس��تیابی به اهداف. رهبران 
دلس��وز با این ذهنیت که همراه با رش��د تیم رشد خواهند 
ک��رد، با کمال میل نظرات و ایده های جدید را می ش��نوند 

و می پذیرند. 
۲. حذف موانع

رهبران دلس��وز هر روز در کنار تیم به تاش و کوش��ش 
می پردازند و با کمک یکدیگر و حل مش��کات و مس��ائل، 

بهره وری را افزایش می دهند و قراردادهایی سرنوشت س��از 
منعق��د می کنن��د. حذف موان��ع، فعالیتی دوطرفه اس��ت. 
رهب��ران باید الگوهای عاطفی درونی تم��ام اعضای تیم را 
درک کنن��د. چه الگوی��ی باعث توقف کار می ش��ود و چه 
الگوی��ی آنها را به موفقیت خواهد رس��اند؟ رهبران باید در 
کن��ار اعضای تیم با اف��کار منفی مبارزه کنن��د و با ایجاد 
الگوه��ای ذهنی جدید، مس��یر موفقیت را هموار س��ازند. 
زمانی که اعضای تیم دائم��اً به موفقیت فکر کنند، رهبران 
می توانند با آغاز روند نابودی موانع خارجی در کنار اعضای 

تیم، به قراردادهای سرنوشت ساز بپردازند. 
زمانی ک��ه ارائه مانع از س��وی اعضای تیم متوقف ش��ود، 

وظیفه رهبر خیلی زود به سرانجام خواهد رسید. 
3. تأثیر

رهبران دلس��وز دائما به کارمن��دان خود کمک می کنند 
و خودخواه��ی در تیم تحت هدایت آنه��ا جایی ندارد، در 
نتیجه حرص و طمع نیز از بین خواهد رفت. این رهبران با 
رویکردی سخاوتمندانه به دنبال درک نیازهای اعضای تیم 
خواهن��د بود و ضعف ها و کمبودها را در اولویت های بعدی 
قرار می دهند. رهبران دلس��وز بدبین نیستند. آنها با کمال 
میل از چالش ها اس��تقبال خواهند کرد. این رویکرد باعث 

ایجاد انرژی و انگیزه در تیم خواهد شد. 
موفقیت برای این رهبران به معنای دس��تیابی به ثروت 
یا ش��هرت نیست، زیرا آنها به دنبال مفاهیمی بسیار باالتر، 
مانند س��امت روانی و ش��ادی کارمندان، هس��تند. رهبر 
دلس��وز به دنبال درک مردم است و می داند که این درک، 
دریچه ای به سمت تأثیرگذاری و هدایت افراد خواهد بود. 

۴. استانداردها
رهبران دلس��وز برای اخاقیات ارزش بسیار زیادی قائل 
هس��تند. این رهب��ران اخاق مدار از اعض��ای تیم خود نیز 
چنین انتظاری خواهند داش��ت. موفقیت بر پایه اخاقیات 
بنا خواهد شد. این رهبران همواره به دنبال کمال هستند. 
برخی اعضای تیم شاید به حضور در چنین محیطی عادت 
نداشته باش��ند به همین دلیل رهبران دلسوز، برای انتقال 
انگیزه ب��ه چنین افرادی، همواره بهتری��ن عملکرد را ارائه 
خواهند کرد. با این کار اعتماد اعضای جدید و مردد جلب 

شده و اعتماد به نفس آنها نیز افزایش خواهد یافت. 
این رهبران از کارمن��دان خود انتظار بهترین عملکرد را 
خواهند داش��ت؛ به همین دلیل، اس��تانداردهایی با سطح 
باال ولی قابل دسترسی تعیین خواهند کرد. چنانچه انتظار 

کیفیت داش��ته باش��ید، عملکرد تیم نیز به صورت طبیعی 
افزایش خواهد یافت. 

5. تأثیرگذاری
رهبران دلس��وز ب��ه دنبال قدرت نیس��تند. آنه��ا تقاضا 
نمی کنند و همواره به دنبال تشویق کارمندان خود هستند. 
آنها اعضای تیم را هدایت، تش��ویق و حمایت می کنند تا با 
استفاده از مهارت ها، استعدادها، دانش، عاقه و انرژی خود 
و همچنین مش��ارکت س��ایرین، به اهداف متعالی شرکت 
دست یابند.  هدف نهایی این رهبران، بهبود کیفیت زندگی 
مردم اس��ت. رهبران دلسوز از قدرت برای هدایت افراد در 
مس��یر کشف قدرت خود اس��تفاده می کنند. آنها موفقیت 

خود را در موفقیت و رشد کارمندان خود می بینند. 
6. عالقه

رهبران دلسوز می دانند که افراد باانگیزه به دنبال کمال 
و مشارکت در فعالیت های معنادار و تأثیرگذار هستند. این 
رهبران برای احس��اس و تجربه ای که تیم به دست خواهد 
آورد ارزش بسیار زیادی قائل اند. آنها همواره تیم را به ارائه 

بهترین عملکرد خود تشویق می کنند. 
رهبران باید به افرادی ک��ه قادر به ایجاد انگیزه و عاقه 
در خود نیس��تند کمک کنند. این رهب��ران اعضای تیم را 
تشویق خواهند کرد که هر وظیفه و مسئولیت را صرف نظر 
از میزان اهمیت آن، با عشق و عاقه ای فراوان به سرانجام 
برس��انند. رهبران دلسوز قدرتمند هس��تند، زیرا می دانند 
ک��ه موفقیت تنها با تعهد و تاش به دس��ت خواهد آمد و 
می دانن��د که هیچ قدرتی باالتر از قدرت فردی که کاری را 

با عشق و عاقه قلبی انجام می دهد، نیست. 
7. تیم

رهبران دلس��وز می دانند که موفقی��ت در کار و زندگی 
شخصی به تنهایی به دست نخواهد آمد. کمال نیازمند یک 
تاش جمعی )در تیم، ش��رکت، جامعه یا کل کشور( است. 
تی��م برای موفقیت به رهبری نیاز خواهد داش��ت که اعضا 
را به خصوص در شرایط خطرناک، هدایت و تقویت کند. 

تیم های رهبران دلسوز مانند یک خانواده به کار و تاش 
می پردازند. آنها زمینه را برای موفقیت تیم فراهم می سازند 
و از رش��د و درخش��ش تک تک اعضای تی��م لذت وافری 
می برند. این رهبران بدون هیچ مش��کلی کنترل تیم را در 
شرایط س��خت در دست می گیرند و همواره لذت و شادی 

موفقیت را با اعضای تیم به اشتراک خواهند گذاشت. 
entrepreneur :منبع

7 ویژگی رهبران دلسوز

دانش برند مبتنی بر مشتری
ارزش برند و ارزش ویژه آن از اقدامات مشتریان 
نش��أت می گیرد، درنهایت این مشتریان هستند 
که تصمی��م می گیرند کدام برنده��ا ارزش افزوده 
بیش��تری )ارزش ویژه بیش��تری( در مقایس��ه با 
دیگ��ر برندها ایجاد می کنند. کلر ارزش ویژه برند 
مبتنی بر مشتری را این گونه تعریف می کند: »اثر 
متمایزی که دانش برند مش��تری بر پاسخ آنها به 
فعالیت مارکتینگ برن��د دارد«، بنابراین رویکرد 
غیرمس��تقیم برای س��نجش ارزش ویژه برند، از 
یک دیدگاه مش��تری محور ب��ه ارزش ویژه برند 
قص��د دارد تا منابع بالقوه برای ارزش ویژه برند را 
به وسیله سنجش طرز تفکر یا دانش برند مشتری 
ارزیابی کند. به تعبیری، مفهوم کلر از ارزش ویژه برند، ماک خوبی برای تفسیر استراتژی های مارکتینگ 

و ارزشیابی برند در اختیار می گذارد. 
دان��ش برند، تم��ام تفکرات، احساس��ات، ادراکات، تصویرها، تجربه ها و مانند این هاس��ت که در ادراک 
مشتریان به برند پیوند خورده است. این را می توان به عنوان مدل شبکه ای حافظه ای جمعی که مشتریان 
به برند پیوند خورده اس��ت. این را می توان به عنوان مدل ش��بکه ای حافظه جمعی که ش��امل شبکه ای از 
گره ها و پیوندهاست، نگریست و در آن، برند را می توان به عنوان یک گره در حافظه در نظر گرفت؛ با انواع 
متفاوت و متعددی از تداعیات ذهنی بالقوه ای که به آن پیوند خورده اس��ت. یک »نقشه ذهنی« می تواند 

روش مفیدی برای به تصویر کشیدن ابعاد مهم دانش برند باشد. 
دان��ش برند به واس��طه آگاهی از برند و تصویر برند توصیف می ش��ود. آگاهی از برن��د ازآنجاکه توانایی 
مشتریان را در یادآوری و شناخت برند تحت شرایط مختلف منعکس می کند، به قدرت گره یا اثر برند در 
حافظه مربوط می شود. عمق آگاهی به برند احتمال توانایی یادآوری یا شناسایی برند است. وسعت آگاهی 
از برند به موقعیت های خرید و مصرف گوناگونی که از برند به ذهن می رسد، مربوط می شود. تصویر برند، 
ادراک مش��تری اس��ت از یک برند که به واس��طه تداعیات برند در ذهن او بازتاب پیدا می کند. ارزش ویژه 
برند مبتنی بر مش��تری هنگامی واقع می ش��ود که یک مشتری از سطح باالیی از آگاهی و آشنایی با برند 

برخوردار باشد و ارتباط و پیوند منحصربه فرد، مطلوب و قدرتمندی با برند در ذهن خود داشته باشد. 
رویکرد غیرمس��تقیم در شناس��ایی اینکه چه جنبه ای از دانش برند ممکن اس��ت باعث پاسخی متمایز 
ش��ود، بس��یار مفید است؛ پاس��خ متمایزی که خود ایجادکننده ارزش ویژه برند در بازار است. از آنجا که 
مقیاس و معیار هرکس��ی معموال تنها یک بعد ویژه و خاص از دانش برند را در نظر می گیرد الزم اس��ت تا 
معیارهای متعددی برای توضیح دادن و فهمیدن ماهیت چندبعدی دانش برند به کار گرفته شود. آگاهی 
از برن��د را می ت��وان از طریق معیارهای متعدد با و بدون کمک حافظه س��نجید که می تواند برای آزمون 
یادآوری و شناخت برند به کار گرفته شود. تصویر برند را نیز می توان از طریق تکنیک های کمی یا کیفی 

متعددی ارزیابی کرد. 
hormond :منبع

اهمیت تحقیق درباره سابقه شریک تجاری
ش��راکت و همکاری از دغدغه  های اساس��ی همه کس��ب وکار ها و به خصوص اس��تارتاپ ها است. شریک 

نامناسب از همان آغاز کار، فعالیت را به بن بست می کشاند. 
ش��اید با ش��خصی در یکی از جلسات شبکه سازی آش��نا ش��ده اید و برای کار بزرگی با همدیگر پیمان 
همکاری می بندید و با برنامه ریزی طرح کس��ب وکار، رؤیای تجارتی پرس��ود را در س��ر می پرورانید. کمی 
دست نگه دارید. تنها پیش بینی صحیح درباره هر کسب   کار سختی های طاقت  فرسا و مشکات بسیار آن 

است. با شروع هر فعالیت با مشکاتی مواجه می شوید که حتی در خواب هم نمی دیدید. 
برای تهیه طرح کسب وکار به زمان زیادی احتیاج نیست، اما بهتر است برای آشنایی کامل با شریک تان، 

کمی آن را به تأخیر بیندازید. قبل از هر شراکتی سؤال هایی هستند که باید پاسخ داده شوند. 
چگونه با ش��ریک تان آشنا شده اید؟ چه نقاط مش��ترکی با هم دارید؟ شراکت کاری، ازدواج دوم نامیده 
می شود. خوب و بد بودن شریک روی آینده شغلی و حتی زندگی شخصی بسیار تأثیرگذار است. در ادامه 

به دالیل اهمیت شناخت آگاهی از سابقه شریک اشاره می کنیم. 
دلیل اهمیت اعتبار بانکی

در کسب وکار های شخصی وقتی دو نفر با همدیگر شریک می شوند، هر یک از آنها باید به اند ازه سهم 
خود توان مش��ارکت داش��ته باشد. یکی از مهم ترین نقش های ش��راکت، توانایی تأمین مالی اعم از اعتبار 

بانکی یا پس انداز شخصی است. 
به احتمال زیاد در ادامه کار نیاز به اخذ وام  بانکی خواهید داش��ت. اگر مش��ارکت ش��ما به صورت 50 
درصدی باش��د، نص��ف تعهد مالی به عهده ش��ریک تان خواهد بود. حال اگر طرف مقاب��ل از اعتبار مالی 
مناسبی برخوردار نباشد و نتواند اعتماد بانک را جلب کند، به مشکل خواهید خورد. به یقین کنار آمدن 
با این موضوع که به خاطر اش��تباهات ش��خصی ش��ریک تان، فرصت تجاری بزرگی از دس��ت برود راحت 

نخواهد بود. 
دلیل اهمیت عدم سوء  پیشینه

اگر ش��ریک تجاری به علت فرار مالیاتی تحت تعقیب باش��د، کلیه حس��اب های بانک��ی متعلق به او از 
جمله حساب مشترک کسب وکارتان نیز مسدود خواهد شد و تحت پیگرد قرار خواهد گرفت. این مسئله 

می تواند حتی باعث بروز اختاف بین هیأت مدیره و سرمایه گذاران شود. 
در ش��روع کار نباید هیچ ذهنیت مثبت و منفی به ش��ریک تان داشته باشید. موارد اشاره  شده به شدت 
برای کسب و کار خطرناک هستند. این مشکات باعث می شوند به جای اینکه تمرکزتان بر رشد شرکت 
و شکس��ت رقبا باش��د، به حل و فصل مسائل حاشیه ای سپری شود. کسب وکار به اندازه کافی با مشکات 

بزرگ و کوچک مواجه است؛ شراکت با افراد مشکل دار هیچ توجیهی ندارد. 
قبل از اقدام به هر گونه همکاری، کاما درباره اعتبار و سابقه طرف مقابل تحقیق کنید. به قول معروف: 

خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. 
inc/zoomit :منبع
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