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پایان قیمت گذاری ارز در کوچه پس کوچه ها

پیش بینی تحلیلگران 
از آینده بازار ارز

در حالی که هیجانات ارزی در روزهای گذشته دوباره به اوج خود رسیده بود، دولت در اوج افزایش قیمت دالر 
که در بازار غیررس��می با نرخی در حدود 9 هزار تومان دیده می ش��د، جلسه ای تشکیل داد و تصمیمی تازه برای 
س��اماندهی بازار ارز گرفت. به موجب تصمیم تازه هیات دولت، دولت با فعال ش��دن بازار دوم ارزی به طور رسمی 
موافق��ت ک��رد. تحلیلگران اقتصادی پیش بینی می کنند با تش��کیل بازار ثانوی��ه ارز و در صورت مدیریت صحیح 
بانک مرکزی بر این بازار، روند کاهشی قیمت ارز شروع خواهد شد.  رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بررسی...
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ایالن ماسک مدرسه   ای 
خصوصی در نزدیکی مقر 
اسپیس اکس اداره می کند
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به  رغم حجم گسترده خرید سهم ها در هفته گذشته و ابتدای 

ایـن هفته طـی روزهـای سه شـنبه و چهارشـنبه، 
معامله گران بورس تهران در تغییر موضعی 18۰ درجه ای...

شاخص بورس 22۰2 واحد کاهش یافت

تغییر موضع ۱۸۰ درجه ای 
خریداران سهام

یادداشت
 تجربه گذشته

آینده را می سازد

 اقتص��اد آمریکا ب��ر اقتصاد 
جهان مس��لط اس��ت. یک سوم 
اقتصاد و تجارت دنیا را اقتصاد 
و  می ده��د  تش��کیل  آمری��کا 
طبیعی است که تصمیم آمریکا 
درباره ی��ک موضوع قابل توجه 
بوده و این تصمیم حتماً توسط 
هی��أت مدیره بنگاه های بزرگی 
که با این کشور روابط اقتصادی 
گسترده دارند بررسی می شود. 
م��راوده با آمری��کا به طور حتم 
برای شرکت های بزرگ در دنیا 
از اهمی��ت بس��زایی برخوردار 
اس��ت. روابط شرکت های فعال 
در بخش خصوص��ی اروپ��ا ب��ه 
می توان  ک��ه  اس��ت  گون��ه ای 
گفت حت��ی دولت های اروپایی 
هم کمتر تأثی��ری بر آن دارند 
چراکه تس��لط اقتص��اد آمریکا 
متولی��ان بنگاه های ب��زرگ را 
در ارتباط با کنش های مرتبط 
ب��ا ایران ب��ه تردی��د و تفکر وا 
ش��رایط  ای��ن  در  و  م��ی دارد 
طبیع��ی اس��ت که خ��روج از 
ای��ران یک��ی از تصمیمات این 
شرکت ها باش��د. این شرکت ها 
منافع گسترده ش��ان در آمریکا 

را فدای منافع محدود 
2در ایران نمی کنند...
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حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقاب اس��امی 
صبح چهارش��نبه در دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضاییه 
با اشاره به مسئولیت های سنگین و حاکمیتی دستگاه قضا 
تأکید کردند که قوه قضاییه باید »مظهر عدالت« و »ملجأ 
م��ورد اطمینان و پناهگاه آرامش بخش مردم« برای احقاق 
حقوق فردی و عمومی باش��د و اعتم��اد افکار عمومی را با 
تبلیغ درس��ت یعنی انعکاس هنرمندانه و مؤثر واقعیات و 
عملکرد دستگاه قضایی و نیز حرکت و تحول مستمر درونی 

به دست آورد. 
به گزارش پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 
رهبر انقاب در ابتدای س��خنان خ��ود، ضمن تبریک روز 
و هفت��ه قوه قضاییه و همچنین تش��کر از گزارش جامع و 
کام��ل آیت اهلل آمل��ی الریجانی درخص��وص عملکرد این 
قوه، نامگذاری هفته ای به نام دس��تگاه قضایی را در سالروز 
شهادت آیت اهلل بهش��تی همانند بسیاری از مناسبت های 
تقویمی نظام اس��امی، شهادت بنیان و بر پایه فداکاری در 
راه خ��دا خواندند و گفتند: این موضوع، وظایف و انتظارات 
از ق��وه قضاییه را از یک مجموعه اداری صرف فراتر می برد 
و جهاد همه جانبه و ایثار و ازخودگذشتگی برای رسیدن به 

اهداف عالی را سرلوحه این دستگاه قرار می دهد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با قدردانی از رئیس، مسئوالن 
و بدن��ه قوه قضاییه، وظیفه این قوه را حاکمیتی و بس��یار 
حس��اس دانستند و افزودند: اگر دس��تگاه قضایی در ادای 
وظای��ف خود یعنی »قضاوت، پای��ان دادن به اختاف ها و 
نزاع ه��ا و مجازات متخلف��ان از قانون« به خوبی عمل کند، 
م��ردم از حاکمیت، خرس��ند و راضی خواهند ب��ود و اگر 
وظایف، ناقص و بد انجام شوند، مردم از حاکمیت، ناخرسند 

خواهند شد. 
ایش��ان اجرای صحیح و قاطعانه وظایف دستگاه قضایی 
را در زندگ��ی م��ردم دارای تأثی��رات فراوان برش��مردند و 
خاطرنش��ان کردند: همان گونه که بارها تأکید ش��ده، قوه 
قضایی��ه باید مظه��ر عدالت و پناهگاه ملت باش��د و مردم 
اطمینان خاطر داشته باشند که هر جا با مظلمه یا تخلفی 
از قانون مواجه شدند، با مراجعه به دستگاه قضایی می توانند 

حق خود را با آسودگی خاطر بگیرند. 
رهبر انقاب اسامی، ورود دستگاه قضایی در موضوعات 
مرتبط با حقوق عامه و مس��ائل زندگ��ی روزمره مردم را از 
وظایف مهم این دستگاه دانستند و گفتند: باید در مردم این 
اطمینان به وجود آید که در موارد مربوط به حقوق عامه، اگر 
به مراجع قضایی مراجعه کنند، حقوق آنها احیا خواهد شد. 
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای همچنین الزم��ه تحول در 
دس��تگاه قضایی را تعیین شاخص های دقیق و زمان بندی 
دانس��تند و تأکی��د کردن��د: تح��ول، به ص��ورت تدریجی 
امکان پذیر نیس��ت و باید، سریع و با شتاب مناسب باشد تا 

خود را نشان دهد. 
ایشان با اشاره به موضوع مهم افکار عمومی و لزوم جلب 
اعتم��اد مردم و ضعف قوه قضائی��ه در این بخش، افزودند: 

ما باید در مقابل دش��من و بدخواه و توطئه گر و تهمت زن 
ب��ا قاطعیت عمل کنیم، اما در مقابِل مردم باید با تواضع و 
دلس��وزی و محبت وارد ش��د و با آنان تفاهم کرد تا بتوان 

اعتماد افکار عمومی را جلب کرد. 
رهبر انقاب اسامی، جلب افکار عمومی و اعتمادسازی 
را از کارهای اساسی همه دستگاه ها به ویژه دستگاه قضایی و 
ضابطان آن دانستند و گفتند: اعتمادسازی نیازمند دو رکن 

اصلی است؛ یکی کار عملی و دیگری تبلیغات. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در خصوص ضرورت تبلیغات 
صحی��ح افزودند: ام��روز قوه قضاییه از جانب دش��منان 
خارجی و غافلین داخلی، آماج ش��دیدترین فش��ارهای 
تبلیغی و رس��انه ای است، به گونه ای که در این تبلیغات، 
ی��ک قاتل بی رحم که چن��د جوان حاف��ظ امنیت را به 
قت��ل رس��انده و در یک فرآیند قانون��ی و منصفانه چند 
ماهه به جرم وی رس��یدگی و محکوم شده است، مظلوم 
جلوه داده می ش��ود و قوه قضاییه دلسوز و پیگیر حقوق 

مظلومین، ظالم و متجاوز معرفی می شود. 
ایش��ان تأکید کردن��د: کار تبلیغی مؤثر در دس��تگاه 
قضای��ی و مقابله با چنین عملیات رس��انه ای س��نگین، 

نیازمند یک تیم قوی رسانه ای و هنرمند است. 
رهبر انقاب اس��امی با تأکید بر اینکه تبلیغات و کار 
رسانه ای باید به گونه ای باشد که به دل مخاطب بنشیند 
و نه آنکه فقط به گوش وی رس��انده شود، افزودند: باید 
با ش��یوه های حرف��ه ای و هنری، و به صورت مس��تمر، 
طراحی ه��ای مختل��ف انجام گیرد و حقای��ق و واقعیات 

باورپذیر و محسوس به افکار عمومی ارائه شود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: امروز در 
دنیا با پروپاگاندا و ش��یوه های پیچیده تبلیغاتی، سیاه را 
سفید و باطِل مطلق را حق جلوه می دهند، اما متأسفانه 
بس��یاری از دس��تگاه های ما کارهای رس��انه ای دقیق و 
هنرمندان��ه و موضوع جلب اعتماد عمومی را دس��ت کم 

گرفته اند. 
ایش��ان در ادامه به لزوم استفاده از شیوه های مختلف 
و مناسب جهت رسیدگی به شکایات مردم در دادسراها 
و مراجع قضایی اش��اره کردن��د و گفتند: در قوه قضاییه 
باید قضات کوش��ا، صادق و قانع، به مردم معرفی ش��وند 
تا این س��بک کار ترویج ش��ود و از طرف دیگر باید افراد 
متخل��ف و خیانتکار اعم از قاضی و یا دیگر عوامل نیز به 

مردم معرفی شوند. 
رهبر انقاب اس��امی بر لزوم اس��تمرار اصاح درونی 
دستگاه قضایی تأکید کردند و افزودند: هر پرونده مهمی 
ک��ه در قوه قضاییه، به حکم عادالنه منجر می ش��ود، در 
واق��ع یک صدقه جاریه و یک عمل خیر اس��ت و باید به 

صورت صحیح به اطاع مردم برسد. 
رهبر انقاب اسامی نقش دستگاه قضا را در مبارزه با 
مفاس��د اقتصادی مهم خواندند و خاطرنشان کردند: در 
مدیریت مس��ئله اساسی کشور یعنی اقتصاد، قوه مجریه 

نق��ش اول را دارد اما قوای مقنن��ه و قضاییه نیز مؤثر و 
نقش آفرینند. 

ایش��ان ایج��اد امنیت در فضای اقتص��ادی را از جمله 
وظای��ف دس��تگاه قض��ا برش��مردند و افزودن��د: فضای 
کس��ب وکار و زندگی و معیش��ت مردم باید امن باشد و 
دس��تگاه قضا باید ب��ا مختل کنن��دگان امنیت اقتصادی 

برخورد کند. 
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای مبارزه قاط��ع و صریح با 
مفاسد و مفس��دان اقتصادی را از دیگر وظایف مهم قوه 
قضایی��ه خواندن��د و افزودند: باید واض��ح و مؤثر در این 

مقوله ورود کنید و فعال باشید. 
ایش��ان با انتقاد از سخنانی که مستقیم یا غیرمستقیم 
تصور فساد فراگیر در همه دستگاه ها را به افکار عمومی 
القا می کنند، افزودند: در برخی »دستگاه های حاکمیتی، 
مردمی و محیط کسب وکار«، فساد وجود دارد اما »فساد 
عموم��ی« واقعیت نیس��ت و نباید این تلق��ی غلط را در 

اذهان عمومی به وجود آورد. 
رهبر انقاب اسامی، اقناع افکار عمومی را در برخورد 
دستگاه قضا با مصادیق فساد اقتصادی ضروری خواندند 
و تأکی��د کردند: وقتی مفس��دی را محاکم��ه و مجازات 
کردید، روش��ن و مستدل و هنرمندانه برای مردم تبیین 
کنید تا مردم صحت عملکرد ش��ما را احس��اس کنند و 

تهدیدات به فرصت تبدیل شود. 
همکاری ب��ا دولت در حل مش��کات اقتصادی دیگر 

توصیه ایشان به مسئوالن دستگاه قضا بود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با ابراز خرس��ندی 
از فعالیت های قوه قضاییه برای احقاق حقوق ملت ایران 
در مقابل زورگویی های دش��منان و نیز مقابله با مدعیان 
حق��وق بش��ر گفتند: در مقول��ه حقوق بش��ر جمهوری 
اس��امی در مقاب��ل مدعیان جنایتکار غرب��ی، طلبکار و 

مطالبه گر است. 
ایش��ان با اش��اره به فجای��ع حقوق بش��ری آمریکا در 
مناط��ق مختلف جه��ان و نی��ز جنایات فرانس��وی ها و 
انگلیس��ی ها در قاره آفریقا و ش��به قاره هند در دهه های 
گذشته خاطرنشان کردند: در همین سال ها نیز عملکرد 
غربی ه��ا در حمای��ت از داعش و در س��وریه، میانمار و 
مناطق دیگر نشان دهنده دروغ های مکرر مدعیان وقیح 

حمایت از حقوق بشر است. 
همچنین پیش از سخنان رهبر انقاب اسامی، آیت اهلل 
آملی الریجانی رئیس قوه قضاییه گزارش��ی از خدمات و 
فعالیت های این قوه در محورهای رسیدگی های قضایی، 
خدمات عمومی، منابع انسانی، تشدید نظارت ها، حقوق 
عامه، پیشگیری از جرم، آموزش عمومی و ترویج اخاق 
در می��ان محیط زندان، اصاح و تنقیح قوانین، مس��ائل 
قضایی بین المللی، توس��عه کارهای پژوهش��ی و فناوری 
اطاعات، و اطاع رسانی و تحول در دستگاه قضایی بیان 

کرد. 

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضاییه: 

با فساد و مفسدان برخورد واضح و مؤثر کنید
پرونده واردات غیرقانونی چند هزار دس��تگاه خودرو 
با اطاعیه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی 
ب��ر جلوگیری از ترخیص این خودروها از گمرک، وارد 
مرحله جدیدی ش��ده و ابهامات این پرونده را تشدید 

کرده است.
به گزارش ایس��نا، وزارت صنعت، معدن و تجارت از 
تیر تا دی ماه سال گذشته ثبت سفارش واردات خودرو 
را با هدف تدوین و اجرای دستورالعمل جدید واردات 

خودرو، متوقف کرد.
اگرچه ای��ن اقدام طب��ق قانون و برای س��اماندهی 
رون��د واردات خودرو ص��ورت گرفته ب��ود، اما کم  کم 
زمزمه هایی ش��نیده ش��د که در ش��ش ماهی که ثبت 
س��فارش و واردات خ��ودرو متوقف ب��وده، چند هزار 
دستگاه خودرو به طور غیرقانونی ثبت سفارش و وارد 

شده است.
این زمزمه ها ادامه داشت تا اینکه سرانجام حدود دو 
ماه پیش مجتبی خس��روتاج - رئیس س��ازمان توسعه 
تج��ارت - تخل��ف در واردات حدود ۶۰۰۰ دس��تگاه 

خودرو را تایید کرد.
بعد از آن نیز چندی پیش رئیس س��ازمان بازرسی 
کل کش��ور اعام کرد که در زم��ان ممنوعیت واردات 
خودرو، س��ایت وزارت صنعت، مع��دن و تجارت هک 
و حدود ۵۰۰۰ دس��تگاه خودرو ب��ه صورت غیرقانونی 

وارد شده است.
ناصر س��راج در ای��ن رابطه اظهار کرد: »متاس��فانه 
سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شد و حدود 
۵۰۰۰ خودرو مدل باال و گران قیمت وارد کش��ور شد 
که از این تع��داد حدود ۴۰۰۰ خودرو ترخیص و وارد 
بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است 
که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم گیری شود.«
اگرچ��ه انتظ��ار می رف��ت بع��د از اظه��ارات رئیس 
سازمان بازرسی کل کش��ور مبنی بر هک شدن سایت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، مس��ببان این موضوع 
شناس��ایی و با آنها برخورد ش��ود ام��ا وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اطاعیه ای صادر و هک ش��دن سایت 

خود را تکذیب کرد.
فردای آن نیز س��ازمان بازرس��ی کل کشور با صدور 

اطاعیه ای بر هک ش��دن سایت وزارت صنعت، معدن 
و تجارت تاکید و اعام کرد که خبر هک شدن سایت 
این وزارتخانه از سوی یکی از مدیران کل سابق وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت به این س��ازمان اعام ش��ده 
اس��ت. در چنین اوضاع و احوالی وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت اطاعیه جدیدی صادر کرده که باعث ایجاد 
ابهامات جدیدی در پرونده واردات غیرمجاز چند هزار 

دستگاه خودرو شده است.
در بخش��ی از اطاعیه مرکز حراست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت آمده اس��ت: »عملیات ترخیص ۴۵۰۰ 
دستگاه خودرو از مجموع ۶۴۸۱ خودرو ثبت سفارش 
ش��ده غیرقانونی در گم��رکات متوقف ش��د و پرونده 
مابق��ی خودروه��ای مش��مول در پرونده ک��ه بیش از 
یک هزار و 9۰۰ دستگاه بوده در حال پیگیری است. «
اع��ام وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت مبنی بر 
از  از ترخی��ص ح��دود ۵۰۰۰ دس��تگاه  جلوگی��ری 
خودروهای��ی که ب��ه صورت غیرقانونی ثبت س��فارش 
شده اند در حالی است که همین چند روز پیش رئیس 
سازمان بازرسی کل کش��ور اعام کرده بود که حدود 
۴۰۰۰ دستگاه از خودروهایی که به صورت غیرقانونی 
وارد شده بودند از گمرک ترخیص و وارد بازار شده اند.
کنار هم قرار دادن مواضع دو دستگاه مسئول در این 
زمینه ابهامات جدیدی در پرون��ده واردات غیرقانونی 
خودرو ایجاد کرده است؛ به گونه ای که وزارت صنعت، 
معدن و تجارت می گوی��د که عملیات ترخیص حدود 
۴۵۰۰ دس��تگاه از خودروهایی به ص��ورت غیرقانونی 
وارد شده اند متوقف شده اما در مقابل سازمان بازرسی 
کل کشور می گوید که ۴۰۰۰ دستگاه از این خودروها 

از گمرک ترخیص و وارد بازار شده است.
در این ش��رایط شایس��ته اس��ت هم وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت و هم س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور 
تکلی��ف تناقضات موج��ود در این پرونده را روش��ن و 
نس��بت به شفاف س��ازی موضوع اقدام کنند. نمی شود 
که تخلف بزرگ��ی همچون واردات غیرمجاز چند هزار 
دس��تگاه خودرو رخ دهد و دو دستگاه مسئول در این 
زمین��ه اطاعات متناقض��ی از یک اتف��اق واحد، ارائه 

کنند.

ابهامات جدیدی در پرونده واردات غیرمجاز خودرو مطرح شد

دو روایت متناقض از تخلفی واحد!



تجربه گذشته، آینده را می سازد

 اقتصاد آمریکا بر اقتصاد جهان مسلط است. یک سوم اقتصاد و 
تجارت دنیا را اقتصاد آمریکا تش��کیل می دهد و طبیعی است که 
تصمی��م آمریکا درباره یک موضوع قابل توجه بوده و این تصمیم 
حتماً توسط هیأت مدیره بنگاه های بزرگی که با این کشور روابط 
اقتصادی گسترده دارند بررسی می شود. مراوده با آمریکا به طور 
حتم برای شرکت های بزرگ در دنیا از اهمیت بسزایی برخوردار 
است. روابط شرکت های فعال در بخش خصوصی اروپا به گونه ای 
است که می توان گفت حتی دولت های اروپایی هم کمتر تأثیری 
بر آن دارند چراکه تسلط اقتصاد آمریکا متولیان بنگاه های بزرگ 
را در ارتب��اط با کنش ه��ای مرتبط با ایران ب��ه تردید و تفکر وا 
می دارد و در این شرایط طبیعی است که خروج از ایران یکی از 
تصمیمات این شرکت ها باشد. این شرکت ها منافع گسترده شان 
در آمری��کا را فدای منافع محدود در ای��ران نمی کنند. این یک 
واقعیت آش��کار اس��ت. هرچند مقامات اروپایی از برجام حمایت 
کرده ان��د اما مان��دن یا رفتن ش��رکت های خارجی ب��ه تصمیم 
خودش��ان و منافع ش��ان وابسته اس��ت. در ایران اما باید تا جای 

ممکن زمینه را برای فعالیت بنگاه های کوچک تر آماده کرد. 
هم��ه چیز ب��ه حجم روابط و پیوس��تگی اقتصادی ش��رکت ها 
ب��ا ایاالت متحده آمری��کا مربوط اس��ت. خطر انتق��ال منابع به 
دلی��ل همکاری با ایران برای ش��رکت های خارج��ی وجود دارد. 
به هرحال ش��رکت هایی ک��ه در داخل ای��ران کار می کنند باید 
تعامات مالی ش��ان را به نوعی پی��ش ببرند و زمانی که آمریکا به 
هر طری��ق کانال های تعامات مالی را مح��دود کند، این امکان 
وجود نخواهد داش��ت و فعالیت ش��رکت های بزرگ هم در ایران 
توجیه پذیر نیس��ت. از نظر من این مس��ئله در مورد شرکت های 
بزرگ پررنگ است اما در مورد شرکت های محدود و کوچک که 
البت��ه توانمندی باال و تکنولوژی ه��م دارند، امکان تعامل فراهم 
اس��ت و می توان براساس نیاز اقتصاد کشور از فرصت حضور این 

شرکت ها بهره برد. 
ب��ا وجود مش��کات کنون��ی و احتم��ال بازگش��ت تحریم ها، 
قی��اس ش��رایط امروز با پی��ش از تصویب برج��ام خردمندانه به 
نظر نمی رس��د. این دو ش��رایط با یکدیگر متفاوت است. پیش از 
تصویب برج��ام دولت آمریکا با روش های متنوع و متعدد اجماع 
گسترده ای را علیه ایران در جهان ایجاد کرده بود. قطعنامه های 
متعدد ش��ورای امنیت سازمان ملل با رأی مثبت اتحادیه اروپا به 
تصویب می رسید. حتی بعضی شرکت ها در شرق آسیا هم تمایل 
ب��ه همکاری با ایران نداش��تند و ایران مجبور ب��ود از کانال های 
محدود مراودات تجاری را دنبال کند. انتخاب های محدود باعث 
امتیاز دهی های مختلف شده بود اما اکنون چنین اجماعی علیه 
ایران وجود ندارد. ترامپ از نظر رفتاری این خاصیت را نداشت تا 
اجماعی که علیه ایران در دوره اوباما ایجاد شده بود را تکرار کند. 
دیپلماس��ی جمهوری اسامی ایران هم به گونه در این چندسال 

اخیر پیش رفت که احتمال ایجاد این اجماع را از بین برد. 
اکنون فاصله ای نه استراتژیک بلکه تاکتیکی بین اروپا و آمریکا 
ایجاد ش��ده اس��ت. هر چند در ظاهر این طور به نظر می رسد که 
ایاالت متحده آمریکا تنهاست اما تسلط اقتصادی آمریکا بر ادامه 
برجام اثرگذار اس��ت. به لحاظ سیاس��ی ترامپ تنهاس��ت. هیچ 
کش��وری غیر از چند کشور که موضع همیشگی شان مخالفت با 
ایران اس��ت، موافق خروج آمری��کا از برجام نبودند اما به هرحال 
ای��ن اتفاق افتاد و تنها راه چاره ایران در چنین ش��رایطی حفظ 
تعامل با بنگاه های مختلف برای برآورده کردن نیازهایمان است، 
هرچند این بنگاه ها در دس��ته شرکت های بزرگ جهانی نباشند 
و البت��ه به دلیل ع��دم وجود اجماع جهانی علیه کش��ورمان در 
این زمینه انتخاب های گس��ترده ای داریم. تمام کشورهای جهان 
براس��اس منافع اقتصادی و سیاسی ش��ان تصمی��م می گیرند و 
کش��ورهایی مثل چین و روس��یه که ممکن اس��ت محلی برای 
تأمی��ن نیازه��ای ایران در نظر گرفته ش��وند ه��م از این قاعده 
مس��تثنی نیستند.  هند و چین در سال های 9۱ و 92 یعنی اوج 
تحریم های بین المللی علیه ایران با اقتصاد کشورمان ارتباط شان 
را حفظ کردند و از محل ارتباط با ایران به منافع زیادی رسیدند 
اما متأس��فانه در زم��ان الزم رفتاره��ای مناس��بی از خود بروز 
نداده ان��د. یک نمونه از این رفتارها تاش هندی ها برای تس��ویه 
بدهی نفتی ش��ان ب��ه ایران با روپیه به ج��ای دالر بود اما اکنون 
دوران گذش��ته به سر رسیده است. ایران تجربیاتی دارد که باید 
در روزه��ای پیش رو از ای��ن تجربیات در تعامل با کش��ورهای 

مختلف استفاده کند. 

نامه 187 نماینده مجلس به رئیس جمهور: 
تیم اقتصادی کابینه را ترمیم کنید

محمدعلی وکیلی، عضو هیأت رئیس��ه مجلس ش��ورای اسامی، 
نام��ه ۱۸۷ نفر از نمایندگان درباره ترمی��م تیم اقتصادی کابینه را 

قرائت کرد. 
ب��ه گ��زارش »انتخ��اب«، در بخش��ی از ای��ن نام��ه خط��اب به 
رئیس جمهور آمده است: آگاه هستیم که امروز در شرایط اقتصادی 
ب��ا تحریم ها و توطئه ه��ای پیچیده این مرز و بوم و تش��کیل اتاق 
جنگ اقتصادی علیه جمهوری اس��امی ایران مواجه هس��تیم. اما 
برخ��ی ناکارآمدی های بخش اقتصادی دول��ت در این زمینه تأثیر 
جدی داشته است. ضرورت دارد دولت برنامه ریزی دقیق اقتصادی 
متناس��ب با شرایط موجود داشت باش��د. به نظر اینجانبان عملکرد 
نامناسب مدیران ارشد کشور در سال های اخیر موجب بی اعتمادی 
روزافزون مردم نسبت به تصمیمات و سیاست های اباغی و اجرایی 
در بخش اقتصادی کش��ور گردیده و ای��ن امر بازنگری در مجموعه 
تیم اقتصادی دولت را ضرورتی دوچندان و اجتناب ناپذیر می نماید. 

ش��ارل دوگل، رئیس جمهور فقید فرانس��ه، انگلس��تان را اسب تروای 
آمریکا در اروپا خوانده بود؛ اس��ب تروایی که تا کمتر از یک س��ال دیگر 
از قلمرو اتحادیه اروپا به طور رس��می خارج می ش��ود. در 23 ژوئن سال 
2۰۱۶ ب��ود ک��ه مردم بریتانیا در یک همه پرس��ی ش��رکت کردند و به 
خ��روج از اتحادی��ه اروپا رأی دادن��د؛ رویدادی که ب��ه برگزیت معروف 
ش��ده و ریشه زبانی آن به ترکیب دو کلمه بریتانیا )Britain( و خروج 
)Exit( برمی گ��ردد. گرچه پیش از ای��ن نیز وقتی بحث خروج یونان از 
اتحادیه اروپا به دلیل بحران اقتصادی این کشور داغ بود، کلمه گرگزیت 

)ترکیب Greece و Exit( رایج شده بود. 
اما این اولین بار نیست که موضوع عضویت در اتحادیه اروپا به معرض 
رأی مردم در بریتانیا گذاش��ته ش��ده است. نخستین بار در سال ۱9۷3 
بود که مردم بریتانیا در یک همه پرسی به عضویت در اتحادیه اقتصادی 
اروپا رأی دادند. با این حال، از همه پرس��ی س��ال ۱9۷3 تا همه پرس��ی 
ژوئ��ن س��ال 2۰۱۶ که مردم بریتانی��ا به جدایی از اتحادی��ه اروپا رأی 
دادند، کمتر از نیم قرن فاصله اس��ت؛  گذاری تاریخی که هویت بریتانیا 
را در کش��اکش دو همه پرسی به نمایش می گذارد و این سؤال را مطرح 
می کند که چگونه بریتانیا در این فراز ۴3ساله به تصمیم جدایی رسید؟ 

ماجرای یک خروج
حامیان خروج از اتحادیه اروپا معتقدند از س��ال ۱9۷3 که بریتانیا به 
اتحادیه اروپا پیوس��ت، بیش��تر از ۴۰ سال گذش��ته و مردم بریتانیا این 
حق را دارند که دوباره نظرش��ان را در این باره بیان کنند. آنها معتقدند 
اتحادی��ه اروپا تغییر کرده و اختیار زندگی روزمره مردم را از آنها گرفته 
است. حامیان خروج می گویند اتحادیه اروپا خاصیتی برای بریتانیا ندارد 
جز آنکه با قوانین دس��ت وپاگیر جلوی رش��د اقتص��اد را می گیرد. آنها 
معتقدن��د در ازای میلیاردها پوندی که به عنوان حق عضویت پرداخت 
می ش��ود، چیزی در مقابل به بریتانیا نمی رس��د. ای��ن مهم ترین انگیزه 
خ��روج بریتانیا از اتحادی��ه اروپا و همچنین بزرگ ترین مانع پیوس��تن 
بس��یاری از کش��ورهای اروپایی ازجمله نروژ به اتحادیه اروپایی اس��ت. 
همچنی��ن دغدغه دیگ��ر حامیان خروج بریتانی��ا از اتحادیه اروپا، بحث 
مهاجرت اس��ت. آنه��ا می خواهند بریتانیا خود کنت��رل مرزهایش را به 

عهده بگیرد و درنتیجه افراد کمتری برای کار به این کشور بیایند. 
در عین حال، اتحادیه اروپا نهادی ش��امل 2۸ کش��ور اروپایی اس��ت 
ک��ه وضعیت یک دولت را ن��دارد، اما از یک منطقه تج��اری آزاد فراتر 
رفت��ه و بزرگ تری��ن اقتصاد جهان محس��وب می ش��ود. ای��ن اتحادیه، 

تجرب��ه ای از نوعی حاکمیت مش��ترک اس��ت، یعنی یک��ی از مهم ترین 
مس��ائل مورد بح��ث در بریتانیا. به عبارت بهتر، یکی از اصول اساس��ی 
اتحادیه اروپا،  »جابه جایی آزاد« است، به طوری که اگر کسی بخواهد از 
کشوری به یک کش��ور دیگر برود، ویزا نمی خواهد. اما حامیان برگزیت 
 با ایده »نزدیکی بیش��تر اعضا« مخالفن��د و می گویند این ایده نهایتاً به

»ایاالت متحده اروپا« می انجامد. 
پیامدهای اقتصادی برگزیت

با اینکه نزدیک به دو سال از همه پرسی برگزیت می گذرد و بریتانیا تا 
چندی دیگر رس��ماً مستقل از اتحادیه اروپا می شود، اما به نظر می رسد 
که تبعات و پیامدهای اقتصادی برگزیت هنوز برای مردم بریتانیا آشکار 
نش��ده است. تازه ترین گزارش ها نشان می دهد که از زمان رأی به ترک 
اتحادیه اروپا، هر هفته ۴۴۰ میلیون پوند به اقتصاد انگلس��تان خسارت 

وارد شده است. 
به گزارش بیزینس اینسایدر، نتایج تحقیقات مؤسسه »مرکز اصاحات 
اروپایی« نشان می دهد که اقتصاد انگلستان اکنون 2.۱ درصد کوچک تر 
از زمانی اس��ت ک��ه رأی به ترک اتحادیه اروپ��ا داد. افزایش هزینه های 
استقراض در کنار رشد ضعیف باعث شده تا دولت انگلستان مجبور شود 
هر س��ال 23 میلیارد پوند بیشتر استقراض کند. این بدان معناست که 
برگزیت برای اقتصاد انگلستان هفته ای ۴۴۰ میلیون پوند هزینه داشته 
است که بس��یار بیشتر از سهم پرداختی این کش��ور به بودجه اروپایی 
اس��ت. در واقع، دو سال پس از برگزاری رفراندوم سال 2۰۱۶ مشخص 
شده که رأی به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ضربه شدیدی به اقتصاد 

انگلستان زده است. 
مؤسس��ه »مرکز اصاحات اروپایی« ک��ه از نهادهای ناظر بر بودجه و 
یک مؤسسه مستقل آماری است، همچنین پیش بینی کرده که برگزیت 
باعث افزایش کس��ری بودجه و بدهی دولت انگلس��تان شود و درنهایت 
این دولت را مجبور خواهد کرد تا در بلندمدت مالیات ها را افزایش دهد 
ی��ا از مخ��ارج خود بکاهد. به گفته این مؤسس��ه، برگزیت باعث کاهش 
مبادالت تجاری، س��رمایه گذاری و مهاجرت در انگلستان می شود و این 

بر کاهش درآمدهای مالیاتی انگلستان نیز مؤثر خواهد بود. 
همچنی��ن چندی قبل ب��ود که رئیس بانک مرکزی انگلس��تان فاش 
ک��رد که برگزیت ۴۰ میلیارد پوند به اقتصاد این کش��ور خس��ارت زده 
اس��ت. مارک کارنی که از مخالفان برگزیت به ش��مار می رود در کمیته 
دارایی مجلس عوام انگلیس اعام کرد که رشد اقتصادی امروز انگلیس 
نزدی��ک به 2 درص��د از دوران پی��ش از برگزاری همه پرس��ی برگزیت 
کاهش  یافته است. این در حالی است که به گفته کارنی، بانک مرکزی 
و دولت انگلس��تان مش��وق های قابل توجهی را در جهت کاهش ش��وک 

ناش��ی از خ��روج از اتحادیه اروپا هزینه کرده اس��ت، اما ب��ا این وجود، 
اقتصاد انگلستان ضعیف تر از پیش بینی  های پیش از برگزاری همه پرسی 

برگزیت عمل کرده است. 
همچنین صندوق بین المللی پول )IMF(  نیز در تازه ترین گزارشش 
پیش بینی کرده اس��ت که عملکرد اقتصادی انگلس��تان به دلیل خروج 
از اتحادیه اروپا، طی دو س��ال آینده نس��بت به س��ایر کشورهای عمده 

اروپایی ضعیف تر خواهد بود. 
اسب تروای اتحادیه اروپا

اگرچه کمتر از یک س��ال تا روز برگزیت باقی مانده اس��ت، اما به نظر 
می رس��د بخش زی��ادی از مردم بریتانیا همچن��ان منتقد این جدایی و 
مخالف خروج این اس��ب تروا هس��تند؛ نکته ای که همه پرسی شکننده 
23 ژوئ��ن نیز نش��ان می دهد و در حالی ۱۷ میلی��ون نفر موافق خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا بودند که ۱۶ میلیون نفر نیز رأی مخالف دادند. 
همچنین بررس��ی نتیجه همه پرسی در جغرافیای بریتانیا نشان می دهد 
که اگر مردم اس��کاتلند و ایرلند ش��مالی موافق باقی  ماندن در اتحادیه 
اروپا بودند و به آن رأی دادند، انگلیسی ها و ولزی ها اما رای شان خروج 

از اتحادیه اروپا بوده است. 
بر اس��اس این گزارش، ۶2 درصد اس��کاتلندی ها خواهان باقی  ماندن 
در اتحادیه اروپا بوده اند، اما 3۸ درصد خواهان جدایی بودند. در ولز نیز 
۴۸,3 درصد خواهان باقی م اندن در اتحادیه اروپا و ۵۱,۷ درصد خواهان 
جدایی بودند. در ایرلند ش��مالی ۵۵,۷ درصد رأی به باقی  ماندن دادند 
و ۴۴,3 درصد رأی به جدایی. در لندن نیز بیش��ترین رأی به ماندن در 

اتحادیه اروپا اختصاص داشته است. 
با این همه، جهان در سال 2۰۱۸ در آشفتگی عجیبی به سر می برد. 
از یک س��و، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمری��کا از توافق آب وهوایی 
پاریس و همین طور برجام خارج می شود، بیانیه پایانی سران جی۷ را 
امضا نمی کند، جنگ تعرفه ای علیه دوس��تان قدیمی به راه می اندازد 
و از سوی دیگر، اتحادیه اروپا جدا از تبعات سخت این جنگ تجاری، 
هرچ��ه به پایان س��ال نزدیک می ش��ود، برگزی��ت را پیش روی خود 

می بیند. 
در پایان، به نظر می رس��د که هرچه بریتانیا از برگزیت خوش��حال 
اس��ت، اتحادیه اروپا از این جدایی، س��خت هراس��ان و نگران است، 
چراکه از بدو تولد اتحادیه اروپا تاکنون شاید برگزیت سهمگین ترین 
بحران��ی اس��ت که این نهاد ۶۰ س��اله را به مخاطره انداخته اس��ت؛ 
رخدادی سیاس��ی که تبعات اقتصادی بس��یاری هم برای اروپا و هم 
بریتانیا دارد و زنگ خطر را برای دومینوی خروج و فروپاشی اتحادیه 

اروپا به صدا درخواهد آورد. 

هزینه سنگین برگزیت برای اقتصاد بریتانیا

ماجرای یک جدایی

ی��ک مقام بلندپایه وزارت خارجه آمریکا اعام کرد ش��رکت هایی که 
نفت خام ایران را خریداری می کنند باید تا ابتدای نوامبر خرید نفت را 
به طور کامل متوقف کنن��د، در غیر این صورت با تحریم های قدرتمند 

آمریکا مواجه خواهند شد.
به گزارش ایس��نا، به نقل از سی ان بی س��ی، این مقام آمریکایی گفت: 
وزارت خارج��ه در مذاکرات اخیر این پیام را ب��ه دیپلمات های اروپایی 
فرس��تاده اس��ت. دولت ترامپ هنوز با چین، هند یا ترکیه درباره خرید 
نفت ایران مذاکره نکرده اس��ت، اما قص��د دارد آنها را برای توقف کامل 
واردات ش��ان تحت تهدید واردات تحت فشار قرار دهد. قیمت های نفت 
به دنبال اعام این خبر که نش��ان داد دونال��د ترامپ رویه دولت اوباما 
را ب��رای کاهش تدریجی صادرات نفت ای��ران در پیش نخواهد گرفت، 

افزایش یافت.
این رویکرد س��خت در ش��رایطی در پیش گرفته ش��ده که بازارهای 
 نف��ت تعادل ظریفی پیدا کرده اند و قیمت نفت در باالترین حد خود در

سه سال و نیم اخیر قرار دارد.
ای��ران که س��ومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک اس��ت، بیش از دو 
میلیون بشکه در روز صادرات دارد. اوپک و سایر تولیدکنندگان نفت از 
جمله روسیه هفته گذشته توافق کردند پس از گذشت ۱۸ ماه از اجرای 
دقیق توافق کاهش تولید، محدودیت های عرضه را تس��هیل کنند. این 
اقدام به منظور جلوگیری از رشد بی رویه قیمت ها به دلیل سقوط تولید 

ونزوئا و تحریم های آمریکا علیه ایران صورت گرفت.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه مه به منظور اعمال فش��ار 
حداکثری علیه ایران، از توافق هس��ته ای بین المللی با تهران خارج شد. 

در آن زمان دولت وی به شرکت ها با در نظر گرفتن نوع فعالیت تجاری 
9۰ ی��ا ۱۸۰ روز مهلت داد تا فعالیت هایش��ان با همتایان ایرانی خود را 

خاتمه دهند.
اما این پرس��ش وجود داش��ت که آیا دولت ترامپ م��دل اوباما را در 
پیش خواهد گرفت. دولت اوباما در دوران تحریم های قبلی از خریداران 
خواسته بود واردات نفت ایران را هر ۱۸۰ روز به میزان 2۰درصد کاهش 
دهند. طبق اعام شرکت »آر بی سی کپیتال مارکت«، اگر دولت ترامپ 
این مدل را دنبال می ک��رد تاثیر تحریم های آمریکا علیه ایران در نیمه 
اول سال 2۰۱9 ملموس می شد، اما وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه 
تایید کرد خریداران نفت ایران باید خریدش��ان را با هدف رس��اندن به 

صفر تا چهارم نوامبر کاهش دهند.
این مقام ارش��د وزارت خارج��ه به خبرنگاران گفت:ب��ه همین دلیل 
از هش��تم مه این مهلت ۱۸۰ روزه داده ش��ده تا خری��داران نفت ایران 

واردات شان را به طور کلی متوقف کنند.
دولت آمریکا در زمان اوباما به س��رعت توانس��ت صادرات نفت ایران 
را کاه��ش دهد، زیرا تا حدود زیادی از حمای��ت متحدان اروپایی خود 
برخوردار بود. کش��ورهای اروپایی نیز تحریم های خود را علیه صادرات 
نف��ت ایران اعم��ال کرده بودند ک��ه خرید این ق��اره را در ظرف مدت 
ش��ش ماه به صفر رس��انده بود. اما این بار انگلیس، فرانس��ه و آلمان و 
اتحادیه اروپا با خروج ترامپ از توافق هس��ته ای به شدت مخالفت کرده 
و تدابیری را برای حمایت از شرکت های خود در برابر تحریم های ثانویه 
وضع کردند. این تحریم های ثانویه شرکت هایی را که با نهادهای ایرانی 
تحت تحریم همکاری می کنند مجازات کرده و مانع دسترس��ی آنها به 

بازار آمریکا و سیستم مالی بین المللی می شود.
این مقام آمریکایی گفت: در جبهه دیپلماتیک ما تحریم های ثانویه را 

از سال ۱99۶ علیه ایران اجرا کرده ایم.
آمریکا به مدت 2۰ سال این تحریم های ثانویه را در آستین داشت، اما 
بیل کلینتون و جورج دبلیو بوش، روسای جمهور سابق به دلیل نگرانی 
از برانگیخت��ن بحران دیپلماتیک و جنگ تجاری با اروپا تصمیم گرفتند 

این تحریم ها را اجرا نکنند.
این مقام آمریکایی گفت: دولت آمریکا انتظار ندارد به شرکت هایی که 
نفت ایران را خریداری می کنند یا در صنعت انرژی این کش��ور سرمایه  

گذاری می کنند، هیچ گونه معافیتی اعطا کند.
بی��ژن زنگنه، وزیر نفت که هفته گذش��ته برای ش��رکت در نشس��ت 
رس��می اوپک به وین رفته بود در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ اظهار 
کرده بود که تصور نمی کنم خریداران نفت ایران بتوانند از دولت آمریکا 
معافی��ت بگیرند تا پس از بازگش��ت تحریم های دونالد ترامپ، به خرید 

محموله های نفتی ادامه دهند.
وزی��ر نفت گفت��ه بود ش��رکت های نفتی بین المللی ب��زرگ رویا داچ 
ش��ل و توتال فرانس��ه خرید نفت ایران را متوقف کرده اند. شرکت های 
نفت��ی پس از اعمال فش��ار آمریکا برای انتقال پ��ول و برای بیمه حمل 
محموله های نفتی، مش��کاتی پیدا کردند. تصور نمی کنم آنها بتوانند از 
آمری��کا معافیت بگیرند. م��ا راه دیگری پیدا خواهیم کرد. وی در بخش 
دیگری از اظهاراتش خاطرنش��ان کرده بود اکثر مشتریان همچنان نفت 
ایران را خریداری می کنند و راه های بسیاری برای ایران به منظور حفظ 

تولید خود وجود دارد.
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در حال��ی که هیجانات ارزی در روزهای گذش��ته دوباره به اوج خود 
رس��یده بود، دولت در اوج افزایش قیمت دالر که در بازار غیررس��می با 
نرخی در حدود 9 هزار تومان دیده می ش��د، جلس��ه ای تش��کیل داد و 
تصمیمی تازه برای س��اماندهی ب��ازار ارز گرفت. به موجب تصمیم تازه 
هیات دولت، دولت با فعال ش��دن بازار دوم ارزی به طور رسمی موافقت 
کرد. تحلیلگران اقتصادی پیش بینی می کنند با تش��کیل بازار ثانویه ارز 
و در ص��ورت مدیریت صحیح بانک مرکزی بر این بازار، روند کاهش��ی 

قیمت ارز شروع خواهد شد.
ب��ه گزارش خبرآناین، رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره به بررس��ی 
موض��وع بازار ثانویه در س��تاد اقتصادی دولت ب��ا حضور رئیس جمهور، 
اعام کرد: این بازار در حال تعیین تکلیف اس��ت. به گفته ولی اهلل سیف، 
حجم صادرات کشور و ارزآوری ای که وجود دارد، به راحتی می تواند ارز 

مورد نیاز برای واردات را تامین کند.
ب��ه این ترتی��ب، بنا به اظهارات وی، یکی از موضوعاتی که در س��تاد 
اقتص��ادی دولت مورد بررس��ی قرار گرف��ت، بازار ثانویه ارز اس��ت که 

می تواند با استفاده از ارزهای صادراتی خود تامین شود.
ام��ا در ش��رایطی این تصمیم گرفته ش��د ک��ه قیم��ت دالر در بازار 
غیررس��می به بیش از 9 هزار تومان، یورو به بیش از ۱۰ هزار تومان و 
پون��د به بیش از ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان افزای��ش یافته بود. اقتصاددانان 
معتقدند برخی برای س��وداگری، احتکار، س��ود بیش��تر و سفته بازی به 
قصد آینده نگری، مع��ادالت بازار ارزی را برهم زده اند، بنابراین عرضه و 

تقاضا به هیچ وجه در این سیستم جوابگو نیست. 
در بازار دوم ارز چه خواهد شد؟

گزارش ه��ا نش��ان می دهد که در ب��ازار دوم، صادرکنن��دگان بر پایه 
غیرنفت��ی ب��ا واردکنن��دگان کاالی مصرفی عادی درخص��وص نرخ ارز 
معاماتی توافق خواهند کرد. نرخ پایه ارز برای این معامات نرخ رسمی 
بانک مرکزی اس��ت و شکاف قیمتی تا نرخ توافقی، توسط قیمت گذاری 
اظهارنامه ه��ای صادراتی پوش��ش داده خواهد ش��د. مطابق گزارش ها، 
کش��ف قیمت اظهارنامه های صادراتی نیز در بازار بورس صورت خواهد 

گرفت.
براس��اس تصمیمات اتخاذشده در این جلسه، س��ه گروه صادرکننده 
و چهار گروه واردکننده معرفی ش��دند. گروه نخس��ت، کاالهای اساسی 
و ض��روری که ارز خود را از درآمده��ای نفتی تامین می کند. گروه دوم 
واردات کاالهای واس��طه ای و سرمایه ای است که ارز خود را از صادرات 
محصوالت پتروش��یمی و مواد معدنی تامین خواهد کرد. در گروه سوم، 
کاالهای عادی وجود دارند که نس��بت به دو گروه نخس��ت، از ضرورت 
کمتری برای واردات برخوردار بودند که می توانند ارز خود را براس��اس 
نی��از از صادرکنن��ده با پای��ه غیرنفتی تامین کن��د. در حقیقت تصمیم 
جدید دولت متوجه گروه س��وم اس��ت که قرار اس��ت، ارز مورد نیاز در 
این گروه در یک نرخ توافقی صورت گیرد. این گروه های کاالیی ش��امل 
»م��واد خوراکی دریایی«، »برخ��ی از صیفی جات«، »برخ��ی از فلزات 
زینتی«، »نوعی از کاغذ« و س��ایر مواردی اس��ت که در مجموعه گروه 
کاالیی وارداتی سوم دس��ته بندی شده است. لیست این اقام، از سوی 
مسئوالن دولتی مشخص شده و با عنوان اولویت سوم ارزی دسته بندی 

ش��ده اند. با این تصمیم، به نظر می رسد از حجم تقاضا برای دریافت ارز 
رس��می کاسته ش��ود و بخش��ی از تقاضا که در بازار غیررسمی نیز قرار 
دارد و موجب رش��د قیمتی ش��ده، می تواند در این گ��روه قرار گیرد و 
از س��طح التهابات دالر کاسته ش��ود. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون 
وی��ژه حمایت از تولید ملی درب��اره بازار ثانویه ارز توضیح داده اس��ت: 
براساس آن ارز حاصل از نفت به کاالهای اساسی با قیمت ۴2۰۰ تومان 
اختصاص می یابد. همچنین برای ۸۰درصدی که در سامانه نیما ثبت نام 
کردن��د، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی با همین قیمت )۴2۰۰ تومان( 
در راس��تای حمایت از تولیدکنندگان و واردکنندگان اختصاص خواهد 
یاف��ت و برای گروه س��وم یعن��ی 2۰درصدی که خارج از س��امانه نیما 

هستند، ارز با نرخ توافقی پیش بینی شده است.
به گفته وی، در مورد گروه چهارم، یعنی ۱۴۰۰کاالیی که بخش��نامه 

آن منتشر شد نیز مقرر شد ارز تعلق نگیرد.
در بازار ارز چه گذشت؟

از اواس��ط س��ال گذش��ته بود که نرخ ارز روندی صعودی را در پیش 
گرفت، تاکنون در جهت اصاح بازار و برگرداندن آرامش، سیاس��ت های 
مختلفی اجرایی شده اس��ت. در ابتدا، در اواسط زمستان سال گذشته، 
بس��ته ضدالتهاب ارزی در پیش گرفته شد؛ بسته ای که مهم ترین هدف 
آن، کاهش س��وداگری در بازار ارز و سوق دادن نقدینگی سیال در بازار 
به سمت بازار سپرده بانکی بود. ابزار این بسته نیز پیشنهاد سپرده های 
ارزی و ریالی با نرخ س��ود جذاب بود که در مقطع کوتاهی بازار را آرام 
کرد، اما بعد از ایام نوروز شاهد بودیم که نرخ ارز وارد مدار صعودی شد.

بر این اس��اس، در فروردین ماه امس��ال دومین نسخه اصاح بازار ارز 
و تحت عنوان ارز تک نرخی ارائه ش��د؛ نس��خه ای ک��ه هدف آن حذف 
س��وداگری از بازار و تعیین نرخ ارز ۴2۰۰ تومانی از سوی سیاست گذار 
بود. با ارائه این نس��خه، بازار برای مدتی محدود بسته شد و تا حدودی 
التهاب های بازار خوابید، اما بعد از مدتی ارز نه تنها تک نرخی نماند، بلکه 
نرخ این دارایی در بازار رس��می شکاف دو برابری را نسبت به نرخ مورد 

هدف سیاست گذار نیز پر کرد.
در این بازه زمانی، سیاست گذار نسخه های متعددی که محدودیت در 
عرض��ه و تقاضای ارز برای کاالهای مختلف را روایت می کردند، پیچید. 
به عن��وان مثال، در آخری��ن مصوبه به منظور حمای��ت از ذخایر ارزی، 
واردات بسیاری از کاالها ممنوع اعام شد یا به واردات کاالهای اساسی 
یارانه تعلق می گرفت. آخرین نس��خه دولت برای ساماندهی بازار ارز نیز 

تشکیل بازار دوم ارز اعام شده است.
پایان قیمت گذاری ارز در کوچه پس کوچه ها

برخی از کارشناس��ان معتقدند اگرچه دولت با تاخیر زیاد، سرانجام با 
شکس��ت انحصار در قیمت گذاری ارز موافقت کرد، اما معنای سرراست 
بازار ثانویه ارز این اس��ت که قرار اس��ت ضوابط دس��ت وپاگیری مانند 
واس��پاری ارزی برچیده ش��ود و به اصرار برای گنجاندن همه معامات 
در قال��ب تنگ دالر ۴2۰۰تومانی پایان داده ش��ود. ب��ه اعتقاد آنها، اگر 
دول��ت و بانک مرک��زی این تصمی��م را با جدی��ت و اراده ای که الزمه 
تصمیم گیری در این دوران اس��ت، پیش ببرند، ب��دون تردید از باتاق 

ارزی خارج خواهند شد.

غامرضا تاج گردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسامی 
در این خصوص می گوید: باید از روز اول موضوع تشکیل بازار ثانویه ارز 
در دس��تور کار مسئوالن اقتصادی قرار می گرفت، چراکه با دالر ۴2۰۰ 

تومانی حجم عرضه و تقاضا به تعادل نمی رسید.
به اعتقاد وی، اینکه گفته می شود ۱۰درصد تقاضا در بازار ارز مربوط 
به تقاضای دالر با نرخ باالی ۴2۰۰ تومان بوده، موضوع قابل تاملی است؛ 
چراکه در حال حاضر این ۱۰درصد حجم تقاضا و عرضه، قیمت ها را در 

بازار ارز تعیین می کند.
نماینده مردم گچس��اران در مجلس ش��ورای اس��امی درب��اره تاثیر 
راه ان��دازی بورس ارز تصریح می کن��د: با اقداماتی مانند تش��کیل بازار 
ثانویه ارز با بورس ارز می توان با مکانیزم عرضه و تقاضا نوس��انات بازار 

ارز را کنترل کرد.
تاجگردون درباره درآمد دولت از مابه التفاوت نرخ ارز پیش بینی ش��ده 
در بودج��ه با نرخ ارز ۴2۰۰ تومان��ی، عنوان می کند: باید توجه کرد در 

کل درآمد دولت از مابه التفاوت نرخ ارز رقم باالیی نیست.
به گفت��ه وی، اعام نرخ ۴2۰۰ تومانی دالر و پذیرش ثبت س��فارش 
برای واردات به طور طبیعی باعث می شود ثبت سفارش با تقاضای اضافه 
روبه رو شود. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
نیز تاکید می کند: پیش بینی می ش��ود که با تشکیل بازار ثانویه ارز و در 
صورت مدیریت صحیح بانک مرکزی بر این بازار، روند کاهش��ی قیمت 

ارز شروع شود.
در این میان، حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی نیز می گوید: 
اقدام دولت برای تعریف ارز ثانویه اقدامی درس��ت و بجا است. به اعتقاد 
وی، از ابتدا مشخص بود ارز ۴2۰۰ تومانی که تک نرخی اعام شده بود، 

موفق نخواهد بود و با شکست مواجه می شود.
محمودی اص��ل تصریح می کند: دولت در نظ��ر دارد حدود 2۰درصد 
از ارز صادرکنن��دگان را به صورت توافقی ب��ه واردکننده هایی بدهد که 
کاالی غیرض��روری وارد می کنند. با این اقدام در اصطاح بازار ثانویه ای 
تش��کیل می ش��ود و این بازار می تواند تعیین کننده قیمت ارز باش��د و 

قیمت گذاری ارز در کوچه پس کوچه ها صورت نگیرد.
وی ب��ا ذکر این نکت��ه که تعیین ارز ثانویه نمی تواند تمام مش��کات 
بازار ارز را برطرف کند، می گوید: متاسفانه این تصمیم دولت خیلی دیر 
اتفاق افتاد و زمانی که قیمت، چس��بندگی پیدا کند و به عددی برسد، 
پایین آوردن مجدد آن کاری بس��یار دش��وار است. مجموع این مطالب 
موجب ش��ده که اقشار مختلف در بازار ارز و سکه وارد شده و این افراد 

تصور می کنند همیشه قیمت ها رو به افزایش خواهد بود.
با این وج��ود، به اعتقاد محمودی اصل، به نظر می رس��د این اقدام تا 
حدودی بتواند شرایط نابسامان کنونی را آرام کند و بازار ثانویه تا حدی 

به بازار ارز نظم خواهد بخشید.
البته کارشناس��ان این هش��دار را هم می دهند که اگر سیاس��ت گذار 
به اصل عرضه و تقاضا در این بازار باور نداش��ته باش��د و مکانیزم تعیین 
قیمت دس��توری را دنبال کند، فس��اد و رانتی که در یک بازار با دو نرخ 
صورت می گرفت، از این پس در بازاری با س��ه نرخ و پتانسیل بیشتری 

برای ناکارایی شکل خواهد گرفت. 

پایان قیمت گذاری ارز در کوچه پس کوچه ها

پیش بینی تحلیلگران از آینده بازار ارز

وزی��ر نیرو در چهارمین روز هفته صرفه جویی در مصرف که با عنوان 
آب، رس��انه و افکار عمومی نام گذاری شده است، طی نشستی صمیمانه 
با مدیران مس��ئول رسانه ها با تاکید بر اینکه امروزه با محدودیت منابع 
آب و انرژی مواجه هس��تیم، گفت: این دو منبع مهم به یکدیگر وابسته 
هس��تند و در مدیریت این دو بخش بایس��تی به صورت هم بسته عمل 

کنیم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رضا اردکانیان با اشاره به اینکه در 
زمینه اس��تفاده از آب و انرژی جامعه بدمصرفی هستیم، ادامه داد: طی 
دهه های گذشته نیز هر زمان که با مسئله خشکسالی مواجه شده ایم به 
جای اینکه ش��یوه های مصرف خود را اصاح کنیم همه ذهن ها تنها به 

سمت تامین منابع جدید رفته است.
وزیر نیرو بیان کرد: نه تنها کشور هایی که با مسئله خشکسالی مواجه 
هس��تند، بلکه مناطق دارای وضعیت مناس��ب منابع آبی نیز اگر گرفتار 

بدمصرفی شوند و تنها به شیوه های تامین و عرضه جدید منابع بپردازند 
بدون اینکه ش��یوه مصرف خود را اص��اح کنند مطمئنا پایدار نخواهند 

بود.
اردکانیان تصریح کرد: هر س��اله در حدود ۵تا ۷درصد رش��د مصرف 
انرژی در کشور داریم که بایستی با تامین منابع انرژی جدید پاسخگوی 
نیاز های به وجود آمده باشیم. این رشد مصرف در حدود ۵هزار مگاوات 
 نیروگاه جدید اس��ت که معادل 2۵ هزار میلی��ارد تومان هزینه احداث

در ب��ر خواهد داش��ت. وی تاکید کرد: این رقم س��نگین برای س��اخت 
نیروگاه جدید هزینه می شود تا از میان ۸هزار و ۷۶۰ ساعت طول سال، 
فقط زمانی در حدود ۱۵۰تا 2۰۰ ساعت پیک تابستان را که با اوج نیاز 

به انرژی برق مواجه ایم پاسخگو باشیم.
وزیر نیرو اضافه کرد: در حوزه آب هم به جای اینکه به نحوه استفاده 
از آب ه��ای موجود توجه کنیم تنها در پ��ی طرح های تامین منابع آبی 

جدید بوده ایم؛ در صورتی که اگر بدمصرفی ها اصاح نشود هرچه منبع 
آب��ی جدی��د هم فراهم کنیم باز هم مش��کل ما برطرف نخواهد ش��د و 
چه بس��ا طی سالیان آینده مش��کات فعلی ما چندین برابر بیشتر و در 

ابعاد مختلف نمایان شود.
اردکانیان بر لزوم ارتقای س��واد عموم��ی در حوزه آب و انرژی تاکید 
ک��رد و اف��زود: ایجاد اعتماد و س��رمایه اجتماعی، ترس��یم آینده آب و 
انرژی کش��ور، ارائه اطاع��ات معتبر و دقیق، تعام��ل هدفمند و . . . از 
جمله مس��ائلی است که بایستی میان وزارت نیرو و رسانه ها مورد توجه 

قرار بگیرد.
وی با اش��اره به تمرکز وزارت نی��رو در دوره جدید در بحث مدیریت 
تقاضا ادامه داد: در این بخش علوم اجتماعی و اس��تفاده از صاحبنظران 
این حوزه بس��یار مهم است که در این راستا مرکز امور اجتماعی منابع 

آب و انرژی در وزارت نیرو تاسیس شده است. 

رشد مصرف انرژی، سالیانه 7درصد افزایش می یابد

وزیر نیرو: جامعه بدمصرفی هستیم

ارتباطات

سودجویی گوشی فروشان از آب گل آلود ارز
چرا لیست واردکنندگان از ابتدا مشخص نبود؟

طی روزهای گذش��ته و با انتقاد از گرانی های گوش��ی که بعضا تا 
۱۰۰درصد هم می رس��ید، لیست واردکنندگان گوشی با ارز دولتی 
منتش��ر شد که مشخص کرد بخش��ی از این گرانی های غیرمعمول 
تلفن همراه به دلیل س��ودجویی افرادی است که به رغم دریافت ارز 

دولتی ۴2۰۰ تومانی، گوشی را بر مبنای ارز آزاد عرضه می کنند.
به گزارش ایسنا، بازار ارز در روزهای اخیر دچار نوسانات بسیاری 
ش��د و واردکنن��دگان کاال همچنان ب��ه دنب��ال ارز دولتی ۴2۰۰ 
تومانی هستند، اما در حالی که انتظار می رفت گرانی های متعددی 
ک��ه در بازار وجود دارد، ب��ه دلیل اختصاص نیافت��ن ارز دولتی به 
واردکنندگان باشد، وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات اخیرا لیستی 
را منتشر و اعام کرد که برخی از شرکت های واردکننده گوشی، ارز 
۴2۰۰تومانی دریافت کرده اند. این موضوع از س��ودجویی برخی از 
این شرکت ها حکایت داشت که به  رغم دریافت ارز دولتی، گوشی ها 

را به بهانه  نوسانات ارز آزاد، با قیمت های  باال می فروشند.
در حال��ی که بس��یاری از کاالها و حتی اق��ام خوراکی با گرانی 
مواجه ش��ده اند، ش��اید بیش��ترین افزایش قیمت را کاالهای حوزه 
آی تی رقم زدند که به واس��طه واردات، بیش��ترین ارتباط را با دالر 
و ارز دارن��د. برای مثال لپ تاپ ها و گوش��ی های تلفن همراه که در 
چن��د م��اه اخیر قیمت های پنج و ش��ش میلیون تومانی داش��تند، 
اکنون کمتر از ۱۰ میلیون تومان فروخته نمی ش��وند و این موضوع 
از افزای��ش قیمت حداق��ل ۴۰ و بعضا تا ۱۰۰درص��دی این کاالها 

حکایت دارد.
اعتراضاتی که اطالع رسانی را در پی داشت

اگرچه افزایش قیمت گوش��ی  در هفته های اخیر سبب نارضایتی 
مصرف کنندگان ش��ده بود، ام��ا در نهایت اعتراضات فروش��ندگان 
گوش��ی های موبایل در خیابان جمهوری تهران، پاس��اژ چارس��و و 
عاءالدین، موجب واکنش مسئوالن شد و وزیر ارتباطات و فناوری 
اطاعات فهرس��ت واردکنندگان گوشی تلفن همراه با ارز دولتی را 

اعام کرد تا پرده از گرانی های اخیر بردارد.
آذری جهرمی پی��ش از این هم مباحثی را درباره گرانی  گوش��ی 
موبای��ل مطرح ک��رده و درباره چرایی قیمت ه��ای نجومی برخی از 
گوش��ی ها در بازار از جمله آیفون گفته بود: »گرانی های غیرمعمول 
گوش��ی تلفن همراه در کشور نشان می دهد که برخی افراد سودجو 
با اس��تفاده از ارز دولت��ی ۴2۰۰ تومانی گوش��ی وارد کرده اند، اما 
براس��اس بهای ارز آزاد محاس��به و به م��ردم عرضه می کنند.« وی 
همچنین گفته بود »پش��ت پرده گوشی های گران قیمتی که امروز 
اتفاقا در بازار با ارز باالیی محاس��به می شوند و به فروش می رسند، 
افراد س��ودجویی هس��تند که ارز را گرفته و در ب��ازار به مردم ارائه 

کرده اند.«
 وزیر ارتباطات با اعام فهرس��ت ش��رکت های واردکننده گوشی 
هم��راه، توضی��ح داد که از ابتدای امس��ال ت��ا 29 خردادماه به ۴۰ 
ش��رکت واردکننده گوش��ی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده 
ش��ده است که 3۰ شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص 
داده ش��ده اقدام به واردات گوش��ی تلفن هم��راه کرده اند. رقم کل 
ارز اختصاص یافت��ه به این ش��رکت ها بی��ش از 22۰ میلیون یورو و 
محموله هایی که ترخیص ش��ده اند، بی��ش از ۷۵ میلیون یورو و به 
تعداد حدود ۱۴۰هزار گوش��ی است که متوسط قیمت گوشی های 

ترخیص شده ۵3۶ یورو است.
نظارتی بر فروش کاال نبوده است

اما در این باره میثم دادخواه، کارشناس حوزه مخابرات به انتقاد از 
نبود روندی شفاف در اعطای ارز پرداخت و گفت: لیستی که توسط 
وزارت ارتباطات منتشر ش��ده حقیقی است، اما توضیح داده نشده 
که سازوکارش چیست؟ اینکه واردکنندگان در چه صورت می توانند 
ارز دولت��ی دریافت کنند یا اینکه پس از دریافت ارز ۴2۰۰ تومانی، 
تخصیص ارز به این ش��کل نب��وده که قیمت های موج��ود در بازار 
براس��اس ارز ۴2۰۰ تومانی باشد، مسئله اس��ت، زیرا عما نظارتی 
به این فضا نش��ده اس��ت. وی با بیان اینکه طرح رجیس��تری باعث 
شد کس��ی نتواند گوشی قاچاق و با ارز قاچاق وارد کند زیرا در آن 
صورت گوشی در شبکه مخابراتی رجیستر نمی شد، افزود: بنابراین 
بازار با یک سیستم بسته مواجه شد و در شرایطی که تقاضا بیشتر 
از عرضه بود، قیمت ها باال رفت. از طرفی شرکت های واردکننده یک 
سیس��تم خصوصی بسته هس��تند که صرفا منافع خود را می بینند. 
عوامل بیرونی ش��رایط را برای ش��رکت رقم می زنن��د و تهدیدها و 
فرصت ه��ا را ایجاد می کنند و به همین دلیل باید س��ازوکاری برای 
آنه��ا تعیین ک��رد. دادخواه با اش��اره به آم��ار ارز اختصاص یافته و 
متوسط قیمت گوشی، اظهار کرد: طبق آمار اتاق اصناف و اتحادیه، 
ایران س��االنه به ۱2 میلیون دس��تگاه تلفن هم��راه و تبلت احتیاج 
دارد؛ یعنی ماهانه یک میلیون دستگاه و آمار ارائه شده از سوی وزیر 
ارتباطات نشان می دهد که ماهانه کمتر از ۵۰۰ هزار دستگاه تلفن 
همراه و تبلت وارد ش��ده که عما مش��خص می کند به دست همه 
نرس��یده است. در واقع دولت توانسته فقط به کمتر از نیمی از نیاز 
بازار ارز تخصیص دهد و 9۰درصد شرکت ها عما نتوانستند گوشی 
ب��ا ارز دولتی وارد کنند. این کارش��ناس ح��وزه مخابرات و فناوری 
اطاعات در پاس��خ به اینکه آیا توجیه برخی از واردکنندگان که در 
صورت فروش کاالی خود دیگر نمی توانند کاال وارد کنند قابل قبول 
اس��ت؟ گفت: واردکنندگان، ارز دولتی گرفتند که محصوالت خود 
را با همین قیمت بفروش��ند، بنابراین ص��رف اینکه دولت دیگر ارز 

دولتی ندهد نباید باعث شود آنها گوشی را گران بفروشند.
شرکت ها چراغ خاموش حرکت کردند

افش��ار فروتن، رئیس انجمن صنفی فروش��ندگان تلفن همراه نیز 
با انتقاد از موازی کاری های موجود در مس��یر قانون گذاری که منجر 
به عدم ش��فافیت و رفتن به بیراهه شده اس��ت، بیان کرد: اقدامات 
انجام ش��ده در راستای س��اماندهی و تثبیت قیمت کاال نبوده است. 
ع��دم آگاهی و اطاع رس��انی و ش��فافیت در اعام لیس��ت، موجب 
بهره برداری سوءاس��تفاده گران می شود و شرکت ها هم در این مدت 
س��عی کردند چراغ خاموش حرکت کنن��د. وی ادامه داد: در حالی 
ک��ه در این مدت همواره اعام می ش��د ارز دولتی به واردکنندگان 
اختصاص نیافته و هنوز بر س��ر این موضوع که ظرف ۱۵ روز آینده 
تصمیم��ی اتخاذ ش��ود که ارز دولتی ۴2۰۰تومان��ی به تلفن همراه 
اختص��اص یابد یا خی��ر بحث وجود دارد، موازی کاری باعث ش��ده 
به بیراهه برویم. چرا نباید این لیس��ت زودتر اعام می ش��د که این 

شرکت ها از فضای به وجود آمده سوءاستفاده  نکنند؟ 
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معاون سازمان توسعه تجارت:
نخریدن کاال حرکت درستی است

در پ��ی نوس��انات بازار ارز و افزایش قیم��ت برخی محصوالت در 
بازار، برخی س��لبریتی ها از جمله عل��ی کریمی، بازیکن تیم ملی و 
باش��گاه پرس��پولیس اقدام به راه اندازی کمپینی ب��ه نام »نخریدن 
کاالی گ��ران« در ش��بکه های اجتماعی کرده و از مردم خواس��تند 
ب��ه مدت یک ماه ه��ر کاالیی مانند س��که، ارز، خ��ودرو و... را که 
گران می ش��ود نخرند تا قیمت ها کاهش یابد. این کمپین که مورد 
استقبال زیادی از س��وی مردم قرار گرفت، واکنش های بسیاری از 

سوی کارشناسان و فعاالن بازار و اقتصاددانان داشت.
در همین زمینه، معاون س��ازمان توس��عه تجارت معتقد اس��ت: 
کمپی��ن نخری��دن و تدابیری مانن��د این، در ش��رایطی که عده ای 
نقدینگی سرگردان دارند و با ملتهب کردن فضای داخلی می خواهند 

از آب گل آلود ماهی بگیرند، حرکت درستی است.
محمدرضا مودودی، معاون س��ازمان توسعه تجارت در گفت وگو 
ب��ا ایس��نا، در این باره گفت: قطعا کس��انی که از این بازار آش��فته 
سوء اس��تفاده می کنند، به این نیاز دارند که تقاضا در بازار همچنان 
ش��دت بگیرد، بنابراین تاش��ی که هنرمندان و مش��اهیر در حوزه 
فرهنگی و ورزشی انجام می دهند برای اینکه التهاب کنونی را از بازار 
بگیرند تا مردم به دام فرصت طلبانی نیفتند که از محل احساس��ات 
و هیجانات عمومی پول روی پول می گذارند، کار و حرکت درستی 
است چراکه اگر به فضای کلی اقتصاد ایران برگردیم، اتفاق خاصی 
هنوز نیفتاده اس��ت، چراکه تراز تجاری ما مثبت اس��ت مواد اولیه 
مورد نیاز تولیدمان برای واردات مش��کلی ندارد و هیچ محدودیتی 

هنوز اعمال نشده است.
وی اف��زود: بنابرای��ن تنها می ت��وان گفت که ع��ده ای نقدینگی 
س��رگردان دارند و با ملتهب کردن فضای داخلی می خواهند از آب 
گل آل��ود، ماهی بگیرند در چنین ش��رایطی اگر م��ردم به دام آنها 
بیفتن��د، هزینه آن را نیز خودش��ان باید پرداخت ک��رده و به ضرر 
همه و اقتصاد ملی تمام می شود. این در حالی است که  هنوز اتفاق 
خاصی نیفتاده اس��ت، درآمد ارزی و فروش نفت با نوسان یا توقف 
مواجه نش��ده و آمارها نش��ان می دهد که صادرات در حال افزایش 
بوده و نفت ایران همچنان در حال فروش اس��ت. از سوی دیگر در 
حالی که آمریکا ایران را تهدید می کند اروپا پشت ما ایستاده است 
و حمایت معنوی را از ایران انجام می دهد قاعدتا نباید دچار التهاب 
و نوسانات در بازار آن گونه که در حال حاضر نشان می دهد، باشیم. 
تحلیل این وضعیت نش��ان می دهد، برخی از افراد که منابع بس��یار 
س��نگینی در اختیار دارند، با هیجانات عمومی بازار خودشان را داغ 
و گ��رم می کن��د، می تواند کمپین نخریدن برخورد درس��تی با این 
مس��ئله باشد که بستگی به مردم و مس��ئولیت پذیری آنها در قبال 

آینده خود، فرزندان و جامعه شان دارد.

معاون سازمان توس��عه تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
برخ��ی بازرگانان معتقدند ک��ه کمپین نخری��دن در همه کاالها و 
بخش ه��ای اقتصادی در بازار نمی تواند پاس��خگو باش��د و حتی در 
مواردی باعث گران تر ش��دن آن کاال می ش��ود، تصریح کرد: مسلما 
عرض��ه و تقاض��ا مهم ترین عام��ل تعیین کننده قیم��ت هر کاالیی 
محسوب می ش��ود و اگر تقاضایی باش��د، خودرو، مسکن، ارز و هر 
کاالی دیگر مشمول افزایش قیمت می شود و نمی توان در شرایطی 
ک��ه تقاضایی وجود ندارد، افزایش قیم��ت را برای یک کاال متصور 
ش��د، اما در شرایط کنونی هیچ یک از شاخص های کان اقتصادی 
تغییری پیدا نکرده و با رش��د منفی مواجه نشده است، اما شاهدیم 
که نوسانات و افزایش قیمت هایی در همه بازارها مانند ارز، خودرو، 
بورس و ... به وجود آمده است که نشان می دهد جریان قدرتمندی 
در حال ش��کل گیری اس��ت و مانند توفان به اقتصاد وارد ش��ده و 
نقدینگ��ی دس��ت مردم را برای خ��ود جمع می کند ک��ه واقعا باید 
مشخص شود که چه شخص یا اشخاصی این نقدینگی را در اختیار 
دارند و نقدینگی ش��ان افزایش پیدا کرده اس��ت ک��ه این نقدینگی 
ممک��ن اس��ت در قالب خرید س��که، خودرو، ارز ی��ا دیگر اماک و 
مس��تقات باشد و شناسایی آنها بس��یار سخت نیست و امکان پذیر 

است.
م��ودودی به م��ردم توصیه کرد که قرار نیس��ت م��ردم نیازهای 
اساس��ی خود را خریداری نکنند چ��را که این کاالها به اندازه کافی 
برای مردم تامین ش��ده و در این زمینه با مش��کلی روبه رو نیستیم، 
اما باید نس��بت به آینده خودمان حساس باشیم و خود را بی تفاوت 
نسبت به اتفاقاتی که می بینیم نشان ندهیم. فکر نکنیم که از توفان 
به وجود آمده کنونی به راحتی می توانیم عبور کنیم و س��ود کنیم، 
چراک��ه به عبارت دیگر نمی ت��وان در جامعه ای که همه دچار فقر و 
بدبختی هس��تند، احساس خوش��بختی کرد. بنابر این زلزله ای که 
امروز در نظام اقتصادی رخ داده است، باید به این مسئله توجه کرد 
ک��ه چگونه باید رفتار کنیم که همه در جامعه از آن منتفع ش��ویم 
نه یک نفر یا اش��خاصی خاص، چراکه گانگس��ترهای اقتصادی که 
امروز خون مردم را در شیشه می کنند و منابع مالی مردم را ذره ذره 
می مکن��د، اگر مردم کاری انجام دهند و به گونه ای در اقتصاد رفتار 
کنند که آنها می خواهند در واقع پول بیشتری به حساب آنها واریز 

کرده اند.
وی تصریح کرد: کمپین نخریدن و اندیش��یدن تدبیری اساس��ی 
از ضروریات امروز اقتصاد کش��ور اس��ت و باید به این فکر کنیم که 
بهمنی که می آید و برخی افراد هستند که انباشت ثروت و سرمایه 
آنه��ا روزافزون و عجیب و غریب ب��وده و هزینه آن را خیل کثیری 
از مردم پرداخت می کنند، باید مواظب اقتصاد کش��ور باشیم باعث 
افزایش تقاضای کاذب در بازار یک محصول و کاال نش��ویم، چراکه 

بحران اقتصادی می تواند فجایع بیشتری را به ما تحمیل کند. 

دریچه

حرکت نقدینگی از س��مت بانک ها به سوی بازار از اواخر سال گذشته 
ش��روع شد و نوس��اناتی فزاینده در بازار ارز، س��که، طا، مسکن و بازار 
بورس پدید آورد؛ اتفاقی که ظاهرا قرار نیس��ت به این زودی ها متوقف 
ش��ود. از همین رو، بسیاری از کارشناس��ان، کاهش نرخ سود بانکی در 
شهریورماه سال گذش��ته را در خروج نقدینگی ها از بانک ها بسیار موثر 
ارزیاب��ی می کنن��د؛ اتفاقی که البته با توجه به زیانده ش��دن بس��یاری 
از بانک ه��ا ناگزیر به نظر می رس��ید. در همین زمینه، یک کارش��ناس 
اقتصادی با بیان اینکه نقدینگی در ایران طی پنج سال گذشته به بیش 
از س��ه برابر افزایش پیدا کرده اس��ت، آن را علت اصلی گرانی های اخیر 
توصیف کرد. عبداهلل مش��کانی در گفت وگو با ایس��نا، در تشریح دالیل 
گرانی های اخیر و روند آینده آن با تقس��یم مراحل وقوع به س��ه مرحله 
گفت: در فاز اول نقدینگی در ایران طی پنج سال گذشته به بیش از سه 
براب��ر افزایش پیدا کرده، در حالی که طی همین مدت رش��د اقتصادی 
تقریبا نزدیک به صفر بوده است. این موضوع علت گرانی های اخیر است 
که بانک مرکزی در پنج سال گذشته باید برای آن تدبیری می اندیشید 

و در مورد آن غفلت شد.
وی ادامه داد: در فاز دوم از زمس��تان سال ۱39۵ آمارها نشان می داد 
که جریان نقدینگی در اقتصاد ایران در حال فعال شدن است؛ به طوری 
ک��ه در این مقطع نرخ تورم ماهانه دورقمی ش��د، ام��ا پس از انتخابات 
سال گذشته و با سیاست گذاری بانک مرکزی، با کاهش نرخ سود بانکی 
در کنار تورم کاالیی و التهابات سیاس��ی، نرخ موثر س��ود بانکی به زیر 
۵درصد رس��ید که منجر به فعال شدن نقدینگی سرگردان در اقتصاد و 
افزایش سرعت گردش پول شد. البته همان زمان کارشناسان از احتمال 

بروز ش��وک تورمی خبر دادند، اما مقامات بان��ک مرکزی با توجیه نیاز 
تولید به نقدینگی، از تبعات تورمی این سیاست غفلت کردند.

این کارش��ناس حوزه س��رمایه گذاری در تش��ریح وقایع ماه های آتی، 
اظه��ار کرد: در ح��ال حاضر ضمن توجه به ش��وک ارزی اخیر، کاهش 
قدرت خرید مردم، رکود در بازار و موجودی انبارها، اصناف برای حفظ 
خود در بازار از س��ود خود کاسته اند و اثرات شوک ارزی در حال حاضر 
به بازار کاالیی وارد نش��ده اس��ت. در ماه های آین��ده احتماال موجودی 
انباره��ا ب��ا نرخ های جدید جایگزین خواهد ش��د که منج��ر به افزایش 

التهاب قیمت ها در بازارهای کاالیی خواهد شد.
دولت در کوتاه مدت در برابر گرانی ها نمی تواند کار خاصی انجام دهد

وی با بی��ان اینکه دولت در کوتاه مدت در براب��ر گرانی ها نمی تواند 
اقدام خاص��ی انجام دهد، گفت: نظارت و سیاس��ت گذاری باید زمانی 
که بانک ها بدون توجه به واقعیات اقتصادی س��ودهای باال به سپرده ها 
می  پرداختن��د انجام می ش��د. به عن��وان مثال ضمن توج��ه به اصاح 
رویه ه��ای کان بانک مرکزی در خلق پول باید از مابه التفاوت س��ود 
پرداختی به س��پرده ها با بازده واقعی تولید، مالیات بر عایدی سرمایه 
اخذ می ش��د تا ضمن پوشش کس��ری بودجه دولت، این سرمایه ها در 

این حجم وارد بازار نشوند.
مش��کانی ب��ا ارائه دو پیش��نهاد ب��رای کاهش اث��رات تورمی گردش 
سرمایه ها در بازار اظهار کرد: با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه 
در مجل��س، ضمن توجه به الزام��ات آن و دریافت مالیات از عایدی ها و 
نقدینگی های س��رمایه ای در بازار های دارایی می توان از سرعت حرکت 
این س��رمایه ها در بازار بکاهیم و از طرف��ی ضمن کاهش اثرات تورمی، 

مناب��ع حاصل را برای جبران کاهش قدرت خرید اقش��ار پایین دس��ت 
جامع��ه اختصاص داد. همچنین با برق��راری مجدد نظام کوپن کاالهای 
اساسی خانوار، می توان از اقشار ضعیف جامعه در برابر موج تورمی اخیر 

حمایت کرد.
سهم بزرگی از سودهای بانکی متعلق به ثروتمندان است

این کارشناس مس��ائل اقتصادی تاکید کرد: سهم بزرگی از سودهای 
بانکی متعلق به تعداد بس��یار کمی از ثروتمندانی است که در پنج سال 
گذش��ته در بانک ه��ا س��پرده گذاری کرده اند و بانک ها ب��دون توجه به 
واقعیات اقتصادی، به صاحبان س��پرده س��ود کانی پرداخته اند و حاال 
با ورود این س��رمایه ها به بازارهای کاالیی، دارایی نامولد این ثروتمندان 
نسبت به سال ۱392 بیش از ۷.۵ برابر شده که شکاف طبقاتی و تبعات 
اقتصادی اجتماعی گس��ترده ای را در پی دارد. این وقایع تلخ اقتصادی 
که عمدتا ناش��ی از سیاست های ناس��ازگار اقتصادی است، لزوم اجرای 

مالیات بر عایدی سرمایه را به قوای سه گانه گوشزد می کند.
مشکانی درباره تفاوت های وضعیت نقدینگی در دولت های نهم و دهم 
با شرایط حال حاضر گفت: این دو دوره به لحاظ رشد حجم نقدینگی ها 
در بازار مشابه هستند، اما در دولت دهم، نقدینگی ها در جامعه به دلیل 
تبدیل ارزهای نفتی به ریال و تزریق آن به اقتصاد بود، در حالی که در 
دولت فعلی، اتکا بر ارزهای نفتی کاهش پیدا کرد، اما در عوض بانک ها 
ق��درت خلق پول از طریق اس��تقراض از بانک مرک��زی را پیدا کردند و 
همی��ن امر باعث خلق پول و رش��د نقدینگی در جامعه ش��د. در حال 
حاض��ر حدود یک میلیون میلیارد تومان خلق پول از طریق نظام بانکی 

ایجاد شده است. 

2 پیشنهاد برای کاهش اثرات تورمی گردش سرمایه ها در بازار

دومینوی نقدینگی سرگردان

فردی که 3۸ هزار قطعه س��که در ط��رح پیش فروش بانک مرکزی 
خریداری کرده، چه کس��ی اس��ت؟ طبق اعام دادستانی کل کشور، 
در جریان طرح پیش فروش س��که دو نفر جمعا ۶۱ هزار قطعه س��که 
خریداری کرده اند.آمارهای اعام ش��ده نشان می دهد که خریدار اول 
3۸ هزار قطعه س��که، نفر دوم 23هزار قطعه و نفر س��وم نیز ۴هزار و 
اندی س��که خریداری کرده اند. همچنین طبق اعام سازمان بازرسی،  
در طرح پیش فروش سکه بانک مرکزی ۵۰ نفر در مجموع 3۸۰ هزار 

سکه طا خریده اند.
به گزارش تس��نیم، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کشور گفته 
بود: »۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ثبت نام سکه داشتیم که ۵۰ نفر، ۵درصد 
این سکه ها را در اختیار دارند.« به گفته او، نفر اول پیش خرید سکه، 
3۸ هزار و 2۵۰ عدد س��که خری��داری کرده و برای این خرید، رقمی 

معادل ۵3میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان پول پرداخت کرده است.
رئیس س��ازمان بازرسی کشور روز چهارش��نبه در جمع خبرنگاران 

درباره نابس��امانی های بازار ارز و س��که با بیان اینکه این فرد تنها 3۱ 
س��ال س��ن دارد، ادامه داد: در رابطه با فروش و عرضه باید تدابیری 
اتخاذ و س��ختگیری هایی اتخاذ ش��ود تا هر کسی که پول دارد نتواند 
وارد بازار ش��ود و هر کاری خواس��ت در ارتباط با اقتصاد کشور انجام 

دهد.
وی با طرح این پرس��ش که کدام کشور قوی اینگونه عمل می کند 
و ارز و سکه را اینچنین در معرض عموم قرار می دهد، ابراز امیدواری 
کرد با توجه به هماهنگی ها، دس��تورات رهبر معظم انقاب در زمینه 
مس��ائل اقتصادی و جلس��ات بین روسای س��ه قوه و مسئوالن عالی، 

راهکار های مناسب عملی شود.
سراج با بیان اینکه دس��ت های خارجی قطعا در این مسائل دخیل 
اس��ت، اظهار داش��ت: با هماهنگی پیش آمده بین روسای قوا به طور 

قطع مشکات موجود برطرف خواهد شد.
وی ادام��ه داد: وزارت صنع��ت طی اباغیه ای اع��ام کرد که ورود 

ماش��ین های خارجی ممنوع شده اس��ت و این موضوع تأثیر منفی بر 
بازار داخلی گذاشت.

س��راج گفت: ما از رس��انه و عموم مردم تقاض��ا داریم تا در صورت 
مش��اهده هرگونه تخلف از س��وی ش��رکت ی��ا کارخان��ه ای از طریق 
ش��ماره تلفن ۱3۶ یا س��ایت سازمان بازرس��ی ما را در جریان تخلف 

صورت گرفته قرار دهند.
با این همه، س��وال این است که این جوان 3۱ ساله که توانسته 3۸ 
هزار سکه بخرد، با کدام پشتوانه موفق شده این تعداد سکه خریداری 
کند؟ آیا تمام جوانان یا حداقل نیمی از جوانان کش��ورمان نیز از این 
توانایی برخوردار هس��تند. همچنین سخنگوی دولت از مردم خواسته 
بود که طا و ارز خود را به بازار تزریق کنند، ولی افکار عمومی به این 
خواس��ته نوبخت واکنش های متفاوتی نشان داده و از او خواستند که 
از خریداران سکه های پیش فروشی که مبالغ هنگفتی سکه خریداری 

کرده اند، این درخواست را داشته باشد.

گواهی سکه های پیش فروش شده از طریق بورس، با هماهنگی بانک 
مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، قابل معامله شد.

ب��ه گزارش مهر، ب��ا هماهنگی بانک مرکزی و س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار، گواهی سکه های پیش فروش شده از طریق بورس قابل معامله شد. 
این اوراق در قالب اوراق گواهی سپرده کاالیی قابل خریدوفروش خواهند 
بود. براس��اس آمار منتشرشده تاکنون بیش از ۷ میلیون قطعه سکه بهار 
آزادی به متقاضیان پیش فروش شده که بخشی از این سکه ها پیش از این 
در سررسید تحویل ش��ده است. گواهی های باقی مانده این اوراق، در 22 
سررس��ید مشخص با نماد »عسکه« تجمیع شده و در بورس قابل معامله 
خواهد بود. پس از انتش��ار دس��تورالعمل س��ازمان بورس و اوراق بهادار 

متقاضیان می توانند خرید و فروش اوراق گواهی سپرده سکه در بورس را 
از طریق ۵۰ شعبه در سراسر کشور انجام دهند. برای معامله گواهی های 
مذکور الزم است متقاضیان به شعب کارگزاری های تعیین شده مراجعه و 
ضمن احراز هویت درخواس��ت فروش یا خرید صادر نمایند. مدارک الزم 
جهت فروش این اوراق ش��امل اصل کارت ملی ، شناسنامه و گواهی سکه 
است. فرآیند اخذ کد بورسی برای تمام دارندگان اوراق با هماهنگی بانک 
مرکزی و س��ازمان بورس انجام شده اس��ت. همچنین افرادی که قبا از 
طریق بانک موفق به خرید اوراق پیش فروش نشده اند، می توانند با دریافت 
کد بورس��ی نس��بت به خریدوفروش این اوراق اق��دام کنند. دریافت کد 
بورس��ی با مراجعه به  شعب کارگزاری مفید و یا دفاتر پیشخوان منتخب 

طرف قرارداد با این کارگزاری در سراسر کشور امکان پذیر است. براساس 
ای��ن گزارش کارگزاری مفید ش��رایط ویژه ای فراهم ک��رده تا متقاضیان 
بتوانند به صورت حضوری، اینترنتی و  موبایل، خریدوفروش گواهی سکه 
را انجام دهند. گفتنی اس��ت اوراق گواهی سپرده س��که قابل معامله در 
بورس کاال حکم سکه فیزیکی را دارد و همه مردم به راحتی می توانند آن 
را ب��دون محدودیت خریدوفروش کنند. بانک مرکزی به دنبال آن اس��ت 
تا با کم��ک عرضه این اوراق در بورس به صورت بلندمدت و مس��تمر در 
بازار حضور پیدا کرده و تعادل موجود در روند معامات و میزان عرضه و 
تقاضا را حفظ کند؛ کارگزاری مفید نیز در همین راستا خدمت رسانی به 

متقاضیان را آغاز کرده است.

جوان 31 ساله خریدار 38 هزار سکه کیست؟

با هماهنگی بانک مرکزی

اوراق گواهی سپرده سکه در بورس قابل معامله شد
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 بورس بستر امن
جذب نقدینگی سرگردان 

در روزها و هفته های اخیر ش��اهد رش��د قیمت ها در تمام 
بازارها بوده ایم، به طوری که در بازار طا، ارز، مس��کن و حتی 

خودرو جهش قیمتی چشمگیری اتفاق افتاد. 
این روند ب��ه تبع کوچ نقدینگی از دیگ��ر بازارها، در هفته 
گذش��ته به بازار س��هام رس��ید و همانطور که ش��اهد بودیم 
 ش��اخص بورس با جه��ش قابل توجهی همراه ش��د و از مرز

۱۰۰ هزار واحد عبور کرد. 
بررس��ی تجربه تاریخی روند بازارها در ایران نشان می دهد 
نقدینگی س��رگردان در شرایط تورمی و همزمان با رشد نرخ 
دالر تم��ام بازارها را تحت تأثیر خ��ود قرار می دهد. به عنوان 
مثال در دوره رشد دالر در سال های 9۱-9۰ رشد بازار سهام 
نیز با تأخیر نس��بت به دالر آغاز ش��د و بازدهی مناس��بی را 

نصیب سهامداران کرد. 
دالیل رشد این روزهای بازار سهام

یکی از دالیل رشد شاخص بازار سهام طی این مدت افزایش 
چشمگیر نرخ دالر داخلی است. این موضوع می تواند منجر به 

افزایش ارزش دارایی های مختلف نظیر سهام می شود. 
از سوی دیگر بورس همواره یکی از بسترهای مناسب برای 
تأمین نقدینگی س��رگردان بوده اس��ت. در حال حاضر عمده 
شرکت های بورسی نیز آمادگی پذیرش سرمایه های جدید از 
طریق افزایش سرمایه را دارند. به عاوه تصمیمات اعامی از 
س��وی مسئوالن دولتی حاکی از ایجاد بستر مناسب از طریق 
عرضه س��هام برای جذب این نقدینگی است که این موضوع 
نیز می تواند چش��م انداز روش��نی در مسیر بازار سرمایه ایجاد 

کند. 
ام��ا از زاوی��ه دیگ��ری که روند ب��ورس ته��ران را می توان 
گمانه زنی کرد، بررس��ی رفتار بازار در ادوار گذشته است. در 
ای��ن زمینه، رفتار بورس تهران طی روزهای جاری را می توان 
با س��ال 9۱ که تحت تأثیر رشد دالر قرار گرفته بود مقایسه 
کرد. در آن س��ال شاخص بورس بیش از ۴۰درصد بازدهی را 
نصیب س��هامداران کرد که رشد صنایع صادرات محور مشابه 

شرایط فوق علت اصلی رشد شاخص بود. 
ب��ه این ترتیب، اگرچ��ه نمی توان پیش بین��ی دقیقی برای 
هدف ش��اخص بورس عنوان کرد، اما بررس��ی ش��اخص های 
بنیادی و تکنیکالی حاکی از آن است که دستیابی به شاخص 
۱2۵ هزار واحدی در شش ماه آینده و ۱۵۰ هزار واحدی طی 

۱۸ ماه آینده چندان دور از انتظار نیست. 
ام��ا در خص��وص صنای��ع بورس��ی، طبیعت��اً در وهله اول 
صنایعی که به طور مس��تقیم از رشد نرخ ارز منتفع می شوند 
نظی��ر فل��زات، مع��ادن و پتروش��یمی بیش��ترین بازدهی را 
خواهند داش��ت. همچنین در گام بعد سایر صنایع که به طور 
غیرمستقیم از رشد نرخ ارز منتفع می شوند، بازدهی مناسبی 

ایجاد خواهند کرد. 
بورس محلی امن برای سودآوری

همانطور که گفته ش��د، همواره پیش��نهاد کارشناس��ان به 
س��هامداران اختصاص بخش��ی از پرتفوی س��رمایه گذاری به 
سهام است. در وهله دوم پیشنهاد می شود که سرمایه گذاری 
از طریق صندوق های س��هام انجام پذیرد تا سرمایه گذاران از 

مدیریت حرفه ای موجود در این صندوق ها بهره مند شوند. 
ب��رای س��رمایه گذارانی ک��ه از ریس��ک پذیری متوس��طی 
برخوردارند، پیشنهاد می شود بین ۱۵ تا 2۵ درصد از پرتفوی 
خود را در صندوق های س��هام، ۱۵ تا 2۵ درصد از پرتفوی را 
در صندوق طا و بقیه پرتفوی را در صندوق های درآمد ثابت 
س��رمایه گذاری کنند.  یادآور می شود س��وق دادن نقدینگی 
به س��مت بازار س��هام یکی از بهترین ابزارهای کنترل تورم و 
نقدینگی است و از اثرات تورمی نقدینگی در اقتصاد می کاهد. 
 ع��اوه بر این ب��ا افزایش امکان تأمین مالی ش��رکت های 
بورس��ی، ای��ن نقدینگی به س��مت افزایش ظرفی��ت تولید و 

توسعه شرکت ها سوق داده خواهد شد. 
منبع: سنا

یادداشت

به  رغم حجم گس��ترده خرید سهم ها در هفته گذش��ته و ابتدای این 
هفته طی روزهای سه ش��نبه و چهارشنبه، معامله گران بورس تهران در 
تغییر موضعی ۱۸۰ درجه ای شاهد حجم پایدار صف های فروش بودند. 
به گزارش ایس��نا، پس از آنکه مس��عود کرباس��یان، وزیر اقتصاد روز 
سه ش��نبه خبر از ایجاد بازار ثانویه ارزی داد، قرار ش��د اگر کاالیی غیر 
از ح��وزه پتروش��یمی و فلزی صادر ش��ود بانک مرکزی ی��ک برگه به 

صادرکننده بدهد که آن برگه قابلیت معامله در بورس را دارد. 
با این که در هفته گذش��ته هر روز ش��اخص بازار سرمایه کانال شکنی 
کرد و در بس��یاری از سهم ها از جمله گروه فلزات اساسی به پتروشیمی 
ش��اهد صف خرید بودیم، روز سه شنبه با انتشار این خبر این گروه ها با 
افت قیمت مواجه شدند و شاخص کل حدود ۱۵۰۰ واحد کاهش یافت. 
روز چهارشنبه نیز در ادامه روند معامات نماگر اصلی بازار 22۰2 واحد 

افت کرد و به کانال ۱۱۱ هزار و 32۴ واحدی بازگشت. 
در هفته های گذش��ته ب��ا افزایش قیمت ارز در بازارهای غیررس��می 
معامله گران ش��اهد افزایش قیمت سهم ها در بورس اوراق بهادار بودند، 
اما این تصمیم دولت می تواند ثباتی نسبی در قیمت ارز به وجود آورد و 
التهابات را هرچند اندک و مقطعی کاهش دهد، در نتیجه سیگنال های 
ایجاد بازار ارزی به بازار س��هام رس��یده و این موضوع س��بب ش��ده آن 
س��ودآوری که با رش��د نرخ ارزه��ای خارجی در بازارهای غیررس��می 
معامله گران انتظارش را داش��تند محقق نشود و شاخص های بازار سهام 

روند نزولی به خود گیرد. 
در این روزها شرایط بازار سهام چندان پایدار نیست؛ یک روز شاخص 

کل 3۰۰۰ واحد رش��د می کن��د، روز دیگر ۱۵۰۰ واح��د افت می کند. 
ریس��ک های سیس��تماتیک در این بازار به  گونه ای وج��ود دارد که افراد 
غیرحرفه ای و افرادی که از رانت های خاص بهره مند نیس��تند به راحتی 
نمی توانن��د از این بازار بازدهی به دس��ت آورند. ع��ده ای معتقدند بازار 
س��هام فعلی بیش از آنچه بر مبنای تحلیل باشد بر مبنای رانت  است و 

تحلیل آن طور که باید در این بازار جوابگو نیست. 
روز چهارش��نبه شاخص کل هم وزن نیز 2۱9 واحد افت کرد و تا رقم 
۱۸ ه��زار و ۷3 واحد کاهش یافت. در عین حال ش��اخص آزاد ش��ناور 
نیز با 2۶۱2 واحد افت مواجه ش��د و به رقم ۱22 هزار و ۴۸۱ واحدی 
رس��ید. همچنین ش��اخص بازار اول و دوم ۱۵۸۰ و ۴۶۰۵ واحد افت را 

تجربه کردند. 
فوالد مبارکه اصفهان پیشرو نسبت به دیگر سهم ها با 32۱ واحد تأثیر 
کاهنده بیشترین نقش را در افت نماگرهای بازار سهام داشت. همچنین 
صنایع پتروش��یمی خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران و سرمایه گذاری 
نفت، گاز و پتروشیمی تأمین هر یک به ترتیب 22۷، 2۰۱ و ۱2۷ واحد 
تأثیر کاهنده برای ش��اخص را داش��تند، اما معدنی و صنعتی چادرملو، 
مخابرات ایران و آهنگری تراکتورسازی ایران از معدود سهم هایی بودند 
که سعی کردند به روند افزایشی قیمت سهام در روزهای گذشته کمک 

کنند، هر چند که در نهایت موفق نبودند. 
در بازار سراس��ر قرمز چهارش��نبه اکثر فلزات اساس��ی با افت قیمت 
مواجه ش��ده  و صف فروش را تجربه کردند. معامله گران بازار س��هام در 
حالی در این چند روز ش��اهد صف فروش سهم ها هستند که هیجان ها 

در هفته گذش��ته و روزهای ابتدایی این هفت��ه آنچنان زیاد بود که در 
بیشتر گروه ها از جمله فلزات اساسی با صف خرید همراه بودیم. 

همچنین در گروه محصوالت ش��یمیایی نیز س��هامداران برای فروش 
سهم ش��ان به صف ش��دند، به طوری که به عنوان مثال در سهام صنایع 
پتروش��یمی خلیج فارس که در بازار دوم بورس معامله می ش��ود شاهد 
صف ف��روش با حجم فروش 9 هزار و 3۴۰ س��هم بودیم. جالب این که 
تعداد س��فارش ها تنها یک س��فارش بود و بیش از ۶۱ درصد خریدها را 

در این نماد حقوقی ها انجام دادند. 
در گروه فرآورده های نفتی، کک و س��وخت هس��ته ای نیز سهم ها با 
کاهش قیمت مواجه بودند و در نمادهایی ش��اهد صف فروش بودیم. از 
جمله این نمادها می توان به س��رمایه گذاری صنعت نفت اشاره کرد که 

حجم صف فروشش به ۷۵۱ هزار و ۵۰۰ سهم می رسید. 
در گروه خودرو و س��اخت قطعات نیز روند س��هم ها کاهشی بود. در 
 این گروه 2۶2 میلیون س��هم به ارزش ح��دود 2۶ میلیارد تومان مورد
داد و ستد قرار گرفت.  ارزش معامات بورس تهران به رقم ۵۸۱ میلیارد 
تومان رس��ید که این رقم ناش��ی از دست به دس��ت شدن بیش از 2.2 

میلیارد سهم و اوراق مالی بود. 
به  رغ��م این که آیفکس در روزهای گذش��ته با روند افزایش ش��دیدی 
مواج��ه بود روز چهارش��نبه با حدود 2۷ واحد کاهش مواجه ش��د و به 
ت��راز ۱2۶9 واحدی بازگش��ت. ارزش معامات فراب��ورس ایران به رقم 
۶9۰ میلی��ارد تومان رس��ید و حجم معامات عدد ۸۱۶ س��هم و اوراق 

مالی را تجربه کرد. 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه دستورالعمل اجرایی 
بازار گواهی  ارزی با تعامل بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و وزارت 
صمت در حال تنظیم اس��ت، عنوان کرد که ارائه زیرس��اخت  الزم برای 

بازار از سوی سازمان بورس ظرف یک هفته خواهد بود.
ش��اپور محمدی در گفت وگو با فارس، پیرامون نحوه مدیریت عرضه 
و تقاض��ا در بورس ب��رای معامات گواهی ارزی گف��ت: به طور طبیعی 
بورس بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و سازوکاری تعریف شده فعالیت 
می کند و دس��تگاه ذی صاح به سازمان بورس درباره اینکه چه کسانی 
می توانن��د گواه��ی ارزی را خریداری یا به فروش برس��انند، اطاعات و 

مستندات الزم را ارائه خواهد کرد.
ش��اپور محمدی با بیان اینک��ه در فاز اول صادرکنن��ده و واردکننده 
کااله��ا می توانند در بازار گواهی ارزی بورس فعالیت کنند، عنوان کرد: 
فایده این موضوع در وهله نخس��ت رفع هر گونه مش��کل برای خرید و 

فروش ارز و در یک چارچوب شفاف خواهد بود.
وی گف��ت: ب��ازار س��رمایه ظرفی��ت حضور س��ایر گروه ه��ا و فعاالن 
س��رمایه گذاری در کش��ور را نیز دارد، اما تنظیم سیاست  ارزی بر عهده 

بانک مرکزی است.
وی در م��ورد قوانین و دس��تورالعمل حاکم بر ب��ازار گواهی ارزی در 
بورس تهران گفت: بخش��ی از این دس��تورالعمل ها ، قواعد بازار سرمایه 
بوده که در قانون بازار اوراق بهادار وضع شده است و شورای عالی بورس 

و سازمان بورس آن را معین و تبیین می کنند. بخشی از قواعد را نیز از 
سوی بانک مرکزی در حوزه ارزی تعیین می کنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه موضوع راه اندازی بازار ارزی از دو سال 
قب��ل با حضور رئیس کل بانک مرکزی در ش��ورای عالی بورس تصویب 
ش��ده اس��ت، افزود: معامات حواله های ارزی یا به تعبیری گواهی های 
صادراتی به معنای پوشش تمام بازار ارز نیست و بخش محدودی از این 
ب��ازار را دربر می گیرد. به طور طبیعی ای��ن گواهی ها هر چه منصفانه تر 
و منطقی معامله ش��وند، مقصود نظر تمام سیاست گذاران کشور خواهد 
ب��ود، تا مردم از جمله صادرکننده و واردکننده بتوانند در این بازار وارد 
شوند. وی در برابر این پرسش فارس که با توجه به تخصیص ۶ میلیارد 
دالر برای واردات کاالی های س��رمایه و واس��طه ای در سال گذشته،کل 
ارزی که از طریق بازار گواهی ارزی قرار اس��ت به گروه س��وم تخصیص 
یاب��د به چه میزانی اس��ت، گفت: به نظر می آید ح��دود این رقم که در 
س��ال گذشته برای واردات کاال تخصیص یافته، از همین طریق با توجه 
به بخشنامه اعامی به گروه سوم شامل کاالهای مصرفی تخصیص یابد.

رئیس س��ازمان بورس در برابر این پرس��ش که با توجه به تخصیص 
ارز حاص��ل از صادرات فوالد و پتروش��یمی ب��رای گروه های اول و دوم 
و مس��تثنی شدن ارز صادرات پس��ته و زعفران، آیا ارزی برای کاالهای 
مصرفی در گروه س��وم کاالیی باقی خواهد ماند، پاسخ داد: سیاست های 
تجاری و ارزی را باید با ناظران آن حوزه ها صحبت کرد، اما به هر حال 

بودن این بازار بهتر از نبودن آن است. چنین مکانیزمی امکان شفافیت 
بیش��تر و انتخاب بیشتر برای کس��انی که می خواهند ارز خود را مبادله 

کنند را فراهم می کند.
وی در مورد س��ازوکار معامات و پریمیوم مورد رقابت در این فرآیند 
روی تابلوی معامات بورس تهران گفت: متناسب با سیاست های ارزی 
اگر ماحظاتی از س��وی بانک مرکزی وجود داشته باشد تنظیم خواهد 
ش��د. در م��ورد پریمیوم و دامنه نوس��ان معامات نی��ز قابلیت انعطاف 
در بازار س��رمایه وج��ود دارد. محم��دی با بیان اینک��ه در حال حاضر 
دستورالعمل اجرایی بازار گواهی های ارزی با تعامل و برگزاری جلسات 
روزانه میان بانک مرکزی، س��ازمان توس��عه تج��ارت و صمت در حال 
تنظیم و تبیین اس��ت، عنوان کرد: برای سازمان بورس ظرف یک هفته 

ارائه زیر ساخت های الزم برای بازار ارز عملیاتی خواهد بود.
این مقام مسئول درباره امکان مدیریت تقاضا از سوی سازمان بورس 
در بازار ارز بورس گفت: ریزساختارهای این بازار بر  اساس زمان شروع 
معامات، زمان حراج اولیه، دامنه نوس��ان و اینکه چه کس��انی مجاز به 
حضور در بازار و با چه حجمی هستند، از قبل تعیین و اعام می شود.

به گفته وی، س��از و کار س��ازمان بورس یک س��از و کار انعطاف پذیر 
ب��وده و با دامنه نوس��انی س��اختارمند و تحت نظارت ب��ازار مدیریت و 
نظارت خواهد شد. اگر دولت نیز بنایی برای مدیریت معامات و تنظیم 

قیمت ها داشته باشد، همگی بر اساس مکانیزم بازار خواهد بود.

رئیس سازمان بورس خبر داد

ساز و کار معامله 6 میلیارد دالر ارز در بورس

شاخص بورس 22۰2 واحد کاهش یافت

تغییر موضع ۱۸۰ درجه ای خریداران سهام
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صادرات به عربستان در حد صفر
 تقویت روابط با سایر کشورها

صادرات ایران در دو ماهه نخست سال جاری به کشورهای حوزه 
خلیج فارس عمدتا با افزایش همراه بوده و در عین حال صادرات به 

عربستان نیز کامًا قطع شده است. 
به گزارش ایس��نا، تازه ترین آمار گم��رک ایران از تجارت خارجی 
دو ماهه نش��ان می دهد که صادرات ایران به هفت کش��ور حاش��یه 
خلیج فارس عمدتا با افزایش همراه بوده و آماری از تجارت احتمالی 
ایران با عربس��تان نیز توس��ط گمرک ارائه نش��ده اس��ت و به نظر 
می رس��د که در س��ال جاری هیچ گونه مبادالت تجاری بین ایران و 

عربستان نبوده است. 
صادرات ایران به کش��ورهای حاش��یه خلیج ف��ارس در این مدت 
نس��بت به مدت مشابه س��ال گذش��ته با افزایش همراه بوده است 
که در این میان بیش��ترین میزان کاالهای صادراتی ایران به امارات 

متحده عربی و کمترین آن به بحرین صادر شده است. 
در این مدت بیش از 3 میلیون تن کاال از ایران به امارات متحده 
عربی صادر ش��ده که ارزش آن ب��ه یک میلیارد و 3۷۰ میلیون دالر 
می رس��د. این در حالی اس��ت که در مدت مش��ابه س��ال گذش��ته 
2میلیون و ۸۰۵ هزار تن کاال به ارزش 9۴۷ میلیون دالر به امارات 
صادر ش��ده بود و به ای��ن ترتیب صادرات به ام��ارات در این مدت 
از لح��اظ وزنی ۸.3درصد و از لحاظ ارزش��ی ۴۴.۶۷درصد افزایش 

یافته است. 
عراق دومین ش��ریک تجاری بزرگ ایران در حاشیه خلیج فارس 
است که در این مدت 2میلیون و ۴۸۰هزار تن کاال را از ایران دریافت 
کرده و باب��ت آن یک میلیارد و ۱۶۱ میلیون دالر به صادرکنندگان 
ایرانی پرداخت کرده اس��ت. صادرات ایران به عراق در مدت مشابه 
سال گذش��ته 2میلیون و ۴۱9 هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۴۵ 
میلیون دالر بود که مقایسه این آمار حاکی از افزایش 2.۵۴درصدی 

از لحاظ وزن و ۱۱.۰9درصدی از لحاظ ارزش است. 
کش��ور عمان بع��د از عراق بیش��ترین ارزآوری صادراتی در میان 
کش��ورهای حاشیه خلیج فارس را داش��ته است، به طوری که در این 
م��دت دو ماهه حدود ۵2۴هزار تن کاال به ارزش ۱۴۱ میلیون دالر 
از ایران دریافت کرده اس��ت؛ در صورت��ی که واردات عمان از ایران 
در دو ماهه نخس��ت سال گذشته 2۸۵هزار تن به ارزش حدود ۸۸ 
میلیون دالر بوده اس��ت و به این ترتیب صادرات ایران به عمان نیز 
در س��ال جاری ۸3 و ۶۰درص��د به ترتیب از لح��اظ وزن و ارزش 

افزایش یافته است. 
هرچند که روابط سیاس��ی بی��ن ایران و کویت چندان مس��اعد 
نیس��ت، اما با این وجود ایران توانس��ته اس��ت که در این مدت دو 
ماهه ۷۶2 هزار تن کاال به ارزش ۵۵.۵ میلیون دالر به این کش��ور 
صادر کند. ایران در س��ال گذشته تنها 3۶۸ هزار تن کاال به کویت 
صادر کرده بود که ارزش دالری آن نیز رقمی در حدود ۴3 میلیون 
دالر بوده اس��ت و مقایس��ه آمار صادرات ایران به کویت در این دو 
سال نشان از افزایش ۱۰۶درصدی وزنی و 2۸درصدی ارزشی دارد. 
هرچن��د ص��ادرات ایران ب��ه قطر در میان کش��ورهای حاش��یه 
خلیج فارس چندان چش��مگیر نیس��ت، اما در این مدت با توجه به 
بهبود روابط سیاس��ی میان ایران و قطر، صادرات به این کش��ور با 
افزایش قابل ماحظه ای همراه بوده اس��ت، به طوری که ایران در دو 
ماهه نخس��ت س��ال گذش��ته ۱3۱ هزار تن کاال به ارزش کمتر از 
9 میلی��ون دالر ب��ه قطر صادر ک��رده بود، اما در دو ماهه نخس��ت 
امس��ال صادرات به این کش��ور 2۱۶ هزار تن به ارزش بیش از ۴۷ 
میلیون دالر رس��یده است، در واقع صادرات ایران به قطر با افزایش 
۶۴درص��دی از لح��اظ وزن و ۴3۵درصدی از لح��اظ ارزش روبه رو 

بوده است. 

روایت وزیر ارتباطات از گرانفروشی واردکننده آیفون
 اپل از فروشگاه معروف اینترنتی حذف شد

بعد از افش��اگری وزی��ر ارتباطات درخص��وص تخصیص ارز 
۴2۰۰ تومانی و سکوت ش��رکت های واردکننده، شرایط برای 

سودجویان بازار موبایل به شدت پیچیده شده است. 
ب��ه گزارش تس��نیم، وزیر ارتباط��ات چند روز قب��ل بعد از 
حضور در یکی از بازارهای موبایل تهران دس��تور انتشار لیست 
دریافت کنن��دگان دالر ۴2۰۰ تومان��ی برای واردات گوش��ی 
موبایل را داد. این لیست بافاصله مورد توجه مردم قرار گرفت 
چراکه براس��اس آن ش��رکت هایی که تا چن��دی پیش از عدم 
دریافت ارز دولتی شکایت داشتند حاال در شرایط سختی قرار 
گرفته بودند. یکی از نکات مهم دو لیس��تی که توس��ط وزارت 
ارتباطات منتش��ر ش��ده بود اختاف ۱۵۰ میلیون دالری ارز 
تخصیص داده ش��ده با واردات انجام شده از سوی 3۰ شرکتی 
بود که از دالر ۴2۰۰ تومانی دولتی بهره مند شده بودند. هنوز 
هی��چ یک از این ش��رکت ها درخصوص نحوه اس��تفاده از این 
ارزه��ا توضیح نداده اند، اما وزی��ر ارتباطات اولین گزارش خود 
از بازرس��ی های انجام شده از ش��رکت های مذکور را در صفحه 

خود منتشر کرد. 
در توضیح��ات آذری جهرم��ی آمده اس��ت، اولین بازرس��ی 
تعزیرات��ی از یک��ی از ش��رکت های وارد کنن��ده تلف��ن همراه 
 ص��ورت پذیرفت. بنا بر گزارش دریافتی، ش��رکت مزبور حدود

2۰۰۰۰ گوشی آیفون وارد کرده که ۱۵۰۰۰ تای آن را یکجا و 
با 2میلیون تومان گران تر از معمول به یک شرکت واگذار کرده 

و ۵۰۰۰ گوشی را در انبار موجود داشته است. 
این در حالی است که بسیاری از کاربران فضای مجازی طی 
تماس با خبرنگار تس��نیم از ناموجود ش��دن انواع گوشی های 
آیف��ون در یک س��ایت معروف فروش اینترنت��ی خبر داده اند. 
براس��اس اعام کاربران تا دو روز قبل لیست قیمت فروش این 
کاال در سایت های مذکور موجود بوده اما طی ساعات اخیر این 

قیمت ها حذف و گوشی ها ناموجود اعام شده اند. 
همچنین بررس��ی قیمت گوشی های سامس��ونگ نیز نشان 
می ده��د، برخی از این گوش��ی ها با افزای��ش قیمت بی ضابطه 
روب��ه رو ش��ده اند ای��ن درحالی اس��ت ک��ه طبق اع��ام وزیر 
 ارتباطات بسیاری از شرکت های اصلی وارد کننده از ارز دولتی

۴2۰۰ تومانی بهره مند شده اند. 

اخبـــار

عضو هیأت مدی��ره انجمن صادرکنندگان نمونه ب��ا تأکید بر ضرورت 
تعریف صحیح امنیت غذایی، گفت: س��هم ای��ران در تولید مواد غذایی 
ایمن در مقایسه با کشورهای دیگر کم است و ظرفیت های زیادی برای 

افزایش آن وجود دارد. 
ب��ه گزارش تس��نیم، محمدامین کاظمیان عض��و هیأت مدیره انجمن 
صادرکنندگان نمونه با اش��اره به ضرورت پیاده س��ازی سیستم مدیریت 
کیفیت و ایمنی موادغذایی با تمرکز بر استانداردهای BRC و IFS در 
صنعت غذا اظهار کرد: هدف اصلی این است که سامت جامعه ایران و 
ورود مؤثر تولیدکنندگان ایرانی به بازارهای جهانی ارتقا یابد که بر این 
اس��اس به دنبال افزایش سطح آگاهی رسانی به مردم هستیم، به همین 

جهت، این دوره آموزشی دهم تیرماه برگزار خواهد شد. 
عض��و هیأت مدیره انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر افزود: به دنبال 
تحولی بنیادین در صنایع غذایی کش��ور هستیم، این در حالی است که 
ق��درت مذاکره با جهان امروز، ورود، تأمی��ن و حضوری مؤثر و ماندگار 
در ش��بکه های توزیع و عرضه غذایی دنیا، ادبیاتی متفاوت می طلبد، که 

استانداردهای BRC و IFS  شاه بیت آن است. 
وی با اش��اره به اینکه پویش ملی ص��ادرات، بلوغ همه صنایع غذایی 

ایران را هدف گرفته، خاطرنش��ان کرد: استقرار استانداردهای BRC و 
IFS برای س��امت ملت ها و آیندگان یک نیاز اس��ت، بر این اساس در 
این کارگاه در کنار آش��نایی با اس��تانداردهای BRC و IFS موضوعات 
مدیریت سیستم، کنترل خطرات و نقاط بحرانی و قابلیت ردیابی مطرح 

می شوند. 
ب��ه گفت��ه حاج کاظمیان، واقعیت این اس��ت که عم��ر صنایع غذایی 
ناایمن، دیگر به س��ر آمده اس��ت و باید به مردم ای��ران تعریف صحیح 
امنیت غذایی را اطاع رسانی کرد؛ زیرا گواهی هایی چون HACCP و 
ISO ه��ا، کیفیت و ایمنی محصول را به ارمغان نمی آورند؛ این در حالی 
است که هدف نهایی این کارگاه سامت جامعه است و برای تحقق این 
امر الزم است تا سهم ایران در تولید موادغذایی ایمن در مقایسه با دیگر 

کشورها افزایش یابد. 
وی افزود: دنیای امروز، دنیایی هوش��مند است و دولت های هوشمند، 
ب��رای حفظ خود، منافع و س��امت ملت های ش��ان را ب��ه خوبی هدف 
گرفته ان��د، چراکه هزینه درمان و تأمین  اجتماعی برای دولت ها بس��یار 

سنگین و طاقت فرسا است. 
حاج کاظمی��ان با بیان اینک��ه بازارهای جهانی ب��ه دنبال محصوالت 

باکیفیت و قیمت مناس��ب هس��تند، ادامه داد: کاالی ناایمن با هر رنگ 
و طعم و بس��ته بندی به هیچ عنوان نمی تواند در بازارهای امروز فروش 
داش��ته باش��د؛ زیرا تولیدکننده ای ایمن خطاب می ش��ود که اس��تقرار 
اس��تانداردهایی چون BRC و IFS را در دستور کار سازمان خود قرار 
داده و البته س��االنه نیز این اس��تانداردها ارتقا می یابند و حتی با قدرت 

پول، هرگز نمی توان آنها را خرید. 
موس��س پویش ملی صادرات با تأکید بر اینکه این استانداردها، صرفا 
بهانه ای برای تبلیغ محصول نیست، تصریح کرد: این استانداردها ابزاری 
برای حضور و نقش آفرینی در سبد کاالی ایمن هستند و رسالتی شفاف 
دارند. این در حالی اس��ت که به دلیل قابلیت ردیابی در زنجیره تأمین 
از ابت��دا به انتها و از انتها به ابت��دا، مانع هرگونه عدم انطباق و در ادامه 
مخاطره برای مصرف کننده نهایی می ش��ود و به همین دلیل اس��ت که 
این استانداردها برای تمامی حلقه های زنجیره تأمین، تعریف شده اند. 

بنابر این گزارش، ش��رکت در این کارگاه ب��رای عموم عاقه مندان و 
صاحبان صنایع غذایی، تأمین کنندگان مواد اولیه، کارشناسان و ناظران 
امور کیفی در این حوزه به صورت رایگان است. عاقه مندان برای حضور 
در این کارگاه می توانند با دبیرخانه پویش ملی صادرات تماس بگیرند. 

ورود استانداردهای جدید در صنایع غذایی و کشاورزی

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: با توجه به اینکه ۸۵درصد از ۵۴ 
میلیارد دالر واردات کشور ماشین آالت، مواد اولیه و کاال های سرمایه ای 
است آزاد گذاشتن نرخ ارز موجب افزایش قیمت های تمام شده می شود. 
 به گزارش تس��نیم، مجتبی خس��روتاج در گفت وگ��وی ویژه خبری 
افزود: در مصوبه اخیر س��تاد اقتصادی برای ۱۷ میلیارد دالر مابقی ارز 

صادراتی کشور تعیین تکلیف شد. 
وی با بیان اینکه صادرات کش��ور در س��ه ماهه نخس��ت امسال رشد 
2۱درصدی داشته اس��ت، گفت: : صادرکنندگان خرد می توانند با ارائه 
اظهارنام��ه خود در بورس و توافق ب��ا وارد کننده ارز واردات ۵.۵میلیارد 

دالر کاال را به کشور تأمین کنند. 
رئیس سازمان توس��عه تجارت افزود: البته این ریسک وجود دارد که 

برخی واردکنندگان مرزی برای واردات خود ریال پرداخت کنند. 
خس��روتاج گف��ت: در آین��ده می ت��وان خدم��ات جدی��دی را برای 
رقابتی شدن نرخ ارز صادراتی صادرکنندگان خرد در بورس فراهم کرد. 
وی افزود: در س��ه ماهه گذشته میزان صادرات بخش کشاورزی ۶.3 

میلیارد دالر بوده اس��ت و ب��ه جز این بخش صادرکنن��دگان کاال های 
صنعتی، معدنی غیرفلزی، ماش��ین آالت، اقام عمده شیمیایی، خودرو 
و... می توانند از امتیاز معامله ارز صادراتی خود در بازار بورس براس��اس 

تصمیم جدید ستاد اقتصادی استفاده کنند. 
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت گفت: برای واردات موبایل از دو سال 
پیش مصوب ش��د ش��رکت وارد کننده باید نمایندگی رسمی و خدمات 
پس از فروش داش��ته باش��د.  خسروتاج افزود: اگر ش��رکتی نمایندگی 
ف��روش و خدم��ات پس از فروش از ش��رکت اصلی نداش��ته و اقدام به 

واردات تلفن همراه کرده باشد متخلف است و باید رسیدگی شود. 
وی گفت: در س��امانه جامع تجارت وضع همه ش��رکت ها و کاال های 
وارداتی اعام می شود و گمرکات نیز می توانند این موضوع را به آگاهی 

مردم برسانند. 
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت درباره برابر نبودن ارز اختصاص یافته 
برای واردات کاال با میزان واردات کاال افزود: ممکن اس��ت برخی از این 
کاال ها در راه باش��د، زیرا ثبت سفارش و ورود برخی کاال ها به کشور دو 

تا سه ماه زمان می برد.  خسروتاج با بیان اینکه کارت بازرگانی به معنای 
توان ورود به بازار جهانی است، گفت: بر این اساس در صدور این کارت 
برای جوانان و افرادی که تازه کار هستند و می خواهند وارد بازار جهانی 

شود سختگیری نمی شود. 
وی افزود: از جمعیت کل کش��ور حدود 3هزار نفر با رقم بیش از یک 
میلی��ون دالر در بازار جهانی فعالند و س��هم کش��ورمان در این زمینه 

بسیار پایین است. 
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت گفت: باید اجازه حضور افراد جدید و 

جوانان کشورمان را در بازار جهانی بدهیم. 
خس��روتاج افزود: قوانین س��ختگیرانه در مالی��ات و حوزه های دیگر 
موجب شده است برخی تجار کشور از کارت های بازرگانی دیگران یا به 

اصطاح یک بار مصرف استفاده کنند. 
وی گفت: در جلسه روز چهارشنبه ستاد اقتصادی طرح جدیدی برای 
ارائه کارت های بازرگانی مطرح می شود که براساس میزان تجارت افراد 

به سابقه آنها در بازار جهانی بستگی خواهد داشت. 

محققان دانش��گاه صنعتی اصفهان نانوالیافی از دانه گیاه کتان تولید 
کردند که می توان از آن در صنایع تولید مواد غذایی فراسودمند استفاده 

کرد. 
به گزارش ایس��نا، س��میرا حداد از محققان این طرح دانه گیاه کتان 
را ی��ک منبع مهم جهت اس��تخراج ماده مورد نی��از در تولید نانوالیاف 
دانس��ت و افزود: در این تحقیق، نانوالیافی از موس��یاژ دانه گیاه کتان 
که می تواند محصول جانبی کارگاه های تولید کننده روغن کتان )بزرک( 

باشد، تولید شده است. 
وی ب��ا بیان اینک��ه برای بهبود خ��واص این نانوالی��اف از یک پلیمر 
س��نتزی اس��تفاده ش��د، اظهار کرد: از آنجایی  که از ضایع��ات کارگاه 
روغن کش��ی می ت��وان به  عنوان م��اده اولیه جهت تولید ای��ن نانوالیاف 
اس��تفاده کرد، بنابراین انتظار می رود هزین��ه نهایی تولید این نانوالیاف 

نسبت به نمونه های مشابه به طور چشمگیری پایین تر باشد. 
ح��داد در این ب��اره توضی��ح داد: م��اده استخراج  ش��ده از دانه گیاه 

کتان، موس��وم به موس��یاژ دانه بزرک، که به  عنوان ماده اولیه دستگاه 
الکتروریس��ی مورد اس��تفاده قرار می گیرد از گرانروی پایینی برخوردار 
بوده و جهت تولید نانوالیاف قابل استفاده نیست. از این  رو در این طرح 
از یک پلیمر س��نتزی جه��ت ترکیب با ماده اولی��ه و بهبود خواص آن 
اس��تفاده ش��ده اس��ت.  به گفته این محقق حضور این پلیمر س��نتزی 

موجب می شود نانوالیافی با ساختار یکنواخت الکتروریسی شوند. 
وی ب��ا تأکید بر اینک��ه نانوالیاف دارای ویژگی های فیزیکوش��یمیایی 
خاصی هستند، خاطرنشان کرد: از خواص قابل  توجه این الیاف می توان 
به قطر بسیار کم، نسبت سطح به حجم بسیار باال، نفوذپذیری و تخلخل 

زیاد اشاره کرد که منجر به کاربردهای گسترده ای برای آنها می شود. 
حداد یادآور ش��د: نانوالیاف موس��یاژ دانه ب��زرک به دلیل قطر کم و 
نسبت سطح به حجم بسیار باال به افزایش توان این نانوالیاف در کنترل 
رهایش ترکیبات درون پوشانی شده درون این نانوالیاف کمک می کند. 

به گفته وی، در این طرح پس از الکتروریس��ی نانوالیاف با درصدهای 

 DSC، مختلف موس��یاژ دانه ب��زرک و پلی ونیل ال��کل، از آزمون های
FTIR و TGA جهت آنالیز کارایی نانوالیاف س��نتز شده استفاده شده 
و میکروس��کوپ الکترونی نیز جهت بررس��ی س��اختار و ابعاد آنها مورد 

استفاده قرار گرفته است. 
حداد با اش��اره به نتایج به دس��ت آمده از این تحقیقات گفت: نتایج 
به دس��ت آم��ده حاک��ی از ترکیب 3درصدی موس��یاژ دان��ه بزرک و 
۱2درصدی پلی ونیل الکل با نس��بت ۴۰:۶۰ و بهینه ترین خواص ممکن 

فیزیکی و حرارتی است. 
ب��ه گفت��ه وی، می توان از این نانوالیاف در صنای��ع تولید مواد غذایی 
فراس��ودمند اس��تفاده ک��رد.  ای��ن تحقیقات از س��وی س��میرا حداد، 
دانش آموخته مقطع کارشناس��ی ارش��د و سیدامیرحس��ین گلی عضو 
هی��أت علمی دانش��گاه صنعت��ی اصفه��ان و نتایج ای��ن تحقیقات در 
International journal of biological macromo  ججل��ه-

eculesبا ضریب تأثیر 3.۶۷۱ منتشر شده است. 

مخالفت رئیس سازمان توسعه تجارت با آزادسازی نرخ ارز

تولید نانوالیافی برای صنایع غذایی از دانه گیاه کتان
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اخبار

دلیل قانع کننده ای در ممنوعیت واردات خودرو به مجلس 
ارائه نشده است

دولت باید به مجلس توضیح دهد
دول��ت باید به مجلس توضی��ح دهد که به چه علت و در راس��تای 
کدام سیاست، خودرو را در لیست کاالهای ممنوعه قرار داده و مصوبه 
ممنوعیت واردات خودرو را اباغ و س��ایت ثبت سفارش را بسته است.  
س��یدمهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسامی، در گفت وگو با پرشین خودرو، با بیان این مطلب اظهار داشت: 
اینکه یک شبه تصمیم گرفته شود که سایت ثبت سفارش خودرو بسته 
شود نه تنها ساماندهی بازار خودرو را دربر نداشته، بلکه تعدد و تناقص 
در تصمیمات موجب آشفتگی در بازار خودرو شده است و انتظار می رود 
دولت استدالل منطقی در اعمال این ممنوعیت داشته باشد.  وی گفت: 
در صورت��ی که اولویت دولت در اب��اغ چنین تصمیمی تخصیص ارز 
به واردات باش��د، راهکار آن ممنوعی��ت واردات خودرو و دامن زدن به 
وضعیت کنونی بازار خودرو نبود و دولت می توانس��ت بدون اختصاص 
 ارز دولتی، جریان واردات با ارز آزاد را باز بگذارد.  وی با اشاره به سهم

۴ تا ۵ درصدی خودروهای وارداتی از بازار خودرو کشور، تصریح کرد: با 
وجود سهم بسیار کمی که واردات از بازار خودرو دارد اما اقدامات سال 
گذشته دولت در باز و بستن سایت ثبت سفارش و به دنبال آن موضوع 
هک شدن سایت و ثبت سفارش غیرقانونی خودرو التهاب و موج روانی 
زی��ادی را در بازار خودرو و قیمت ها ایجاد کرد و حال با تصمیم دوباره 
دولت در ممنوعیت واردات خودرو، به طور قطع بازار خودرو نابسامان تر 

خواهد شد. 
واردات 5 درصدی خودرو هیچ نگرانی نداشت

نماین��ده اراک در خان��ه مل��ت تأکید کرد در ش��رایطی که نزدیک 
به 9۵درصد ب��ازار خودرو در اختیار ش��رکت های داخلی و مونتاژکار 
اس��ت، واردات ۵درصدی خودرو جای هیچ نگرانی نداشت درحالی که 
ممنوعی��ت و افزایش تعرفه خودروهایی که تنها س��هم ۵ درصدی از 
بازار دارند، ه��ر روز بازار وارداتی ها را ملتهب تر و قیمت ها را صعودی 
و بی منطق ت��ر ک��رده اس��ت.  مقدس��ی اف��زود: تا این لحظ��ه دالیل 
قانع کنن��ده ای از س��وی دولت و وزیر صنع��ت در خصوص ممنوعیت 
واردات خودرو به مجلس ارائه نش��ده اس��ت و همچن��ان مترصد آن 
هس��تیم تا در کمیسیون یا صحن علنی مجلس دالیل منطقی دولت 
در ای��ن زمینه را بش��نویم.  وی گفت: دولت بای��د به مجلس توضیح 
دهد که به چه علت و در راس��تای کدام سیاست، خودرو را در لیست 
کااله��ای ممنوعه قرار داده و مصوبه ممنوعیت واردات خودرو را اباغ 
و س��ایت ثبت سفارش را بسته است.  وی افزود: البته واردات خودرو 
تأثی��ری در ب��ازار خودروهای داخلی نداش��ته و صرف��اً کنترل آن در 
مه��ار قیمت ها تأثیر دارد و از س��ویی انحصار ب��ازار داخلی را از بین 
می برد.  این عضو کمیس��یون صنایع در ادامه به ارائه گزارش تخلفات 
صورت گرفته در ثبت س��فارش غیر قانونی و واردات ۶۴۰۰ دس��تگاه 
خودرو اشاره کرد و اظهار داشت: روز گذشته گزارش تخلفات در ثبت 
س��فارش خودروها توس��ط کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی در 
کمیسیون صنایع ارائه و مورد بررسی قرار گرفت و به زودی این تخلف 
در مجلس اعمال ماده 23۶ خواهد ش��د.  مقدسی در ادامه به اهمیت 
تولید و داخلی سازی خودرو در کشور پرداخت و گفت: در صورتی که 
ش��رایط بین المللی مساعد شود حرکت در جهت داخلی سازی به طور 
قطع در قدرت و توس��عه خودروسازی ایران مؤثر بوده و موجب حفظ 

این صنعت در مقابله در بحران های اینچنینی خواهد بود. 

 
زیان 45 میلیارد دالری مصرف کنندگان 

آمریکایی از وضع تعرفه بر خودروهای خارجی
یک گروه تجاری خودروسازی اعام کرد وضع تعرفه 2۵درصدی 
بر خودروهای وارداتی توس��ط دولت آمریکا، ساالنه ۴۵میلیارد دالر 

هزینه روی دست مصرف کنندگان آمریکایی خواهد گذاشت. 
ب��ه گ��زارش »عصرخ��ودرو« ، یک گ��روه تجاری خودروس��ازی 
اع��ام ک��رد به دولت ترام��پ خواهد گفت که تهدید ش��رکت های 
خودروس��ازی به وض��ع تعرفه 2۵درصدی بر خودروهای مس��افری 
وارداتی ب��ه بهانه های امنیت ملی، س��االنه ۴۵ میلیارد دالر هزینه 
روی دس��ت مصرف کنندگان آمریکایی خواهد گذاشت، که معادل 
۵۸۰۰ دالر در ازای ه��ر خ��ودرو اس��ت.  گلوری��ا برجکوئیس��ت، 
س��خنگوی اتحادیه تولیدکنندگان خودرو، که یک گروه متشکل از 
غول های خودروسازی جنرال موتورز، تویوتا موتور، فولکس واگن و 
چند شرکت دیگر خودروسازی است، اعام کرد این گروه اواخر این 
هفته نظرات کتبی خود را به وزارت بازرگانی آمریکا ارس��ال خواهد 
کرد.  برجکوئیس��ت گفت: »اگر مبنا را می��زان فروش خودروها در 
س��ال 2۰۱۷ قرار دهیم، این تعرفه ها در کل آمریکا موجب افزایش 
ح��دود ۴۵دالری پرداخت مالیات توس��ط مصرف کنندگان خواهد 
شد. این اقدام عمًا تأثیرات مثبت کاهش مالیات ها را خنثی خواهد 
کرد.« به گفته وی، مصرف کنندگان همچنین زمانی که خودروهای 
تولید آمریکا و تولید ش��رکت های خارجی را خریداری می کنند، با 

افزایش هزینه های قطعات وارداتی مواجه خواهند شد. 

روند تخلف ثبت سفارش خودرو به 
قوه قضائیه می رود

عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس از ارس��ال گزارش این 
کمیس��یون درباره تخلفات صورت گرفته در ثبت س��فارش خودرو 
ب��ه قوه قضائیه خبر داد.  نادر قاضی پور، عضو کمیس��یون صنایع و 
معادن و مجلس ش��ورای اس��امی در گفت وگو با تس��نیم، با اشاره 
به نشس��ت عصر دیروز این کمیسیون گفت: در این نشست درباره 
تخلفات صورت گرفته در ثبت س��فارش خودرو در ماه های گذشته 
بحث و تبادل نظر ش��د.  وی با بیان اینکه در این جلس��ه دو معاون 
وزیر صنعت و معدن و تجارت حضور داشتند، ادامه داد: جمع بندی 
این نشس��ت این بود ک��ه تخلفات صورت گرفته در ثبت س��فارش 
خودروها در قالب ماده 23۶ آیین نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه 

ارجاع داده شود. 
عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس تصریح ک��رد: در این 
جلسه مقرر شد گزارش کمیسیون در این زمینه تدوین و در اختیار 
هیأت رئیس��ه پارلمان قرار گیرد تا در صح��ن علنی مجلس پس از 

تصویب به قوه  قضائیه ارجاع شود. 

افزایش مص��رف بنزین در ای��ران به دنبال افزایش می��زان تولید این 
ف��رآورده نفتی م��ی دود و حتی گاهی از آن پیش��ی می گیرد. به همین 
دلیل اس��ت که با وج��ود این که آمار و ارقام از افزایش تولید بی س��ابقه 
بنزین در داخل خبر می دهند اما هنوز هم بخشی از نیاز جامعه از طریق 

واردات تامین می شود.
به گزارش ایسنا، پیش بینی ها در مورد روند رشد مصرف بنزین در سال 
گذشته اشتباه از آب درآمد و درحالی که رشد مصرف بنزین در سال ۱39۶، 
۶درصد پیش بینی می شد، شاهد افزایش ۸ درصدی مصرف بنزین در این 
س��ال بودیم. به طور کلی بازخوانی پرونده مص��رف بنزین در ایران چیزی 
جز نقش دود ش��دن این فرآورده را در باک های ماش��ین نشان نمی دهد. 
بر این اس��اس متوسط میزان مصرف بنزین در سال ۱39۰ نسبت به سال 
۱3۸9، ۵.93درصد، در سال ۱39۱ نسبت به سال ۱39۰، ۷.۸۵درصد، در 
س��ال ۱392 نسبت به سال ۱39۱، ۱.۷۴درصد، در سال ۱393 نسبت به 
سال ۱392، 2درصد، در سال ۱39۴ نسبت به سال ۱393، ۵.2۸درصد و 
متوس��ط مصرف بنزین در ماه فروردین  ۱39۷ نسبت به مدت مشابه سال 
قبل از آن۱۱.3درصد رشد داشته و پیش بینی شده است که امسال 9 درصد 

رشد مصرف داشته باشیم.
بررسی وضعیت تولید و واردات بنزین در ایران

واردات بنزین در سال ۱39۶  با رشدی که داشته روزانه ۱2.۶ میلیون 

لیتر بود. البته واردات بنزین تا دی ماه بیش از 3درصد رش��د داشته که 
از زمانی که پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس وارد مدار شد واردات بنزین 
بیش از ۷۴درصد در دی، بهمن و اس��فندماه کاهش داشت و پیش بینی 
ش��د واردات بنزین در سال ۱39۷ کاهش یابد. بر این اساس در آخرین 
روز فروردین ماه سال جاری بود که موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی گفت: میزان تولید بنزین در کش��ور نزدیک به 
۸۰ میلیون لیتر است که با به مدار آمدن فاز دوم پاالیشگاه ستاره خلیج 

فارس به ۸۴ میلیون لیتر می رسد.
وی در م��ورد میزان واردات بنزین به کش��ور نی��ز توضیح داد: طبق 
آخری��ن آمار در حال حاضر روزی ۷ میلیون لیتر بنزین به کش��ور وارد 
می شود. البته پیش بینی شده در سه ماهه نخست سال میانگین واردات 
بنزین روزانه 9 میلیون لیتر باشد. میزان واردات بنزین در  سه ماهه دوم 
س��ال کمتر خواهد شد و ممکن است به ۴.۵ میلیون برسد  و در نهایت 

واردات بنزین در سه ماهه سوم سال قطع خواهد شد.
چندی بع��د علیرضا صادق آب��ادی، مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش 
و پخ��ش فرآورده های نفت��ی در مورد وضعیت تولی��د بنزین یورو ۴در 
پاالیش��گاه های اراک، تبریز، اصفهان و آبادان توضیح داد: به طور کلی 
از این پاالیش��گاه ها 32میلیون لیتر در روز بنزین یورو ۴تولید می ش��ود 
و متوسط عملکرد روزانه 2۸میلیون لیتر است. میزان تولید بنزین یورو 

۴در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ۱۱میلیون لیتر در روز است.
مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخ��ش فرآورده های نفتی درمورد 
مجموع تولید بنزین در کش��ور گفت: متوس��ط تولید بنزین در سه ماهه 
نخست سال ۶۰میلیون لیتر بود که در سه ماهه آخر به ۷۸میلیون لیتر 
رس��ید. از این میزان تولید در ستاره خلیج فارس 9میلیون لیتر افزایش 
داش��ته و 9میلیون لیتر دیگر در پاالیشگاه های بندرعباس، آبادان، اراک 

و تبریز بوده است.
آخرین میزان بنزین سوزاندن ایرانی ها

با اینکه چرخه تولید بنزین در پاالیشگاه های کشور تندتر شده اما باز 
هم روند افزایش مصرف بنزی��ن اجازه خودکفایی در بنزین را نمی دهد 
و مش��خص نیست برنده این ماراتن چه کسی خواهد بود؛ موضوعی که 
بیژن زنگنه، وزیر نفت هم بارها به آن اشاره کرده است. زنگنه در حاشیه 
مراس��م امضای قرارداد توسعه و بهره برداری میادین نفتی سپهر و جفیر 
بین ش��رکت های ملی نفت ایران و گس��ترش انرژی پاس��ارگاد با اشاره 
به راه اندازی فاز دوم پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس با بیان اینکه ایران 
در نیم��ه دوم س��ال ۱39۷ در تولید بنزین خودکفا می ش��ود، در جمع 
خبرن��گاران گفت: به علت تولید خودرو نی��از به بنزین افزایش می یابد، 
بنابرای��ن به نظر م��ن، راه حل ما در خودکفایی بنزی��ن در کارخانه های 

خودروسازی است.

برنده ماراتن تولید و مصرف بنزین کیست؟

ی��ک مقام مس��ئول از البی گس��ترده خودروس��ازان در مجلس برای 
منتف��ی کردن طرح س��اماندهی بازار خودرو خب��ر داد و گفت افزایش 

نجومی قیمت  خودروهای داخلی به بهانه ارز توجیه پذیر است. 
به��رام پارس��ایی در گفت وگو با مهر با اش��اره ب��ه رأی نمایندگان در 
خص��وص تصویب یک فوریت طرح س��اماندهی ب��ازار خودرو در صحن 
مجلس گفت: این طرح بعد از تصویب یک فوریت به کمیس��یون صنایع 
و معادن مجلس ارجاع داده ش��د که بر این اساس، طی دو جلسه روی 
آن کار کارشناسی صورت گرفت، اما متأسفانه پیشنهاد مسکوت ماندن 
آن از س��وی چند نفر از اعضای کمیس��یون مطرح ش��د؛ این در حالی 
اس��ت که حضور پررنگ و بیش از حد خودروسازان و نمایندگان وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در جلسه ای که بسیار غیرمعمول و غیرمتعارف 
بود، جوی را ایجاد کرد که با ارائه آمارهای غیرواقعی، کمیس��یون را با 
۱3 رأی موافق و ۱۰ رأی مخالف، مجبور به مس��کوت ماندن طرح برای 

شش ماه کرد که البته این موضوع در اختیار کمیسیون نیست. 
سخنگوی کمیسیون اصل 9۰ افزود: بر این اساس طبق مذاکراتی که با 
هیأت رئیسه کمیسیون انجام شده است، قرار بود پیشنهادی از سوی آنها 
به هیأت رئیس��ه مجلس داده شوده تا در صحن هم به رأی گذاشته شود؛ 

بنابراین امیدواریم با توجه به آشفتگی بازار خودرو چه در حوزه تولید داخلی 
و چه در حوزه واردات که طی هفته های گذشته کامًا مشهود و هویدا بوده 
است، قانون س��اماندهی بازار خودرو مصوب شود تا در حوزه های کیفیت، 
خدمات پس از فروش، قیمت گذاری و انحصار خودروس��ازان، خط مش��ی 
مش��خصی را برای تمامی بخش های ذی ربط مش��خص کن��د؛ به هر حال 
خاء قانونی اکنون باعث اس��تفاده سودجویان شده است. وی تصریح کرد: 
افزایش های نجومی قیمت خودرو با بحث قیمت هایی که در بازار به گوش 
می رس��د، جهش قیمتی را به وج��ود آورده که به هیچ عنوان قابل توجیه 
نیست؛ ضمن اینکه افزایش سرس��ام آور قیمت خودروهای داخلی به اسم 
تولید ملی، نباید تا این اندازه از نوسان قیمتی ارز اثر بگیرد؛ اگرچه بخشی از 
قطعات آن نیز وارداتی است، اما با استفاده از ارز مبادله ای این قطعات وارد 

می شود و ارز بازار سیاه هم نیست که باعث افزایش قیمت شود. 
به گفته پارس��ایی، هیچ دلیل منطقی و توجیه��ی نمی تواند افزایش 
قیمت را توجیه کرده و افکار عمومی را قانع کند که این افزایش قیمت، 
دلی��ل منطقی دارد، بنابراین باال رفتن بی منطق قیمت نش��ان می دهد 
ک��ه خ��اء در قانون وجود دارد و نظارت را مح��دود کرده؛ ضمن اینکه 
ش��ورای رقابت و س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در 

قیمت گذاری نقش��ی ندارند و حتی نوع قیمت گذاری که شورای رقابت 
انجام می دهد نیز دچار اش��کال اس��ت؛ چراکه بر اس��اس خوداظهاری 
خودروس��ازان، پایه تعیین قیمت شکل می گیرد.  وی اظهار داشت: در 
این میان وزارت صنعت چون در گذش��ته در خودروسازان سهام داشته 
اس��ت؛ در نهایت درصدی از افزایش قیمت را تأیید می کند، در س��وی 
دیگر، افزایش ۵ تا ۶۰۰ درصدی واردات خودروخارجی هم دست کردن 
در جیب مردم اس��ت و بدون ش��ک حالت مافیای��ی در این موضوع به 
چش��م می خورد؛ ضمن اینکه افرادی در این وس��ط سودهای کانی به 
جیب زده اند که تاوان آن را باید مردم بدهند.  پارس��ایی گفت: ناآگاهی 
مخالفان این طرح از نااطاعی اس��ت؛ ضم��ن اینکه برخی خودروها که 
می تواند عاوه بر واردات، مزایایی نیز به لحاظ مصرف و کاهش آلودگی 
برای کشور داشته باشد، باید ورودشان تسهیل شود. این در حالی است 
که در نیمه دوم سال گذشته به یکباره تعرفه خودروهای هیبریدی بین 
۵ تا ۶۰۰ درصد افزایش یافت که به نظر می رسد این تعرفه نیز باید به 
حالت قبل برگردد تا عاوه بر اینکه شاهد کاهش مصرف سوخت باشیم، 
بتوانیم ش��رایط را برای مدیریت بازار و واردات خودروهای متناس��ب با 

نیاز مردم فراهم کنیم. 

عضو هیأت علمی دانش��گاه علم و صنعت گفت ما در شرایط طبیعی 
مخال��ف واردات خودروه��ای لوکس و لوکس  س��واری اقش��ار ثروتمند 
نیستیم، بلکه معتقدیم در شرایط جنگ اقتصادی، اختصاص منابع ارزی 
محدود کش��ور به واردات کاالهای لوکس و غیرضرور، نادرست و خیانت 

به اکثریت اقشار جامعه است. 
امیرحس��ن کاکایی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: ممنوعیت واردات 
خودرو در ش��رایط فعلی، اقدامی درس��ت و واجب است زیرا در شرایط 
جنگ اقتصادی قرار داریم و منابع ارزی کش��ور باید کنترل و به سمت 

نیازهای اصلی و اساسی مردم هدایت شود. 
وی با اشاره به اینکه انجمن واردکنندگان خودرو اخیراً اعام کرده که 
حدود ۱۵هزار نفر در حوزه واردات خودرو مشغول به کار هستند و اگر 
ظرف س��ه ماه آینده ممنوعیت واردات خودرو رفع نش��ود، ممکن است 
تمام پرسنل خود را بیکار کنند، خاطرنشان کرد: اشتغال واردات خودرو 
در دو ح��وزه اصلی واردات و ف��روش و همچنین خدمات پس از فروش 

تعریف می شود و اگر منظور واردکنندگان خودرو از ۱۵هزار نفر، پرسنل 
شاغل در خدمات پس از فروش نیز هست آمار درستی به نظر می رسد. 
این کارش��ناس صنعت خودرو ادامه داد: اگر آقایان واردکننده خودرو 
در نظ��ر دارند با اتخ��اذ چنینی مواضعی دول��ت را تهدید کنند که اگر 
واردات خ��ودرو آزاد نش��ود، کار خود را تعطیل ک��رده و به خودروهای 
فروخته ش��ده از س��وی خود، خدمات پس از فروش نیز ارائه نمی کنند، 
اقدامی برخاف قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو است. 

وی اف��زود: اما اگر منظور واردکنندگان از داش��تن ۱۵هزار پرس��نل، 
تنها پرس��نل ش��اغل در فرآیند واردات و فروش خودرو است، این آمار 
غیرمنطقی به نظر می رسد و ظاهراً ارائه چنین آماری تنها تاشی برای 

فریب و تحت فشار قرار دادن دولت است. 
کاکایی با بیان اینکه طبق قانون، واردکنندگان خودرو موظف هستند 
تا ۱۰ سال پس از فروش آخرین دستگاه خودرو از سوی خود، خدمات 
پس از ف��روش به خودروهای فروخته ش��ده ارائه کنن��د، تصریح کرد: 

بنابراین ش��رکت های واردکننده خودرو حداقل تا س��ال ۱۴۰۷ ملزم به 
ادامه کار و ارائه خدمات پس از فروش هس��تند حتی اگر در این مدت 

یک دستگاه خودروی جدید هم وارد نکنند. 
وی خاطرنش��ان کرد: بنابراین اینکه واردکنن��دگان خودرو می گویند 
۱۵هزار پرسنل خود را بیکار می کنند غیرقانونی و به منزله تهدید دولت 
اس��ت گو اینکه در سال های گذش��ته نیز با مصادیقی از تهدید دولت از 

سوی واردکنندگان خودرو روبه رو بوده ایم. 
به گزارش ایسنا، با تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از ابتدای 
تی��ر م��اه ثبت س��فارش و واردات بیش از ۱۴۰۰ قل��م کاالی لوکس و 

غیرضروری ممنوع شد. 
انجم��ن واردکنندگان خودرو در واکنش به ای��ن اقدام اعام کرد که 
ش��رکت های واردکننده خودرو حدود ۱۵هزار نفر پرس��نل دارند که در 
صورت آزاد نش��دن واردات خودرو تا س��ه ماه آینده، ممکن اس��ت این 

شرکت ها تمام نیروهای خود را تعدیل )بیکار( کنند. 

البی گسترده خودروسازان برای منتفی کردن طرح مجلس

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت :

االن واردات  خودرو خیانت است

7خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
پنجشنبه
7 تیر 1397
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رئیس دبیرخانه ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گفت به منظور ایجاد اش��تغال پایدار و حمایت از 
مش��اغل خانگی امس��ال ۸هزار میلیارد ریال تسهیات برای رونق این 

حوزه در سطح کشور تخصیص یافته است.
مهناز امامدادی روز چهارشنبه در جریان 
س��فر به تایباد در ش��رق خراسان رضوی و 
بازدید از پروژه های اش��تغال زایی مش��اغل 
خانگی این شهرستان افزود: توسعه اشتغال 
خانگی ب��ه عنوان یک ضرورت در توس��عه 
اشتغال و کارآفرینی در اکثر کشورهای دنیا 
مطرح است و دولت ها نسبت به توسعه این 

دسته از مشاغل توجه ویژه دارند.
وی ادام��ه داد: مش��اغل خانگ��ی زمینه 
تناسب و توازن شغلی و شخصی را در منزل 
برای افراد به ویژه بانوان که مس��ئولیت کار 

در منزل را برعهده دارند فراهم می کند.
رئیس دبیرخانه ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گفت: این دس��ته از مشاغل همچنین یک راهکار 
مناس��ب برای توسعه اشتغال های خرد و متوس��ط به ویژه برای افراد 

بیکار اما دارای مهارت کافی در انجام برخی فعالیت ها هس��تند که به 
دلیل بازار نامناسب اشتغال نمی توانند جذب کار شوند.

وی افزود: نگاه ما در مش��اغل خانگی ایجاد رش��ته های جدید است. 
در کنار رشته های سنتی به عنوان میراث 
ملی و فرهنگی در بحث مش��اغل خانگی 
ت��اش می ش��ود رش��ته های جدی��د نیز 
متناس��ب ب��ا ظرفیت های موج��ود در هر 

منطقه ایجاد شود.
امامدادی ب��ه آموزش های مورد نیاز در 
زمینه مش��اغل خانگی نیز اش��اره و بیان 
کرد: براساس نیازسنجی اولویت پرداخت 
تس��هیات به اف��راد مهارت دیده اس��ت و 
براس��اس این ض��رورت آم��وزش یکی از 
نیازهای اساسی در زمینه اشتغال به ویژه 

مشاغل خانگی محسوب می شود.
وی ادام��ه داد: نیاز کم ب��ه منابع مالی، 
مزایای فراوان مشاغل خانگی و نقش سازنده آنها در اشتغال و توسعه 
اقتصادی موجب ش��ده تا این بخش در کش��ور ما نیز مورد توجه قرار 

گیرد و به عنوان یک سیاست مثبت در حوزه اشتغال تلقی شود.

»طراح��ی و تبیین مدل راهبردی رقابت پذی��ری برند برای ورود به 
بازاره��ای بین المللی« عنوان طرحی اس��ت که با پش��تیبانی صندوق 

حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی انجام شد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطاع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
در دو ده��ه اخی��ر مفه��وم رقابت پذیری با 
گسترش تجارت جهانی، تغییرات سریع در 
الگوی مصرف و تقاض��ا، انقاب در فناوری 
اطاع��ات همچنی��ن افزای��ش در تعداد و 
کیفیت رقبای محلی و بین المللی از اهمیت 
ویژه ای برخوردار ش��ده اس��ت. ب��ا توجه به 
اهمی��ت روزافزون ص��ادرات غیرنفتی برای 
کش��ور و با در نظر گرفتن این مس��ئله که 
صادرات موفق ش��رکت ها الزمه اش داشتن 
ق��درت رقابت پذی��ری و داش��تن برند قوی 
ب��رای ورود به بازارهای بین المللی اس��ت با 

پش��تیبانی صندوق حمایت از پژوهش��گران و فن��اوران معاونت علمی 
»طراح��ی و تبیین مدل راهب��ردی رقابت پذیری برند ب��رای ورود به 
بازاره��ای بین المللی )مورد مطالعه: صنایع غذایی کش��ور(« به عنوان 

طرح پژوهش��ی رساله دکترای در دانشگاه سمنان انجام شد. این طرح 
با اهداف طراحی و تبیین مدل راهبردی رقابت پذیری برند برای ورود 
ب��ه بازارهای بین المللی، شناس��ایی و تحلیل عوام��ل موثر بر عملکرد 
برند، تحلیل عوامل و متغیرهای اثرگذار بر 
رقابت پذی��ری برند در بازارهای بین الملل، 
مطالع��ه و بررس��ی نح��وه تأثیرگ��ذاری 
عملک��رد برن��د و متغیرهای موث��ر بر آن 
ب��ر رقابت پذی��ری برن��د در صنایع غذایی 
و ارائ��ه راهکارهای عملیات��ی برای بهبود 
رقابت پذی��ری برند محص��والت غذایی در 

بازارهای بین المللی انجام شد.
همچنین نوآوری این رس��اله از چندین 
جهت قابل بررس��ی اس��ت که می توان به 
بررس��ی مفهوم��ی و میدان��ی رابطه بین 
سیس��تم مدیری��ت برن��د، عملک��رد برند 
رقابت پذی��ری در س��طح بین الملل برای 
نخس��تین بار در ادبیات رقابت پذیری اشاره کرد. همچنین در دنیا هیچ 
پژوهش جامعی درباره مطالعه کاربردی و ارائه مدلی راهبردی و جامع 

برای رقابت پذیری برند در سطح بین الملل انجام نشده است.

نحوه رقابت  برندهای ایرانی برای ورود به بازارهای بین المللی8هزار میلیارد ریال تسهیالت به مشاغل خانگی اختصاص یافت

گرچه اکثر رهبران تفکر استراتژیک را یکی از مهم ترین وظایف 
پایه ای خود می دانند، ولی س��اماندهی مس��ائل روزم��ره آنها را از 

پرداختن به این اولویت بازمی دارد. 
تقریب��اً هم��ه رهب��ران می خواهند زم��ان بیش��تری را به تفکر 
اس��تراتژیک اختصاص دهند. در یک نظرسنجی از ۱۰ هزار رهبر 
ارش��د، 9۷ درص��د از آنها گفتن��د که مهم تری��ن وظیفه رهبر در 
راستای هدایت س��ازمان به س��مت موفقیت، طراحی برنامه های 
 اس��تراتژیک اس��ت. هم زمان، تحقیقات دیگر نش��ان می دهد که

9۶ درصد از رهبران معتقدند برای تفکر اس��تراتژیک وقت ندارند. 
جای تعجب نیست چراکه همه ما می دانیم وظایفی نظیر جلسات 
مک��رر و پاس��خ دادن به ایمیل ه��ا چقدر زمان بر هس��تند. طبق 
آنالیزهای مؤسس��ه Radicati Group، هر مدیر روزانه به طور 

متوسط به ۱2۶ ایمیل پاسخ می دهد. 
ام��ا رهب��ران احتم��االً می توانند ب��رای اولوی��ت دادن به امور 
ضروری ت��ر، گام های��ی بردارند. چه چیزی می توان��د تقابل عظیم 

اهداف و اقدامات آنها را برطرف کند؟ 
مس��ئله اول، انگیزه هایی اس��ت ک��ه به طور ناخودآگاه توس��ط 
ش��رکت ها ایجاد می شود. فرهنگ س��ازمانی اغلب شرکت ها حتی 
کارشناس��ان ارشد را تحت فش��ار می گذارد تا ساعات طوالنی تری 
کار کنند. فرهنگی که به گفته محققان، غالباً به عنوان یک مرجع 
اعتبارس��نجی برای وف��اداری و به��ره وری در اقتصاد مدرن عمل 
می کند: تحقیقات نش��ان می دهد کارکنانی که بیش از ۵۰ ساعت 
در هفت��ه کار می کنند؛ ۶ درصد بیش از س��ایر کارمندان پاداش 

دریافت می کنند. 
از زاویه دیگر، اگر خودتان را به میز کار زنجیر کنید، ش��اید به 
ایمیل های بیشتری پاس��خ دهید، ولی احتماالً ایده نوآورانه ای به 
ذهن تان خطور نمی کند. تحقیقات نش��ان می دهد که کار بیشتر 
از ۵۰ س��اعت در هفته، بهره وری اف��راد را کاهش می دهد. طبق 
مطالعات دانشگاه اس��تنفورد، آنچ��ه واقعاً تفکر خ��اق را تقویت 
می کن��د فعالیت هایی مانن��د پیاده روی کوتاه م��دت مخصوصاً در 
فضای آزاد اس��ت. اما محیط شرکتی این رفتار را جریمه می کند، 
چراکه اصوالً پاداش دهی بر اساس مدت زمانی که کارکنان مشغول 

کار هستند تنظیم می شود. 
یک��ی دیگر از موان��ع تفکر خاق، عرف اجتماعی اس��ت: مردم 
»اش��تغال« را نش��انه ای از وضعیت اجتماع��ی مخاطب می دانند. 
همانطور س��یلویا بلزا از دانشکده کسب وکار کلمبیا می گوید، این 
موض��وع که م��ا به دیگ��ران می گوییم تمام وقت مش��غول کاریم، 
به طور ضمنی نشان می دهد که این روال، مطلوب نظر ما است. به 
عبارتی، صرف نظر از اینکه واقعاً برنامه کاری ما چقدر شلوغ باشد، 
ما انگیزه دیگری برای پرمش��غله بودن داریم: این امر نشان دهنده 
موفقیت حرفه ای ما اس��ت. مدیران نیز به ط��ور ناخودآگاه، با کار 

زیاد و سخت، عزت نفس بیشتری پیدا می کنند. 
در کنار همه فش��ارهایی که ما را به س��مت مش��غولیت س��وق 
می دهند و از تفکر اس��تراتژیک دور می کنن��د، رهبران می توانند 
یک گام ب��ه عقب بردارند و به کمک روش ه��ای زیر، فضای آزاد 

موردنیاز خود را به دست آورند. 
اول به یاد داش��ته باش��یم که تفکر اس��تراتژیک لزوماً به حجم 

باالی زمان نیاز ندارد. 

دیوی��د آلن، کارش��ناس بهره وری می گوید: ش��ما ب��رای خلق 
ایده های نوآورانه یا تصمیم گی��ری بهتر به زمان نیاز ندارید، بلکه 
به فضا نیاز دارید. تفکر اس��تراتژیک ب��دون فضای ذهنی و روانی 
مناسب غیرممکن نیست، ولی احتمال وقوع آن بسیار پایین است. 
حت��ی با در اختیار داش��تن زمان محدود و مس��ئولیت های 
ثاب��ت، درصورتی که فضای ذهنی خ��ود را مرتب و آرام کنید، 
بازهم می توانید استراتژیک فکر کنید. برای مثال تمام وظایف 
مه��م خود را روی کاغذ یادداش��ت کنی��د، به طوری که به طور 
واضح آنها را ببینید و دائماً نگران نباشید که چیزی را فراموش 

کرده اید. 
دوم، بهتر اس��ت به روش��نی بدانید که زمان خ��ود را صرف چه 
ام��وری می کنید. ب��رای مدتی، نحوه صرف زمان خ��ود را ردیابی 
کنید. البته این تس��ت، پروژه آسانی نیست زیرا ما عادت کرده ایم 
مس��ائل روزم��ره را زندگی کنیم، نه اینکه آنه��ا را ثبت کنیم. اما 
داده های این تس��ت بس��یار ارزش��مند هستند و به ش��ما نشان 
می دهند وقت تان را دقیقاً چگون��ه و کجا هزینه می کنید. ممکن 
اس��ت بتوانید بعضی از وظایف را به تأخیر بیندازید، یا به دیگران 
محول کنید و بدین طریق زمان بیش��تری به دس��ت آورید. حتی 
اگر در هر هفته یکی دو س��اعت زمان آزاد بیشتری داشته باشید، 
فرصت��ی عالی ب��رای خروج از روزمرگی ه��ا و فراهم کردن فضای 

مورد نیاز تفکر استراتژیک به دست می آورید. 
س��وم، زمانی که م��ا از چارچ��وب فرهنگی »مش��غول = مهم« 
آگاهی��م، می توانیم از این محدودیت ه��ا فراتر برویم و خودمان را 
با سیس��تم دیگری س��ازگار کنیم که تفکر عمیق اس��تراتژیک را 
ارزشمندتر می بیند. درک سیورس، نویسنده و کارآفرین می گوید 
مشغول بودن، به این معناست که شما در محدوده برنامه شخص 
دیگری کاری می کنید. واقعیت این است که شما می توانید از این 
محدوده خارج ش��وید. سیورس در یک پادکست توضیح می دهد: 
زمانی ک��ه م��ردم ایمیل خود را ب��ا این مقدمه آغ��از می کنند که 
»می دانم که بسیار گرفتار هستید« لبخند می زنم. حتی زمانی که 
به آنها می گویم »نه! مش��غول نیس��تم!« تعجب می کنند. اما این 
حرف معن��ای دیگری دارد: نه، من مجبور نیس��تم کاری را برای 
کسی انجام دهم. بنابراین کاری را که نمی خواهم؛ انجام نمی دهم. 

پس وقت آزاد دارم. 
اگ��ر ذهنیتی را که در مورد »مش��غولیت« داری��م تغییر دهیم، 
راحت ت��ر می توانیم خودمان را از قید تعهدات بی پایانی که هر روز 

روی میز کار ما است، خاص کنیم. 
مس��ئولیت هایی که به عهده ما گذاش��ته می شود، پایانی ندارد. 
درواق��ع با در نظر داش��تن رقابت جهانی، هر چ��ه در حرفه خود 
ارتق��ا می یابیم، انتظار می رود بیش��تر کار کنیم. بدون یک تاش 
متمرکز و هماهنگ، به سادگی تفکر استراتژیک را به پایین لیست 

اولویت های خود می فرستیم. 
م��ا بای��د از انگیزه های ناخودآگاهی که وقت ما را از اس��تراتژی 
منحرف می کنند، آگاه باشیم و اقدامات مؤثری در راستای اعمال 
تفکر استراتژیک در برنامه های شغلی و شخصی خود انجام دهیم. 
در این صورت می توانیم در مسیر هدفی که 9۷ درصد از رهبران 

جهان، آن را ضروری و مهم می دانند، قدم برداریم. 
HBR/zoomit منبع

چرا رهبران کسب وکار برای تنظیم استراتژی وقت نمی گذارند؟ 

محمدجواد آذری جهرمی با اش��اره به بازدید از دانش��گاه صنعتی ش��ریف در 
شبکه اجتماعی اینستاگرام نوش��ت: کودکان، ثمره زندگی ما هستند. همانگونه 
که برای زندگی در فضای واقعی تربیت می یابند، نیاز به آموزش برای بهره مندی 
و مواجه��ه با فضای مجازی دارند. به گزارش مه��ر، وی با بیان اینکه 9ماه پیش 
طرح زیست بوم کودکان در فضای مجازی را آغاز کردیم، ادامه داد: امروز در کمال 
مسرت در دانشگاه صنعتی شریف با کودکانی مواجه شدم که با فعالیت در یکی 
از زیرپروژه های زیس��ت بوم کودکان با نام »برنامه نویس��ی به زبان مادری« برای 
برنامه نویسی، ساخت انیمیشن و نیز ساخت بازی توانمند شده اند. وزیر ارتباطات 
تاکید کرد: این عزیزان اکنون نه تنها صرفا مصرف کننده فضای مجازی اند، بلکه به 

چرخه تولیدکنندگان محتوا پیوسته اند.

راه اندازی نخستین »مدرسه مجازی برنامه نویسی 
به زبان مادری« با همکاری دانشگاه شریف
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معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی گفت: 
بهره گیری از ظرفیت های موجود برای مهارت آموزی در راس��تای بهبود 
وضعیت محیط کس��ب و کار ضروری است. به گزارش مهر، سعید فرخی 

روز چهارشنبه در جلسه کمیته اجرایی طرح 
مهارت آموزی در محیط واقعی کسب و کار در 
اراک، اظهار داشت: در به وجود آمدن شرایط 
فعلی اقتصادی و کسب و کار و اشتغال، همه 
اقش��ار و مدیران و دستگاه ها مقصر هستند، 
باید در جهت بهب��ود وضعیت موجود، انجام 
عملکرد مطلوب و اثربخش مد نظر قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه 
منابع استاندار مرکزی بیان کرد: در شرایطی 
ک��ه ب��رای ارز در کش��ور به وج��ود آمد، اگر 
وظیفه شناس��ی و مس��ئولیت ملی از س��وی 
همگان وجود داشت و هجمه برای خرید دالر 
انجام نمی شد، قطعا شرایط ارز نیز در وضعیت 

کنونی قرار نمی گرفت.
فرخ��ی ادامه داد: از چالش های دیگر پیش رو در محیط کس��ب و کار 
و اقتصاد، عدم اعتماد به بخش خصوصی و اصناف و دولت اس��ت چراکه 

طبق آیین نامه های اجرایی باید میزان اشتغال به حد مورد نظر برسد، اما 
عملیاتی نمی شود. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار 
مرک��زی تصریح کرد: زمانی که وزارت کار، طرح فراگیر اش��تغال را اباغ 
می  کند اما جوانب دیگر کار در دستور العمل 
اجرای��ی مد نظر ق��رار نمی گی��رد، بنابراین 
اثربخشی این طرح در ایجاد میزان اشتغال 
هدف گذاری ش��ده کاه��ش می یاب��د و در 
حقیقت اجرای آن نتیجه بخش نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی 
و دولت بای��د با تمام ت��وان از ظرفیت های 
ب��ه وجود آمده طب��ق آیین نام��ه اجرایی و 
طرح های مصوب اش��تغال زایی در راستای 
بهبود ش��رایط کنونی اقتصادی و کس��ب و 
کار بهره گیری کنند. معاون هماهنگی امور 
اقتصادی و توس��عه منابع استاندار مرکزی 
ادام��ه داد: با در نظر گرفتن ش��رایط بخش 
خصوصی و بهره گیری از ظرفیت مجموعه های مختلف، باید تاش صورت 
پذیرد تا مشکات موجود این بخش رفع گردد و برای  محیط کسب و کار 

در کشور و استان شرایط مطلوب فراهم شود.

اِی��کان خواننده  آمریکایی اهل س��نگال به تازگ��ی اعام کرده پول 
مجازی تازه ای می س��ازد و امیدوار اس��ت که به واس��طه آن پایه های 
ایجاد شهری کاما نو و متفاوت در آفریقا را پی ریزی کند. پول مجازی 

ایکان نیز درست مانند بیت کوین قرار است 
در خ��ارج از قلم��رو دولت ها و موسس��ات 
مالی س��نتی داد و ستد ش��ود و این یعنی 
ب��ار دیگر قدرت را به م��ردم باز می گرداند. 
به گزارش دیجیاتو، این خواننده مشهور که 
نام واقعی اش Aliaume Thiam اس��ت 
ابراز امیدواری کرده پول مجازی مدنظر وی 
در قلب ش��هری قرار می گیرد که به صورت 
صد درصدی بر مبن��ای ارزهای مجازی بنا 
ش��ده و قرار است در کش��ور محل تولدش 
یعنی سنگال بنا ش��ود. وب سایتی که خبر 
مربوط به پول مجازی ایکان را منتشر کرده 
در این باره آورده است: شهری که قرار است 

م��راودات تجاری اش بر مبنای آن صورت بگی��رد هم اکنون در زمینی 
ب��ه مس��احت 2۰۰۰ هکتار که رئیس جمهور س��نگال به ایکان هدیه 
داده، در دس��ت توسعه اس��ت و تنها پنج دقیقه تا فرودگاه بین المللی 

تازه تاس��یس در داکار پایتخت س��نگال فاصله دارد. اما ش��هر مبتنی 
بر پول مجازی ایکان ترکیبی از طرح های ارائه ش��ده برای ش��هرهای 
هوش��مند و داد و س��تدهایی خواهد بود که بر بس��تر ارزهای مجازی 
ش��کل خواهند گرف��ت و هدف��ش ابداع 
روش ه��ای نوین ب��رای زندگ��ی و حیات 
اس��ت. وی که برای معرف��ی پول مجازی 
ای��کان این هفته در فس��تیوال بین المللی 
»ش��یر َکن« حضور یافته بود اعام داشت 
که این پ��ول مجازی ظرف هفته های آتی 

به فروش خواهد رسید.
این خواننده سرش��ناس در پنلی که در 
حاش��یه فس��تیوال کن ترتیب داده شده 
بود، گفت: معتق��دم باک چین و ارزهای 
مج��ازی می توانند بهترین س��وغات برای 
آفریقا باش��ند زیرا ق��درت را به مردم این 
منطق��ه برمی گردانند و امنیت را بار دیگر 
به سیستم پولی قاره سیاه هدیه می کنند. این تکنولوژی ها همچنین به 
مردم قدرت و توان پیشرفت می دهند و به مانعی در مقابل دولت های 

آفریقایی بدل می شوند که جلوی پیشرفت مردم را گرفته اند.

سنگال در انتظار پول مجازی اِیکان و رونق اقتصادیتوجه به مهارت آموزی در راستای بهبود وضعیت کسب و کار ضروری است

مربی آلمان در جام جهانی اس��تاد ایجاد انگیزه اس��ت. در این مقاله 
به شگرد وی در ایجاد انگیزه می پردازیم. سخنرانی های احساسی قبل 
از ش��روع بازی اعتماد به نفس تیم های ورزش��ی و تیم های کسب وکار 
را افزای��ش می دهند.  درحالی ک��ه میلیون ها نفر در سرتاس��ر دنیا به 
زمین ه��ای بازی جام جهان��ی 2۰۱۸ فوتبال چش��م دوخته اند، مربی 
آلم��ان بر آنچ��ه در ذهن بازیکنانش می گذرد، متمرکز ش��ده اس��ت.  
یواخیم لو اس��طوره ایجاد انگیزه نامیده می ش��ود. دلیل آن نیز واضح 
اس��ت.  در بازی فینال رقابت های جام جهانی 2۰۱۴ در ریو، لو ماریو 
گوتزه را از نیمکت ذخیره کنار کشید و او را به عنوان بازیکن جانشین 
در بازی مقابل آرژانتین به زمین بازی فرس��تاد. تصاویر ش��کار شده از 
این بازی نشان می دهند لو گوتزه را کنار کشیده و مطلبی را در گوش 
این بازیکن 22 س��اله زمزمه می کند. بعداً مشخص شد لو مطالب ذیل 

را در گوش این بازیکن زمزمه کرده است: 
به دنیا نش��ان بده که تو بهتر از مسی ]لیونل مسی، سوپراستار تیم 
ملی آرژانتین[ هس��تی. نش��ان بده که تو برنده ج��ام جهانی را تعیین 
می کن��ی.« آنچه در ادامه اتفاق افتاد، خارق العاده بود. همانطور که در 
مقاله تحلیلی واشنگتن پس��ت اشاره شده،  »شاید اگر بازیکنان ذخیره 
دیگر از مربی خود می ش��نیدند که از بازیکن��ی مورد احترام که چهار 
ب��ار لقب بهترین بازیکن دنیا را به خود اختصاص داده بهتر هس��تند، 
می خندیدند... ،اما گوتزه این حرف را جدی گرفت، تنها گل مسابقه را 
به ثمر رساند و چهارمین عنوان قهرمانی جام جهانی را برای تیم خود 
ب��ه ارمغان آورد.« پس از این بازی، لو »قابلیت های ذهنی« بازیکنانش 
را س��تایش کرد. حقیقت این اس��ت که لو دلیل این موفقیت هاست و 

احتماالً سخنان پیش از بازی ساح اسرارآمیز اوست. 
جادوی سخنرانی های انگیزشی 

 س��خنان انگیزش��ی موف��ق لو موج��ب س��وپرایز تیفان��ی وارگاس
)Tiffanye Vargas( ، اس��تادیار دانش��گاه کالیفرنیا استیت، النگ 
بیچ )Cal State University Long Beach( نشد. من با وارگاس 
در زمین��ه تحقیقات منحصر به فرد او در زمینه مهارت س��خنرانی های 
انگیزش��ی پیش از ب��ازی صحبت کردم. تحقیق��ات وارگاس در زمینه 
»متقاعد س��ازی کام��ی« )verbal persuasion(  عمدتاً بر مبنای 

تحقیقات او بر تیم های فوتبال در سطح رقابتی است. 
وارگاس به دلیل تجربه ش��خصی خود در زمینه بازی کردن فوتبال 
در زادگاه��ش تگزاس به تحقیق در زمینه س��خنرانی های انگیزش��ی 
ترغیب شده بود. او زمانی را به خاطر می آورد که برخی سخنرانی های 
پی��ش از ب��ازی برای ارتق��ای عملکرد در تیم ها ش��ور و هیجان ایجاد 
می ک��رد، درحالی که برخی س��خنرانی های دیگر روحی��ه بازیکنان را 
تضعیف کرده و در آنها احس��اس اضطراب ایج��اد می کرد. وارگاس به 
عنوان یک دانش��جوی مقطع دکترا در رشته روانشناسی تاش کرد با 
استفاده از تجزیه و تحلیل دقیق علمی دلیل این مسئله را پیدا کند. 

 International Journal وارگاس در تحقیق��ی که در ژورن��ال
of Coaching Science نی��ز ب��ه چاپ رس��یده اس��ت، ب��ر تأثیر 
احساسی س��خنرانی های پیش از بازی متمرکز شد. او از ۱۵۱ بازیکن 
مون��ث و مذکر تیم های فوتبال بزرگس��االن نخبه ک��ه تعداد آنها باهم 

براب��ر بود نظرس��نجی ک��رد.  وارگاس به این نتیجه دس��ت یافت که 
س��خنرانی های پی��ش از ب��ازی در یک��ی از این دو دس��ته اصلی قرار 
می گیرند: آگاهی بخش ]اس��تراتژی، برنامه بازی، غیره[ یا احساسی ]با 
هدف ایجاد غرور، خش��م، شادی[. در این تحقیق، از بازیکنان خواسته 
ش��د پس از بازی با رقبا پرسش��نامه ای متشکل از هفت سؤال را پاسخ 
دهند تا بررس��ی ش��ود که س��خنرانی های پیش از ب��ازی چه تأثیری 
ب��ر عملک��رد و وضعیت روحی آنها دارند. وارگاس پس از بررس��ی این 
پاسخنامه ها دریافت س��خنرانی هایی که قابلیت باالیی برای »تحریک 
عاطف��ی« )emotional arousal(  دارن��د، س��طح اعتماد به نفس 
 بازیکنان را باال می برند - آنچه که روانشناس��ان آن را »خودکارآمدی«
)self-efficacy( می نامن��د.  ب��ه بیان وارگاس،  »اگ��ر مربی قابلیت 
ایجاد انگیزه مناس��ب در ورزش��کاران برای ارزیاب��ی مثبت موقعیت را 
داشته باشد، ورزش��کار مورد نظر احساسات مناسبی را تجربه می کند 

که در ادامه بر عملکرد وی تأثیر می گذارند.«
در اینجا مجدداً س��خنان انگیزشی لو در سال 2۰۱۴ را مورد بررسی 
قرار می دهیم. بر اس��اس مقاله تحلیلی واشنگتن پس��ت، سخنان لو از 
س��ه عنصر تش��کیل ش��ده بودند که چنین نتیجه ای را رقم زدند و در 

تحقیقات وارگاس نیز به تمامی آنها اشاره شده است. 
۱- از ش��خصیت خود فرد کمک گرفته ش��د. ل��و بازیکن ذخیره خود 
را با یکی از بزرگ ترین س��تاره های مسابقه مقایسه کرد. البته که چنین 
مقایسه ای نوعی مبالغه بود، اما در عوض هدفی عمومی همچون »نهایت 

تاشت رو بکن«، هدفی مشخص را در ذهن این بازیکن ایجاد کرد. 
2- این س��خنان بدون اعمال فشار بر این بازیکن حس رقابت را در 
او ایجاد کرد.  »این س��خنان در عوض اعمال فش��ار، احساس امید در 
لحظ��ه  را ایجاد کرد.« ب��ه بیان دیگر، لو به آن بازیکن نگفته بود که از 
تمامی امتیازات ممکن برخوردار اس��ت. بر اس��اس تحقیقات وارگاس، 
ی��ادآوری هدف��ی مهم به یک ورزش��کار نقش مهم��ی را در باال بردن 
اعتم��اد به نفس آن ش��خص و مرتفع کردن نیازی روانش��ناختی ایفا 
می کند. او به این نتیجه دست یافت که سخنرانی های احساسی پیش 
از ش��رکت یک بازیکن یا تیم در مس��ابقات قهرمانی، رقابت با حریفی 
سطح باال و یا زمانی که شانس برد آنها بسیار کم تلقی می شود، دارای 

بیشترین کارکرد هستند. 
3- این س��خنان به آن بازیکن نشان داد که مربی به او اعتماد دارد. 
لو هرگز نگفت »به من نش��ان بده چقدر توانمند هس��تی.« در عوض، 
از آن بازیکن خواس��ت آنچ��ه را خود او در مورد او مطمئن اس��ت به 
دنیا نش��ان دهد.  یکی از دالیل آنکه س��خنرانی های انگیزشی کارآمد 
هس��تند آن اس��ت که تفکرات مضطرب یک ف��رد را در جهتی مثبت 
هدایت می کنند. یک ورزشکار ناگهان تمرکز بر احساسات نگران کننده 
را متوق��ف می کن��د و کم کم تص��ور می کند بعد از برد چه احساس��ی 
خواهد داش��ت.  مدیران حوزه های مختلف – ورزش��ی یا کسب وکار– 
بای��د از تجربه مربیگری ل��و و تحقیقات علم��ی وارگاس بیاموزند که 
عملکرد افراد رابطه نزدیکی با احساسات آنها دارد. به محض استخدام 
مجرب تری��ن افراد، به خوبی آنها را آموزش دهید و اطاعات الزم برای 

انجام یک مسئولیت خاص را در اختیار آنها قرار دهید. 
به ع��اوه، از آخرین مرحله ای که ش��ما را به مدی��ری حقیقتاً الیق 
تبدیل می کند، غافل نشوید: بهبود وضعیت روحی بازیکنان تیم خود. 
inc :منبع

گزارش ش��ده که ایان ماس��ک در حال اداره یک مدرس��ه خصوصی در نزدیکی مقر 
اسپیس اکس است و شاگردان بسیار خاصی را در این مدرسه ثبت نام کرده است.

به گزارش دیجیاتو، به نظر می رس��د که پسران ماسک، فرزندان کارکنان اسپیس اکس 
و افراد به خصوص دیگری در این مدرس��ه غیرانتفاعی که Ad Astra نام دارد، از س��ال 

2۰۱۴ به بعد مشغول آموختن علم هستند.
ایان ماسک در ابتدا Ad Astra را برای آموزش پنج فرزند خود تاسیس کرد، چراکه 
مدرس��ه های معمولی را قبول نداشت. او می خواست فرزندانش از روش منحصر به فردی 
ب��رای یادگیری بهره ببرند و در عین حال تمامی موضوعات درس��ی مدارس س��نتی هم 

پوشش داده شوند.
او درباره تاسیس این مدرسه می گوید: »من انتظار چیزی را داشتم که مدارس معمولی 
ق��ادر به انجام آن نبودند. ب��ه همین دلیل تصمیم گرفتم ببینم آیا در این زمینه می توانم 

کاری انجام دهم؟ شاید ساخت یک مدرسه ایده بهتری برای من باشد.«
در این مدرس��ه، بچه هایی ۷ تا ۱۴ ساله س��عی می کنند با همکاری یکدیگر مسائلی را 
انتخاب کرده و آنها را یاد بگیرند. عاوه بر این در مدرس��ه یادش��ده به بچه ها تکلیف داده 
می ش��ود، اما نمره ای برای درس ها در نظر گرفته نخواهد ش��د. دانش آموزان قادر خواهند 

بود مسائلی را که عاقه به آنها ندارند کنار گذاشته و از خواندن شان انصراف دهند.
ب��ا این حال تمرکز خاصی روی ریاضیات، علوم، مهندس��ی و اخاقیات وجود دارد، اما 
فعالیت هایی نظیر زبان، موسیقی و ورزش در این مدرسه وجود خارجی ندارد. البته همه 

چیز در این مدرسه توسط ایان ماسک تهیه شده و تمامی هزینه ها برعهده  اوست.
گفته می ش��ود که حدود ۴۰۰ خانواده برای فرستادن فرزندشان به این مدرسه ثبت نام 

کردند، اما تنها ۵۰دانش آموز دارد  و هر سال ۱2 نفر را می پذیرد. 

ایجاد انگیزه به روش مربی آلمان در جام جهانی ایالن ماسک مدرسه   ای 
خصوصی در نزدیکی مقر 

اسپیس اکس اداره می کند

یادداشـت

اینس��تاگرام توس��ط فیس بوک تصاحب ش��ده اس��ت، اما اگ��ر اکنون یک 
اپلیکیشن مستقل بود، ارزشی معادل ۱۰۰ میلیارد دالر داشت.

ب��ه گزارش زومی��ت، اینس��تاگرام هم اکنون در تصاحب فیس بوک اس��ت، 
اما به گزارش بلومبرگ، چنانچه این ش��بکه  اجتماعی، ش��رکتی مستقل بود، 
براس��اس تخمین ها، ارزش��ی معادل ۱۰۰ میلی��ارد دالر می داش��ت. پلتفرم 
اش��تراک گذاری تصویر اینستاگرام در سال 2۰۱2 توسط فیس بوک به قیمت 
یک میلیارد دالر خریداری شد و در حال حاضر یک میلیارد کاربر فعال ماهانه 
دارد. گفت��ه می ش��ود که درآمد اینس��تاگرام طی ۱2 ماه آین��ده، به بیش از 

۱۰میلیارد دالر خواهد رسید.

 ارزش حقیقی اینستاگرام
بیش از 1۰۰ میلیارد دالر است

به قلم کارمینو گالو 
مترجم: رضوان دریس پور



مترجم: حسین علی پور

اکنون زمان آن فرا رس��یده اس��ت که به عناصر درون��ی که از ما یک 
فرد می س��ازد، نظری بیندازیم. متغیرهایی که خود درونی ما را ش��کل 
می دهن��د، آرایش روان ش��ناختی نامیده می ش��ود و ش��امل فعالیت ها، 
عای��ق، عقاید، نیاز ه��ا، ارزش ه��ا، نگرش ها، خصوصیات ش��خصیتی، 
فراگردهای تصمیم گیری و رفتار خرید است. دست اندرکاران تبلیغات از 
اصطاح روان نگاری نیز برای توصیف تمامی متغیر هایی استفاده می کند 
که برای ش��کل دادن به خود درونی ما گرد هم می آیند. روان نگاری، از 
جمعیت شناس��ی فراتر می رود، زیرا سعی دارد الگوهای پیچیده رفتاری 
را تبیین کند. برای مثال، چرا یک مادر از پوشک های یکبار مصرف برای 
کودک خود اس��تفاده می کند، در حالی که مادر دیگری کهنه های قابل 
شست وش��و را که از آنها می توان بارها استفاده کرد، ترجیح می دهد؟ و 
چرا یک مادر از پوش��ک فان برند اس��تفاده می کند در حالی که مادر 
دیگر از نوع ژنریک یا پوش��ک دارای نام تجاری دیگری که کوپن آن را 
در اختیار دارد، اس��تفاده می کند؟ چرا فردی سوار آخرین مدل اتومبیل 
بی . ام. و می شود، در حالی که همسایه مجاور وی که در همان مجتمع 
زندگی می کند، مرس��دس بن��ز قدیمی خود را دارد؟ ب��رای تبیین این 
انگیزه ه��ای حقیقی رفتاری، دس��ت اندرکاران تبلیغات به ابعاد مختلفی 
نظر دارند که مش��تمل اس��ت بر فعالیت ها، عایق و سرگرمی ها، عقاید، 
نیازها، ارزش ها، نگرش ها و خصوصیات شخصیتی. جمع این عناصر، در 
مقایس��ه با داده های جمعیت ش��ناختی، تصویر بسیار گسترده ای از فرد 

به دست می دهد. 
گرچ��ه صدها بع��د مختلف را تح��ت عنوان س��نجش روانی می توان 
یافت، ولی حوزه هایی که بیش��تر با تبلیغات مرتبطند، عبارتند: ادراک، 
یادگیری، انگیزه ها، نگرش ها، شخصیت، شیوه های زندگی و رفتار خرید 

که در این یادداشت به مورد اول یعنی ادراک خواهیم پرداخت. 
ادراک: هر روزه محرک ها شما را بمباران می کنند، چهره ها، مکالمات، 
بناه��ا، تبلیغات، پخش اخبار، در حالی که ب��ه واقع، فقط برخی از آنها 
را می بینید و می ش��نوید. چرا؟ پاسخ، ادراک است. ادراک، عبارت است 
از فرآین��دی ک��ه از طریق آن ما توس��ط پنج حس خ��ود، اطاعاتی را 
دریافت می کنیم و به آنها معنا می بخشیم. ادراک از طریق سه مجموعه 
از تاثیرات، ش��کل می گیرند: ویژگی های ظاه��ری )فیزیکی( محرک ها، 
رابط��ه محرک ها ب��ا آنچه آنها را احاطه کرده اس��ت و ش��رایط درونی 
ف��رد. این، آخرین مجموعه تاثیرات اس��ت که از ادراک، یک خصوصیت 
فردی می سازد. هر فرد، یک محرک مفروض را در داخل یک چارچوب 
مرجع درک می کند. عوامل تاثیر گ��ذار بر این چارچوب مرجع عبارتند 
از: تجارب یادگیری، نگرش ها، ش��خصیت و تصویر از خود. این فرآیند، 
پیچیده تر از آن است که تصور می شود، زیرا ما در معرض تعداد زیادی 
از محرک ها هستیم. برخی از این محرک ها کاما و برخی دیگر به طور 
نسبی، برخی به درستی و بعضی نادرست ادراک می شوند. در نهایت، ما 

برخ��ی از محرک ها را انتخاب و برخی دیگر را حذف می کنیم، زیرا قادر 
نیستیم از تمامی اطاعات رسیده، همزمان آگاهی یابیم. 

ادراک انتخاب��ی: به فرآیند حذف اطاعاتی که برایمان خواس��تنی 
نیس��ت و حفظ اطاعاتی ک��ه برایمان جالب اس��ت، ادراک انتخابی 
می گوین��د. درباره مس��یری که هر روز برای رفت��ن به محل کار باید 
طی کنیم، بیندیش��ید. چند مح��رک را ادراک می کنید؟ اگر ش��ما 
نی��ز مانن��د اکثر مردم باش��ید؟ چراغ ه��ای راهنما، آنچ��ه در درون 
اتومبیل ت��ان می گذرد، وضع رفت و آمد دیگ��ر اتومبیل ها و عابرانی را 
که در مقابل ش��ما از عرض خیابان می گذرن��د ادراک می کنید. این 
یک ادراک انتخابی اس��ت. همین فرآیند هنگام��ی که به یک تبلیغ 
ن��گاه می کنیم و تنها رئ��وس مطالب آن عکس یا س��خنان یک فرد 
مشهور را ادراک می کنیم، نیز روی می دهد. عاوه بر گرایش ما برای 
انتخاب محرک های مورد عاقه م��ان، ما همچنین محرک هایی را به 
روان��ی، ادراک می کنی��م که بر وجود ما منطبق باش��د. به این معنا، 
دنیای ما متشکل از مجموعه ای از تجارب، نگرش ها، ارزش ها و جهت 
گیری های ماس��ت. در عمل، غیر ممکن اس��ت که بتوانیم این عوامل 
ذاتی را از شیوه ادارکی خود جدا کنیم. برای مثال به طور طبیعی ما 
تمایل داریم که به دنب��ال پیام های دلپذیر و همدالنه با دیدگاه های 
خود باش��یم و از پیام های دردآور و تهدید کننده دوری کنیم. به این 
عم��ل، مواجهه انتخابی می گویند. مصرف کنندگان مایلند که به طور 
انتخابی، خود را در معرض تبلیغاتی قرار دهند که اطمینان دوباره ای 
نسبت به عقایی بودن تصمیمات مربوط به خرید خود پیدا کنند. به 
همی��ن ترتیب هنگامی که در معرض پیامی قرار می گیریم که با باور 
ما متفاوت است، با تحریف انتخابی سروکار پیدا می کنیم. برای مثال 
یک مصرف کننده ممکن اس��ت ش��نیده باش��د که فان اتومبیل کم 
مصرف است، حتی اگر فروشنده، صریحا اشاره کند که چنین چیزی 
نیس��ت، از آنجا که مصرف کننده کیفیت های دیگر اتومبیل را کاما 

مناسب یافته است بسیار عاقه مند خرید آن می شود. 
تبلیغ کنن��دگان به این فرآیندهای انتخاب��ی عاقه مندند، زیرا آنها بر 
ادراک مصرف کنن��ده از ی��ک تبلیغ و در این ص��ورت، به یادآوردن آنها 
تاثی��ر می گذارن��د. ادراک انتخابی از نگرش های ما نس��بت به یک فرد، 
وضعیت یا عقیده به شدت تاثیر می گیرد. برای مثال، اگر ما نگرش قوی 
و مثبتی نس��بت به مسائل ایمنی داش��ته باشیم، تمایل خواهیم داشت 
پیام ه��ای حاوی این موض��وع را ادراک کنیم. به همین ترتیب، چنانچه 
ادراک، با قوت صورت گیرد، احتمال به یادآوری جزئیات یک پیام، مثل 

کیفیات محصول و نام آن، بیشتر خواهد بود. 
پاسخ ما به یک محرک، تاثیر مستقیمی بر دوام تبلیغات دارد. بخش 
عم��ده ای از آنچه مغز پردازش می کند، پس از فقط یک لحظه فراموش 
می ش��ود. حتی اگر به س��ختی تاش کنیم که اطاع��ات را نگه داریم، 
قادر به ذخیره سازی بس��یاری از آن نخواهیم شد. نگهداری انتخابی به 
توصی��ف فرآیندی می پردازد که از طریق آن ما می کوش��یم اطاعات را 
برای اس��تفاده آتی بیندوزیم. تبلیغات می تواند از طریق تکرار، استفاده 

از نام ها و عامت های س��اده و راحت، ایجاد طنین، سخنگویان نامدار و 
با اعتبار، موس��یقی و نظایر آن، این فرآیند را آسان کند. غالبا موفقیت 
یک آگهی براس��اس توانایی آن تحریک و کمک ب��ه نگهداری انتخابی 
مصرف کنن��ده تعیین می ش��ود. برای مثال، ادراک یک وس��یله س��اده 
ارتباط��ی، نظیر حروف چاپی در نش��ان )آرم( یک محصول، می تواند بر 

عقاید ما درباره کیفیت، ارزش و نظایر آن تاثیر گذارد. 
 یکی از عوامل دیگر عدم تجانس ش��ناختی است: گاهی پاسخ ممکن 
دیگ��ر ب��ه ادراک انتخابی احساس��ی از عدم رضایت یا تردید اس��ت. به 
ندرت، یک محصول خریداری شده، دارای همه نتایج مثبت مورد انتظار 
اس��ت. طبق نظریه عدم تجانس شناختی، ما گرایش داریم که اختاف 
اندک یا بزرگ بین آنچه را که دریافت کرده ایم و آنچه تصور می کردیم 
دریاف��ت کنیم، جبران یا توجیه کنیم. تحقیق درباره این پدیده نش��ان 
داده است که افراد برای کاهش عدم تجانس، خود را درگیر فعالیت های 
متنوع��ی می کنن��د. قاب��ل ذکر ترین آنها هنگامی اس��ت ک��ه افراد در 
جس��ت وجوی اطاعاتی اند که تصمیم آنان را پشتیبانی کند و آن دسته 
از اطاعاتی را که پش��تیبانی کننده نیستند، نادیده می گیرند یا تحریف 
می کنند. تبلیغات می تواند نقش��ی اصل��ی در کاهش عدم تجانس ایفاد 
کند. برای مثال، س��ازندگان اتومبیل، جایی را که احتماال عدم تجانس 
ش��ناختی روی می دهد، پیش بینی می کنند و اطاعات پشتیبانی کننده 
فراهم می آورند. ای. بی .  ام از تصدیقات مصرف کنندگان راضی استفاده 
می کند و رستوران ها کوپن های تخفیف همراه با آگهی های چاپی توزیع 

می کنند. 
در آخ��ر: اگر هنگام تماش��ای تلویزیون و هنگام مش��اهده آگهی های 
تبلیغاتی این س��واالت را که چه چی��زی را برای توجه انتخاب کرده ام؟ 
چ��را؟ یا چه وقت کانال را ع��وض می کنم؟ چرا؟ یا آیا با پیام مخالفم یا 
در مورد آن نظری دارم؟ از خود بپرس��یم می توانیم دریابیم که چگونه 
فراگردهای انتخابی مان، بر توجه و پاسخ ما به تبلیغات تاثیر می گذارد. 
پی نوش��ت: ادراک منجر به یادگیری می ش��ود، یعن��ی ما نمی توانیم 
چی��زی را ی��اد بگیریم مگر آنکه اطاعات را به دق��ت ادراک کرده و به 
آنها معنا بخشیده باشیم. به لحاظ آنکه افراد، غالبا تاش های مربوط به 
یادگیری را با آموزش های رس��می مرتبط می کنند، مایلند که یادگیری 
را رون��دی آگاهانه، ارادی، مال آور و دردناک بدانند. در واقع یادگیری، 
نوعا یک فعالیت ناآگاهانه است. مصرف کنندگان معموال حتی نمی دانند 
که چ��ه موقع اتفاق افتاده اس��ت. به هر حال یادگی��ری اتفاق می افتد 
و ش��روع آن در ابتدای زندگی اس��ت و در سراس��ر آن ادام��ه می یابد. 
اگ��ر تبلیغ کنندگان بدانند که یادگیری چگون��ه روی می دهد، خواهند 
توانست تبلیغاتی را طراحی کنند که یادگیری عناصر کلیدی در آگهی 
مث��ل نام، مح��ل، کیفیت محص��والت، قیمت و نظایر آن بهینه ش��ود. 
دانس��تن چگونگی یادگیری به دالیل دیگر نیز مهم است. مهم ترین آنها 
عبارت اس��ت از اینکه ما می توانیم نگرش ها، باور ها، رجحان ها، ارزش ها 
و ماک های مختلف را که جملگی ممکن است منجر به ایجاد تغییر در 

رفتار خرید شود، یاد بگیریم.

بالک چین؛ راه حلی برای رفع مشکالت 
پیش روی نام های تجاری 

صنای��ع مختلف، از صنایع بهداش��تی گرفته ت��ا خدمات مالی و 
محصوالت بسته بندی ش��ده و تلویزیون، درح��ال تحقیق در رابطه 
با چگونگی اس��تفاده از این فناوری هس��تند. به نقل از نظرس��نجی 
جدی��دی از دلوی��ت )Deloitte(  ک��ه از ۱۰۰۰ مدی��ر در صنایع 
مختلف به عمل آمده اس��ت، ۷۴درصد آنه��ا دلیلی قانع کننده برای 
اس��تفاده از باک چین در کس��ب وکار خ��ود داش��ته اند. نتایج این 
نظرسنجی نشان داد 3۴درصد از مدیران درحال راه اندازی سیستم 
باک چین هس��تند و ۴۱درصد نیز س��ال دیگر احتم��اال این کار را 
انجام خواهند داد. نظرس��نجی دلویت نشان داد حدود ۴۰درصد از 
س��ازمان ها، حداقل ۵میلیون دالر را در س��ال آینده صرف سیستم 
باک چین خواهند کرد؛ این کار به احتمال رش��د پایدار این فناوری 
ک��ه وعده هایی در جهت افزای��ش اعتماد و ش��فافیت در تراکنش 
 Linda( می ده��د، کم��ک خواهد ک��رد. به گفت��ه لیندا پاک��زوک
Pawczuk(، یکی از مدیران ش��رکت مش��اوره دلویت، ما در س��ر 
ی��ک پیچ قرار داریم. توجه ها از باک چین به عنوان نوعی کنجکاوی 
و تحقی��ق درباره پتانس��یل های آن، به اس��تفاده از این زنجیره در 
جهت کس��ب و کار، در حال تغییر مسیر اس��ت. باوجود سازمان های 
بیشتری که منابع خود را به این فناوری اختصاص می دهند، انتظار 
داری��م هم گام با افزایش پتانس��یل این فناوری ب��رای کارآمد بودن 
هرچه بیش��تر، انعطاف در برابر مدل های کسب وکار جدید و منابع 
س��وددهی و امنیت که در ش��رایط دنیای واقعی به نمایش گذارده 
شده اند، کشش به سمت باک چین به طور چشمگیری افزایش یابد. 
همانند بانک داده ها -که بس��یاری اف��راد آن را ابزاری با جذابیت 
کمتر نس��بت به باک چین و کمی س��نتی تر می شناس��ند- موارد 
اس��تفاده این فناوری با توجه به صنعت مورد نظر، متغیر خواهد بود. 
 ،)JLabs( مدیر جی لبز ،)Kate Merton( به گفته کیت مرت��ون
تع��داد زیادی از ش��رکت ها درح��ال تحقیق راجع ب��ه این موضوع 
هس��تند که چگونه باک چین می تواند همه چیز را از زنجیره تامین 
ش��رکت گرفته تا مس��ائل مالی آن، تحت تاثیر ق��رار دهد. به گفته 
مرتون، J&J  در حال حاضر مش��غول تحقیق راجع به این موضوع 
اس��ت که چگونه فن��اوری باک چین و یادگیری ماش��ینی در کنار 
داده های بالینی و داده های »غیرس��نتی« پزشکی، می تواند شرایط 
پزش��کی فرد را با محصوالت و خدمات مختلف تطابق دهد. به گفته 
او، با نش��ان دادن نحوه اس��تفاده از اطاعات مشتریان، آنها ترغیب 
خواهند شد اطاعات خود را با دانش بر اینکه در بلند مدت می تواند 

به آنها کمک کند، به اشتراک بگذارند. 

بخش های دیگر صنعت، درحال رس��یدن به این موضوع هستند 
که باک چین چگونه می تواند مس��ائل لجستیک را در مقیاس های 
 Laurie( صنعت��ی و فردی تحت تاثیر ق��رار دهد. لوری تولس��ون
Tolson(، مس��ئول ارش��د بخش دیجیتال در ش��رکت حمل ونقل 
GE می گوی��د، باک چی��ن می توان��د به ش��فافیت هرچه بیش��تر 
تاریخچ��ه مالکیت یک خودرو از طری��ق نمایش »زنجیره مالکیت« 
کم��ک کند. به گفته تولس��ون، لجس��تیک و حمل و نقل، صنعتی ۸ 
تریلیون دالری را تش��کیل می دهند ک��ه از این مبلغ، ۱۴۰میلیون 
دالر روزان��ه درگیر ش��کایات و قراردادها میان عناص��ر موجود در 
زنجیره تامین در ایاالت متحده آمریکا می ش��ود؛ هم صادرکنندگان 

و هم واردکنندگان. 
برای مثال، شرکت IBM و شرکت حمل دریایی دانمارک، به نام

Maersk، س��ال پیش با اس��تفاده از یک باک چی��ن، انتقال یک 
ب��ار گل از کنی��ا به هلند را ردگیری کردند. ش��یوه س��نتی این کار 
شامل دست به دست کردن اطاعات و کاغذبازی میان تعداد زیادی 
از افراد یا سازمان ها می شود. باک چین می تواند به شفافیت بیشتر 
ای��ن تراکنش ها کمک و روند آنها را س��ریع تر و امن تر کند. به گفته 
تولس��ون، »اگر بتوانی��د با اس��تفاده از قراردادهای هوش��مندانه و 
به کارگیری یک سیس��تم باک چین که به ش��ما امکان دسترس��ی 
به محموله ای را می دهد، مقداری کس��ب و کار خود را روان تر کنید، 
همه چیز با س��رعت بیش��تری پی��ش خواهد رف��ت. در این حالت 
همه چیز را تحت نظر خواهید داشت و اقدامات الزم را انجام خواهید 
داد. از منظ��ر تامین و صادرات و واردات، این سیس��تم کمک های 

قابل توجهی در سرتاسر جهان به شما خواهد رساند.«
ب��ا رجوع به نظرس��نجی دلوی��ت درمی یابیم ۴3درص��د افراد، از 
باک چین به عنوان یکی از اولویت های اصلی اس��تراتژی س��ازمانی 
خ��ود یاد کرده ان��د. بیش از نیمی از آنها در باک چین، پتانس��یلی 
جه��ت اس��تفاده در زنجیره تامی��ن می بینن��د، درحالی که بیش از 
۴۰درص��د تصور می کنن��د از این فناوری می ت��وان جهت مدیریت 
اطاعات دیجیتال استفاده کرد. فیل ایستر )Phil Easter(، مدیر 
بخ��ش پلتفرم های در حال توس��عه خطوط هوای��ی آمریکا گفت، از 
باک چی��ن می توان در احراز هویت مس��افران ی��ا تبادل اطاعات 
می��ان خطوط هوایی اس��تفاده کرد، اما او ترجی��ح می دهد به جای 
باک چی��ن، در بخش های دیگری از نوآوری، مانند هوش مصنوعی 
و یادگیری ماش��ینی سرمایه گذاری کند. به گفته ایستر، حیطه هایی 
وج��ود دارند که در آنها ش��رکت ها به طور کل��ی نباید از باک چین 
اس��تفاده کنند. وی افزود، »من ذخایر خود را بر باک چین متمرکز 

نخواهم کرد، صرفا به این دلیل که ایده جالبی به نظر می آید.« 
adweek :منبع
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انتخاب گران قیمت منابع انسانی ضعیف 
 از نگاه مدیران بازار 

ب��ه طور کل��ی یک��ی از مهم ترین وظای��ف در مبح��ث مدیریت،  
اس��تخدام است، چراکه مدیر باید نتیجه کارش را از طریق  عملکرد 
دیگران )افرادی که اس��تخدام می  کند( به دست آورد، لذا با نظر به 
مش��کات موجود رایج در راس��تای اس��تخدام کارمندان و با توجه 
به س��وابق نگارنده در راستای مش��اوره مدیریت اجرایی – با گوشه 

چشمی به مدیریت بازاریابی – بر آن شدم مطالب زیر ارائه دهم. 
 )EXECUTIVE TALENT(   کلیدی ترین استعداد اجرایی
مدیر، در انتخاب، اس��تخدام و س��اختن یک گروه کاری اس��ت که 

مشتمل بر افرادی با صاحیت و موثر باشند. 
 در دنیای امروزی تمامی امور در یک س��ازمان، توسط گروه هایی 
انجام می پذیرد که با در نظرداش��تن یک هدف مشترک و مشخص 
با یکدیگر در تعامل هستند. بدین جهت انتخاب هریک از این افراد 
می تواند در موفقیت و پایداری کل ش��رکت یا س��ازمان اثر مستقیم 

داشته باشد. 
ب��ه دلی��ل غیرقابل پیش بین��ی و پیچیده بودن اش��خاص، اصوال 
ماهرترین مدیران هم قادر هستند تا ۶۶درصد استخدام موفق منابع 
انس��انی برای سیستم شان داشته باش��ند آمارهای معتبر موجود در 
آمریکا نشان می دهد که یک سوم افرادی که استخدام می شوند در 
دراز مدت افراد مطلوبی برای سازمان شان نخواهند بود که قطعا این 
آمار با کمی خطا،  قابل تعمیم به کشورهای دیگر هم خواهد بود. 

به زعم نویس��نده، مش��کل نیروی انس��انی س��ازمانی از آنجایی 
گسترش بیش��تری خواهد یافت که شرکت وارد عرصه فعالیت های 
MA -  یین المللی می شود، زیرا بحث مدیریت درمیان فرهنگ ها
و  ش��ده  پررنگ ت��ر   )AGING ACROSS( CULTURES
مس��ئله گنجاندن اف��راد با فرهنگ های کش��ورهای مختلف در یک 
قالب س��ازمانی و ایجاد تعامل بین آنها نیز چاشنی مشکات روتین 
خواهد شد.  هماهنگی فی ما بین فرهنگ ها در مقوله منابع انسانی، 
مشمول طیف گس��ترده ای از نکات ظریف و روزمره خواهد شد.  از 
احوالپرس��ی روزانه بین کارمندان تا حضور در جلس��ات مهم کاری، 
درک لهجه ه��ای مختلف کامی، ایجاد همبس��تگی در کار تیمی و 
تفهیم عدم ایجاد س��وء تفاهم و تبعی��ض نژادی بین کارمندان را در 

بر خواهد گرفت. 

پیوند بین مدیریت، در هر س��طح آن با منابع انسانی، اخاقیات و 
کارگروهی درهم تنیده شده است. 

9۵ درص��د موفقیت هر س��ازمان یا تجارت به وس��یله افرادی که 
ب��رای آن انتخاب می ش��وند تعیین می ش��ود، پس می ت��وان نتیجه 
گرفت انتخاب منابع انسانی چه از بعد مدیریت اجرایی و چه از بعد 
مدیریت بازاریابی، از نخستین قوانین کار برای مدیران خواهد بود. 
پروژه استخدام یک شخص نه تنها وابسته به تصمیم و فعالیت های 
مدیر اس��ت، بلکه وابس��ته به پیچیدگی های رفتاری، ش��خصیت و 
مهارت های فرد انتخاب شده نیز است. به راستی از دیدگاه مدیریت 
اس��تخدام افراد یک هنر محس��وب می  ش��ود، لذا  باید ب��ا آرامش و 
تدبیر صورت بپذیرد. زمانی که کارمندی ش��رکت را ترک می کند یا 
س��ازمان در حال گسترش اس��ت و در واقع یک خا سازمانی ایجاد 
ش��ده و کارها در حال انفجار و سرریز هستند، استخدام فوری یک 
فرد جدی��د راه حل معضل تلقی می ش��ود، در حالی که این امر یک 

رفتار نادرست در استخدام خواهد بود. 
 تصور می ش��ود که اگر استخدام جواب ندهد فرد اخراج و کارمند 
جدیدی جایگزین می ش��ود، در حالی ک��ه هزینه های خروج و ورود 

افراد جدید بسیار هنگفت است و باید در نظر گرفته شود. 
هزینه ها مشول زمانی است که هزینه شده و برای مراحل دریافت 
رزومه،  انتخاب مجدد، آماده س��ازی، مصاحبه اس��تخدام و آموزش 
کارمند جدید از دست می رود، دوم مجموع مبالغی که بابت حقوق، 
مزایا و آموزش او خرج می ش��ود و در زمان اخراج کاما تلف ش��ده 
محسوب می شود. سومین و ش��اید مهم ترین هزینه، از دست رفتن 
کارایی سیس��تم در فاصله زمانی اخ��راج نفر اول تا جذب و ورود به 
سیس��تم نفر جدید اس��ت. در واقع کارایی آن موقعیت شغلی و در 

نتیجه کارایی کل سیستم وابسته به آن از بین خواهد رفت. 
باید گفت که استخدام هر فرد به لحاظ اخاقی نیز امری پرهزینه 
اس��ت. در ش��رکت هایی که خروج پرس��نل زیاد اتفاق می افتد و در 
واقع کارمندان بیش از آنچه باید استخدام و اخراج می شوند مباحث 
اخاق��ی و به همان نس��بت کارای��ی و بهره وری دس��تخوش افول 
می  شود، زیرا کارمندان همیش��ه دارای این مفروضات ذهنی اند که 

ممکن است نفر اخراج شونده بعدی خود آنها باشند. 
تاکید می نماید که بعضا اس��تخدام و اخراج اشخاص، روی زندگی 

خانوادگی آنها نیز تاثیرات بسزایی خواهد داشت. 
ب��ه دلیل اهمیت موضوع نگارنده ترجیح می دهد این مبحث را در 

مقاالت آتی نیز پی بگیرد. 

یک اصطاح معروف هس��ت که می گوید »به اش��تراک گذاری یعنی 
اهمی��ت دادن« و در بازاریابی آناین ای��ن اهمیت جایگاه ویژه ای دارد. 
وقتی کسی محتوای برند خاصی را بازنشر )Share( می دهد و سایرین 
از طریق او با آن برند یا محصول آشنا می شوند، احتمال اینکه به عنوان 
مش��تری جذب بش��وند پنج برابر می ش��ود. ۵۶درصد مصرف کنندگان 
  )Branded Posts( اظهار داشته اند که با مشاهده پست های مارک دار

دوستان شان، تصمیم آنها هم برای خرید جدی تر شده است. 
البته سوق دادن مشتریان به بازنشر محتوای مارک دار شما کار چندان 
س��اده ای هم نیس��ت. امروزه مردم به برندها و پیام��ی که در محتوای 
آنها گنجانده شده حساس��یت زیادی نشان می دهند، لذا بازاریابان باید 
محرک های منطقی برای تشویق آنها به بازنشر محتوای خود پیدا کنند، 

چراکه مردم هر چیزی را به اشتراک نمی گذارند. 
در ادامه با س��ه ش��یوه مبتنی بر آمار و ارقام آش��نا خواهیم ش��د که 
موجب افزایش بازنش��رهای اجتماعی، گس��ترش نف��وذ برند و افزایش 
ن��رخ تبدیل )Conversion( بازدیدها از طریق اعمال تغییرات جزئی 

خواهند شد. 
1- تمرکز خود را روی اعتبار برندتان بگذارید

در سال های اخیر اعتماد مشتریان به برندها کاهش چشمگیری داشته 
است، چراکه میلیون ها مورد محتوای مختلف در اینترنت ریخته است و 
روزانه هزاران مورد تبلیغات به مصرف کنندگان عرضه می شود. با نگاهی 
 )Edelman( به داده های اعتماد س��نجی شرکت مش��اوره بازار ادلمن
می بینی��م که اعتم��اد مصرف کنندگان در پایین تری��ن رکورد خود قرار 

دارد، به خصوص در حوزه های تجارت و رسانه. 
این در حالی است که برای تبدیل مشتریان و کسب وفاداری آنها نیاز 
داریم اعتمادش��ان را به دست آوریم، لذا محتوای شما باید افراد را قانع 
کند که برندتان قابل اعتماد است. یکی از بهترین راهبردهای دستیابی 

به این مهم، تمرکز بر اعتبار برند است. 
ی��ک برند معتب��ر از دید مصرف کنن��دگان، روی محص��والت خود و 
افرادی که از آنها اس��تفاده می کنند به یک اندازه تمرکز دارد. اینجاست 
  )User-generated Content( ک��ه تاثیرگذاری محتوای کارب��ران
مش��خص می ش��ود، چراکه افراد حقیقی را در حال استفاده از محصول 
نش��ان می دهد.  این ح��س واقع گرایانه ب��رای افراد ملموس تر اس��ت. 
گنجاندن محتوای کاربران در راهبرد بازاریابی شرکت، عاوه بر افزایش 
اعتم��اد مش��تری، نتایج مطلوب دیگ��ری نیز به همراه خواهد داش��ت. 
میانگی��ن ن��رخ کلی��ک )Click Rate(  در تبلیغاتی ک��ه از محتوای 
کاربران استفاده می کنند، چهار برابر می شود و احتمال تبدیل بازدیدها 

نیز ۵۰۰درصد افزایش می یابد. 
ام��ا چگونه می توان مش��تریان خود را به طرفداران��ی تبدیل کرد که 

محتوای مورد نیاز شما برای راهبردهای بازاریابی تان را تولید کنند؟ 

اول از همه مش��تریان تان را تشویق کنید تجربه رضایت بخش خود را 
مخصوصا در ش��بکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند. طبق گزارش ها، 
۷۵درصد کاربران شبکه های اجتماعی مایل به بازنشر تجربه مثبت خود 
از ی��ک برند هس��تند. می توانید لینک ش��بکه های اجتماعی خود را در 
ایمیل ها یا حتی صفحات پرداخت )Check-out Page(  جاس��ازی 
کنید تا بازنش��ر راحت تر باشد و افراد تشویق شوند تجربه رضایت بخش 

خود را به اشتراک بگذارند. 
یکی دیگر از راه های ترویج تولید محتوای کاربر، قرعه کش��ی و هدیه 
)Giveaway(  اس��ت که به واس��طه آن می توانید محتوای مورد نظر 
خود را صراحتا از مخاطب درخواس��ت کنید. کافی اس��ت از مخاطبان 
خود بخواهید عکس��ی از خودش��ان در حال استفاده از محصول بگیرند 
و با هشتگی مارک دار پس��ت کنند تا در قرعه کشی شرکت داده شوند. 
تا چش��م به ه��م بزنید مجموعه بزرگی از محت��وای معتبر گرد آمده که 

می توانید در پست های آینده از آنها استفاده کنید. 
وقتی به جای محتوای مارک دار تبلیغاتی از محتوای اصیل و حقیقی 
کاربران اس��تفاده می کنید، مخاطب بیشتری جذب خواهد شد و محتوا 
دفعات بیش��تری بازنشر ش��ده و تبدیل بازدید به مشتری باالتر خواهد 

بود. 
2- کارکنان را به طرفداری از برند تشویق کنید

در گ��زارش ادلم��ن آمده که معم��وال کارکنان یک کس��ب و کار از 
رهبران آن قابل اعتمادتر جلوه می کنند، مخصوصا اگر مش��تری آنها 
را هم ردیف خودش بپندارد. این موضوع نه تنها در اعتماد مش��تری 
به پیام محتوا موثر اس��ت، بلکه مس��تقیما در باال بردن بازنشر محتوا 

تاثیر می گذارد. 
برندهای��ی که در راهبرد محتوایی خ��ود از برنامه طرفداری کارکنان 
)Employee Advocacy Program(  اس��تفاده کرده ان��د، نتایج 
خیره کننده ای کس��ب کرده اند، از جمله افزایش ۷9درصدی بازدیدها، 

۴۵درصد ترافیک بیشتر و افزایش دانلود محتوا. 
البته پیاده س��ازی برنامه طرفداری کارکنان امر ساده ای نیست. اغلب 
کارکنان اهل بازنش��ر محتوای کاری نیستند و مطمئنا نمی توان آنها را 

به زور به این کار وا داشت. 
خوشبختانه سامانه هایی چون اسمارپ )Smarp(  وجود دارند که با 
س��اخت کانون های محتوایی داخلی به منظور اطاع رسانی به کارکنان 
و دخیل کردن آنان در تازه های کس��ب و کار و صنع��ت مادر، می توانند 
باعث ترویج طرفداری کارکنان بش��وند. کارکن��ان حتی می توانند برای 
دریافت محتوای شخصی سازی شده مرتبط با عایق خود ثبت نام کنند 
ت��ا دانش و مهارت های خود را ه��م تقویت کنند و ظرفیت های رهبری 
فک��ری خود را نیز ب��اال ببرند. کارکنان می توانن��د محتوای مارک دار را 
به س��ادگی از این سامانه در ش��بکه های خود بازنشر دهند تا هم وجهه 
خودش��ان را تقویت کنند و هم نفوذ اجتماعی شرکت ش��ان را گسترش 

دهند. 
اج��رای یک راهب��رد طرفداری اینچنین��ی نه تنه��ا می تواند موجب 
افزایش نفوذ و اعتبار برند بشود، بلکه مزایایی هم برای کارکنان دارد. 

3- از بازگذاری محتوا نترسید
یک��ی از حساس��یت های کار بازاریابی این اس��ت که هم��واره تاش 
می کنی��د از دفع��ه قبل بهتر عمل کنید. برای اینک��ه تازگی و جذابیت 
کمپین های تبلیغاتی خود را حفظ کنید نیاز دارید دائما ایده های جدید 
و بهت��ر بپرورانید. اما محتوای نو و بدیع همیش��ه هم نتیجه مطلوبی به 

ارمغان نمی آورد. 
یکی از راه های تضمینی توسعه و تثبیت مجموعه محتوایی این است 
که محتواهای قدیمی را نونما کرده و محتوای جدیدی از آنها بس��ازید. 
محتوای��ی را انتخاب کنی��د که تاثیرگذارتر بوده، مثا بیش��ترین تعداد 
بازنش��ر، الیک، نظرات یا نرخ کلیک را داش��ته است. مخاطب قبا این 
محتوا را پسندیده است، پس با کمی به روزرسانی باز هم به دل مخاطب 

خواهد نشست. 
برای اینکه محتوای بازبینی شده بازنشر باالتری داشته باشد می توانید 
آن را در قالب��ی دیگر که محبوب تر اس��ت ارائه کنید. مثا اگر مقاله ای 
قبا در وباگ تان منتش��ر کرده اید که مخاطبان پسندیده اند، می توانید 
آن را در قالب یک اینفوگرافیک بازگذاری کنید، چرا که بیش��ترین آمار 

بازنشر را نسبت به انواع دیگر محتوا در شبکه های اجتماعی دارد. 
برای شناسایی محتواهای اثرگذار قبلی می توانید از ابزارهای تخمین 
بازگش��ت س��رمایه محت��وا )Content ROI Tool(  نظی��ر هاتجر 
)Hotjar(  اس��تفاده کنید که زمان س��پری ش��ده مخاطبان روی هر 
محتوا را ان��دازه می گیرد. از این طریق محتواهایی که مخاطب را کاما 
درگیر می کنند شناس��ایی می شوند و مجبور نیستید براساس بیشترین 

الیک یا کلیک انتخاب کنید. 
وقتی به محتوای قدیمی رنگ و لعاب جدید می دهید، جان دوباره ای 
می گیرد و می تواند مخاطبین بیش��تری که قالب ه��ای خاص محتوا را 
ترجی��ح می دهند به خود ج��ذب کند. بازاریابانی ک��ه محتوای قدیمی 
خ��ود را بازبینی و به ش��کل جدیدی منتش��ر کرده اند ش��اهد افزایش 
و رش��د    )Organic Traffic( ارگانی��ک  ترافی��ک  ۱۱۱درص��دی 

۷۶درصدی تبدیل بازدید بوده اند. 
اگر ش��ما هم محتوایی دارید که قبا خوش درخشیده، نگذارید خاک 
بخورد. با بازبینی تصاویر، مقاالت و ویدئوهای گذشته و تغییر قالب آنها 
می توانید روح تازه ای در آنها بدمید و امکان بیش��تری برای بازنشر آنها 

در اختیار مخاطبان خود قرار دهید. 
نتیجه گیری

افزایش بازنش��ر یک فرآیند طاقت فرسا اس��ت که تمامی هم ندارد. با 
تمرکز بر اعتبار برند به مخاطبان تان بفهمانید که برای آنها اهمیت قایل 
هس��تید. مشتریان به کارکنان ش��رکت ها و هم ردیفان خودشان اعتماد 
بیش��تری دارند تا ب��ه خود برندها، لذا با به کارگی��ری کارکنان به عنوان 
حامیان برند می توانید تبلیغاتی قابل اعتماد و قابل بازنش��ر بس��ازید که 
نتای��ج خارق العاده ای ب��ه بار می آورند. همچنی��ن محتوایی را که یقین 
داری��د خوب عم��ل خواهد کرد با بازبینی و لعابی تازه منتش��ر کنید تا 

شکل تازه ای از اطاعات ارائه داده باشید. 
marketinginsidergroup :منبع
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6 راه جهت کنترل توسعه شغلی که شرکت 
ها از آنها غافل هستند

ما هم اکنون در عصر »خودت انجامش بده« در زمینه رشد شغلی 
ق��رار داریم. ش��رکت ها کمتر ب��ه افراد آموزش های الزم و رس��می 
را می دهند؛ ش��اید به ای��ن خاطر که کارمندان دائماً ش��غل عوض 
می کنند )درحال حاضر به طور میانگین کارمندان ۴ س��ال در شغل 
خود باقی می مانند( و ش��رکت ها منفعتی در آموزش این گونه افراد 
نمی بینند. این اتفاق با س��رمایه گذاری هایی که پیشتر مدیران روی 
کارمندان خود انجام می دادند، تفاوتی چشمگیر دارد. طی ۱۱ سال 
فعالیت در ش��رکت پپسی، ش��اهد بودم که »توسعه فردی« یکی از 
مأموریت های اصلی س��ازمانی در این مجموعه محس��وب می ش��د. 
متأسفانه امروزه سازمان ها نادانسته کارکنان را با حفره های مهارتی 
و نقاط ضعف خود رها می س��ازند. ای��ن  کار می تواند موجب تخریب 
زندگی حرفه ای و تضعیف تأثیرگذاری فرد در سازمان شود. مدیران 
نیز به این مشکل رسیدگی نمی کنند؛ چراکه بیشتر نگران موقعیت 
خودش��ان هس��تند و زمان و انرژی کافی جه��ت تمرکز بر موقعیت 
دیگران را در اختیار ندارن��د. کورن فری )Korn Ferry( دریافت 
زمانی که مدیران به خودش��ان در ۶۷ مهارت مدیریتی مختلف نمره 
دادند، مهارت »توس��عه دیگران« مقام آخر را کسب کرد. به صورت 
ایده آل، سازمان ها باید تاش بیشتری جهت توسعه زندگی حرفه ای 
کارکنان معطوف س��ازند. تشویق به بازخوردهای فوری، پایه گذاری 
معیارهای شفاف اجرایی، دادن بازخورد های توسعه محور با شفافیت 
و درایت، و در اختیار قرار دادن منابع و انگیزه به مدیران جهت قرار 
دادن توسعه کارمندان در اولویت، ازجمله این اقدامات الزم به شمار 
می روند. اما درحقیقت بیش��تر این بار بر دوش کارمندان است. آنها 
در تمام سطوح باید یاد بگیرند ضعف ها و نقاط محتاج به رشِد خود 

را شناسایی و مهارت هایشان را تقویت کنند. 
در اینجا به شش روش جهت کنترِل توسعه شغلی می پردازیم. 

بدانید بر چه اساسی ارزیابی می شوید
بهتری��ن راه جهت شناس��ایی موفقیت و معیاره��ای آن و اهداف 
شغلی، همکاری با مدیرتان است. اگر امکان این کار برای شما وجود 
ندارد، اهداف و شاخص های کلیدی عملکرد را یادداشت کنید و آنها 
 را جهت تأیید به مدیرتان بدهید. با او به طور مداوم در تماس باشید 

تا مطمئن شوید همواره در مسیر صحیح قدم برمی دارید. 
نقاط ضعف خود را بهبود بخشید

افرادی ک��ه بهتری��ن کارکرد را دارند، هم��واره در حال یادگیری و 
تغییر با  توجه به شرایط هستند و به طور مداوم از مدیر، همکاران و 
زیردس��تان خود بازخورد دریافت می کنند. اگر مدیر شما فعاالنه به 
شما بازخورد ارائه نمی دهد، خودتان با او مکالمه ای را از سر بگیرید. 
اکث��ر افراد تنها توانایی ارتقاء در یک زمینه را در هر بازه زمانی دارا 
هس��تند. بنابراین به توصیه های مدیرتان گ��وش دهید و از او برای 

بازخوردش تشکر کنید. 
آنچه یاد می گیرید را کدگذاری کنید

شما می توانید بازخوردها و یادگیری های خود را یادداشت و ثبت 
کنید. ۵ تا ۱۰ مهارت یا شایستگی را که الزم است در موقعیت شما 
به آنها پرداخته ش��ود را بنویس��ید و به خودتان در آنها نمره دهید. 
اگر در زمینه ای به خود نمره پایینی دادید، س��عی کنید حفره های 
مهارت��ی خود را در همان زمینه پر کنید. دریافت بازخورد از فردی 
 که پیش��تر در موقعیت شغلی ش��ما قرار داشته است، می تواند روند 

یادگیری تان را تسریع کند. 
خود را درنظر رهبران سطح ارشد، باال ببرید

همواره نخواهید توانست از طریق کار متداول و معمول در شرکت، 
توج��ه رهبران ارش��د را جلب کنید، بنابرای��ن می توانید با داوطلب 
ش��دن در مأموریت ها، کارهای خیریه یا رویدادهای س��ازمانی، نظر 
آنها را به خود معطوف دارید. این  کار راهی آسان، اما معموالً نادیده 
گرفته شده است که از طریق آن می توانید توجه مدیران ارشد را به 

مشارکت خود جلب کنید. 
 در زمینه ای که برای سازمان تان اهمیت دارد

تخصص پیدا کنید
ش��اید سازمان شما در حال دست و پنجه نرم کردن با یک فناوری 
جدید مانند هوش مصنوعی یا برنامه های ابر بنیان باشد. سعی کنید 
در ای��ن بخش ها تخصص پیدا کنید. تحقیق و مطالعه، ش��رکت در 
کنفرانس ها یا نوش��تن مقاالت می تواند به شما در این مسیر کمک 
کن��د. پیدا کردن تخصص در حوزه ای نوظهور که اهمیت روزافزونی 

دارد، می تواند به ترفیع و دیگر موقعیت های شغلی بیانجامد. 
به دنبال مشاوری توانا باشید

دیدگاه مدیر ارش��د ش��ما بس��یار اهمیت دارد، ام��ا اگر به صورت 
ناگهانی به س��مت کسی بروید و از او مش��اوره بخواهید، به احتمال 
زیاد او را خواهید ترس��اند. س��عی کنید ماقاتی غیررس��می داشته 
باش��ید و در آن تعدادی سؤال خوب درباره حوزه تخصص این افراد 
بپرس��ید. اگ��ر همه چیز خوب پیش برود، می توانی��د کمی بعد او را 
ب��رای ادامه مکالمه، به نوش��یدن قهوه دعوت کنی��د. در این زمان، 
رابطه میان ش��ما و او –به عنوان مش��اور و راهنم��ا- به طور طبیعی 

شکل می گیرد. 
مهارت های کاربردی و قوی جهت توس��عه، نیازمند زمان هستند. 
در اکث��ر زمینه ها، شایس��تگی به معنای دارا ب��ودن دانش عمیق و 
کارب��ردی در چند زمینه ش��غلی مهم و دیگر حوزه ها اس��ت. بدون 
آمادگ��ی جهت برعهده گرفتن وظایف متع��دد یا حتی حرکت های 
استراتژیک جانبی، کسب مجموعه ای از مهارت ها دشوار خواهد بود. 
زمانی ک��ه هنوز در رده مدیریت ش��رکت پپس��ی ب��ودم، یکی از 
دوس��تانم با نقل مکان به ش��رکتی دیگر، به رده معاون رئیس ارتقاء 
یاف��ت. اما با ش��کل گیری مجموعه مهارت های م��ن و پی بردن به 
این واقعیت که قطعات مختلف کس��ب و کار چگونه در کنار یکدیگر 
قرار می گیرند، پیش��رفت شغلی ام ش��تاب بیشتری گرفت. مجموعه 
مهارت های ش��ما درواقع سرمایه شغلی تان هس��تند، بنابراین برای 
رش��د مهارت ه��ای کاربردی خ��ود، زم��ان الزم را اختصاص دهید. 
به س��رعت از شغلی به شغل دیگر رفتن )برای مثال در طول بازه های 
زمانی ۱۸ ماه و یا 2 س��ال( به شما اجازه رشد کاربردی و تخصصِی 
م��ورد نیازتان را نخواهد داد. با صرف زمان و صبور بودن و با تاش 
در این زمینه، احتمال موفقیت شما در این دنیای »خودت انجامش 

بده« که امروزه در آن زندگی می کنیم، بسیار باالتر خواهد رفت. 
hbr :منبع
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مترجم: حسین علی پور

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

رهبر بودن کار آس��انی نیس��ت و اغلب برای کس��ب مه��ارت در این 
نقش، به وقت و حوصله نیاز اس��ت. بیش��تر کارکنان قلبا خواهان کسی 
هستند که راهنمای شان باشد، نه اینکه به آنها امر و نهی کند. اگر افکار 
و انگیزه های ش��ما به نفع ش��رکت یا گروه تان باش��د، احتمال شکست 
خوردن بس��یار کم است، اما حتی اگر رهبری گروه تان را به نحو  احسن 
انجام می دهید، همواره امکان پیش��رفت وجود دارد. در اینجا به ش��ش 

ایراد رایج رهبری و راهکار رفع آنها اشاره شده است. 
  1- عدم اطمینان به کارمندان

رهبران تازه کار اغلب یا به کنترل دائمی کارمندان ش��ان مش��غول اند 
یا بیش از توانایی خود کارها را برعهده می گیرند، چرا که به گروه ش��ان 
 Keisha( برای انجام درس��ت کارها اعتماد ندارند. کیش��ا ای. ری��ورز
A. Rivers(، بنیانگ��ذار و رئی��س هماهنگ کننده برآمدهای ش��رکت 
مس��ئولیت محدود گ��روه کارس )The Kars Group Ltd(  گفت: 
این اتفاق زمانی می افتد که رهبران درک درستی از نقش خود ندارند و 
درعوض ب��رای تضمین انجام کارها، همانند کارفرمایان یا مدیران عمل 
می کنند. بهترین رویکرد، کنترل همه جزئیات کار نیس��ت، بلکه تمرکز 
ب��ر پیامدهای خاص و اعتم��اد به گروه برای انجام کارهاس��ت. بهترین 
روش برای تضمین پیشرفت، انجام بازرسی های دوره ای به جای خواندن 
تمامی ایمیل ها یا دس��تور دادن به گروه جهت ارائه گزارش��ات وضعیت 

روزانه است.
ِهِث��ر موناه��ان )Heather Monahan(، بنیانگذار گروه مش��اوره 
شغلی باس این هیلز )Boss in Heels(  افزود: بسیاری از مدیران، از 
ارائه اطاعات شرکت به کارمندان واهمه دارند و از همین رو نمی توانند 
اس��ناد ارزش��مند را در اختیار آنه��ا بگذارند. جهت افزای��ش اعتماد در 
سرتاس��ر ش��رکت، تصمیم به در میان گذاش��تن بخش ه��ای مهمی از 

اطاعات و استفاده گروه  از این اطاعات، دستورالعمل خوبی ا ست. 
2- ارتباط بیش ازحد

نیکاس ثورن )Nicholas Thorne(، مدیرعامل پایگاه ارائه نشان 
دیجیتال��ی باس��نو )Basno( گفت: برقراری ارتباط ش��بانه روزی، نماد 
نی��روی کار مدرن و پویاس��ت. ارتباط دائمی به مدی��ران اجازه می دهد 
هنگام س��فر نیز بازخورد خود را ارائه دهن��د و کارکنان را به راحتی در 
زمان های مختلف اداره کنند. مس��ئله این جاست که نتیجه این کار، یک 
رویک��رد ارتباط دائمی و حض��ور پررنگ در زمان رهبری  اس��ت که به 

مدیران و اعضای گروه آسیب می زند.
تورن خاطرنشان کرد: در دسترس بودن همیشگی، در نهایت می تواند 
س��بب سلب قدرت کارمندانی شود که احس��اس می کنند همیشه باید 
مانن��د مدیر خود آناین باش��ند ی��ا معتقدند که الزم اس��ت مهر تایید 

رئیس شان را بر همه چیز داشته باشند. 
ثورن ب��ه بیزینس نیوز دیل��ی )Business News Daily(  گفت: 
رهبران باید در محول کردن وظایف به اعضای گروه جهت انجام قاطعانه 
کارها مشتاق باشند. تنها به این دلیل که ابزار مدیریت پروژه، پیام رسانی 
ف��وری، ایمی��ل و ...، به یک مدیر اجازه مش��ارکت در هر تصمیم گیری 
جزئ��ی را می دهند، به معنای مناس��ب بودن ای��ن کار برای افراد دخیل 
نیس��ت. با  صراحت حرف بزنید تا انتظارات خود را به روش��نی مشخص 

کنید و بی درنگ به مردم بگویید که من به قضاوت شما اعتماد دارم. 

موناهان نیز در این مورد می گوید: رهبران بیش ازحد متعهد، اغلب در 
دسترس نیستند. شما باید تنها مسئولیت انتظارات منطقی را بپذیرید. 
مش��غله زیاد، بیش��تر خرابی به بار می آورد تا اینکه برای ش��ما و تمامی 
ش��رکت مفید باش��د. ایجاد مرز و درک این واقعی��ت که نمی توان همه 
کارها را به تنهایی انجام داد، به شما اجازه می دهد تعهدات اضافی خود 

را کم و بر اولویت ها تمرکز کنید.
3- رکود

تمامی رهبران س��رانجام با خطر بروز مشکل در روش های کاری خود 
مواجه می ش��وند. نحوه کنونی انجام کار ش��اید موثر باشد، اما مهم این 

است که به خود یا گروه تان اجازه رکود ندهید. 
لیز التینگ )Liz Elting(، مدیرعامل شرکت خدماتی زبان اقتصادی 
ترنس پرفک��ت )TransPerfect(  گف��ت: بزرگ ترین تهدید برای یک 
کسب وکار موفق، درجا زدن و از دست دادن اشتیاق برای نوآوری ا ست. 
التینگ گف��ت: بهترین کاری که می توانید به عن��وان یک رهبر برای 
گ��روه خود انجام دهید، آن اس��ت ک��ه با کارمن��دان گفت وگو کنید تا 
دلیل انجام کارهای تان مش��خص شود. بدون نوآوری مداوم، نمایندگان 
شرکت شما، احتماال اعتبار خود را از دست خواهند داد. یادآوری اهداف 
به س��ازمان، به ش��ما انگیزه مش��ارکت و ترقی خواهد داد.  همین طور 
الزم اس��ت رهبران برای انعطاف پذیر ماندن، به بازخورد هر شخصی که 

سهمی در کسب وکار دارد - ازجمله مشتریان- گوش فرا دهند. 
التینگ گفت: بازخورد این اش��خاص، ارزش��مندترین قطعه اطاعات 
برای موفقیت ش��رکت است. اولویت اول شما بعد از درخواست بازخورد 

از آنها، باید پی بردن به آن بازخورد و اقدام نسبت به آن باشد. 
4- نیاز به محبوب بودن

دیوی��د اس��کاروال )David Scarola(، افس��ر ارش��د ام��ور مناب��ع 
 ،)The Alternative Board( کس��ب وکار شرکت دی آلترناتیو بورد
می گوی��د: رهبران قبل از هرچیز انس��ان هس��تند و طبیعی  اس��ت که 
بخواهند مورد عاقه باش��ند. اما نیاز به راضی نگاه داشتن همگان، گاهی 
اوق��ات می توان��د بر قضاوت واقعی مربوط به کس��ب وکار س��ایه اندازد. 
اشتباه رایج مدیران تازه کار و صاحبان بی تجربه کسب وکار این است که 
آنها تصمیمات همه پس��ندی می گیرند که اغلب اوقات، بهترین تصمیم 
نیست. گاه الزم است رهبران تصمیم هایی بگیرند که موردپسند همگان 

نیست و این کار نتیجه طبیعی این جایگاه است. 
به جای اینکه س��عی کنید مورد عاقه کارمندان تان باشید، سعی کنید 
درک ش��وید و مورد احت��رام قرار بگیرید. روش برق��راری ارتباط علنی 
و مک��رر ب��ا کارمندان ت��ان را بیاموزید و همواره دلی��ل همه تصمیمات 

پرطرفدار یا نامحبوب خود را با کارکنان در میان بگذارید. 
اس��کاروال می گوی��د: بهترین رهب��ران آموخته اند که اگ��ر تصمیمات 
مناس��بی برای کس��ب و کار خود بگیرند، حتی اگر موردپس��ند همگان 
نباش��د و برای توضیح اس��تدالل خود نیاز به صرف وقت داشته باشند، 
احترام کارمندان را به دس��ت خواهند آورد. این کار در درازمدت، بهترین 

پیامدی  است که یک رهبر می تواند آرزویش را داشته باشد.
براساس توصیه موناهان، زمانی که با ارزیابی عملکرد کارکنان سروکار 
دارید، به جای اعمال نظر شخصی خود، براساس معیارهای خاص به آنها 
رس��یدگی کنید. نباید به این دلیل که قبل از رس��یدن به این جایگاه با 

فردی دوستی داشته اید، به خود استرس وارد کنید. 
5- ریاکاری

ذهنی��ت »کاری را انجام بده که می گویم، ن��ه آنچه انجام می دهم«، 

برای محیط کاری ش��ما خطرناک اس��ت. ش��ما به عنوان یک رهبر باید 
برای گروه تان الگو باشید. اگر دوست دارید کارمندان تان به شما احترام 
بگذارن��د و به حرف تان گوش کنند، باید از قواعد خودتان پیروی کنید. 
اگر تمایل ندارید به سختی کارکنان خود کار کنید، نباید آنها را مسئول 

چیزی بدانید. 
دنیل فِرش��ی )Daniel Freschi(، رئیس شرکت توسعه رهبری اِج 
)Edge(  می گوید: اگر در اواس��ط هفت��ه کار را زودتر تعطیل کنید یا 
درم��ورد یک همکار حرف نامربوطی بزنید، کارمندان ش��ما احتماال آن 
 را تک��رار خواهند کرد. برای اجتناب از این امر، رهبری الزم اس��ت که 
ارزش های خود را تصریح کند، آگاهی زیادی نسبت به رفتار خود داشته 
باش��د و خود را به همان معیارهای زیردستان یا معیارهایی باالتر، ملزم 
کند. رهبران اغل��ب می خواهند نوع خاصی از محیط را ایجاد کنند، اما 
واقعا تمایل ندارند در فرهنگی س��هیم باشند که قصد ایجادش را دارند. 
اگ��ر می خواهی��د محیطی مبتنی بر همکاری خلق کنی��د، ابتدا از خود 
بپرسید که آیا خودتان درحال همکاری و سهیم شدن با دیگران هستید 

یا خیر. خود را جای دیگری گذاشتن، منفعت زیادی دارد. 
براس��اس توصیه موناهان، ش��ما نمی خواهید از س��ایر گروه تان جدا 
باش��ید، بنابراین کناره گیری نکنید یا رفتارتان طوری نباش��د که گویی 
از دیگ��ر کارمندان تان بهتر هس��تید. این کار تنها س��بب ایجاد تنش و 
س��رخوردگی آنها خواهد ش��د. بهتر اس��ت در رابطه با عی��وب خود، با 
کارکنان تان روراس��ت باشید. هرچه ش��فاف تر عمل کنید، گروه تان نیز 

قابل اعتمادتر خواهد بود. 
او گفت: شما با درمیان گذاشتن تدریجی افکارتان با دیگران و سهیم 
دانس��تن آنها در شکس��ت ها و چالش ها، کم کم واقعی تر به نظر خواهید 
رس��ید و کارمندان ش��ما را باور خواهند کرد. وقتی انتقادپذیر باش��ید، 

مردم شما را بیشتر درک خواهند کرد. 
6- عدم موفقیت در تعیین انتظارات مشخص

کارمندان ترجیح می دهند درمورد کارهای موردنظر راهنمایی شوند، 
نه اینکه به پرسش های ش��ان پاسخ داده نش��ود و در باتکلیفی بمانند. 
مشورت دادن و طرح ریزی اهداف عمده، به گروه شما انگیزه می دهد و 

سبب پیشرفت آنها خواهد شد. 
فرش��ی گفت: زمانی که یک رهبر انتظارات خود را مشخص نمی کند، 
کارمندان اغلب بدون داش��تن دس��تورالعمل واضح، در کار روزانه خود 
به اش��کال برمی خورن��د. کارمندان دوس��ت دارند بهره ور باش��ند. آنها 
می خواهند بدانند کارش��ان معنایی دارد و ب��ر عملکردی بزرگ تر تاثیر 
می گذارد. آنها ب��دون تعیین انتظارات یا اهداف، ق��ادر به اولویت بندی 
کار خ��ود نیس��تند. با اینکه مهم اس��ت ب��ه کارکنان خود ب��رای انجام 
کارهای ش��ان اعتم��اد کنید، این کار به معنای مح��ول نکردن وظایف و 
تاکید نکردن بر اهداف، جهت پیش��رفت کار نیست. رهبران باید اهداف 
فردی برای کارکنان تعیین کنند و توضیح دهند که این اهداف چگونه 

با فعالیت جامع تر سازمان هماهنگ هستند. 
ریورز گفت: ش��ما به عنوان رهبر مس��ئولیت دارید که تصویر واضح و 
مختصری از اس��تنباط خود و پیامدهای دلخواه، برای گروه و س��ازمان 
ارائه دهید. مردم با پروژه یا کاری که سمت و س��ویش را بدانند، راحت تر 
ارتب��اط برقرار می کنند. چیزی را از آنها پنهان نکنید... مش��خص کنید 
ک��دام اطاع��ات اهمیت دارن��د و س��پس دس��تورالعمل ها و انتظارات 
مشخصی ارائه دهید تا آنها را برای موفقیت و نه شکست آماده کنید. 
businessnewsdaily :منبع
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م��ن در جلس��ات زیادی حاضر ب��وده ام که در آن ش��خصی می گوید 
»9۰درصد از شرکت های نوپا شکست می خورند.« البته این یک افسانه 
اس��ت، اما با اینکه آمار واقعی بس��یار کمتر است، شروع یک کسب وکار 
بدون شک کاری سخت و پرمخاطره محسوب می شود. اگر قادرید برخی 
از اش��تباهات معم��ول تازه کاره��ا را از دیگران بیاموزی��د، می توانید در 
تأس��یس شرکت خود موفق باشید. به منظور تأسیس یک شرکت نوپا با 

نیروی پایداری، از این اشتباهات بزرگ و رایج پرهیز کنید. 
1. برنامه ریزی ناکافی

ی��ک ایده برای ش��روع کس��ب وکار کافی ا س��ت، اما ب��رای ادامه آن 
داش��تن یک برنامه ضروری می نماید. با اینکه برخی افراد، برنامه ریزی 
را کس��ل کننده می یابند، اگر نقش��ه  راهی برای ش��رکت خود نداش��ته 
باش��ید، در تاریکی فعالی��ت خواهید کرد. یک طرح جامع کس��ب وکار 
می توان��د تنه��ا و مهم ترین قدم ب��رای زمینه چینی موفقی��ت در آینده 
باش��د. ش��ما برای چگونگی پیشرفت به گام های مش��خصی نیاز دارید، 
اما تنها به گونه ای که به ش��ما انعطاف پذیری الزم را جهت تطبیق خود 
با تغییرات ایجاد ش��ده در صنعت را بدهد. ه��ر قدر هم که گرفتار اداره 
ش��رکت نوپای خود باش��ید، یا فکر نوش��تن یک طرح تج��اری لرزه به 
اندام تان انداخته باش��د، الزم نیس��ت دچار استرس ش��وید. یک راهکار 
س��اده که طرح کل��ی دارایی ها، بازاریابی و جزییات مهم کس��ب و کار را 
ارائه دهد، کافی خواهد بود. س��پس اهدافی را به طرح خود اضافه کنید 
که به شما جهت می دهند و در طول انجام فعالیت های روزانه در مسیر 

درست نگاه تان می دارند. 
2- تالش های بدون ذوق وشوق

الزمه ایجاد یک کس��ب وکار، اشتیاق شدید، صبر و درک این موضوع 
اس��ت که این  اقدام دیگر قس��مت های زندگی تان را تحت الش��عاع قرار 
خواهد داد. برای موفق ش��دن، آماده قربانی دادن باش��ید، وقت الزم را 
ص��رف کنید و با چالش ها رودررو ش��وید. با دوس��تان و خانواده صادق 
باش��ید تا آنها نی��ز درک کنند که وقت خود را به چ��ه  چیز اختصاص 
خواهی��د داد. اگ��ر آنه��ا از ابتدا این موض��وع را بدانن��د، از دیدگاه تان 
بیش��تر حمای��ت خواهند کرد. این همان چیزی  اس��ت ک��ه در جایگاه 
پراس��ترس و دلس��ردکننده یک کارآفرین، به آن نیاز خواهید داش��ت. 
ع��اوه بر ای��ن فرقی نمی کند که تا چه اندازه از زم��ان و انرژی خود را 
صرف کس��ب وکارتان می کنی��د؛ اگر واقعاً به مش��کلی که در حال حل 
آن و اف��رادی  که در حال کمک به آنها هس��تید عاقه ای ندارید، خیلی 
پیش��رفت نخواهید کرد. باید برای آن چیزی  که خلق و کس��انی که به  
خاطرش��ان کس��ب وکار خود را ایجاد می کنید، اهمیت بس��یار زیادی 
قائل ش��وید، در غیر این صورت حفظ انرژی الزم برای انتخاب بهترین 

گزینه ها، تقریباً غیرممکن می شود. 
3- منتظر کمال مطلوب بودن

منتظر کمال مطلوب بودن، ش��رکت های نوپای بیشتری را نابود کرده 

است تا آغاز بدون فکر و زودتر از موعد آن )که می تواند اقدامی به همان 
اندازه زیان بار باشد(. البته زمانی  که ایده بسیار مفیدی در دست دارید، 
طبیعتاً می خواهید آن را در بهترین شکل خود به دنیا معرفی کنید، اما 
چه  زمانی قرار اس��ت این موضوع را بپذیرید که کمال طلبی دارد ش��ما 
را از پیش��رفت بازمی دارد؟ قرار نیست کس��ب و کار شما بی نقص باشد، 
اما بررس��ی عیوب امری ضروری اس��ت تنها زمانی می توانید واقعاً این  
کار را انجام دهید که محصول را وارد بازار کرده باش��ید. سعی در عالی 
س��اختن چیزی، قبل از مواجهه با مشکات واقعی مشتریان، شما را به 
جایی نمی رساند. هیچ  مجموعه ای فوراً محصوالت تمام عیار را وارد بازار 
نمی کند، به عاوه متقاضیان اولیه محصول نسبتاً بردبار هستند، بنابراین 

می توانید این کار را به تدریج انجام 
دهی��د. مخاطبان انتخابی ش��ما 
انتظ��ار نخواهند داش��ت که یک 
ت��ازه وارد، ۱۰۰درصد  محص��ول 
کامل باش��د، اما انتظ��ار خواهند 
داشت برای خلق بهترین نمونه از 
محصوالت مورد نیاز خود، با شما 

کار کنند. 
4- قیمت گذاری نامناسب

قیمت  گذاری بیشتر یا کمتر از 
حد واقعی کاال یا خدمات، یکی از 
اشتباهات رایج کارآفرینان است. 
جه��ت قیمت گ��ذاری مناس��ب، 
مالیاتی،  پیامده��ای  با  آش��نایی 
تغییر نرخ دستمزدها و هزینه های 
واقعی شما اهمیت دارد. بسیاری 
اوقات، ع��دم اعتماد به نفس منجر 
به قیمت گذاری کمتر می ش��ود. 
پایی��ن،  خیل��ی  قیمت گ��ذاری 
شما  شرکت  منحصربه فرد  ارزش 
را تحلی��ل می ب��رد و جبران این 
اش��تباه، تبدیل به کاری طوالنی 
می شود.  برای تان  و خسته کننده 

ب��رای رهایی از این  کار طاقت فرس��ا، با دقت بازار را بررس��ی و بهترین 
قیمت را برای محصول خود مشخص کنید. 

اونت وو )EventVue(، ش��رکتی که حاال بیش��تر به دلیل تجزیه و 
تحلیل های بعد از شکس��ت به یاد آورده می ش��ود، با قیمت گذاری کمتر 
 از حد نرم افزار س��ازمانی خود، به شدت آسیب دید. این شرکت با جلب 
برگزارکنن��دگان مراس��م گران قیمت تر و بدون داش��تن هزینه مکرر یا 
قیمت گذاری مناس��ب، ب��ا کمبود بودجه مواجه ش��د. آنها در نهایت به 
اش��تباه خود پی بردند و س��عی کردند با تغییر جهت، درآمد بیش��تری 
کس��ب کنند، اما این درآمد بس��یار کم بود و خیلی دیر به دس��ت آمد. 
از طرف دیگر، قیمت گ��ذاری بیش ازحد کاال نیز به همین اندازه راحت 

Pearl’s RearV - )سس��ت. برای مثال دوربین ریِر ویِژن شرکت پِرل 
sion(، به خاطر قیمت زیاد خود نابود ش��د. با اینکه در تبلیغات، از این 
محصول به عنوان بهترین دوربین پش��تیبان موجود یاد می ش��د، قیمت 
۵۰۰دالری آن بس��یار بیش��تر از وس��ع مالی خریداران بود؛ به خصوص 
زمانی که این دوربین ها به طور استاندارد در بیشتر وسایل نقلیه استفاده 
می ش��دند و دوربین های خوبی با قیمتی بسیار ارزا ن تر نیز در دسترس 

بودند. 
5- ترس از شکست

دلیلی دارد که نقل قول »زود شکس��ت بخور« تا این حد رایج اس��ت. 
شکس��ت خوردن هنوز هم اتفاق ترسناکی است و بسیاری از مردم باور 
دارند که شکست در نقطه مقابل 
موفقی��ت ق��رار دارد؛ درحالی که 
شکس��ت می تواند کلید موفقیت 
باش��د و تنه��ا زمانی مش��کل به 
حس��اب می آید که ش��ما درسی 
از آن نیاموزی��د. شکس��ت صرفاً 
ی��ک دی��دگاه متف��اوت اس��ت، 
بنابرای��ن ذهنیت خ��ود را تغییر 
دهی��د. غلب��ه ب��ر شکس��ت ها و 
موان��ع، هزینه ای اس��ت که باید 
برای موف��ق ش��دن پرداخت. با 
روش های س��ازنده و تحلیلی به 
کنید،  فک��ر  خود  شکس��ت های 
چراکه در  ص��ورت عدم موفقیت، 
همراهان خوبی خواهید داش��ت. 
اغل��ب کارآفرینان بس��یار موفق 
 دنی��ا -مانن��د ریچارد برنس��ون
 ،)Richard Branson(
 ،)Larry Page( پی��ج  ل��ری 
 Arianna( آریان��ا هافینگت��ون
Huffington( و اس��تیو جاب��ز 
)Steve Jobs(- در مسیر خود 
به س��مت موفقی��ت، اش��تباهات 
بزرگی مرتکب ش��ده اند، اما تس��لیم نش��ده و با غلبه ب��ر ترس خود، از 
اشتباهات ش��ان آموخته اند. افراد کوته بین را نادیده بگیرید. کارآفرینان 

پشت میزنشین ارزش وقت شما را ندارند. 
6- عملی کردن ایده های خطرناک 

البته که ش��ما می خواهید دیگران عاش��ق محصول تان شوند، اما اگر 
اینطور نش��ود چه؟ داش��تن مهارت، یعنی صرف نظر از اینکه تا چه حد 
عاشق یک ایده هستید، حتماً انعطاف پذیر هم باشید. وجود یک فرصت 
در ب��ازار، الزاماً به معنای نیاز بازار نیس��ت، پس الزم اس��ت به س��رعت 
ناموفق بودن ایده خود را تش��خیص دهی��د. واضح و صریح معین کنید 
که محصول ش��ما متناسب با چه قسمتی از بازار است و کامًا مطمئن 

شوید که این محصول همان چیزی است که مردم واقعاً می خواهند. در 
ص��ورت نیاز به تغییر جهت، آن را با میل و رغبت بپذیرید. قاپیدن یک 

فرصت در بازار، میزان موفقیت را نشان می دهد. 
اپلیکیش��ن اس��لَک )Slack( هم��واره یک اب��زار پیام رس��ان فوری 
ب��رای کس��ب وکارها نبود. موفقیت اس��لک تنها زمانی محقق ش��د که 
بنیانگذارش، استورات باترفیلد )Stewart Butterfield(، در ساخت 
یک بازی چندنفره )multiplayer game( با شکس��ت مواجه شد و 
سپس تغییر جهت داد تا تنها از بخش پیام رسانی محصول خود استفاده 
کند. صاحبان کس��ب وکاری که باور دارند اس��تیو جابز بعدی هستند و 
هیچ کس -از جمله مشتریان- به اندازه آنها نمی داند، باید برای یک نبرد 
 )BetterPlace( طاقت فرس��ا آماده شوند. برای مثال شرکت بِِترپلِیس
را درنظر بگیرید؛ مدیرعامل آن شای آگاسی )Shai Agassi(، رویاهای 
بزرگی برای بترپلیس داش��ت و حتی س��خنرانی های زیادی درباره اش 
ایراد می کرد. او نه تنها نقش��ه فروش خودروهای برقی را می کشید، بلکه 
می خواس��ت وابس��تگی مردم به نف��ت را نیز از میان بب��رد. این اهداف 
بلندپروازانه، ب��ه زودی به توهمات خودبزرگ بینی تبدیل ش��دند. یکی 
از اعض��ای قدیمی هیأت مدیره توضیح داد، »ما داش��تیم مناطق ش��ارژ 
خ��ودرو و مراکز خدمات تلفنی خود را می س��اختیم و تصور می کردیم 
که می توانیم همه چیز را بهتر انجام دهیم.« در اکوسیس��تم شرکت های 
نوپا، مش��کل غرور بی جا وجود دارد، اما صاحبان کسب وکار ناچارا باید 

متواضع باقی بمانند. 
7- مشغولیت ذهنی بر سر تأمین سرمایه

صاحبان ش��رکت های نوپایی که رویاهای بزرگی در سر دارند و بسیار 
بلندپروازند، قطعا توجه س��رمایه داران را جلب خواهند کرد، اما سرمایه 
همه چیز نیست و نباید تنها هدف نیز باشد. این شرکت ها اغلب افزایش 
درآمد را بر جس��ت وجو برای بازار مناسب محصول و ساخت یک پایگاه 
کارب��ر )user base( ترجی��ح می دهن��د. اگر موفق ب��ه افزایش درآمد 
شوند، فرض شان این  اس��ت که یک کسب وکار موفق دارند، اما در مورد 
س��رمایه، وضعیت متفاوت است. هر ساله شرکت هایی با بودجه و ارزش 
بس��یار زیاد، شکست می خورند. به عنوان مثال، شبکه اجتماعی ناشناِس 
ییک یَک )Yik Yak(، که ۷3.۵ میلیون دالر درآمد داشت، با مشکات 
قابل پیش بینی تاالرهای گفت وگو مواجه ش��د که به کاربران چت، اجازه 
ناشناس ماندن می داد. این شرکت باوجود آن همه سرمایه و آوازه در دنیا، 
نتوانس��ت به تبلیغات زیاد و غلوآمیز خود ادامه دهد و در ماه مه  س��ال 
2۰۱۷ منحل ش��د. مثال بعدی بیپی )Beepi( است. با اینکه ایده های 
خوبی داشت -بازار خریدو فروش خودروهای دست دوم- اداره آن به خوبی 
صورت نگرفت. ارزش این ش��رکت در دوره های مالی قبلی ۵۶۰ میلیون 
دالر بود، اما مدیران شرکت اولویت های اشتباهی داشتند. طبق گفته یک 
کارمند س��ابق، بیپی در زمان اوج خود که 3۰۰ کارمند داشت، ماهی ۷ 
میلیون دالر هزینه می کرد. درنهایت، این شرکت در ماه فوریه سال2۰۱۷ 
منحل شد. باالخره هیچ مقدار از نقدینگی قادر نیست فقدان تجربه کاری 

را جبران کند. 
entrepreneur :منبع
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اخبار

اهواز - شبنم قجاوند- مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت 
ملی حفاری ایران گفت: این ش��رکت در زمینه پیاده س��ازی نظام 
مدیریت یکپارچه دارایی های فیزیکی در سطح صنعت نفت کشور، 
پیشرو است .  مهندس سپهر سپهری در اولین کنفرانس بین المللی 
مدیری��ت یکپارچگی دارایی های فیزیکی در صنعت نفت و گاز در 
ته��ران افزود: به دلیل اهمیت این بخش، مدیریت یکپارچه دارایی 
های فیزیکی در این سازمان نهادینه و به صورت یک واحد ستادی 
زیر مجموعه مدیریت عامل در س��اختار سازمانی شرکت قرار دارد 
.  وی با تش��ریح روند پیگیری های انجام شده در راستای استقرار 
مدیریت یکپارچه دارایی های فیزیکی در شرکت ملی حفاری ایران 
اظه��ار کرد: هر تجهیز و دارایی فیزیکی در مدت عمر خود مراحل 
متعددی را طی می کند که تحقق هر مرحله در حیطه وظایف یک 
یا تعدادی از مدیریت های اصلی شرکت می باشد .  سپهری یکی 
از اقدامات موثر در این ارتباط را تهیه گزارش خود ارزیابی ، تعیین 
سطح بلوغ سازمانی و تهیه ویرایش های اول و دوم نقشه راه استقرار 
نظام مدیری��ت دارایی های فیزیکی عنوان کرد که در مرحله خود 
ارزیابی اولیه از خدمات ش��رکت مش��اور نیز استفاده به عمل آمد .   
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت ملی حفاری ایران همچنین 
به آغاز تدوین اسناد راهبردی نظام مدیریت دارایی های فیزیکی بر 
مبنای اهداف چش��م انداز شرکت اشاره و گفت:  هم اکنون برنامه 
ریزی برای نیاز س��نجی ، ایجاد و ارتقاء سیس��تم های مهندسی و 
اجرایی در این خصوص در جریان می باشد .  عضو شورای سیاست 

گذاری کنفرانس افزود:  تهیه دستورالعمل های اجرایی مدیریتی ،  
فرهنگ استفاده و نگهداشت دارایی های فیزیکی، توجه به الزامات 
ایمنی و ایجاد ساختار سازمانی برای مدیریت دارایی های فیزیکی 
از نکاتی است که در راهبری مدیریت یکپارچه دارایی های فیزیکی 
باید مورد توجه ویژه قرار گیرد .  س��پهری خاطرنش��ان کرد: ایجاد 
اطمینان از  فواید پیاده س��ازی این سیستم در مدیران ، تخصیص 
بودجه، برون س��پاری و استفاده از خدمات مشاوره به خصوص در 
زمینه آموزش گروه های اجرایی، مدیریت و ارزیابی ریسک دارایی 
ها و مطالعه دقیق ارزش دارایی ها از طریق کارشناسان و گروه های 
تخصصی و مجرب از جمله راهکارهای بنیادی برای مقابله با چالش 
ها در این ارتباط اس��ت .  وی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان 
حمایت از کاالی ایرانی، گفت: همانطور که برای تحقق حمایت از 
کاالی داخلی می بایست به همه جوانب آن توجه گردد تا سازنده 

داخلی بتواند کاالیی با کیفیت، رقابتی با قیمت مناسب تولید نماید 
در زنجیره مدیریت یکپارچه دارایی های فیزیکی نیز تامین کاالی با 
کیفیت، نگهداری و تعمیرات به موقع تجهیزات و تاسیسات و بهینه 
سازی هزینه ها در افزایش ارزش افزوده، عمر مفید تاسیسات، بسیار 
تاثیر گذار و نقش  اساسی دارد .   مدیرعامل و رئیس هیات مدیره 
ش��رکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه شرکت ملی حفاری ایران 
بزرگترین ش��رکت حفاری در کشور است که بیشترین سهم  را در 
بازار داخلی دارد، افزود: نباید به این شرکت تنها از زاویه حفاری نگاه 
کنیم زیرا خدمات جانبی فنی و تخصصی  از شاخصه های مهم این 
صنعت است و ۶۸ درصد خدمات یکپارچه صنعت حفاری در کشور 
توسط این ش��رکت ارایه می گردد .  وی اظهار کرد: تحقق اهداف 
مدیریت یکپارچه دارایی های فیزیکی آثار مفید و ارزش��مندی در 
جهت استفاده بهینه از ظرفیت های بالقوه و بالفعل تمامی صنایع از 
جمله صنایع نفت و گاز دارد و با توجه به جایگاه و اهمیت صنعت 
حفاری در فرایند تولید نفت و گاز،  این شرکت به جد پیگیر استقرار 
کامل این مدیریت در بخش های مختلف عملیاتی و پشتیبانی می 
باشد .   عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس در پایان گفت: این 
نشست علمی و تخصصی باید خروجی داشته باشد و پیشنهاد می 
شود راهکارهای ارایه ش��ده در این کنفرانس به صورت پایلوت در 
شرکت هایی نظیر شرکت مهندس��ی و ساخت تاسیسات دریایی 
ایران یا شرکت ملی حفاری ایران برای ارزیابی نتایج حاصله اجرایی 

گردد .

مشـهد-   صابر ابراهیم بای -مدیرعامل شرکت گاز خراسان 
رضوی گفت: در سه ماه نخست امسال 2 میلیارد و ۷۰۰ میلیون متر 
مکعب گاز در این استان مصرف شد که نسبت به مدت مشابه پارسال 
هشت درصد افزایش دارد. سیدحمید فانی ۴۱ درصد مصرف گاز سه 
ماه نخس��ت امسال را مربوط به بخش نیروگاهی عنوان کرد و افزود: 
نیروگاه نیش��ابور با 3۰۶ میلیون، فردوسی با 2۷۴ میلیون و توس با 
2۰۵ میلیون مترمکعب بیشترین میزان مصرف گاز طبیعی را داشته 
اند. وی با بیان اینکه با گازرسانی های انجام شده به مناطق مختلف 
استان به تامین گاز پایدار رسیده ایم، افزود: در ادامه نهضت گازرسانی، 
امسال بطور میانگین در هر روز یک روستا و 2 واحد صنعتی در استان 

گازرسانی خواهد شد. وی با اشاره به اتصال یک شهر و 3۶۵ روستای 
استان به شبکه گاز در سال گذشته، اظهار کرد: خراسان رضوی با دارا 
بودن 29 هزار و ۵۷2 کیلومتر شبکه گازرسانی رتبه نخست کشور را 
به خود اختصاص داده اس��ت. فانی خاطرنش��ان کرد: هم اکنون از 2 
هزار و ۵3۰ روستای واجد شرایط بهره مندی از نعمت گاز، یک هزار 
و ۷99 روستا گازدارند و شمار مشترکان روستایی و شهری استان به 
2 میلیون و ۱۴۱ هزار مورد رس��یده که از این تعداد یک میلیون و 
۷2۷ هزار مشترک شهری و ۴۱۴ هزار مشترک روستایی هستند. ۱2 
هزار و ۷۸3 مشترک صنعتی عمده و جزء نیز در خراسان رضوی از 

سوخت گاز استفاده می کنند. 

کرج - خبرنگار فرصت امروز - سرپرست شهرداری کرج اجرای 
طرح تفکیک زباله از مبدا را منوط بر همراهی و همکاری شهروندان 
کرجی اعام کرد.  محمدرضا احمدی نژاد پیرو اجرای طرح تفکیک 
زباله از مبدا در کرج طی روزهای اخیر، بر اهمیت این موضوع تاکید 
و اظهار داش��ت: امروزه دفع مواد زائد، زباله و پس��ماند در شهرهای 
بزرگ به معضلی با پیامدهای روز افزون تبدیل ش��ده که بی ش��ک 
کرج نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. وی، به صرف هزینه های 
هنگف��ت جهت جمع آوری، جابجایی و دفع مواد زائد و زباله اش��اره 
کرد و افزود: با توجه به اینکه مساله مهم اقتصاد مقاومتی هموار مد 
نظر مقام معظم رهبری بوده است این طرح با همکاری دستگاه های 
مربوطه از جمله سازمان مدیریت پسماند شهرداری در کرج آغاز شد 
تا بتوان قدمی در جهت احقاق منویات رهبر معظم انقاب اسامی 

در این حوزه برداشت. احمدی نژاد، همچنین در بخش دیگر سخنان 
خود به مخاطرات زیست محیطی زباله ها و عدم توجه به ساماندهی 
این مقوله مهم در گذشته اشاره کرد و گفت: مسائل مطرح شده؛ سبب 
شد مدیریت شهری کرج با تکیه بر تفکر، تعقل و تخصص همچنین 

با اس��تفاده از تجربیات بدس��ت آماده در جهت مقابله با این معضل 
بزرگ بر آید. سرپرست شهرداری کرج تاکید کرد: به طور قطع اشاعه 
فرهنگ تفکیک زباله از مبدا با ایجاد زیر س��اخت های الزم، هزینه 
های مدیریت پس��ماند را به حداقل ممکن می رس��اند. اما از طرفی 
باید به این نکته نیز اش��اره کرد که افزایش زباله در محیط زیست و 
شهر، عاوه بر افزایش هزینه های جمع آوری و حمل ونقل آن، بستر 
ساز ش��یوع بیماری های مختلف و آلودگی آب و خاک خواهد شد. 
وی، تفکیک و بازیافت را اصلی ترین مولفه مدیریت صحیح پسماند 
اعام کرد و گفت: شهروندان کرجی بایستی نسبت به مدیریت زباله 
های خانگی همچنین تفکیک پسماند تَر و خشک حساسیت ویژه 
ای داشته باشند و مسئوالن را در راستای هر چه بهتر اجرا شدن این 

طرح همراهی کنند.

قم- خبرنگار فرصت امروز- رئیس ناحیه دو شهرس��تان 
ق��م گفت : طی ماه مبارک رمضان امس��ال بی��ش از 3۰ هزار 
نف��ر از خیمه معرفت کوه خضر بازدید کردند. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه اس��تان قم، حجت االسام 
سید محمد باقر طباطبائی با اشاره به برگزاری موفقیت آمیز طرح 
»ضیافت الهی« در ماه رمضان امس��ال اظهار کرد: این طرح در 
ناحیه یک شهرس��تان ق��م و در چندین بقعه متبرکه با حضور 
گس��ترده مردم به ویژه در مناسبت های خاصی همچون میاد 
امام حس��ن)ع(، ش��ب های قدر و روز قدس به پایان رسید. وی 
اف��زود: یک��ی از مهمتری��ن بخش های طرح ضیاف��ت الهی در 

س��طح ناحیه یک شهرستان قم، برپایی خیمه معرفت در جوار 
کوه خضر نبی)ع( بود که در ش��ب های ماه رمضان، با استقبال 

گسترده خانواده های قمی و زائران مواجه شد. رئیس ناحیه دو 
شهرستان قم خاطرنشان کرد: برنامه های این خیمه هر شب از 
ساعت 22 آغاز می شد و تا ساعت 2 بامداد روز بعد ادامه داشت. 
وی با اشاره به فعالیت چندین غرفه با موضوعات گوناگون در این 
خیمه عنوان کرد: روحانیون مبلغ س��ازمان اوقاف و امور خیریه 
با حض��ور در این غرفه ها به ارائه خدمات فرهنگی و مذهبی به 
بازدیدکنندگان پرداختند. طباطبائی افزود: در هر شب به طور 
میانگین بیش از هزار نفر از غرفه های مختلف خیمه معرفت کوه 
خضر بازدید کردند که بر این اس��اس ای��ن خیمه در طول ماه 

رمضان امسال بیش از 3۰ هزار بازدیدکننده داشت.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیرامور آبفاي خمیر در 
دیدار با "س��ید عبدالجلیل قتالي" امام جمعه موقت اهل سنت این 
شهرستان، بر نقش موثر جامعه روحانیت در فرهنگ سازی و مدیریت 
مصرف بهینه آب تاکید ک��رد و گفت: همراهي جامعه روحانیت در 
ترویج فرهنگ صرفه جویي ضروریست. امام جمعه موقت اهل سنت 
شهرستان خمیر با اشاره به بحران کم  آبی، بر ضرورت همراهي مردم 
در پرهیز از اس��راف و نهادینه شدن فرهنگ صرفه جویي تاکید کرد 
و گفت: باید با تاش گسترده و تغییر الگوي مصرف، صرفه جویی به 
فرهنگی عمومی تبدیل شود.  سید عبدالجلیل قتالي قول داد: از طریق 
تریب��ون نماز جمعه و با دعوت مردم به صرفه جویي در مصرف آب، 

مسئوالن آبفا را در نهادینه سازي فرهنگ مصرف بهینه یاري نماید.    
در ادامه مدیرامور آبفاي خمیر نیز با اشاره به بحران منابع آبي استان و 

تنش کم آبي در شهرستان خمیر، اظهار داشت: براي گذر از این تنش 
در تابستان پیش رو، نیاز به مشارکت مردم در مدیریت مصرف بهینه 
آب داریم. سلمان افروشه افزود: در این رابطه ائمه جمعه و روحانیت 
با برنامه های منسجم خود به خوبی می توانند فرهنگ صرفه جویی 
آب را در جامعه تبیین و محقق نمایند. این مسئول با تاکید بر  نقش 
موثر جامعه روحانیت در فرهنگ سازی و مدیریت مصرف بهینه آب، 
گفت: در شرایطي که با بحران منابع آبي مواجه هستیم، از ائمه جمعه 
و جماعات مساجد انتظار داریم نسبت به ترویج فرهنگ اصاح الگوی 
مصرف و مدیریت مصرف بهینه آب، اطاع رسانی و آگاهی بخشی های 

الزم را داشته باشند. 

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 حس��ن سابقه ای که دارید و به 
پیشنهاد کمیته انتخاب مدیران دانشگاه به موجب این اباغ جنابعالی 

را با حفظ س��مت فعلی و ردیف حقوقي به عنوان سرپرس��ت شبکه 
بهداش��ت 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 منش��ور اخاقي دولت تدبیر و امید همواره 
موفق باشید. همچنین دکتر موسوی از خدمات دکتر  حمزه قاسمی ،  

در زمان تصدی مسئولیت فوق قدردانی کرد.

مهندس سپهری:

شرکت ملی حفاری ایران در پیاده سازی نظام مدیریت دارایی های 
فیزیکی در صنعت نفت کشور پیشرو است

مصرف دو میلیارد و 7۰۰ میلیون مترمکعب گاز در خراسان رضوی

سرپرست شهرداری کرج:

لزوم همراهی همه جانبه شهروندان در اجرای طرح تفکیک پسماند از مبدا

رئیس ناحیه دو شهرستان قم: 

3۰ هزار نفر از خیمه معرفت کوه خضر بازدید کردند

مدیرامور آبفاي خمیر در دیدار با امام جمعه موقت اهل سنت:

ضرورت همراهي روحانیت در ترویج فرهنگ صرفه جویي

طی حکمی از سوی دکتر سید عباس موسوی رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان آمل منصوب شد

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد
تامین برق منطقه با افزایش ظرفیت پست رامهرمز

اهواز- شبنم قجاوند- مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: عملیات تعویض، نصب 
و راه اندازی یک دستگاه ترانسفورماتور 33/۱32 کیلو ولت به ظرفیت 3۰ مگا ولت آمپر به پایان رسید 
و برقدار ش��د.محمود دش��ت بزرگ اظهار کرد: ارزش سرمایه گذاری انجام شده در این پروژه بالغ بر 
23 میلیارد ریال بوده است. وی هدف از بهره برداری این پروژه را تامین برق تاسیسات و تقاضاهای 
منطقه رامهرمز دانست و افزود: افزایش ضریب اطمینان، پایداری و توسعه شبکه برق جهت مشترکین 
خانگی و صنعتی، افزایش پایداری، کاهش محدودیت و احتمال خاموشی شبکه، امکان پارالل کردن 
با ترانس های مجاور، تعدیل کردن بار ترانسفورماتورهای مجاور و تصحیح ولتاژ شبکه برق شهرستان رامهرمز از دیگر اهداف افزایش 

ظرفیت پست رامهرمز است.

استاندار قزوین به همراه معاون وزیر از نمایشگاه شهرک های صنعتی 
قزوین بازدید کردند

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- استاندار قزوین به همراه معاون وزیر و رییس 
س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از نمایشگاه دائمی توانمندی 
ها و محصوالت شهرک های صنعتی قزوین بازدید کرد.  به گزارش اداره کل روابط 
عمومی استانداری ، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین به همراه جمعی از مدیران 
دس��تگاه های اقتصادی اس��تان در این بازدید صادق نجفی را همراهی می کردند. 
معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت در این بازدید از بخش های مختلف این نمایشگاه 
دیدن کرد و با تولیدات و دستاوردهای واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی قزوین آشنا شد.در نمایشگاه دائمی 
محصوالت و کاالهای صنایع کوچک و واحدهای شهرک ها و نواحی صنعتی قزوین واقع در شهرک صنعتی کاسپین در شهرستان 

آبیک بیش از ۱۷۰ نمونه از تولیدات واحدهای مستقر در شهرک های مختلف صنعتی استان به نمایش گذاشته شده است.
بازگشت یک واحد به چرخه تولید در شهرک کاسپین

در ادامه، یک واحد تولید سیم و کابل با سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد ریالی از واحدهای راکد بازگشته به چرخه تولید با حضور 
معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت در شهرک کاسپین مورد بهره برداری قرار گرفت.  رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک های 

صنعتی ایران در ادامه از واحد تولیدی ویتانا در شهرک صنعتی کاسپین دیدن کرد.

دوره بازآموزی  مدل تعالی سازمانی  EFQM  در شرکت گاز استان 
گلستان برگزار شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- دوره بازآموزی  مدل تعالی س��ازمانی EFQM  با هماهنگی واحد برنامه ریزی و همکاری 
واحد آموزش به مدت دو روز در محل سالن اجتماعات شرکت گاز استان گلستان  برگزار شد.  به گزارش روابط عمومی ، در راستای 
پیاده س��ازی نقش��ه راه تعالی شرکت و حرکت به سوی سطوح باالتر مدل تعالی سازمانی ،دوره بازآموزی مدل با هدف بهره گیری 
شرکت از سیستم های نوین مدیریتی و ارتقاء سطح دانش کارکنان به منظور  ارائه خدمات  مطلوب گازرسانی برگزار شد.در این 
دوره که تعداد ۸۰ نفر  از اعضای کمیته های تعالی س��ازمانی ،رؤس��ا و کارشناسان مرتبط  حضور داشتند مباحث مهم و کاربردی  
پیرامون  تعالی سازمانی و منطق رادار ارائه شده ،ضمن اینکه کارگاه تعمیق مدل و نحوه ارائه مطالب به زبان رادار نیز مورد بحث و 
تبادل نظر قرارگرفت.  شایان ذکر است شرکت گاز استان گلستان در سال 9۶ موفق به دریافت تقدیر نامه دو ستاره تعالی شرکت 

ملی گاز ایران شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان اعالم کرد
افزایش متقاضیان استفاده از تسهیالت ارزان قیمت ساخت واحدهای 

مسکونی روستایی
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقاب اسامی استان گلستان، مهندس زمانی نژاد، 
مدیرکل بنیاد مسکن استان ابراز داشت: تاش مجموعه بنیاد مسکن استان در جهت ترویج مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی 
از یک سو و تعامل و همکاری اغلب بانک های عامل از سوی دیگر ؛ موجب افزایش عقد قرارداد مشمولین واجد شرایط و شروع عملیات 
ساختمانی به تعداد 29۱۱ واحد مسکونی از محل سهمیه تخصیصی به استان گلستان در طی سالهای 9۶_9۵ گردیده است.الزم 
بذکر است تسهیات قرض الحسنه طرح ویژه با مبالغ ۱۸۰ و 2۰۰ میلیون ریال از طریق ۷ بانک عامل ، بدون سپرده گذاری و نوبت 

دهی، با کارمزد ۵ درصد و دوران ساخت و بازپرداخت ۱۵ ساله پرداخت می گردد.

رئیس سازمان محیط زیست کشور: 
پاالیشگاه شازندکمک بزرگی به محیط زیست کشور میکند 

اراک- مینو رستمی - دکتر عیسی کانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور در جریان سفر یکروزه 
خود به استان مرکزی با حضور در شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند از نزدیک در جریان روند کار این مجموعه صنعتی 
قرار گرفت. در این بازدید که با حضور مهندس آقازاده استاندار مرکزی، مهندس ابراهیمی نماینده مردم شهرستان شازند در مجلس 
شورای اسامی، مهندس امین مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند، مهندس میرزایی فرماندار شازند ، مهندس 
میرزایی مدیرکل محیط زیست استان مرکزی، جمعی از مدیران استان مرکزی و معاونان و رؤسای واحدهای شرکت پاالیش نفت 
امام خمینی )ره( شازند صورت گرفت، رئیس سازمان محیط زیست کشور ، پاالیشگاه شازند را یکی از بهترین و مدرنترین پاالیشگاه 
های کشور توصیف کرد و گفت: شرکت پاالیش نفت امام خمینی شازند با تولید سوخت هایی با استانداردهای روز دنیا کمک بزرگی 
به محیط زیست کشور میکند. معاون رئیس جمهور با تقدیر و تشکر از مدیران پاالیشگاه شازند و همه فعالین این مجموعه صنعتی، 
تولید سوخت هایی با استانداردهای باال را عاملی موثر در جهت بهبود وضعیت محیط زیست کشور دانست و ابراز کرد: سوخت های 
تولیدی پاالیشگاه امام خمینی شازند شامل بنزین و گازوئیل با استانداردهای باال، گوگرد و بَنزن پایین تولید می شود که کمک شایانی 
به بهبود وضعیت محیط زیست کشور و کاهش آلودگی هوای کانشهر های کشور می کند. رئیس سازمان محیط زیست کشور خاطر 
نشان ساخت: انتظار می رود همه واحدهای پاالیشگاهی استاندارهای الزم را در محصوالت تولیدی خود داشته باشند. کانتری ابراز 
امیدواری کرد با راه اندازی کامل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس بخش عمده ای از سوخت مصرفی کشور استاندارد الزم را بدست آورد 

و آلودگی هوای کانشهرهای کشور کمتر شود. 

مجموع انشعابات گاز در گیالن از مرز 57۰ هزار عدد گذشت 
 رشت- زینب قلیپور- حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیان از نصب 2 هزار و ۶۷۰ انشعاب گاز در سه ماه اول 
س��ال جاری در اس��تان گیان خبر داد.وی با اعام این خبر اظهار داشت: عملیات نصب انش��عاب در سه ماه اول امسال در 3۷ 
ش��هر و بالغ بر ۵2۰ روستای اس��تان صورت پذیرفته است.مدیرعامل شرکت گاز گیان با بیان اینکه هم اکنون 9۷,۶ درصد از 
خانوارهای اس��تان، از نعمت گاز بهره مند هس��تند اظهار داشت: با نصب این تعداد انشعاب در بهار امسال، مجموع انشعابات گاز 
در گیان به رقم ۵۷۰ هزار انش��عاب رس��یده است.وی در ادامه با تاکید بر مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی گفت: بهینه  سازی 
مصرف، استفاده صحیح از وسائل گازسوز و رعایت نکات و توصیه های ایمنی باید در تمام سال رعایت شود، زیرا این اعمال سبب 
کمک به اقتصاد خانواده ها و کاهش حوادث و اتفاقات ناگوار خواهد شد.مدیرعامل شرکت گاز گیان در انتها از همکاری شایسته 
س��ازمان ها و دس��تگاه های اجرایی استان و در رأس آنان استانداری گیان در جهت توسعه گازرسانی در استان تقدیر و تشکر 
نمود و اظهار داشت: رضایتمندی مردم مهم ترین اولویت مجموعه گاز استان است از اینرو همراستا با عملیات توسعه گازرسانی، 
پروژه های کیفی مختلفی از قبیل طرح قرائت و چاپ همزمان صورتحساب گاز، مکانیزه کردن مرکز پیام، تجهیز ناوگان امداد با 
خودروهای دودیفرانسیل، راه اندازی خط تلفنی 3۴۱۵ برای پرداخت صورتحساب گاز و اپلیکیشن خدمات الکترونیک گاز گیان 
را در سطح استان راه اندازی شده است و امیدواریم با گسترش پروژه های کیفی سبب افزایش هرچه بیشتر رضایتمندی مردم 

و مشترکین عزیز شویم.

مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ایالم شهر خبر داد 
اجرای عملیات شانه سازی در محورهای استان ایالم

ایالم- هدی منصوری- مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ایام از شانه سازی محور ماژین در شهرستان دره شهر 
خبر داد. مهندس دلخواه مدیرکل راهداری و حمل نقل جاده ای با بیان این مطلب اظهار داشت: از آنجا که در صورت بروز نقص فنی 
در خودرو و نیاز به پارک و یا انحراف از جاده به هر دلیل ممکن، وجود شانه راه مناسب نقش مهمی درکاهش بروز حوادث جاده ای 
دارد، شانه سازی محورهای حوزه استحفاظی استان در دستور کار قرار دارد. وی گغت: به منظور باال بردن سطح ایمنی محورهای 
شهرستان دره شهر شانه سازی محور ماژین جهت حذف اختاف ارتفاع رویه آسفالت با شانه خاکی انجام گرفت و ادامه پروژه به 
طول ۱۰ کیلومتر با استفاده از ماشین آالت و نیروهای اداره راهدار ی و حمل و نقل جاده ای شهرستان دره شهر در حال انجام است.

الزم به یاداوری است: پاکسازی حاشیه راه از زباله و نخاله های ساختمانی در محور دره شهر - پلدختر و همچنین ساماندهی سه 
راهی شیخ مکان با استفاده از کله قندی و چراغ چشمک زن از دیگر فعالیت های انجام شده در اداره راهداری و حمل و نقل جاده 

ای شهرستان دره شهر بوده است.
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آیا دفتر کوچک تان در خانه به ش��ما احساس کم اهمیت 
ب��ودن می دهد؟ در اینجا نظر اف��راد مهم در مورد نحوه کار 

شما آمده است. 
معم��وال از تمام��ی جوانب ب��ه کارآفرین اس��ترس وارد 
می ش��ود. مردم تصور می کنند کار ک��ردن در محیط گرم 
و ن��رم خان��ه، اس��ترس را کاهش خواه��د داد. ام��ا لزوما 
این گونه نیست. با اینکه بسیاری از صاحبان کسب وکارهای 
کوچ��ک قدردان آزادی عمل و هزین��ه پایین یک دفتر کار 
در خان��ه هس��تند، اما این نگران��ی را نیز دارن��د که مبادا 
دست ش��ان رو ش��ود. حتی این نگرانی مانع بازاریابی آنها 
در بخش شرکت ها می ش��ود؛ جایی که میلیاردها دالر پول 
انتظار می کش��د تا به برون س��پاری اختصاص یابد. یکی از 
کارفرمای��ان به من می گفت »کار ک��ردن در خانه، به اندازه 
کافی حرفه ای نیس��ت و اگر کسی از آن باخبر می شد، من 
را جدی نمی گرفت.« ای��ن نگرانی او که کارفرمایان بزرگ 
دوس��ت دارند با دیگر اشخاص مهم کار کنند، تنها مختص 
به او نیست. آیا کار کردن در خانه لزوما بدین معناست که 

شما قادر به رقابت نیستید؟ 
اکونوهوم��ز  ش��رکت  بگیری��د:  درنظ��ر  را  این م��ورد 
)Econohomes(، سال گذشته بیش از ۵۰میلیون دالر 
درآمد ناخالص داشت و دومین شرکت درحال رشد سریع 
در ش��هر آوس��تین تگزاس نامیده شد. رش��د این شرکت، 
عمدتا به دلیل میزان همکاری شرکت اکونوهومز با صاحبان 

کسب وکار مستقر در خانه بود. 
مع��اون   ،)Amy Hasbrouck( هاس��بروک  ایم��ی 
بازاریاب��ی و توس��عه اکونوهوم��ز می گوی��د »9۰درصد از 
کس��ب وکار ما، ب��ه پایگاه داده ای وابس��ته اس��ت که یک 
کارآفری��ن آن را در انب��اری خانه اش در سانفرانسیس��کو، 
برنامه ریزی و نگهداری می کند و همه اعضای گروهش نیز 

در خانه کار می کنند.«
این برون سپاری مس��ئولیت بزرگی ا ست، اما هاسبروک 
منافع مش��خصی را در همکاری با پیمانکاران مس��تقر در 
خانه می بیند و می گوید »احس��اس می کنم انعطاف پذیری 
در کار با پیمانکاران مس��تقل بس��یار بیش��تر اس��ت. آنها 
می توانند به سرعت کار خود را شروع و تغییر جهت دهند، 
چراکه بخش��ی از مجموع��ه ای بیش ازحد س��ازمان یافته و 

پیچیده نیستند.«
کار ک��ردن در خانه، همین طور اج��ازه یک برنامه کاری 
انعطاف پذیرت��ر را ب��ه فرد می دهد. اما آی��ا این واقعیت که 
ش��ما پس از خواباندن بچه ها تا پاسی از شب کار می کنید، 
بر انتخاب یک مدیر استخدام تاثیر می گذارد؟ ممکن است 
وسوسه ش��وید برای محافظت از رازتان حقیقت را تحریف 

کنید، اما شاید این روش نتیجه معکوس دهد. 
آگوس��ت نیلس��ن )August Nielsen(، مدی��ر منابع 
انس��انی می گوید»آنچه بی��ش از هرچیز دیگ��ری برای ما 
اهمی��ت دارد این اس��ت که پیمان��کاران درمورد چگونگی 
انجام کار و س��اعات آن روراس��ت باش��ند. ما اخیرا درحال 
اجرای ی��ک نرم افزار جدی��د منابع انس��انی بودیم و مدیر 
پروژه م��ان در خانه کار می کرد. ما وق��ت و بی وقت ایمیل 
دریافت می کردیم، اما قبل از استخدام او از برنامه کاری اش 

اطاع داشتیم، بنابراین غافلگیر یا نگران نمی شدیم.«
نیلسن مس��ئول اس��تخدام بیش از ۱۰۰۰ کارمند برای 
 Veterans United( ش��رکت وتَرنس یونایتد هوم لونز
Home Loans(  است؛ شرکتی که درست همین جا و در 
دفتر مجله این��ک )Inc(، برترین کارآفرین بخش خدمات 
اقتصادی نام گرفته اس��ت. نیلس��ن می گوید: »ش��رکت ما 
دارای ۱2۰۰ کارمن��د و در 2۵ دفت��ر کاری، در 22 ایالت 
و در تمام��ی مناطق زمانی مش��غول به فعالیت اس��ت. ما 
باید همی��ن میزان انعطاف پذیری را درمورد فروش��ندگان 
و پیمان��کاران ب��ه خرج دهیم تا اطمین��ان حاصل کنیم با 

بهترین اشخاص کار می کنیم.« 

با این وج��ود، گاه و بی گاه وضعیت دفتر کار مس��تقر در 
خانه یک پیمانکار، به ما یادآوری می شود. آیا کارفرمایان با 
شنیدن صداهای موجود در خانه تصور می کنند با شخصی 
غیرحرفه ای س��ر و کار دارند؟ اگر طی تم��اس یک کارفرما 
سگ تان پارس کند یا کودک سه ساله تان سرزده وارد اتاق 
ش��ود چه؟ ممکن است خجالت زده شوید، اما شاید نگرانی 

شما بی اساس باشد. 
نیلس��ن می گوید: »اخیرا یک فروشنده احتمالی از دفتر 
خ��ود در خانه، ی��ک نمونه کار را به ما نش��ان داد. درطول 
نمای��ش نمون��ه کار، ص��دای زن��گ پایان شست و ش��وی 
ماش��ین به گوش مان رس��ید. صادقانه بگویم، این صدایی 
دوست داشتنی بود و از آنجا که ما دارای یک محیط کاری 

بسیار خودمانی هستیم، برایمان اهمیتی نداشت.« 
اما نیلس��ن هش��دار می دهد که احتماال برخی شرکت ها 
به دلی��ل همی��ن مزاحمت کوت��اه نیز دلزده می ش��وند. او 
می گوی��د: »نتیج��ه اینک��ه کار ک��ردن در خان��ه برای هر 
پیمانکاری مناس��ب نخواهد بود و زنگ ماشین لباسشویی 
در پس زمینه، همیش��ه خوشایند نیس��ت. اما اگر مخاطب 
خود را می شناسید، انتظارات خود را مشخص کنید و نتایج 
مطلوب��ی را ارائه می دهید، کار کردن در خانه موفقیت آمیز 

خواهد بود.« 
کمی سروصدا در پس زمینه، برای هاسبروک نیز اهمیت 
چندان��ی ندارد. او ب��ا لحنی کمی س��رزنش آمیز می گوید: 
»ش��وخی می کنید؟ من اتاقی پر از فروشنده دارم که انگار 
درس��ت پش��ت در، فوتبال بازی می کنند. کمی س��روصدا 

باعث می شود احساس کنم در خانه  هستم.« 
آیا نگرانید که کارفرماها و مش��تریان احتمالی معروف تر، 
دس��ت تان را رو کنند؟ این را به  خاطر داش��ته باشید؛ این 
واقعیت که در خانه کار می کنید، لزوما شما را غیرحرفه ای 
جلوه نمی دهد، اما اگر خودتان این گونه فکر کنید، می تواند 

شما را از کار با اشخاص مهم باز دارد. 
inc :منبع

معنای واقعی دورکاری

عناصر موجود در پیام تبلیغاتی
۱- موس��یقی در پیام تبلیغاتی: موس��یقی و ترانه در تبلیغ اگر آگاهانه به کار گرفته شود می تواند موثر 
و جذاب باش��د. موس��یقی باید در خدمت س��ایر اجزای تبلیغ باش��د و به درک بهتر تبلیغ و ایجاد ارتباط 
کامل تر با مخاطب کمک کند. حضور موسیقی در تیزرها یا به عنوان زمینه کام و تصاویر است یا به صورت 
موزون با کام همراه می شود. موسیقی به عنوان زمینه همیشه یک راه حل قطعی است. موسیقی می تواند 
به عنوان یک نش��انه شنیداری یا به عنوان یکی از عناصری که به پویایی تیزر کمک می کند به کار می رود 
به ش��رطی که حضوری فراتر و غالب تر از س��ایر عناصر نداشته باشد. موسیقی شناخته شده روی تبلیغات 
باید با فضای فرهنگی یک جامعه و اس��تعدادها و سلیقه های شنیداری یک جامعه هم خوانی داشته باشد. 

همچنین باید با سن مخاطب نیز هماهنگی داشته باشد. 
2- رن��گ در پی��ام تبلیغاتی: رنگ به عنوان یکی از اجزای تبلیغ بر اثربخش��ی پیام می افزاید. هرکدام از 
رنگ ها از نظر روان شناسی ایجادکننده ادراک خاصی در مصرف کننده و مخاطب هستند. هریک از رنگ ها 
نه تنها انتقال دهنده مفاهیمی به ذهن هستند، بلکه هنگامی  که در کنار رنگ های مختلف دیگر تبلیغ قرار 
می گیرن��د مفاهیم جدیدی را به خود می پذیرند، بنابراین مدیر تبلیغات باید از جنبه های روانی و ادراکی 
رنگ ها آگاه باشد. اگر زمینه تصویر و رنگ متن نوشته  شده به یکدیگر نزدیک باشد وضوح کلمات کاهش 

می یابد و انتقال پیام آگهی به درستی صورت نمی گیرد. 
رن��گ از نظر حس��ی روی روح و روان فرد تاثیرگذار اس��ت. رن��گ قرمزرنگی گرم، احس��اس برانگیز و 
روح بخش اس��ت. رنگ آبی روح بخش و فضایی دوستانه فراهم می آورد. ارتباط بسیار نزدیکی میان عایق 
اف��راد به رنگ ه��ا و انتخاب کاال وجود دارد. رن��گ در فرهنگ های مختل��ف ادراکات مختلفی را در ذهن 
مخاطبان به وجود می آورد. در چین و ژاپن افراد رنگ زرش��کی را با کاالهای گران قیمت مرتبط می دانند 
و رنگ خاکس��تری را با کااله��ای ارزان قیمت ارتباط می دهند، درحالی ک��ه برخاف آن در ایاالت متحده 
افراد رنگ زرشکی را با کاالهای ارزان قیمت و رنگ خاکستری را با کاالهای گران قیمت مرتبط می دانند. 
3- ش��عار تبلیغاتی در پیام تبلیغاتی: ش��عار تبلیغاتی به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده آگهی نقش 
مهم��ی در برق��راری و تداوم رابطه مخاطب با آگهی دارد. این ش��عار ممکن اس��ت ی��ک عبارت موزون و 
آهنگین، یک پرسش ساده یا حتی تنها یک کلمه یا نام باشد. شعار تبلیغاتی جنبه ها و ویژگی هایی از کاال 
در قالب چند واژه خاصه می کند و پیامی را به وجود می آورد که به راحتی بتوان به یاد آورد. ش��عارهای 

تبلیغاتی به دودسته شعارهای نهادی و شعارهای کاال تقسیم می شوند. 
ش��عارهای نهادی به ش��عارهایی گفته می شود که برای کسب وکار وجهه برای سازمان و ایجاد تصویری 
مثبت و معتبر س��اخته می ش��ود. بسیاری از ش��رکت ها با اتکا بر این تصویر مثبت و برای ارتقای کاالها و 
خدمات خود تاکید فراوانی دارند که شعارش��ان در تمام تبلیغات و همه س��ربرگ های شرکت شان وجود 
داش��ته باشد. شعارهای کاال، ش��عارهای تبلیغاتی هستند که با عنوان کپس��ول های تبلیغاتی نیز نامیده 
می شوند و با کمپین های تبلیغاتی تغییر می کنند. این شعارها جنبه مثبت و خاص کاال یا خدماتی را که 

قرار است تبلیغ شوند به تصویر می کشد و ادعاهایی که بیان می کند بسیار رقابتی است. 
ش��عارهای تبلیغاتی در مقیاس بسیار وسیعی برای تبلیغ اجناس خواربارفروشی ها، داروها، لوازم آرایش 
و نوش��یدنی ها به کار می رود. این ها کاالهایی هس��تند که همواره خریداری ش��ده و قیمت نس��بتا پایینی 
دارند. اگر ش��عار تبلیغاتی دریکی از این فروشگاه ها به ذهن خریدار خطور کند بدون تردید منظور اصلی 
ش��عار تبلیغاتی تامین  ش��ده است. ش��عارهای تبلیغاتی همچنین نام کاالیی را که خریداران برای شرکت 

تولیدکننده آن ارزش فراوانی قائل هستند به یاد خریداران می اندازد. 
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کارآفرین درون خود را با یک ترفند ساده کشف کنید
کارآفرین ش��دن در نگاه اول می تواند س��خت و غیرممکن باش��د، اما باور اصلی شما باید نسبت به این 

موضوع تغییر پیدا کند. 
همیشه کارآفرینانی وجود دارند که دستاوردشان از شما بیشتر بوده است. در چه حالت می توانید از آنها 
فراتر بروید؟ یک راهکارش این است جایزه نوبل برنده شوید یا استارتاپی با سود میلیارد دالری راه اندازی 
کنید یا اینکه جهان را از مشکات فعلی اش نجات دهید! در غیر این صورت از آنها عقب تر خواهید بود. 

اگر بخواهیم واقع گرایانه تر عمل کنیم، باید بپذیریم که ما تنها می توانیم موارد محدودی را تغییر دهیم. 
برای مثال ما این توانایی را داریم که ش��غلی برای خود ایجاد کنیم، هدف هایی در نظر بگیریم و تصمیم 
بگیریم وقت خود را چطور سپری کنیم. هر کسی در این جهان نیروی محرک متفاوتی دارد. بعضی افراد 
با پول یا شهرت انگیزه پیدا می کنند. بعضی دیگر خواهان این هستند که اثری مثبت در این دنیا بگذارند 
و عده ای دوس��ت دارند فارغ از ش��رایط و مقررات کار کارمندی، کار آزاد داش��ته باشند. طبیعی است که 

هیچ کدام از این دیدگاه ها نادرست نیست. 
در خصوص رس��یدن به کارآفرینی، چه بخواهید از موانع سخت و طاقت فرسا عبور کنید و چه با صعود 
از نردبان شرکت ها به چتر طایی نجات برسید، مسیری پیش روی شما قرار دارد. توجه داشته باشید که 
در دنیای امروز، اگر روحیه کارآفرینی در ش��ما وجود نداش��ته باشد، استارتاپ هایی روی کار خواهند آمد 

که به مشتریان تان خدمات بهتری ارائه خواهند داد و آنها را جذب خواهند کرد. 
برای »کار کردن« کار نکنید

قبل از اینکه به نکات و ترفندهای گرانبهاتر برس��یم، الزم اس��ت روی ذهنی��ت خود کار کنیم. توصیه 
نخست این است که غرق کار نشوید! مطمئنا شما هم مجبور هستید سر ماه قسط و صورتحساب  پرداخت 
کنید. اما نباید ذهن خود را درگیر »بایدها« کنید. برای مثال به خودتان فش��ار نیاورید که امروز هر طور 

شده باید بتوانم چیزی را به فروش برسانم. چنین نگاهی در کسب و کار عمیقا اشتباه است. 
بپذیرید که کس��ب و کار یک بازی است و عناصر آن استراتژی، رقابت و موفقیت هستند. به بیانی دیگر، 
یک بخش این بازی ش��طرنج و بخش دیگر مار و پله اس��ت. معلوم نیس��ت روز بعد قرار است چه اتفاقی 

بیفتد، بنابراین نهایت تاش خود را بکنید تا از این بازی لذت ببرید و روی صحنه باقی بمانید. 
کسب و کار مانند دیگر بازی ها باید سرگرم کننده باشد؛ به طوری که از تجربه هایی مانند تجزیه و تحلیل، 
برنده ش��دن، س��ود و زیان، روابط و تمامی آیتم های آن لذت ببرید. چنانچه در این میان احساس کردید 
لذت چندانی نمی برید، سعی در بهتر ساختن خود کنید و اگر باز هم جواب نگرفتید، کسی را پیدا کنید 
که در این خصوص به شما کمک کند تا با جنبه لذت بخش کار پیش روی خود آشنا شوید. به این ترتیب 

نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی خواهید کرد. 
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