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موگرینی از تصویب بسته حمایتی ایران از سوی اتحادیه اروپا خبر داد

بسته اروپایی برجام 
در راه ایران

 »در دو روز آینده بس��ته حمایتی از ایران، در راس��تای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، تسلیم مقامات ایرانی 
خواهد شد«؛ این را فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه نشست دو روزه سران...

رئیس سازمان بورس اعالم کرد
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دولت بدهکارتر می شود

اجرای تهاتر بین بانکی در آینده نزدیک
تعلیق ایران در فهرست سیاه FATF تا آبان ماه تمدید شد

9 خواسته FATF از ایران

بیماری های وابسته به کسب وکار و درمان آنها
7 شکل از بازاریابی محتوا 

مرگ تبلیغات سنتی و ظهور اصالت
ساخت پلتفرم برند با موقعیت برند رقابتی

زبان دیداری بازاریابی و دالیل برای نیاز امروز برندها به آن
پندهایی از یک مدیرعامل زن برای موفقیت کسب و کار
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مدیریتوکسبوکار

اچ تی سی به دنبال احیای 
بخش موبایل با فناوری های نوین

7

رئیـس انجمـن صنفـی واردکننـدگان خـودرو از شـروع 
دوبـاره فعالیت خودروسـازی فیات در کشـورمان بـا ارائه 
 چنـد محصـول مختلف با برنامـه تولید مشـترک خبر داد. 

میثم رضایی، با اشـاره به همکاری شـرکت فیات با 
کشور آذربایجان و تولید محصول در این کشور...

 »فیات« به ایران برمی گردد؟

یادداشت
قیمت و قاچاق

اگر بخواهیم در مورد قاچاق 
کاال و ارز صحب��ت کنیم، باید 
ابتدا توجه کنیم در ش��رایطی 
ک��ه قیم��ت ارز آزاد دو براب��ر 
قیمت رسمی آن است، با هیچ 
مکانیزم��ی نمی ت��وان جل��وی 
را گرف��ت.  ارز  و  کاال  قاچ��اق 
همچنان که وقتی قیمت خرید 
تضمین��ی گندم داخل کش��ور 
گران ب��ود از خارج به کش��ور 
گن��دم قاچاق می ش��د و وقتی 
بنزی��ن ارزان ب��ود از داخل به 
بیرون قاچاق می شد. به عبارت 
دیگ��ر بنزی��ن و گن��دم نم��اد 
دو کاالیی اس��ت ک��ه قیمت و 
آنها تعیین کننده  انتقال  هزینه 
این اس��ت که قاچاق بشوند یا 
نشوند.  نکته مهم این است که 
همواره دالالن و سوداگران هر 
ریس��کی را انجام می دهند که 
به س��ودهای کالن و افسانه ای 
برس��ند. بنابرای��ن از آنج��ا که 
ب��ه دلیل مابه التف��اوت نرخ ارز 
دارد  وج��ود  فراوان��ی  مناف��ع 
قاچ��اق وجود  انجام  احتم��ال 
س��نوات  در  کار  ای��ن  و  دارد 
گذش��ته هم انجام شده است. 

البته ای��ن موضوع در 
2حالی رخ داده که...

هادی 
حق شناس

 کارشناس اقتصادی
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مراس��م س��االنه دانش آموختگی دانش��جویان 
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین)ع( 
صبح ش��نبه با حضور حضرت آیت اهلل خامنه ای 

فرمانده معظم کل قوا برگزار شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری، رهبر انقالب اسالمی در ابتدای ورود به 
میدان، با حضور بر مزار شهیدان گمنام و قرائت 
فاتحه، یاد و خاطره ش��هیدان دف��اع مقدس را 
گرامی داشتند و س��پس از یگان های حاضر در 
میدان س��ان دیدند. حضرت آی��ت اهلل خامنه ای 
همچنین جانبازان س��رافراز حاضر در میدان را 
مورد تفقد قرار دادند و با تعدادی از خانواده های 

معظم شهدا دیدار و گفت وگو کردند. 
رهبر انقالب اس��المی در این مراسم با اشاره 
به توطئه دش��من برای ایجاد شکاف میان نظام 
اس��المی و مردم، همگان به ویژه مسئوالن را به 
هوشیاری، ایس��تادگی، تدبیر، انس��جام ملی و 
دوری از اشرافی گری فراخواندند و تأکید کردند: 
اگر مؤلفه ه��ای اقتدار ملی تقویت ش��وند و در 
مقابل دشمن سستی و تسلیم نشان داده نشود، 
بدخواه��ان بار دیگر در رس��یدن به اهداف خود 

ناکام خواهند ماند. 
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به آیاتی از قرآن 
کریم، الزمه بی اثر شدن توطئه های دشمنان را 
صبر و تقوا برشمردند و افزودند: انقالب اسالمی، 
ریشه دار و آینده دار است و دستیابی به آرمان های 

بلند آن، به صبر و استقامت نیاز دارد. 
ایشان همچنین گفتند: تقوا به معنای مراقبت 
از خ��ود در مقاب��ل دش��من اس��ت و الزمه این 
مراقبت، هوش��یاری در برابر حیله های دشمن و 
اعتماد نکردن به او، تدبیر و عقالنیت و پرهیز از 

سهل انگاری و سستی است. 
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای تأکی��د کردند: 
اگر همه مردم و جوانان و همچنین مس��ئوالن 
سیاسی، اقتصادی و امنیتی و نظامی، این صبر و 
تقوا را به کار ببندند، به توفیق الهی، هیچ ضربه و 

صدمه ای وارد نخواهد شد. 
رهبر انقالب اس��المی همچنی��ن به موضوع 
مؤلفه های قدرت نظام اس��المی اشاره کردند و 
با یادآوری س��لطه انگلیس و آمریکا بر ایران در 
طول ۵۷سال حکومت پهلوی، گفتند: با پیروزی 
انقالب اسالمی، غل و زنجیر از دست و پای مردم 
باز و طعم واقعی استقالل و آزادی چشیده شد. 

ایش��ان یک��ی دیگ��ر از عناصر ق��درت نظام 
جمهوری اس��المی را »اعتماد به نفس ملی« و 
»تأثیرگذاری مردم در همه امور کشور« دانستند 
و افزودند: این اعتماد به نفس ملی همراه با ایمان 

بود، ایمانی که همچون روحی در کالبد حرکت 
عمومی کشور زمینه ساز زنده شدن، امید و ایثار 
و فداکاری در جامعه شد که نمونه های فراوانی از 

آن را در دوران دفاع مقدس شاهد بودیم. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، جرأت اقدام را از دیگر 
ثمرات ایمان و اعتماد به نفس ملی برشمردند و 
خاطرنشان کردند: با این روحیه و جرأت، سپاه، 
جهاد سازندگی، بسیج و حرکت های عمومی در 
کشور شکل گرفت و نیروهای مسلح جان تازه ای 
گرفتند و مجموعه های خدماتی و س��ازندگی و 

حرکت های پر افتخار علمی ایجاد شد. 
رهبر انقالب اسالمی، اقتدار واقعی را جوشنده 
از درون ملت و بر پایه استقالل و آزادی دانستند 
و افزودند: این اقتدار نیست که برخی به بیگانگان 
پول بدهند و از آنها س��الح بخرند و انبار کنند، 
اما حتی نتوانند از آن س��الح ها استفاده کنند یا 
از آن طرف دنیا بیایند در کش��وری پایگاه بزنند 
و خون ملت آن را بمکند تا اقتدار یک خاندان را 
حفظ کنند؛ اینها نمونه های حماقت و ذلت است 
نه اقتدار.  ایش��ان با تأکید ب��ر اینکه ملت ایران 
بای��د ضمن حفظ و تقوی��ت عناصر قدرت خود 
از آنها اس��تفاده بهنگام کند، خاطرنشان کردند: 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی یکی از مؤلفه های 
قدرت است که باید از نظر کیفی، روزبه روز اعتال 

یابد و از ظرفیت های فراوان آن استفاده شود. 
رهبر انقالب اسالمی گفتند: برخی می گویند 
چرا در توصیف قدرت ملت ایران مبالغه می کنید، 
در پاسخ باید گفت، این، مبالغه نیست بلکه عین 
واقعیت است.  حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: 
بزرگ تری��ن دلیل برای اقتدار مل��ت ایران، این 
اس��ت که یک��ی از س��فاک ترین و بی رحم ترین 
قدرت های دنیا یعنی آمریکا، در 40 سال گذشته 
از هیچ تالش و شرارتی برای مقابله با ملت ایران 
فروگذاری نکرده، اما نتوانسته غلطی بکند و در 

مقابل، ملت ایران پیشرفته تر شده است. 
ایشان با تأکید بر اینکه عالوه بر دشمن خارجی، 
دشمنان داخلی هم در طول این سال ها مشغول 
تحرک و توطئه بودند، گفتند: از ابتدای پیروزی 
انقالب اس��المی، س��ه جریان معارض در داخل 
کشور وجود داشتند؛ »جریان به اصطالح لیبرال 
که دلبسته آمریکا و غرب بود«، »کمونیست های 
اسلحه به دستی که از هیچ اقدامی ابا نداشتند« 
و »منافقین، با ظاهر اسالمی و با باطنی خبیث و 
کفرآمیز و بی هویت« که حتی حاضر به همراهی 
با صدام بدنام نیز شدند و اکنون هم مشغول ارائه 
خدمات جاسوسی و خبرچینی برای دولت هایی 

امثال فرانسه و انگلیس و آمریکا هستند. 

رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه هر سه 
جریان، مغلوب و منکوب انقالب اسالمی شدند، 
افزودند: البته یک جریان تحجر و ارتجاع داخلی 
هم بود که آنها قابل ذکر نیس��تند و ملت از آنها 

عبور کرد. 
ایشان، دلیل دیگر بر قدرت و اقتدار ملت ایران 
را تشکیل ائتالف های منطقه ای از جانب آمریکا 
برای مقابله با نظام جمهوری اس��المی دانستند 
و افزودند: اگر آمریکا می توانس��ت به تنهایی به 
اهداف خود برس��د، نیازی به تش��کیل ائتالف با 

کشورهای روسیاه و مرتجع منطقه نداشت. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: به 
دلیل قدرت و پیشرفت نظام جمهوری اسالمی، 
دش��منی آمریکا بیشتر شده است و البته نفرت 
ملت ایران هم از آمریکا، روزبه روز بیش��تر شده 
اس��ت.  رهبر انقالب س��پس به طراحی دشمن 
در شرایط کنونی اش��اره کردند و گفتند: برنامه 
دش��من، ایجاد ش��کاف و جدایی می��ان نظام و 
مردم اس��ت و این طراحی نشان دهنده حماقت 
آنها است، زیرا نمی دانند نظام جمهوری اسالمی، 
چیزی جز ملت ایران نیست و این دو جدا شدنی 

نیستند. 
ایشان با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران 
یک نظام متکی بر آحاد مردم و ایمان و محبت و 
عواطف آنان است، به شکست تالش های رؤسای 
جمه��ور قبلی آمریکا برای مقابل��ه با جمهوری 
اسالمی اشاره کردند و افزودند: هدف از فشارهای 
اقتصادی کنونی، به ستوه آوردن مردم است اما 
به حول ق��وه الهی، ما پیوندم��ان را روزبه روز با 
م��ردم بیش��تر خواهیم کرد و با حفظ انس��جام 
دشمن ش��کن خود، جوانان مؤم��ن و پرانگیزه و 

اهل اقدام را تقویت خواهیم کرد. 
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای خطاب به نس��ل 
جوان و غیور کش��ور گفتند: دشمن با استقالل 
و عزت و پیشرفت و حضور شما در میدان علم و 

سیاست و اعتالی کشور مخالف است. 
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه دشمن 
تا آنجایی که بتواند به موذی گری های خود ادامه 
خواهد داد، خاطرنش��ان کردند: اگر مسیر صبر 
و تقوای همراه با هوش��یاری و تدبیر و انس��جام 
ملی با قدرت ادامه پیدا کند، یقین داشته باشید 

موذی گری ها به نتیجه نخواهد رسید. 
ایشان با اشاره به تجویز برخی ها برای تسلیم 
شدن مقابل دشمن، افزودند: هزینه تسلیم شدن 
به مراتب بیش��تر از هزینه مقاومت و ایستادگی 
است و فایده و دس��تاوردهای ایستادگی صدها 

برابر بیشتر از هزینه های تسلیم شدن است. 

رهبر معظم انقالب اسالمی در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین )ع(: 

در مقابل برنامه دشمن روزبه روز پیوند با مردم را تقویت می کنیم



در حال��ی ای��ن روزه��ا قیمت های عجی��ب و غریب از س��وی برخی 
عرضه کنندگان کاال و خدمات ارائه می ش��ود که فعاالن اقتصادی عنوان 
می کنند بسیاری از افزایش قیمت ها در بازار علت اقتصادی ندارد، بلکه 
عامل اصلی این گرانی ها ناش��ی از تبلیغات روانی و ش��ایعات است؛ در 

واقع، کاسبان قبل از تحریم به دنبال سودآوری هستند. 
 ب��ه گ��زارش خبرآنالی��ن، تازه ترین گ��زارش بانک مرک��زی از تورم
9.4 درصدی خردادماه امس��ال حکایت دارد و بنا به این آمار، نرخ تورم 
همچنان در محدوده تک رقمی قرار دارد؛ اگرچه شاخص بهای کاالها و 
خدمات مصرفی تحت تأثیر التهاب های اخیر ارزی، افزایش 4.3درصدی 
را در خردادماه امس��ال در مقایس��ه با ماه قبل تجربه کرده است. اما در 
حالی نرخ تورم رسمی تک رقمی اعالم می شود که شهروندان با مقایسه 
قیمت هایی که در بازار وجود دارد با گذش��ته، این نرخ تورم را در تضاد 

با افزایش قیمت کاالهایی می دانند که روزانه با آن سر و کار دارند. 
در حال حاضر قیمت بس��یاری از کاالها افزایش یافته است و هفته ای 
نیس��ت که با ب��اال رفتن ش��گفت آور قیمت کاالیی روبه رو نش��ویم؛ هر 
فروش��نده ای نیز دلیل افزایش قیمت کااله��ا را افزایش نرخ ارز مطرح 
می کند و این در حالی اس��ت که برخی گزارش ها نشان می دهد کاالیی 
که در بازار با قیمت دالر غیررس��می به ف��روش می رود، با دالر 4200 
تومانی تأمین شده است. این موضوع در مورد گوشی تلفن  همراه دیده 
ش��د که در نهایت وزیر ارتباطات و فناوری اطالع��ات را ناچار به اعالم 
اس��امی ش��رکت هایی کرد که با دالر 4200 تومانی گوشی تلفن همراه 

وارد کرده اند. 
به گفته سیدمحمود نواب، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، دس��تور رئیس جمهور است که اعالم شود چه کسانی 

چه مقدار کاال با ارز رسمی وارد کشور کرده اند. 
وی تأکید کرد: به زودی فهرس��ت تمامی کاال هایی که با ارز 3۸00 یا 
4200 تومانی وارد کش��ور شده اند، اعالم می شود. به همه واردکنندگان 

نی��ز اعالم کرده ایم ک��ه با خوداظهاری قیم��ت کاال را بر مبنای ضوابط 
عمومی قیمت گذاری کنند و در س��امانه ۱24 سازمان حمایت فهرست 
این کاال ها را اعالم می کنیم. از این طرف هم از بانک مرکزی خواسته ایم 
تا در کوتاه ترین زمان، لیست کاال های وارداتی با ارز رسمی را به ما اعالم 
کن��د و بانک مرکزی هم ق��ول داده تا رمز عبور را ب��ه ما بدهد و ما به 

صورت آنالین به این اطالعات دست یابیم. 
گرانی ها در بازار علت اقتصادی ندارد

اما این روزها گرانی های بی ضابطه، صدای رئیس اتاق اصناف ایران را 
هم درآورد و وی در تازه ترین اظهارنظر تأکید کرد: بس��یاری از افزایش 
قیمت ه��ا در بازار علت اقتصادی ندارد، بلک��ه عامل اصلی این گرانی ها 
ناشی از تبلیغات روانی و شایعات است. به گفته علی فاضلی، نوسان نرخ 
ارز در مقاطع مختلف منجر به افزایش قیمت ها می شود و شکی در این 
قضیه نیس��ت، اما کاالهای راهبردی، سبد خانوار و مواد اولیه به انضمام 
ملحقات و ملزمات با نرخ ارز رس��می 4200 تومانی خریداری می شود، 

بنابراین نباید شاهد افزایش قیمت در این نوع کاالها بود. 
وی متذکر ش��د: نرخ کاالهای اساس��ی بدون تغییر باق��ی مانده، اما 
گروه��ی قیمت برخی کاالها و خدمات را بدون تأیید نظر دس��تگاه های 
کنترلی و نظارتی افزایش داده اند که بدون شک قاطعانه با آنان برخورد 
خواهد ش��د.  حس��ن یونس س��ینکی، معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت نی��ز در واکنش به افزای��ش قیمت های اخیر 
عنوان کرد: س��ه میلیون واحد صنفی در کش��ور وج��ود دارد، اما برای 
مقابله با گرانی های اخیر ظرفیت های این بخش به درس��تی مورد توجه 

و استفاده قرار نگرفت. 
وی با ذکر این نکته که نرخ ارز به 4200 تومان کاهش یافت، تصریح 
کرد: در یک ماه اخیر ش��اهد بودیم ک��ه به رغم وجود اجناس مورد نیاز 

مردم، برخی از عرضه آنها جلوگیری می کردند. 
آن ط��ور ک��ه از تحلیل ه��ا برمی آید، عده ای س��وداگر با اس��تفاده از 

فرصت هایی که پیش آمده، اقدام به احتکار و خودداری از فروش کاالها 
و در نتیجه گران فروش��ی کرده اند. برخی فعاالن اقتصادی، نام این گروه 

را کاسبان قبل از تحریم گذاشته اند. 
تورم و گرانی چه تفاوتی با هم دارند؟ 

تورم و گرانی چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ تحلیل ها حاکی از آن است 
که تورم از مقایس��ه س��طح قیمت های جاری با قیمت های سال قبل یا 
سال پایه به دس��ت می آید، درحالی که گرانی از مقایسه سطح قیمت ها 
با سطح درآمد به دست می آید. به عبارتی، قدرت خرید مردم در سطح 
پایی��ن قرار می گیرد و امکان دارد اصاًل اجناس گران نش��ود، ولی مردم 

قدرت خرید نداشته باشند. 
محمود جامس��از، اقتصاددان در این خصوص می گوید: گرانی به رشد 
عرضه و سیاس��ت هایی که طرف عرضه اس��ت، مربوط می شود و گران 
بودن تولید و باال بودن قیمت تمام شده اجناس یکی از علل اصلی گرانی 

است که خود باعث پایین آمدن قدرت خرید مصرف کننده می شود. 
وی متذکر می ش��ود: گران فروش��ی اصوالً به آش��فته بازار تورم دامن 
می زند، چون تورمی که اعالم می شود درحقیقت تورمی نیست که مردم 

احساس می کنند و با سبد معیشتی مردم منطبق نیست. 
جامس��از عنوان می کند: تورم در س��بد معیشتی بس��یار باالتر است، 
ضم��ن اینکه قدرت خرید مردم هم به علت کاهش ارزش ریال بس��یار 
کم ش��ده و یک عده هم در این میان گرانفروش��ی کرده و فرصت طلبی 
می کنند و با باال رفتن قیمت دالر، س��رخود قیمت های خود را افزایش 
می دهند، اجناس خود را در انبار احتکار می کنند که با قیمت بیشتری 
بفروش��ند و هم��ه اینها بر َآش��فته بازار گرانی اثر می گ��ذارد و درنتیجه 
کاالی��ی که در بازار به ف��روش می رود گاه تا دو براب��ر و نیم قیمت در 
کارخانه اس��ت. همه اینها به تورم مربوط نیس��ت، بلکه مربوط به رفتار 

توزیع کننده هاست. 

ریشه عدم همخوانی تورم و گرانی ها در بازار

یک��ی از میراث دولت های نهم و ده��م برای دولت یازدهم و دوازدهم 
ک��ه هنوز هم پابرجاس��ت بدهی های دولت به بانک ه��ا، بانک مرکزی و 
پیمانکاران اس��ت؛ بدهی که اکنون براس��اس بن��د »و« تبصره ۵ قانون 

بودجه سال 9۷ بیشتر هم می شود. 
 دولت یازدهم در نخستین ماه های فعالیتش گزارشی را ارائه کرد که 
براس��اس آن بدهی دولت و شرکت های دولتی ۱۵0 هزار میلیارد تومان 
اعالم شده بود. علی طیب نیا، وزیر وقت اقتصاد در سال 9۵ از این گفت 
ک��ه در آن زمان نگران بوده مبادا ع��دد بدهی دولت را زیاد اعالم کرده 
باش��ند اما بعدها می فهمند که چاه بدهی های دولت از این هم عمیق تر 
است و حرف از ۵۵0 هزار میلیارد تومان به میان آمد. بانک مرکزی در 
س��ال 9۵ در گزارشی اعالم کرد که تنها بدهی بخش دولتی به بانک ها 
۱2۸ ه��زار و 300 میلی��ارد تومان بوده که ۱2۵ ه��زار و 3۸0 میلیارد 
توم��ان آن بدهی دولت و 2620 میلیارد تومان آن بدهی ش��رکت ها و 
موسس��ات دولتی به بانک هاست و به این ترتیب بدهی دولت به بانک ها 

در آن سال ۵.۵ درصد کرده است. 
آخرین گ��زارش بانک مرکزی از میزان بدهی ه��ای دولت به بانک ها 
نیز نش��ان می دهد که میزان بدهی دولت در پایان بهمن ماه سال 96 به 

بیش از 2 تریلیون و ۵00 میلیارد ریال رس��یده و در یک س��ال گذشته 
23درصد رش��د کرده اس��ت؛ بدهی که دولت تصمیم گرفته در بودجه 
س��ال 9۷ براس��اس تهاتر به آن رس��یدگی کند؛ تهاتری که هرچند از 
می��زان بدهی دولت ب��ه بانک ها می کاهد اما دول��ت را به بانک مرکزی 

بدهکار تر می کند. 
ب��ه گزارش اتاق تهران، علی اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در 
گفت وگو با رس��انه ها از این خبر داده که بر اس��اس بند ۵ بودجه س��ال 
جاری آیین نامه ای تهیه ش��ده که پس از تأیید دولت برای اجرا به بانک 
مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی ابالغ می شود. 
قائم مقام بانک مرکزی از این گفت که در این بانک سناریوهای مختلفی 
برای اجرای فرآیند تس��ویه بدهی ها در حال تدوین اس��ت که در هفته 
آین��ده از نظر مقررات و روش کار نهایی می ش��ود. هر چند کمیجانی از 
تالش بانک مرکزی برای تس��ویه هر چه بیشتر بدهی ها از طریق تهاتر 
بین بانکی و اس��تفاده حداکثری از ظرفیت ه��ای قانون گفته، اما به این 
ترتی��ب دولت به بانک مرکزی بدهکار تر می ش��ود و این یعنی پرداخت 
بدهی بانک مرکزی در دوره طوالنی تر و البته بی انضباطی مالی بیشتر. 
کمیجانی در این باره گفت: بر اس��اس ای��ن مصوبه ۱00هزار میلیارد 

تومان از بدهی بانک ها به بانک مرکزی کاس��ته و به عنوان بدهی دولت 
به بان��ک مرکزی منظور می ش��ود، چراکه بانک ها به هم��ان میزان در 
مجموع از دولت طلب دارند و به همان میزان به بانک مرکزی بدهکارند، 
ام��ا م��ا در بانک مرکزی از این اتفاق خوش��حال نخواهیم بود. تس��ویه 
بده��ی بانک ها به بانک مرکزی به تدری��ج امکان پذیر بود، اما وقتی این 
بدهی ه��ا ب��ه عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور ش��ود در دوره 
بلندمدت تری قابل تس��ویه اس��ت، از طرف دیگر از لحاظ انضباط مالی 
مطلوب نیس��ت ولی در شرایط فعلی به دلیل مشکالت اقتصادی و مالی 

این سیاست قابل توجیه است. 
گفتن��ی اس��ت در بودجه س��ال 9۷، ۱۱0هزار میلی��ارد تومان برای 
پرداخ��ت بدهی های دولت در نظر گرفته ش��ده که به گفته رئیس اتاق 
ته��ران ۵0 ه��زار میلیارد آن به بدهی بخش خصوص��ی اختصاص دارد؛ 
بدهی که وصول آن با توجه به ش��رایط اقتصادی که بخش خصوصی از 
سر گذارنده راهگشاست. گذشته از این، پرداخت بدهی دولت به بانک ها 
با توجه به فش��ار آنها بر فعاالن بخش  خصوصی که به دلیل مش��کالت 
ریز و درشت اقتصادی در بخش تولید و صنعت در آستانه تعطیلی قرار 

گرفته اند، گامی مثبت است. 

دولت بدهکارتر می شود

اجرای تهاتر بین بانکی در آینده نزدیک

یادداشت

قیمت و قاچاق

اگ��ر بخواهیم در مورد قاچ��اق کاال و ارز صحبت کنیم، باید ابتدا 
توجه کنیم در شرایطی که قیمت ارز آزاد دو برابر قیمت رسمی آن 
اس��ت، با هیچ مکانیزمی نمی توان جلوی قاچاق کاال و ارز را گرفت. 
همچنان که وقتی قیمت خرید تضمینی گندم داخل کش��ور گران 
بود از خارج به کش��ور گندم قاچاق می شد و وقتی بنزین ارزان بود 
از داخ��ل به بیرون قاچاق می ش��د. به عب��ارت دیگر بنزین و گندم 
نماد دو کاالیی اس��ت که قیمت و هزین��ه انتقال آنها تعیین کننده 
این اس��ت که قاچاق بش��وند یا نش��وند.  نکته مهم این اس��ت که 
همواره دالالن و س��وداگران هر ریس��کی را انج��ام می دهند که به 
س��ودهای کالن و افس��انه ای برس��ند. بنابراین از آنجا که به دلیل 
مابه التف��اوت نرخ ارز منافع فراوانی وجود دارد احتمال انجام قاچاق 
وجود دارد و این کار در س��نوات گذشته هم انجام شده است. البته 
ای��ن موضوع در حالی رخ داده که دولت و دس��تگاه های اجرایی با 
تمام قوا خواهان مبارزه با این پدیده شوم بوده و هستند و اقدامات 
قاب��ل توجه��ی را هم انجام داده و می دهند، اما متأس��فانه به دلیل 
موانعی که وجود دارد، تاکنون ریشه قاچاق خشکانده نشده است. 

اما راهکار بسیار ساده است و هر گاه قیمت ها واقعی شود طبیعتا 
حاش��یه س��ود قاچاق کاال و ارز به حداقل ممکن می رسد. البته تا 
زمانی که بین قیمت ارز رسمی و آزاد تفاوت خیلی معناداری وجود 
دارد انگیزه های قاچاق کاال افزایش می یابد، به خصوص در مرزهای 
کش��ور که نرخ بیکاری هم بسیار باالتر است و شغل های پایدار در 
حداقل ممکن اس��ت، همچنان باید انتظار داشته باشیم که قاچاق 

کاال و ارز انجام شود و راهکار آن واقعی کردن قیمت هاست. 
دولت روحانی از س��ال 92، دو اقدام اساس��ی انجام داد. از زمانی که 
دولت یازدهم اس��تقرار پیدا کرد یک اس��تراتژی مهم را تعیین کرد و 
آن کم کردن نرخ تورم بود و موفق هم شد. همچنین استراتژی دیگر 
دولت ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بود که در آن هم 
موفق شد. البته اقدامی که دولت باید انجام می داد و این فرصت را در 
س��ال های 93 و 94 و حتی 9۵ داشت یکسان سازی نرخ ارز بود، ولی 
دولت یکسان س��ازی ارز را به یک دلیل س��اده انجام نداد که آن دلیل 
س��اده، نگرانی از افزایش نرخ تورم ب��ود. در واقع دولت نگران این بود 
که نرخ تورمی که در دو س��ال ابتدای دولت یازدهم یک رقمی ش��ده 
بود، دوباره دو رقمی ش��ود.  اما اگر یکسان س��ازی نرخ ارز در سال 9۵ 
یا حتی 96 انجام می شد، در حال حاضر شاهد افزایش دو برابری نرخ 
ارز در بازار نبودیم و به این ترتیب دس��تاوردهای درخش��ان دولت در 
دستیابی به تورم یک رقمی، کنترل موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز 
و کنترل حجم نقدینگی تحت الش��عاع قرار نمی گرفت و برخی افراد و 
رسانه ها نمی توانستند به دولت بابت این موضوعات حمله کنند. البته 
هیچ شکی وجود ندارد که دولت هیچ تعمدی در این موضوع نداشته و 

بنا به دالیلی که ذکر شد، آن را انجام نداد. 
ش��اید سؤالی که مناسب باشد بپرسیم این است که چرا در اروپا 
و آمری��کا و حت��ی ترکیه به عنوان همس��ایه ما قاچ��اق کاال انجام 
نمی ش��ود و فقط قاچاق مواد مخدر انجام می ش��ود ولی هیچ وقت 
ارز و لوازم خانگی و موبایل و بنزین قاچاق نمی ش��ود، اما در کشور 
ما قاچاق انواع و اقس��ام کاالها از لوازم آرایش��ی گرفته تا کاالهای 
صنعتی انجام می ش��ود؟ پاس��خ واضح و روشن است؛ به دلیل سود 
اقتص��ادی کالن. زمانی که تفاوت قیمت یک کاالی قاچاق با کاالیی 
که به صورت قانونی وارد می ش��ود، دو تا س��ه برابر اس��ت، نتیجه 
همین می شود که قاچاق انواع و اقسام کاال و ارز انجام می شود زیرا 
س��ود باالیی دارد.  علم اقتصاد راهکار را مش��خص کرده و آن هم 
واقعی کردن قیمت ها اس��ت. در اقتصاد اگر قیمت ها واقعی نباشد، 
قاچاق کاال و ارز تداوم پیدا می کند و این در حالی اس��ت که دولت 
می توان��د قیمت ها را واقعی کند، چراکه تعداد دالل ها زیاد نیس��ت 
و ش��اید دو سه هزار نفر باش��ند، بنابراین می توان سر و سامانی به 

قاچاق کاال و ارز داد. 

افزایش نرخ سود بانکی راه خوبی برای جذب 
نقدینگی است؟ 

بعض��ی خبره��ا می گوید افزایش نرخ س��ود بانکی ب��ا هدف جذب 
نقدینگی مورد توجه دولت قرار گرفته اس��ت. این در حالی اس��ت که 
تجربه افزایش نرخ س��ود برای س��پرده ها در بهمن و اس��فندماه سال 
گذش��ته تکرار شده و عالوه بر اینکه تأثیری بر رشد نقدینگی نداشته 
هزینه بانکی را هم افزایش داده است. شاید صورت مسئله افزایش نرخ 
سود بانکی برای جذب هرچه بیشتر نقدینگی سرگردان جذابیت داشته 
باشد اما باید به تکه های دیگر پازل توجه کرد، چراکه مسائل دیگری در 
اقتصاد رخ داده که می تواند اثرگذاری سیاست افزایش نرخ سود بانکی 
را خنثی کند. از جمله آن، دسترسی بازرگانان و مردم به ارز مورد نیاز 
است و چگونگی اقداماتی که در سایر بخش های برای تأمین مالی رخ 
می ده��د و البته روندهایی که در بازار مس��کن و ان��واع کاال می گذارد 
هم مؤثر است؛ رخدادهای مرتبط با فضای کسب وکار نیز می تواند اثر 
افزایش نرخ سود را خنثی کرده یا حتی اثر معکوس آن را نمایان کند. 
نکته دیگر اینکه رشد نقدینگی ناشی از افزایش نرخ سود با مکانیزم 
خلق پولی که در بانک ها اتفاق می افتد، به هم پیوسته است. خلق پول 
از سوی بانک ها در تغییر قیمت بازارهای مختلف اثرگذار است و حتی 
بازار تسهیالت بانکی هم با باال بردن نرخ سود بانکی متالطم می شود. 
افزایش نرخ سود بانکی معوقات بانکی را هم بیشتر می کند و پیامدهایی 

دارد که باید پیش از اجرای آن مورد توجه قرار بگیرد. 
تصمیم بانک مرکزی و ابالغ آن به ش��ورای پول و اعتبار درباره نرخ 
س��ود بانکی بسیار سنجیده است. ش��ورای پول و اعتبار باید اطالعات 
کل بازارها در اقتصاد کشور را دریافت کرده و آن را رصد کند و برآیند 
این مطالعه در تعیین نرخ سود جدید بانکی نقش اصلی را ایفا می کند 
و ش��ورا برحسب این برآیند است که تصمیم می گیرد نرخ سود بانکی 

بیشتر شود یا نه. 
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 »در دو روز آینده بس��ته حمایتی از ایران، در راس��تای اجرای برنامه 
جامع اقدام مش��ترک، تسلیم مقامات ایرانی خواهد شد«؛ این را فدریکا 
موگرینی، مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه نشست دو 
روزه س��ران اتحادیه اروپا در بروکسل گفته است. این بسته حمایتی با 
رأی مثبت 2۸عضو، یعنی همه اعضای اتحادیه اروپا به تصویب رس��یده 

است. 
به گفته موگرینی، نماینده بلغارس��تان تنها مخالف جلسه بود، اما در 
نهایت او هم به این بس��ته رأی مثبت داد، اما در عین حال، بلغارستان 
تنها مخالف این بس��ته نبود. قبل از آن، اوایل خردادماه، لهس��تان هم 
ب��ا همراهی اتحادیه اروپا با برجام ی��ا موضع گیری اتحادیه علیه آمریکا 
مخال��ف بود. البته این اظهارنظر هم زمان بود با دیدار مایک پمپئو، وزیر 
خارج��ه آمری��کا با همتای لهس��تانی اش.  »جاکی��چ کژاپوتوویژ«، وزیر 
خارجه لهس��تان، در گفت وگو با خبرگزاری رویترز، گفته بود: »اتحادیه 
اروپ��ا درب��اره رویک��رد آمریکا در قب��ال توافق هس��ته ای باید همراهی 
بیش��تری داش��ته باش��د و نگرانی های واش��نگتن را در نظر بگیرد. »به 
گفته وزیر خارجه لهس��تان تهران در حال فشار بر اروپاست تا یک سری 
اقدامات اقتصادی را برای جبران خروج آمریکا از توافق هس��ته ای اتخاذ 
کن��د، اما اتحادیه اروپا توجه بیش��تری به نگرانی های امنیتی آمریکا در 
رابطه با خروج واشنگتن از توافق هسته ای 20۱۵ با ایران داشته باشد.« 
وزیر خارجه لهستان با اشاره به شرکت های اروپایی که در ایران تجارت 
می کنند، گفته: »لهستان بر این باور است که ظاهرا مالحظات اقتصادی 
در رایزنی ه��ای اتحادیه اروپا اولوی��ت دارد. در جریان این رایزنی ها )در 
اتحادیه اروپا( ما روی لزوم بررسی انگیزه های آمریکا و همراهی بیشتر با 
آنها تأکید خواهیم کرد.« اما درنهایت از اتحادیه اروپا صدای واحدی به 
گوش رسید و نتیجه آن تصویب بسته حمایتی با همراهی همه اعضای 

این اتحادیه است. 
تروئیکا پیش قدم است

فرانسه، انگلس��تان و آلمان تدوین کنندگان اصلی این بسته حمایتی 
هستند. گفته می شود بر این اس��اس بانک سرمایه گذاری اروپا ملزم به 

حمایت از ایران شده است. هم زمان با خروج آمریکا از برجام، حتی قبل 
از آن، ترزا می، نخس��ت وزیر انگلس��تان، امانوئل مکرون، رئیس جمهور 
فرانس��ه و آنگال مرکل، صدراعظم آلمان در سفر به واشنگتن و دیدار با 
دونالد ترامپ به حمایت از برجام تأکید کرده  بودند. اما درنهایت ترامپ 
تصمیم خود را در هجدهم اردیبهش��ت ماه اع��الم کرد: خروج آمریکا از 

برجام. 
تقابل اروپا و آمریکا

ترام��پ بالفاصل��ه پ��س از 
اعالم خ��روج از توافق، فرمان 
تحریم ه��ای  بازگردان��دن 
هس��ته ای ای��ران را امضا کرد. 
از اع��الم نظر  دقایق��ی بع��د 
موگرین��ی  فدری��کا  ترام��پ، 
در نشس��ت خب��ری کوت��اه و 
صری��ح تأکید ک��رد که درباره 
بازگردان��دن تحریم ها نگرانیم 
و ب��دون آنکه آمری��کا یا ایران 
را خط��اب قرار ده��د، توصیه 
تعهدات ش��ان  ب��ه  ت��ا  ک��رد 
متعهد بمانند، ام��ا در تهران، 
حس��ن روحانی از ادامه یافتن 
برجام ب��دون آمریکا و فرصت 
چندهفت��ه ای ب��رای بررس��ی 
وضعی��ت خب��ر داد. اما دونالد 

تاس��ک، رئیس شورای اروپا هم پس از اعالم تصمیم ترامپ برای خروج 
از برجام، با انتش��ار پیامی در صفحه توییتر خود نوشت: »سیاست های 
رئیس جمه��ور ترام��پ در قب��ال توافق هس��ته ای با ای��ران و تجارت با 

رویکردی واحد از سوی اروپا مواجه خواهد شد.«
۱0 روز پ��س از اعالم تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره خروج 

از برجام، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اعالم کرد این اتحادیه برای 
محافظ��ت از ش��رکت های اروپایی در برابر تحریم ه��ای آمریکا علیه 
ایران قرار اس��ت مقررات بازدارنده را به اجرا درآورد. اما همان زمان 
خبرهایی مبنی بر خروج برخی از ش��رکت های بزرگ و چندملیتی 
اروپای��ی از ایران ب��ه گوش می رس��ید؛ خروج ش��رکت های بزرگی 
چ��ون توتال، ان��ی، زیمنس، 
ایرب��اس، دنیل��ی، مرس��ک، 
از   .  . و.  آلیانت��س  س��اگا، 
ای��ران خبرهای��ی نومیدان��ه 
اس��ت که ق��درت آمریکا را 
تالش های  خنثی ک��ردن  در 
سیاسی اروپا به رخ می کشد. 
در ای��ن زم��ان »ژان کل��ود 
یونک��ر«، رئی��س کمیس��یون 
اتحادی��ه اروپ��ا، اع��الم ک��رد 
ک��ه ای��ن اتحادیه قص��د دارد 
مقرراتی مش��ابه قانون ۱996 
را اجرای��ی کن��د ک��ه مانع از 
همکاری ش��رکت های اروپایی 
ب��ا تحریم هایی که آمریکا قرار 
اس��ت علیه ای��ران وضع کند، 
شود. یونکر گفت: »ما به عنوان 
وظیف��ه  اروپ��ا  کمیس��یون 
داریم از ش��رکت های اروپایی 
محافظت کنیم. اکنون الزم اس��ت که دس��ت به اقدام بزنیم و به همین 
دلیل اس��ت که فرآیند فعال س��ازی »مقررات بازدارنده ۱996« را آغاز 

می کنیم.«
 درنهای��ت اتحادی��ه اروپا این قانون را به روزرس��انی و ابالغ کرد، ولی 
ش��اید این اقدام هم نتوانست جلوی خروج شرکت های بزرگ اروپایی را 

از ایران بگیرد. تا اینکه چند روز بعد، هلگا اش��مید در دیدار با علی اکبر 
صالحی از برنامه ۱00 شرکت اروپایی برای سرمایه گذاری در ایران خبر 
داد. او این نکته را در قالب »گفتمان سیاس��ی صنایع« که دربرگیرنده 
مذاکرات تجاری ش��رکت های کوچک و متوسط در سطح اتحادیه اروپا 

با ایران است، عنوان کرد. 
ایران چه می گوید؟ 

ای��ران بارها اع��الم کرده که آینده ماندن یا خ��روج ایران از برجام به 
نتیجه این بس��ته حمایتی بس��تگی دارد. چند روز قبل عباس عراقچی، 
معاون سیاسی وزیر خارجه ایران گفته است: »برجام در آی سی یو است 
چراکه مهم ترین نقطه تعادل خود را از دست داده است. نقطه تعادل آن 
خروج آمریکا از برجام است. حال اگر اروپا و دیگر امضاکنندگان برجام 
می خواهند این توافق هس��ته ای را حفظ کنند باید فداکاری بیش��تری 
کنند و خصوصا عدم حضور آمریکا و تحریم های دوباره این کشور علیه 

ایران را جبران کنند.«
عراقچی معتقد اس��ت: »برجام و تحریم ها هیچ گاه نمی توانند کنار هم 
بنش��ینند.« او می گوید: »اغلب مردم ایران امروز به اروپا هم اطمینانی 
ندارند و اروپا برای کس��ب اطمینان این مردم باید تالش کند. ایرانی ها 
می گوین��د خروج آمری��کا از برجام تنها بازی پلی��س بد و پلیس خوب 

است. نقش پلیس خوب را اروپا بازی می کند.«
به گفته عراقچی مهم ترین خواس��ته ایران از اتحادیه اروپا این اس��ت: 
»آنچه برای ما اهمیت دارد اجرای کامل و تمام عیار برجام است. برای ما 
اهمیتی ندارد چگونه اروپا قصد دارد برجام را حفظ و تحریم های آمریکا 
را دور بزند. آنچه برای ما اهمیت دارد حضور و ماندگاری ش��رکت های 
اروپایی در ایران است. آنچه برای ما اهمیت دارد فروش نفت خام است. 
م��ا می خواهیم که پول ها به راحتی به حس��اب ما واریز ش��ود. باید یک 
ارتباط بین بانکی بین ما و اروپا باشد. این موضوع با اروپایی هاست تا راه 

اصلی را پیدا کنند.«
ح��اال ایران در انتظار بس��ته ای اس��ت که برای برجام سرنوشت س��از 

خواهد بود؛ بسته ای که در دو روز آینده رونمایی خواهد شد. 

موگرینی از تصویب بسته حمایتی ایران از سوی اتحادیه اروپا خبر داد

بسته اروپایی برجام در راه ایران
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بدون FATF چه اتفاقی برای اقتصاد کشور 
می افتد؟

مهم ترین مش��کل اقتصادی کش��ور ناکارآمدی سیستم بانکی در اثر 
تحریم های بین المللی در حوزه فعالیت های هس��ته ای از طرف مجامع 
اروپایی و آمریکا بوده اس��ت. دولت یازدهم تمامی تالش خود را جهت 
ایجاد یک تفاهم مشترک درخصوص انرژی هسته ای انجام داد و موفق 
ب��ه امضای توافقنامه برنامه جامع اقدام مش��ترک یا همان برجام ش��د. 
تالش های زی��ادی صورت گرفت تا موانع و مش��کالت از طریق تعامل 
با عوامل ایجاد این موانع برطرف ش��ود؛ تا اینکه با برجام س��ایه این نوع 
تحریم ها از س��ر بانک های کشور برداشته ش��د. این توافق با هدف رفع 
تحریم های بین المللی و بازیابی روابط با س��ایر کشورها منعقد شد، اما 
آنگونه که انتظار می رفت نتوانست خواسته های بخش های مختلف کشور 
را برآورده س��ازد. ادعایی که دولت در دفاع از دس��تاورد خود دارد و آن 
را در گزارش های وزارت امور خارجه منتش��ر می س��ازد، این اس��ت که 
تحریم هایی که از آن یاد می شود عمدتا غیرهسته ای و به دلیل استاندارد 
نبودن سیس��تم بانکی و مالی کش��ور اس��ت و برجام عمدتا در راستای 
رفع تحریم های هسته ای بوده است. سازمان FATF سازمانی غیردولتی 
اس��ت که باهدف مبارزه با پو لشویی توس��ط هفت کشور دارای اقتصاد 
ب��زرگ دنیا به نام گروه G7 تش��کیل و بعد از حوادث تروریس��تی ۱۱ 
س��پتامبر در مسیر تازه مسئله مالی تروریسم قرار گرفت. دولت یازدهم 
نیز در اقدامی بی سابقه در راستای شفافیت مالی اقداماتی را صورت داد 
که درنتیجه آن چهار الیحه راهی مجلس شد. تصویب هر کدام از لوایح 
راه و کورس��وی امیدی را ب��رای ورود ایران به اقتصاد جهانی و مبادالت 
 FATF بانکی بازمی نمود. درواقع برآورده کردن اس��تانداردهای سازمان
می توانست بخش دیگری از مشکالت عملکرد سیستم اقتصادی کشور 
را رفع و گش��ایش هایی را صورت دهد.  روشن است که بالفاصله بعد از 
رفع تحریم های هسته ای قدم بعدی تعامل با FATF بود تا از طریق آن 
سیستم بانکی و مالی کشور مطابق با استانداردهای بین المللی فعالیت 
کنند. اکنون با خروج آمریکا از برجام اقتصاد کشور در وضعیت بحرانی 
قرار گرفته است، به ویژه آنکه تکلیف اروپا برای پایبندبودن به برجام هنوز 
مشخص نیست و این احتمال وجود دارد که آنها منافع خود با آمریکا را 
در ارجحیت قرار دهند، اما باید دید در زمان اجرایی ش��دن تحریم ها، به 
فرض اینکه FATF از تعامل با ایران رضایت کامل داشته باشد و ایران 
را از لیست سیاه خارج کند، آیا بازهم می توان شاهد گشایش در عملکرد 
سیستم اقتصادی کشور باشیم؟  همان طور که اشاره شد باید منتظر شد 
و دید که کشورهای اروپایی، چین و روسیه در حمایت از ایران در برجام 
باقی می مانند یا خیر؟ چراکه در غیر این صورت با بازگش��ت تحریم ها، 
تعامل با FATF عملی نخواهد شد. البته بایستی دیدگاه منطقی به این 
موضوع داش��ت. بازگشت تحریم ها قطعا مانع جدی در مناسبات مالی و 
بانکی کش��ور ایجاد خواهد کرد، اما نمی تواند دلیل شود تا سیستم های 
کشور را براساس استانداردهای FATF ارتقا نداد. حداقل پیامد آن این 
اس��ت که در جوامع بین المللی جایگاه کشور ارتقا خواهد یافت. ناگفته 
نماند پیوستن ایران به این سازمان مخالفان خود را دارد. این گروه معتقد 
هس��تند عضویت در این سازمان باعث افش��ای اطالعات مالی و بانکی 
کشور شده و این می شود پله ای برای اعمال تحریم های بیشتر. یا سیستم 
کشور از منظر مبانی حقوقی نمی تواند به درستی عمل کرده و به اهداف 
خود دست یابد. اتاق ایران نیز به عنوان پارلمان بخش خصوصی و مدافع 
حقوق فعاالن این بخش، باید در جهت بهبود و تحکیم روابط تجاری که 
قطعا به نفع اعضای خود نیز خواهد بود، پا به  پای دولت و مجلس جلو 
می آمد و از طریق مذاکرات و برگزاری جلسات اقدام به چانه زنی در جهت 
بهبود منافع بخش خصوصی و درنهایت منافع کش��ور می شد. مطابق با 
اصل 44 قانون اساسی بخش خصوصی می توانست با فرهنگ سازی این 
موضوع که کارکرد این س��ازمان اصوال بررسی سیاست ها و رویه هاست 
ن��ه جمع آوری اطالعات و داده های تراکنش ها و معامالت افراد نهادهای 
حاکمیتی را متقاعد می کرد. با این وضعیت همچنان سیاس��ت دولت و 
مجلس تصویب این طرح برای تسهیل عملکرد اقتصادی است. از طریق 
تصویب این طرح یکی از قفل های باز نشده ورود سرمایه به کشور باز و 
باعث برقراری روابط ساختارمند با نهادهای موثر بین المللی خواهد شد.

در شرایطی که امروز گریبانگیر کشور شده است بایستی تصمیمات 
هوشمندانه اتخاذ شود تا اعتماد مجامع بین المللی به عملکرد اقتصادی 
جلب شود و این سازمان، ایران را از لیست سیاه پرمخاطره ترین کشور 
در حوزه س��رمایه گذاری خارج س��ازد. الزام بانک ها و موسسات مالی و 
بنگاه های اقتصادی به فعالیت براساس استانداردهای مبارزه با پولشویی 
و تأمین مالی تروریسم درنهایت هم موجب کاهش هزینه های معامالت 
تجاری خواهد ش��د و هم با خارج ش��دن نام ایران از لیس��ت سیاه این 

سازمان، زمینه ورود سرمایه با خطرپذیری پایین فراهم خواهد شد.

چه کسی جانشین رئیس کل بانک مرکزی 
می شود؟

با نزدیک ش��دن به اتمام حکم ریاست کلی ولی اهلل سیف در بانک 
مرکزی، رئیس جمهور تصمیم گرفته جانشین وی را انتخاب کند.

به گزارش تس��نیم، خبرهای رس��یده حکای��ت از آن دارد که در 
جلسه  تیم اقتصادی با رئیس جمهور، درباره جانشین ولی اهلل سیف 
در بانک مرکزی نیز مباحثی مطرح ش��ده اس��ت. رئیس کل بعدی 
بانک مرکزی احتماال یکی از مردان نظام بانکی اس��ت ولی هنوز نام 

وی به صورت رسمی از سوی دولتی ها اعالم نشده است.
گفتنی اس��ت، س��یف زمانی که ریاس��ت بانک مرکزی را برعهده 
گرفت دالر در دامنه قیمتی 3 هزار تومان بود ولی االن قیمت دالر 

در بازار قاچاق بیش از دو برابر افزایش یافته است.
حکم رئیس کلی ولی اهلل سیف در 30 مردادماه 92 و در پنجاه و 
پنجمین جلس��ه مجمع عمومی عادی بانک مرکزی صادر شد و به 
امضای رئیس جمهور رسید. طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، حکم رئیس کل بانک مرکزی پنج ساله است و رئیس جمهور 
در صورت��ی ک��ه از دوره تصدی رئیس کل بیش از یک س��ال باقی 

مانده باشد، می تواند رئیس کل بانک مرکزی را تغییر دهد. 

یادداشت

فرصت امـروز: کارگروه ویژه اقدام مالی در تازه ترین نشس��ت خود 
اعالم کرد که با توجه به تالش های مستمر دولت ایران برای نهایی شدن 
و تصویب متمم های مقابله با پولش��ویی و تامین مالی تروریسم، تعلیق 
اقدام��ات متقابل علیه ایران را ادامه می ده��د. در واقع، FATF ضمن 
ابراز ناامیدی از اینکه ایران برنامه اقدام خود را کامل اجرا نکرده اس��ت، 
ولی با توجه به تداوم تالش ه��ای دولت ایران، تعلیق اقدامات مقابله ای 
خود را تا ماه اکتبر )آبان ماه( تمدید کرد. این در شرایطی بود که دولت 
آمریکا و متحدان آن تالش وافری برای وضع دوباره اقدام های مقابله ای 
به خاط��ر عدم اجرای برنامه اقدام با وجود گذش��ت ش��ش ماه از مهلت 

پایانی برنامه اقدام داشتند.
در بیانیه اف ای تی اف آمده اس��ت: در ژوئن 20۱6 اف ای تی اف از 
تعهد سیاسی سطح باالی ایران برای پرداختن به کاستی های استراتژیک 
مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و دریافت کمک های فنی برای 
اجرای برنامه عملیاتی اس��تقبال کرد. با توجه به تعهد سیاس��ی ایران و 
اجرای اقدامات مربوطه، گروه اقدام ویژه مالی در فوریه امس��ال تصمیم 

گرفت به تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران ادامه دهد.
ایران از نوامبر 20۱۷ س��از و کار اعالم وجه نقد خود را ایجاد کرده است 
و پیش نویس لوایح مربوط به مبارزه با پولش��ویی و تامین مالی تروریسم را 
فراهم کرده است. با این حال برنامه اقدامات ایران در شرایطی منقضی شده 

که بسیاری از اقدامات تکمیلی به پایان نرسیده اند.
اف ای ت��ی اف در ادامه از ایران خواس��ته اس��ت نس��بت به تکمیل 

اقدامات زیر اقدام کند:
۱-مجرمانه ش��ناختن تامین مالی گروه های تروریستی بدون در نظر 

گرفتن استثناهای خاص 
2-شناس��ایی و توقیف دارایی های اف��رادی که مطابق با قطعنامه های 

شورای امنیت سازمان ملل به عنوان تروریست شناخته شده اند

3-اطمینان از وجود رهنمودهای مناسب و قابل اجرا برای مشتریان 
4- اطمین��ان از وج��ود نهاده��ای اطالعات مالی مس��تقل و الزام به 

گزارش تراکنش های مشکوک 
۵- شفاف س��ازی درخص��وص نح��وه شناس��ایی و تحری��م نهادهای 

ارائه دهنده خدمات انتقال پول که مجوزهای الزم را ندارند 
6- تصویب و اجرای کنوانس��یون های پالرمو و تامین مالی تروریسم و 
شفاف سازی درخصوص ظرفیت طرف ایرانی برای همکاری های حقوقی 

مشترک 
۷- اطمینان از وجود تایید نهادهای مالی و اطالعات سودمند و کامل 

درخصوص مبدا تراکنش ها 
۸- در نظ��ر گرفتن طیف وس��یع تری از مجازات ها برای نقض قوانین 

مبارزه با پولشویی 
9- اطمینان از وجود قوانین و رویه های کافی برای توقیف دارایی های 

مرتبط.
اف ای تی اف در ادامه با ابراز ناخرس��ندی از تکمیل نشدن برنامه های 
م��د نظر ب��رای پرداختن به نواقص پولش��ویی و مقابله ب��ا تامین مالی 
تروریس��م توسط ایران اعالم کرده اس��ت با توجه به تالش های مستمر 
دولت ایران برای نهایی ش��دن و تصویب متمم های مقابله با پولشویی و 
تامین مالی تروریسم، این گروه در نشست این هفته خود تصمیم گرفته 

است به تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران ادامه دهد.
در ادامه این بیانیه آمده است این گروه از ایران انتظار دارد فورا سایر 
اقدامات مربوطه در برنامه اقدام خود را تکمیل کند و اصالحات ضروری 
مد نظر این گروه در زمینه مقابله با پولش��ویی و تامین مالی تروریس��م 
را انج��ام دهد. از ایران انتظ��ار می رود تا اکتب��ر 20۱۸، متمم هایی به 
قانون مقابله با پولشویی و تامین مالی خود بیفزاید و کنوانسیون پالرمو 
 و مقابل��ه با تامین مالی تروریس��م را در انطباق کامل با اس��تانداردهای

اف ای تی اف اجرا کند، در غیر این صورت این کارگروه اقدامات مناسب 
و ضروری را اتخاذ خواهد کرد.

ای��ران تا زم��ان تکمیل برنام��ه اقدام خ��ود در بیانی��ه عمومی باقی 
خواهد ماند و تا زمانی که این کش��ور معیارهای مدنظر را برای جبران 
کاستی های شناسایی شده در برنامه اقدام خود اعمال نکند، اف ای تی 
اف نسبت به ریسک تامین مالی تروریسم و مخاطرات آن برای سیستم 

مالی بین المللی نگران باقی خواهد ماند.
گفتنی اس��ت گروه ویژه اقدام مالی به اختصار )FATF(یک سازمان 
بین دولتی اس��ت که در س��ال ۱9۸9 )۱36۷( با ابتکار گروه ۷ با توجه 
به سیاست های توسعه برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد. اهداف این 
س��ازمان در تعیین استانداردها و ارتقای اجرای موثر اقدامات حقوقی و 
عملی برای مقابله با پولش��ویی، تامین مالی تروریس��م و دیگر تهدیدات 
 FATF وارد بر انسجام سامانه مالی جهانی، خالصه می شود. دبیرخانه

در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پاریس مستقر است.
در س��ال 2009 ب��رای نخس��تین بار، نام ایران وارد فهرس��ت س��یاه 
پیش��نهادهای س��رمایه گذاری FATF ش��د و س��ال ها بع��د نیز تحت 
تأثیر تنش هایی که به واس��طه پرونده هس��ته ای به وجود آمد، در کنار 
کره ش��مالی، در جایگاهی حتی بدتر از »لیس��ت س��یاه« و در فهرست 
کشورهایی قرار گرفت که توصیه می شد علیه آنها »اقدامات مقابله ای« 
انجام شود. دولت یازدهم بعد از دستیابی به برجام برای خارج کردن نام 
ایران از این لیس��ت سیاه، الیحه ای را تحت عنوان مبارزه با تأمین مالی 

تروریسم به مجلس فرستاد که به تصویب رسید.
 گامی که س��بب ش��د »FATF« نام ایران را به مدت یک س��ال از 
فهرس��ت س��یاه خود خارج کرده و خروج نهایی آن را منوط به عضویت 
کام��ل و پذیرفتن همه قوانین و مقررات حاکم بر این س��ازمان جهانی 

کند. 

تعلیق ایران در فهرست سیاه FATF تا آبان ماه تمدید شد

9 خواسته FATF از ایران

انتش��ار اوراق س��که و معامله آن در بازار بورس از امروز یکشنبه آغاز 
می شود. سکه های پیش فروشی که تا حدود ۷میلیون و 600 هزار سکه 
در فاصله بهمن س��ال گذش��ته تا فروردین امسال به متقاضیان فروخته 
ش��د، اکنون و با فرا رس��یدن زمان سررسید تحویل آن به گونه ای دیگر 

امکان معامله خواهند داشت.
به گزارش ایس��نا، ب��ا تصمیم بانک مرکزی قرار بر این ش��ده تا با ایجاد 
بازار ثانویه دارندگان سکه پیش فروش که با هفت سررسید آن را خریداری 
و در اختی��ار دارن��د، می توانند قبل از موعد دریافت ب��ا تبدیل آن به اوراق 
س��که در بازار بورس معامله و به فروش برسانند. سکه های پیش فروش در 
سررسید یک ماهه را چندی پیش بانک مرکزی به دارندگان آن تحویل داد 
و تیرماه زمان سررسید سکه های سه ماهه است. اما اینکه شرایط سکه های 
پیش فروش در بورس چگونه بوده و دارندگان به چه نحوی و براس��اس چه 
ساز و کاری می توانند آن را مورد معامله قرار دهند، موضوعی است که مورد 

توجه بوده و در ادامه تشریح می شود.
اوراق سلف س��که در واقع همان س��که های پیش فروش شده توسط 
بانک مرکزی از کانال بانک ملی اس��ت که در بورس کاال پذیرش ش��ده 
و تا سررس��ید قابلیت معامله دارند. مش��تریانی که اقدام به پیش خرید 
کرده اند، مالکان این اوراق به شمار می روند و می توانند در صورت تمایل 
آن را در بازار عرضه کنند. انتش��ار اوراق هیچ محدودیتی برای مشتری 
نداش��ته و در اص��ل هدف از آن ایجاد بازار ثانوی��ه و امکان معامله قبل 
از سررس��ید است، چراکه دارندگان گواهی سکه های پیش فروش اکنون 
امکان معامله نداش��ته و باید تا زمان سررس��ید و تحویل آن صبر کنند.  
در رابطه با معامالت ثانویه اوراق س��لف س��که باید گفت که خریداران 
سکه های پیش فروش دو راه در مقابل خود دارند؛ اول عدم فروش اوراق 
و نگهداری آن تا سررسید و تحویل سکه. راه دوم فروش اوراق به قیمت 
بازار و دریافت وجه آن که یک روز پس از معامالت در اختیار مش��تری 

قرار می گیرد. اگر اوراق فروخته ش��د، دو راه دیگ��ر مقابل خریدار قرار 
خواهد داش��ت؛ اول اینکه می تواند اوراق را تا زمان سررس��ید نزد خود 
نگه داشته و سکه دریافت کند و یا اینکه بار دیگر اوراق را مورد معامله 
قرار دهد. ش��رایط معامله اوراق سکه نیز بدین گونه است که دارندگان 
اوراق و کس��انی ک��ه اقدام ب��ه خرید این اوراق می کنن��د، می توانند در 
س��اعات معامالتی آن را به فروش برس��انند. البته تحویل سکه در قالب 
اوراق گواهی سپرده سکه خواهد بود و دارندگان این اوراق هم می توانند 
آن را در بازار بورس به فروش برسانند و هم می توانند نسبت به تحویل 

دارایی آن که همان سکه طال است، اقدام کنند.
اما نحوه فروش اوراق س��لف برای پیش خریداران در سه مرحله انجام 
می شود. اول فروش اوراق از طریق کارگزاری بورس. اگر فروشنده دارای 
کد بورس��ی باشد، می تواند با ارائه درخواست فروش به کارگزاری بورس 
و یا از طریق ارس��ال س��فارش فروش در سامانه معامالت آنالین نسبت 
به فروش اوراق سلف خود اقدام کند. در صورتی که کد بورسی نداشته 
باش��د نیز می تواند ب��ا مراجعه به کارگزاری های ب��ورس با ارائه مدارک 
هویتی و اطالعات حس��اب بانکی کد بورس��ی را دریاف��ت و پس از آن 
نسبت به فروش اوراق خود اقدام کند. مرحله بعد انجام معامالت است. 
متقاضی می تواند از طریق تابلوی معامالت اوراق س��لف سکه سفارشات 
خرید و فروش و سایر اطالعات بااهمیت درخصوص معامالت اوراق سکه 
را مش��اهده و سپس نس��بت به فروش اوراق با حجم و قیمت دلخواه و 
در ب��ازه قیمتی مجاز بورس اقدام کن��د. در صورت وجود خریدار اوراق 
به حجم و قیمت اعالمی مش��تری معامله انجام می ش��ود. مرحله پایانی 
تسویه اوراق است؛ به طوری که پس از انجام معامله می توان سایر اوراق 
بهادار را خرید و هم می توان با ارائه درخواس��ت وجه به کارگزار پس از 
یک روز وجه حاصل از فروش اوراق س��لف را در حس��اب بانکی دریافت 
کرد. الزم به یادآوری است که تسویه اوراق سلف سکه تنها یک روز پس 

از انجام معامله به حساب اعالمی متقاضی واریز می شود.
اوراق سلف سکه در سررس��ید تبدیل به اوراق بهاداری به نام گواهی 
سپرده سکه می شود که همان کارکرد قبض را داشته و دارنده می تواند 
گواه��ی را  در بورس به قیمت بازار فروخته و وجه خود را دریافت کند 
و یا می تواند با ارائه گواهی در سررس��ید معادل س��که را تحویل بگیرد. 
اوراق ای��ن ام��کان را می دهد ک��ه در روز اول یا ش��انزدهم هر ماه که 

سررسید اوراق محسوب می شود، سکه ها را تحویل بگیرید.
در مورد زمان و نحوه انجام معامالت باید یادآور شد که در روزهای شنبه 
تا چهارش��نبه از س��اعت ۸:30 تا 9:00 دوره پیش گشایش خواهد بود و از 
س��اعت 9:00 تا ۱۵:30 معامالت براس��اس عرضه و تقاضا انجام می شود. 
انتش��ار اوراق در 22 نماد جداگانه بوده و امکان معامله ثانویه اوراق س��لف 
سکه به صورت آنالین است. قیمت پایه اوراق سلف قیمتی اعالم شده در هر 
یک از طرح های پیش فروش سکه توسط بانک ملی بوده و این قیمت صرفا 
مبن��ای اعالمی دارد و ارتباطی با قیمت کشف ش��ده در روزهای معامالتی 
در هر نماد معامالتی نخواهد داش��ت. در صورت عدم معامله اوراق توس��ط 

پیش خریدار، سکه وی در سررسید به او تحویل می شود.
س��که های پیش فروش در هفت سررس��ید و با قیمت قطعی فروخته 
ش��دند،  از این قرار که، سکه تحویل یک ماهه یک میلیون و ۵90 هزار 
تومان، س��ه ماهه یک میلیون و ۵40 هزار تومان، شش ماهه یک میلیون 
و 4۷۵ هزار تومان، 9 ماهه یک میلیون و 4۱0 هزار تومان، یک ساله یک 
میلیون و3۵0 هزار تومان، ۱۸ ماهه یک میلیون و 24۵ هزار تومان و 24 
ماهه یک میلیون و ۱۱6 هزار تومان. پایان زمان تحویل این س��که ها در 
س��ال ۱399 خواهد بود و با توجه به طوالنی بودن زمان تحویل، انتشار 
اوراق سکه این امکان را به دارنده می دهد که بتواند در زمانی زودتر آن 
را فروخته و پول خود را دریافت کند. در حال حاضر قیمت هر سکه در 

بازار به حدود 2میلیون و ۸00 هزار تومان می رسد. 

نکاتی که باید برای معامله اوراق سکه بدانید

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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شاخص بورس 203 واحد رشد کرد
 بازار سهام چشم انتظار

تصمیمات کالن اقتصادی
بازار سهام در نخستین روز هفته نسبت به هفته های گذشته با هیجان 
کمتری مواجه بود، به طوری که شاخص کل تنها 203 واحد رشد کرد، 
هرچند که همچنان فعاالن بورس به تصمیمات کالن اقتصادی مخصوصا 
در حوزه ارز و طال چش��م دارند.  به گزارش ایس��نا، اوایل هفته گذشته 
قیمت س��هم ها در ب��ورس اوراق بهادار روند صع��ودی را طی می کرد و 
بسیاری از گروه ها با صف پایدار خرید مواجه بودند، اما در دو روز پایانی 
هفته روند قیمت ها به یکباره نزولی شد و بازیگران بازار سهام برای فروش 
س��هم های خود مخصوصا در گروه فلزی  و پاالیش��ی  به صف ایستادند. 
این موضوع بعد از التهابات در بازار غیررس��می ارز و تصمیم مس��ئوالن 
درباره معامله ش��دن اظهارنامه ه��ای ارزی صادراتی در بورس تهران رخ 
داد. طبق این تصمیم، صادرکنندگان غیر از حوزه پتروش��یمی و فلزات 
می توانن��د اظهارنامه ارز صادراتی خ��ود را در بورس تهران عرضه کرده 
و آن اظهارنامه ه��ا با توجه به قیمت بازار و روند عرضه و تقاضا توس��ط 
واردکنندگان که نیاز به ارزهای خارجی دارند، خریداری ش��ود.  اما روز 
شنبه بار دیگر بورس روند صعودی خود را طی کرد ولی این روند بسیار 
آرام و هم��راه با احتیاط بود، به طوری که تا یک س��اعت مانده به پایان 
معامالت شاخص کل تا رقم ۱۱۱ هزار و ۸۱4 واحد باال رفت اما در ادامه 
با اندکی کاهش به رقم ۱۱۱ هزار و ۵2۸ واحدی رسید و درنتیجه نماگر 
اصلی بازار توانس��ت 203 واحد رش��د را تجربه کند. همچنین شاخص 
کل هم وزن نیز با رشد 43 واحدی مواجه شد و به رقم ۱۸ هزار و ۷4۷ 
رسید. شاخص آزاد شناور نیز تنها 42 واحد افزایش یافت و شاخص بازار 
اول به حدود 2.۵ واحد افزایش بس��نده کرد. در عین حال شاخص بازار 
دوم با ۱۱۸2 واحد رش��د تراز 224 ه��زار و ۵42 واحدی را تجربه کرد.  
صنایع پتروش��یمی خلیج فارس، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی 
تأمین و نفت بهران سه نمادی بودند که بیشترین تأثیر افزاینده را روی 
ش��اخص های بازار داش��تند. اما در طرف مقابل ملی صنایع مس ایران، 
پتروشیمی مبین و گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان سعی کردند 
از روند افزایشی نماگرها جلوگیری کنند.  در گروه محصوالت شیمیایی 
بیش��تر نمادها کمتر از 2 درصد نوسان قیمت داشتند و در گروه فلزات 
اساسی به جز تعدادی از نمادها مابقی نوسان کمتر از 2 درصد را تجربه 
کردند. اما نماد خودرویی ها عمدتا س��بزرنگ ب��ود، هرچند که افزایش 
قیمت آنها به کمتر از یک درصد می رس��ید. در این گروه ۱۷0 میلیون 
س��هم به ارزش بیش از ۱۷ میلیارد تومان مورد داد و س��تد قرار گرفت.  
ارزش معامالت بورس تهران به 290 میلیارد تومان رس��ید که این رقم 
ناشی از دست به دست شدن یک میلیارد و ۱94 میلیون سهم و اوراق 
مالی قابل معامله طی بیش از ۷6 هزار نوبت داد و ستد بود. اما آیفکس 
2.4 واح��د افت کرد و به ت��راز ۱26۷ واحدی رس��ید. ارزش معامالت 
فرابورس ایران به رقم 244 میلیارد تومان رس��یدو حجم معامالت عدد 

۵29 میلیون سهم و اوراق مالی را تجربه کرد. 

نماگربازارسهام

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران گفت مشکلی برای عرضه غول  
اس��تارتاپ های اینترنتی در بورس وجود ندارد. به گفته ش��اپور محمدی، 
هیچ مش��کلی برای عرضه ش��رکت های بزرگ اینترنتی کشور وجود ندارد 
و مشکالتی که از سوی فعاالن صنعت استارتاپی مبنی بر وجود مشکالتی 
برای عرضه در بورس عنوان می شود، صحت ندارد و صرفاً این شرکت ها با 
ارزیابی ارزش می توانند وارد بورس شوند.  به گزارش خبرگزاری ها، محمدی 
درباره فعالیت های انجام شده تا به امروز در زمینه ارزش گذاری استارتاپ ها 
با کمک وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به منظور شفاف سازی و آمادگی 
برای عرضه در بورس و اوراق بهادار ایران، گفت: استارتاپ ها و شرکت های 
فناور از س��ودآوری باالیی برخوردار هس��تند و با توجه به گس��ترش آنها، 
س��ازمان بورس ایران در حال پیگیری تخصصی و جدی اس��تارتاپ ها در 
فرابورس اس��ت، البته این شرکت ها برای ورود به بخش بورس باید متعهد 
باش��ند و در عین حال ارزش گذاری آنها از س��وی سازمان بورس به عنوان 
یک نهاد رس��می تأیید ش��ود که در این زمینه همکاری های مش��ترکی با 
وزارت ارتباطات در حال انجام است و به زودی نتایج مناسبی حاصل خواهد 
شد.  رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران با اشاره به بحث تأمین مالی 
جمعی گفت: یکی از موضوعات مهم در زمینه استارتاپ ها، بحث تأمین مالی 

جمعی یا کراد فاندینگ است که با حمایت سازمان بورس، وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات، معاونت عملی و فناوری ریاس��ت جمهوری، وزارت امور 
اقتصاد و دارایی و وزارت تعاون پیگیری و در نهایت این دس��تورالعمل در 
شورای عالی بورس تصویب شده است و فرابورس هم اکنون ماموریت دارد 
تا فرهنگ سازی برای استفاده مردم به منظور سرمایه گذاری در شرکت های 

نوپای خالق را شروع کند. 
وی ادامه داد: امکان بهره مندی فین تک ها، اس��تارتاپ ها، شرکت های 
دانش بنیان و س��رمایه گذاران صندوق های جس��ورانه در حال حاضر از 
بس��تر تأمین مالی جمعی ایجاد شده است؛ البته بسترها آماده شده اما 
نیاز است تا برای بهره گیری از این فضا و استفاده از تأمین مالی جمعی 
فرهنگ سازی گس��ترده ای انجام شود تا فعاالن صنعت استارتاپ بتواند 
از این فرصت مناس��ب استفاده کنند و در عین حال مردم نیز بتوانند با 

سرمایه گذاری سودآوری مناسبی داشته باشند. 
ارزش گذاری های انجام شده از سوی استارتاپ ها مورد تأیید نیست

محمدی در خصوص چگونگی س��رمایه گذاری نیز گفت: شرکت  های 
نوآوری که قصد اس��تفاده از فضای تأمین مالی جمعی را دارند و نیاز به 
س��رمایه ای بالغ بر چند میلیون تا چن��د میلیارد تومان دارند، باید ابتدا 

به فرابورس یا شرکت های کارگزاری بورسی برای ورود به مرحله تأمین 
مالی جمعی مراجعه کنند و س��پس بخش کوچکی از س��رمایه توس��ط 
ش��رکت اصلی تأمین و مابقی توسط پول های خرد متقاضیان به منظور 

سرمایه گذاری در تأمین مالی جمعی شرکت داده  می شود. 
رئی��س س��ازمان بورس و اوراق به��ادار ایران همچنی��ن در خصوص 
ارزش گذاری های انجام ش��ده از سوی برخی اس��تارتاپ ها و اعالم یکی 
از اس��تارتاپ ها مبنی بر تبدیل ش��دن به یونیکورن اظهار داشت: چند 
ش��رکت اس��تارتاپی ارزش  هایی در حال حاضر اعالم کرده اند که معلوم 
نیس��ت بر اس��اس کدام چارچوب اعالم ش��ده است و س��ازمان بورس 
ای��ران هیچ کدام از مبالغ اعالم ش��ده و یونیکورن اعالم ش��دن یکی از 
اس��تارتاپ ها را به هیچ وجه تا زمان پذی��رش در بورس و ارزش گذاری 

رسمی از سوی کارشناسان رسمی سازمان بورس تأیید نمی کند. 
وی ادامه داد: اعتقاد دارم س��رمایه گذاران این صنعت باید قبول کنند 
که این صنعت در عین س��ودآوری باال، سرش��ار از ریسک است؛ همین 
مس��ئله باعث می شود تا در این حوزه نیاز به یک فرهنگ سازی بنیادین 
وجود داشته باشد و در عین حال در بورس به کارشناسان ارزش گذاری 

در بحث استارتاپ نیاز وجود دارد. 

رئیس سازمان بورس اعالم کرد

آمادگی بورس برای عرضه غول های  استارتاپی

یک کارش��ناس بازار س��رمایه می گوید مادامی که عرض��ه و تقاضا با 
تصمیم ه��ا و تئوری های پش��ت میز فاصله دارد، تالطم  ب��ازار نیز ادامه 
خواهد داش��ت و این موضوع بر بازار س��هام تأثیر بس��زایی می گذارد. او 
همچنین معتقد اس��ت اگر از اول مش��خص بود که گواهی های سپرده 
س��که های پیش فروش قرار است در بورس معامله ش��ود، روند افزایش 

قیمت سکه امروز به این حد نمی رسید. 
فردین آقابزرگی در گفت وگو با ایس��نا، درباره معامله گواهی صادراتی 
ارز در ب��ورس، گف��ت: با ف��راز و نش��یب هایی که درباره نح��وه کنترل 
ارز وجود داش��ت، درنهایت مس��ئوالن به این نتیجه رس��یدند که بازار 
ثانویه ای را برای معامالت اظهارنامه های صادراتی تشکیل دهند و حتی 
طبقه بندی اولویت کاالهایی را که مشمول دریافت ارز دولتی می شدند 

در معرض دید فعاالن بازار قرار دهند. 
وی ادام��ه داد: مادام��ی که عرضه و تقاضا ب��ا تصمیم ها و تئوری های 
پشت میز فاصله دارد، تالطم هایی هم در بازار وجود دارد. از طرفی عدم 
ثب��ات در تصمیم گیری خود آفاتی در اقتصاد اس��ت و موجب بی ثباتی 

در بازار می شود. 
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسانات بازار سهام طی سه ماه 
گذشته تاکنون، گفت: تصمیم های مسئوالن در این نوسان ها تأثیرگذار 
ب��وده، تصمیم��ات پول��ی، مالی و کنترل ن��رخ ارز و س��که نیز جزو آن 

تصمیم هاست که در وضعیت بازار سهام نقش دارد. 
آقابزرگی با اشاره به طرح پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی اظهار 
ک��رد: در ابتدای ش��روع این طرح صحبتی در م��ورد مکانیزمی که این 
سکه ها بازار ثانویه داشته باشند، وجود نداشت و قرار نبود گواهی سپرده 
آن س��که های پیش فروش در بورس مورد معامله قرار گیرد، در صورتی 
که اگر از اول این موضوع پیش بینی شده بود، روند افزایش قیمت سکه 
امروز به این حد نمی رس��ید و این موضوع منتهی به این نمی شد که در 

بازار آتی سکه تنها پوزیشن فروش داشته باشیم و خرید صفر شود. 
وی تأکی��د ک��رد: از دی��دگاه من بای��د اختالف بین وض��ع موجود و 
ات��اق فک��ری که این تصمیم��ات را نهایی می کند، به حداقل برس��د تا 

تصمیم های گرفته شده بر مبنای واقعیت باشد. 

این کارش��ناس بازار س��رمایه در پاسخ به این که به نظر شما نرخ پایه 
برای ارزهای صادراتی در بورس چقدر است، اظهار کرد: زمانی در سال 
۱3۷6 -۱3۷۵ واریزنامه ه��ای صادراتی در بورس وجود داش��ت، بعد از 
گذشت یک مدت کوتاه تبدیل به نوعی مذاکره و توافق بین صادرکننده 
و واردکننده ش��ده و قیمت به صورت توافقی بین این دو تعیین ش��د. 
اگر بنا را بر این بگذاریم که عرضه و تقاضا عامل کش��ف قیمت اس��ت 
نمی توانی��م پیش بینی کنیم که قیمت ارزه��ای صادراتی چقدر خواهد 
ب��ود.  آقابزرگی با اش��اره ب��ه افرادی که می گویند ب��ورس در چهار ماه 
اخیر بازدهی بیش��تری نس��بت به دیگر بازارها داشته، گفت: از دیدگاه 
من علی رغم رش��د ش��اخص، ب��ورس در چهارماه اخیر، این بازار رش��د 
خاصی نسبت به دیگر بازارها نداشته، درحالی که بورس تنها بازار موجه، 
قانونی و نقد ش��ونده اس��ت. من تعجب می کنم که برخی مس��ئوالن و 
تصمیم گیران از افزایش ش��اخص بورس اظهار نگرانی می کنند، چراکه 
اگر قیمت س��هام را نس��بت به چهارماه قبل مقایسه کنیم و این تغییر 
قیمت را با دیگر بازارها مقایس��ه کنیم، می بینیم که بورس نس��بت به 
س��ایر بازارها بازدهی بیشتری نداشته و همچنان قیمت سهم ها قابلیت 
رشد دارد. من معتقدم روند افزایش شاخص بورس ادامه دار خواهد بود، 

اما سرعت آن مانند دو هفته گذشته فزاینده نخواهد بود. 
 گفتنی اس��ت بعد از التهابات در بازار غیررسمی ارز در کشور مسعود 
کرباسیان - وزیر اقتصاد - اعالم کرد که صادرکنندگان ملزم نیستند ارز 
خود را به بانک ها بفروشند بلکه می توانند اظهارنامه صادراتی خود را در 
بورس تهران عرضه کنند. به عنوان مثال اگر شخصی هزار دالر صادرات 
انجام داده باشد، این مقدار صادرات را باید در سامانه نیما ثبت کند. اگر 
کاالهای صادرش��ده در حوزه پتروش��یمی و فلزات نباشد، بانک مرکزی 
یک برگه به ش��خص صادرکننده می دهد که آن برگ قابلیت معامله در 
بورس تهران را دارد. بر این اس��اس می توان گفت ش��خص صادرکننده 
می توان��د آن برگه را از طریق بورس به ش��خصی که می خواهد واردات 
انج��ام دهد واگذار کند. نکته مهم این اس��ت ک��ه آن برگه در بورس با 
توجه به قیمت ارز در بازار آزاد و عرضه و تقاضا در بورس ارزش گذاری 

می شود. 

یک کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد

تصمیم ها درباره ارز و سکه با واقعیت موجود همخوانی داشته باشد
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پرداخت 81.5 میلیارد تومان از مطالبات چایکاران 
تولید برگ سبز چای 6درصد افزایش یافت

رئیس س��ازمان چای گفت: از مجموع ۱30 میلیارد تومان بهای 
برگ سبز چای، ۸۱.۵ میلیارد تومان به حساب تولیدکنندگان واریز 
ش��ده اس��ت. حبیب جهان ساز در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران 
جوان، درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای، اظهار 
کرد: براس��اس آخرین آمار تا روز گذش��ته، ۵9 هزار تن برگ سبز 
چ��ای ب��ا ارزش بالغ بر ۱30 میلیارد توم��ان از چایکاران خریداری 
ش��د . وی از پرداخ��ت ۸۱.۵ میلی��ارد تومان  مطالب��ات چایکاران 
خب��ر داد و گفت: مطالبات چایکاران تا نیم��ه خرداد به طور کامل 
پرداخت  و مابقی نیز پس از دریافت قدرالس��هم کارخانه ها و دولت 
به حس��اب چایکاران واریز خواهد شد. به گفته جهان ساز ۵۸درصد 
برگ سبز خریداری شده درجه یک و 42درصد درجه دو است. این 
مقام مس��ئول با بیان اینکه ۱40 کارخانه چای سازی مشغول خرید 
تضمینی برگ س��بز چای هس��تند، افزود: تاکنون از مجموع بهای 
برگ س��بز خریداری شده ۱3 هزار تن چای خشک استحصال شده 
است. وی از افزایش 6درصدی تولید برگ سبز چای نسبت به مدت 
مشابه سال قبل خبر داد و گفت: اگرچه سرمازدگی دیررس بهاره تا 
حدودی بر کاهش عملکرد چین اول برگ سبز چای موثر بود، اما با 
توجه به بهبود شرایط اقلیمی این کاهش تولید به مرور جبران شد.
رئیس س��ازمان چای با اش��اره به اینکه ام��کان پیش بینی دقیق 
تولید وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به آنکه کشت چای به صورت 
دیم در ارتفاعات و اراضی ش��یب دار اس��تان های گیالن و مازندران 
انجام می شود، بنابراین میزان تولید به شدت متاثر از شرایط اقلیمی 
است و همواره تا پایان فصل برداشت نمی توان پیش بینی دقیقی از 

تولید برگ سبز چای داشت.
مردم نسبت به برند چای در سال حمایت از تولید داخل 

حساس باشند
وی در بخش دیگر س��خنان خود سرانه مصرف چای در کشور را 
۱.4 کیلوگرم اعالم کرد و افزود: طی سال های اخیر به طور متوسط 
س��االنه 20 تا 2۵هزار تن چای خشک در کشور تولید و مابقی نیاز 
کش��ور به صورت رسمی و غیررسمی وارد ش��ده است، ضمن آنکه 
همه س��اله  حدود ۱2 تا ۱3 هزار تن چ��ای ایرانی نیز به بازارهای 
هدف صادر می شود.این مقام مسئول در بخش پایانی سخنان خود 
با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام سال حمایت از تولید داخل 
تصریح کرد: در س��ال حمایت از کاالی ایرانی به مردم  و نهاد های 
دولتی توصیه می ش��ود که نسبت به نام تجاری محصوالت حساس 
باش��ند و هر نش��ان تجاری را انتخاب نکنند. س��عی کنند از چای 
ارگانیک ایرانی با عطر و طعم طبیعی که فاقد اسانس است و قیمت 

آن ارزان تر از مشابه خارجی است، استفاده کنند.

ضرر و زیان یک هزار و 200 میلیارد تومانی صنعت مرغداری
قیمت جوجه یک  روزه یک چهارم نرخ 

تمام شده است
یک مقام مس��ئول از ضرر و زیان یک هزار و 200میلیارد تومانی 

بخش جوجه و گوشت مرغ طی سه ماه اخیر در بازار خبر داد.
غالمعل��ی فارغی، دبی��ر انجمن تولیدکنندگان جوج��ه یک روزه در 
گفت و گو با  باش��گاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از ش��رایط نامس��اعد 
قیمت جوج��ه یک روزه در بازار، اظهار ک��رد: افزایش غیرمتعارف نرخ 
نهاده ه��ای دامی و فروش مرغ 2۵درصد کمتر از قیمت تمام ش��ده در 
بازار موجب شده است که مرغداران با مشکل کمبود نقدینگی روبه  رو 
شوند.وی افزود: با توجه به آنکه کمبود نقدینگی مرغداران تاثیر بسزایی 
در میزان جوجه ریزی و آینده این صنعت دارد، بنابراین انتظار می رود 
مس��ئوالن فکر اساسی برای حل معضل تولیدکنندگان داشته باشند، 
چراکه مرغ و تخم مرغ موضوعی نیس��ت که بتوان با آن ش��وخی کرد.
فارغی ادامه داد: با وجود آنکه مس��ئوالن برای رفع معضل پیش روی 
مرغداران کاری از دست ش��ان برنمی آید، در یک اقدام منفعالنه شاهد 
ریزش تولیدکنندگان و ضرر و زیان آنها هستیم. بی رغبتی مرغداران به 
امر جوجه ریزی کاهش شدید نرخ جوجه یک روزه در بازار را به همراه 
داش��ته است. این مقام مسئول متوسط نرخ هر قطعه جوجه یک روزه 
را 300 ت��ا ۷00 توم��ان اعالم کرد و گفت: با وج��ود آنکه نرخ کنونی 
هر قطع��ه جوجه یک روزه یک چهارم تا یک پنجم قیمت تمام ش��ده 
اس��ت، اما سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده اقدامی برای 

تعادل بخشی قیمت جوجه در بازار انجام نداده است.
وی از ض��رر ی��ک ه��زار و 200 میلیارد تومان��ی بخش جوجه و 
گوش��ت م��رغ  در بازار خبر داد و افزود: طی س��ه م��اه اخیر 900 
میلیارد تومان بخش گوش��تی و 300 میلیارد تومان واحدهای مرغ 

مادر متحمل زیان شده اند و کسی پاسخگو نیست.
ب��ه گفته فارغی با وجود اعم��ال تحریم های مجدد انتظار می رود 
مسئوالن حمایت ویژه ای از تولید داخل داشته باشند، چراکه با ادامه 
روند کنونی معلوم نیس��ت که وضعیت تولیدکنندگان به کجا برسد.
دبی��ر انجمن تولیدکنندگان جوجه ی��ک روزه در پایان تصریح کرد: 
به رغم کاهش شدید نرخ جوجه یک روزه در بازار، تولیدکنندگان تا 
این لحظه رس��الت خود را به طور کامل انجام داده اند، به طوری که 
ماهان��ه 900 تا 920 هزار تن جوجه تولید می کنند اما با ادامه این 

روند قادر به ادامه جوجه ریزی و زیان انباشته نخواهند بود.

توقف واردات تیالپیا تا اسفند
مدیرکل دفتر بهبود کیفیت و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت 
گفت: با پایش شرایط و مناسب بودن اوضاع بازار، ممنوعیت واردات 
تیالپیا تمدید خواهد ش��د. به گزارش تس��نیم، گلشاهی گفت: قرار 
ش��د پرورش دهندگان ق��زل آال اقداماتی را ب��رای تامین نیاز داخل 
انج��ام دهند تا با عرضه قزل آال این کمبود جبران ش��ود. او با بیان 
اینکه طبق توافقات انجام شده از اسفند پارسال واردات ماهی تیالپیا 
به مدت یک سال متوقف شده است، تصریح کرد: این ممنوعیت در 
یک دوره زمانی سه ساله، یک سال به یک سال تمدید خواهد شد.  
این مقام مس��ئول افزود: سال گذش��ته تعرفه واردات ماهی تیالپیا 
۵۵درصد تعیین ش��د، ضمن اینکه تیالپی��ا در گروه 3 کاالیی )ارز 
حاصل از صادرات( قرار گرفت که مجموع این موارد به معنای نبود 

صرفه اقتصادی واردات است.

اخبـــار

بس��یاری از مس��ئوالن، افزایش سرس��ام آور قیمت گوش��ت قرمز در 
س��ال های اخیر و کمبود گوشت در داخل را از عوامل اصلی سهم ناچیز 

ایران از تجارت غذای حالل اعالم کردند.
به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، ایران به عنوان یکی از کشورهای 
مس��لمان که تمامی محصوالت دامی و غذایی خود را به ش��یوه حالل 
تولی��د می کن��د از ظرفیت باالیی برای صادرات غ��ذای حالل برخوردار 
است که به همین خاطر بس��یاری از مسئوالن و تولیدکنندگان صنایع 
غذای��ی برآنند که نقش کمرنگ ایران در ای��ن تجارت بزرگ را افزایش 
دهند. با وجود آنکه ایران برای تجارت و قبضه کردن بازار غذاهای حالل 
به کشورهای مختلف در حال تکاپوست، اما موضوعات متعددی سد راه 
صادرات غذایی حالل و نقش ایران در این تجارت بیش از 2هزار میلیارد 

دالری، قرار گرفته است.
افزایش سرس��ام آور قیمت گوش��ت قرمز به عن��وان یکی از مهم ترین 
منابع پروتئینی س��بد خانوار در سال های اخیر  عالوه بر آنکه قشرهای 
ضعیف جامعه را با مش��کالتی در بازار داخل روبه رو کرده، به سبب نبود 
توان رقابت با سایر رقبا در بازارهای هدف موجب شده است تنها کمتر 

از ۵درصد این تجارت جهانی به ایران اختصاص یابد.
البت��ه ماج��را تنها به این موضوع ختم نمی ش��ود چراکه بس��یاری از 
مسئوالن معتقدند امکان توس��عه صادرات حالل گوشت قرمز به سبب 

کمبود در بازار داخل وجود ندارد.
بر این اساس به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت 
جایگاه ای��ران در صادرات غ��ذای حالل و برنامه ریزی ه��ای الزم برای 

توسعه این امر با خبر شویم.

علیرض��ا عزیزالله��ی، مدیرعام��ل اتحادی��ه دامداران درب��اره  دالیل 
جای��گاه پایین ایران در صادرات گوش��ت حالل اظه��ار کرد: با توجه به 
کمبود گوش��ت در داخل، هدف ما صادرات نیست و در این زمینه تنها 
کش��ورهایی که با مازاد تولید روبه رو هستند از این مکانیزم برای جذب 

بازارهای بیشتر استفاده می کنند.
به گفت��ه وی با توجه به کمبود گوش��ت در داخ��ل، دغدغه ای برای 

استفاده از برند حالل جهت توسعه صادرات نداریم.
عزیزالله��ی ادامه داد: هم اکنون که کش��ور با کمبود گوش��ت قرمز و 
دام زنده روبه روس��ت، با ممنوعیت صادرات دام زنده و ایجاد تسهیالتی 
برای واردات درصدد تامین نیاز داخل هستیم، بنابراین توسعه صادرات 
گوشت حالل و داشتن جایگاه ویژه در بازارهای هدف با شرایط موجود 

امکان پذیر نیست.
 به گفته مدیرعامل اتحادیه دامداران  در آینده ممکن است شرایطی 
پیش بیاید که گوش��ت قرمز تولیدی باالتر از نیاز داخل باشد که در آن 
زمان برنامه ریزی برای توس��عه صادرات گوش��ت حالل یک ضرورت به 

شمار می رود.
وی در بخش دیگر سخنان خود از کاهش جزئی نرخ دام در بازار خبر 
داد و گف��ت: با توجه به اُفت مص��رف در برابر افزایش عرضه در ماه های 

آتی، شرایط باثباتی را پیش رو خواهیم داشت.
عزیزالله��ی متوس��ط نرخ هر کیلو دام زنده را ۱۷ ت��ا ۱۸ هزار تومان 
اعالم کرد و افزود: این در حالی است که در هفته های اخیر نرخ هر کیلو 
دام زنده به 2۱ تا 22 هزار تومان نیز رسیده بود که اگر قیمت دام روی 

این نرخ بایستد، می توان گفت که بازار از ثبات نسبی برخوردار است.

به گفته این مقام مس��ئول با وجود افزایش قیمت تمام شده تولید دام 
زن��ده، دیگر قیمت دام به کیلویی ۱3 تا ۱4 هزار تومان س��ال های قبل 

نخواهد رسید.
ایران در صادرات گوشت حالل جایگاهی ندارد

احمد مقدس��ی، رئیس انجم��ن صنفی گاوداران، گف��ت: به رغم آنکه 
بزرگ ترین کش��ور شیعه دنیا هس��تیم، اما در صادرات گوشت حالل به 

سبب توجه بیش از حد  واردات جایگاهی نداریم.
وی با انتقاد از این مسئله که وارداتچی قهاری هستیم، افزود: با توجه 
ب��ه آنکه مس��ئوالن تمامی هم و غم خود را روی واردات گذاش��ته اند و 
توجهی به صادرات ندارند؛ بدیهی اس��ت که در صادرات گوش��ت حالل 

سهم ناچیزی در بین دیگر کشورها داشته باشیم.
به گفته مقدس��ی باتوجه مس��ئوالن ذی ربط به امر ص��ادرات، امکان 
تامی��ن کل گوش��ت مورد نی��از کش��ورهای منطقه و توس��عه صادرات 

مهیاست.
رئی��س انجمن صنفی گاوداران در بخش دیگر س��خنان خود دخالت 
دولت را عاملی مهم در نوس��ان قیمت گوش��ت در بازار دانست و گفت: 
قیمت گوشت همانند سایر کشورها باید تابع عرضه و تقاضا باشد چراکه 

اقتصاد دستوری جوابگو نخواهد بود.
مقدسی نرخ هر کیلو دام زنده سنگین را ۱4 تا ۱4هزار و ۵00 تومان 
اعالم کرد و گفت: با این وجود قیمت منطقی هر کیلو گوش��ت گوساله 
42 تا 43 هزار تومان است که متاسفانه به سبب فاصله فاحش تولید تا 
مصرف ناشی از واسطه گری و دالل بازی، هر کیلو گوشت گوساله با نرخ 

کمتر از 60 هزار تومان در مغازه ها عرضه نمی شود.

چرا سهم ایران از تجارت غذای حالل ناچیز است؟

وزیر صنعت با اش��اره به اینکه با روی کار آمدن قلدری به نام ترامپ، 
ی��ک نفر به تنهایی هم��ه مذاکرات جهانی را با مش��کالت مواجه کرد، 
از صرفه جوی��ی 2.2 میلی��ارد دالری ارزی با ممنوعی��ت واردات خودرو 

خبر داد.
ب��ه گزارش تس��نیم، محمد ش��ریعتمداری در نشس��ت خبری که به 
مناسبت روز صنعت و معدن برگزار شده است با اشاره به اینکه از سال 
92 کش��ور مس��یر خود را در جهت توسعه با توجه به همه شاخص های 
اعالمی از س��وی بخش های گوناگون اقتصادی با س��رعت طی می کرد، 
اظهار داشت: امروز اما با شرایط خاصی مواجه هستیم و ایجاب می کند 

این شرایط جدید را با تمرکز بیشتری مورد توجه قرار دهیم.
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت افزود: ب��ا روی کار آمدن قلدری به نام 
ترام��پ، یک نفر به تنهایی همه مذاکرات جهانی را با مش��کالت مواجه 
ک��رد. آنها با ایجاد انتظ��ارات تورمی منفی و نیز بهم ریختگی در عرصه 
سیاس��ت خارجی به تهدید همه ش��رکای تجاری ای��ران پرداخته و به 

صورت گسترده، اوضاع تغییر یافت.
شریعتمداری با اعالم اینکه آنها می گویند که می خواهیم منافع ملت 
ایرانی را حفظ کنیم، اما با ایجاد اخالل در روابط تجاری ایران با دنیا و 
عدم امکان تامین مواد اولیه به موقع برای کارخانجات مشکالت متعددی 
را به وجود آورده اند، گفت: آنها با کنترل روند رو به رش��د اش��تغال در 

کش��ور و کاهش قدرت خرید مردم تالش کردند که به ملت ایران ضربه 
بزنند، بنابراین در ماه های پایانی س��ال قبل، با احس��اس روند حرکتی، 
تصمیم��ات ارزی به عنوان اولین تصمیم��ات البته کمی با تاخیر بعد از 

اتفاقاتی که در بازار ارز داخلی رخ داد، اتخاذ شد.
ش��ریعتمداری گفت: سیاس��ت ارزی کش��ور، اعالم یک نرخ ثابت در 
ش��روع کار بود که بعدا با تغییر نسبت به تفاضل تورم داخلی و خارجی 
تغییر و از سوی معاون اول رئیس جمهور اعالم شد. این در حالی است 
که بانک مرکزی تا پیش از آن مداخالت زیادی در بازار داشت، اما این 
آرایش جدید آرایش خودخواس��ته نیست، بلکه در شرایطی اتخاذ شده 

است که جنگ اقتصادی را تجربه می کند.
وی اظهار داش��ت: بر این اساس به رغم مفاد قانونی، واردات کشور در 
برخی کاالهایی که مورد نیاز نیس��ت، ممنوع اعالم ش��ده که نمونه آن 
صرفه جوی��ی 2.2 میلیارد دالری در واردات خودرو اس��ت، ضمن اینکه 
کلیه ثبت س��فارش های تامین مالی نش��ده در این ۱400 قلم کاال نیز 

باطل شده است.
سیاست های ارزی دولت برای تولید

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: در جلسه شورای امنیت ملی 
در روزهای گذش��ته، برخی مطالب ارائه ش��د که در آن شرکای تجاری 
ب��زرگ آمریکا، از برخ��ورد آمریکا با برجام اظه��ار نگرانی کرده و اعالم 

کرده اند ک��ه کنار ایران باقی خواهند ماند، ضمن اینکه بس��ته اتحادیه 
اروپا نیز برای حمایت از برجام در حال عملیاتی ش��دن اس��ت و رئیس 

جمهور به زودی به اتریش و سوییس سفر خواهد کرد.
وزیر صنعت با بیان اینکه در شرایط فعلی نظر دولت حرکت به سمت 
ی��ک ب��ازار رقابتی در معامله ارزی اس��ت، تصریح کرد: بر این اس��اس، 
مکانی��زم ب��ورس را دنب��ال خواهیم ک��رد، همچنی��ن صادرکنندگان و 
واردکنندگان ارز را با یک نرخ توافقی اعالم خواهد کرد و به این ترتیب، 
رف��ع تعهد ارزی خواهند کرد، ضمن اینک��ه واردکننده نیز تا زمانی که 
گمرک اعالم نکرده اس��ت که بر مبنای ارز دریافتی از صادرکننده، کاال 

را وارد کشور خواهد کرد، رفع تعهد ارزی نخواهد داشت.
وی اضاف��ه کرد: ص��ادرات این گ��روه از صادرکنندگان ک��ه ارز آنها 
مش��مول ارائه در سامانه نیما نمی شود، حدود ۱۵ میلیارد دالر است که 
می توانند در صورت حمایت، ص��ادرات خود را افزایش دهند. به همین 
دلیل دولت مکانیزم عرضه ارز صادراتی آنها با نرخ توافقی را در دس��تور 
کار قرار داده اس��ت. همچنین سیاس��ت های کنترل بازار نیز در دستور 
کار اس��ت، به این معنا که وقتی دولت نرخ ارز را یکسان اعالم می کند، 
برخی از نیازمندی های قانونی تامین نش��ده از س��وی دولت یا نیازهای 
غیرقانون��ی در بازاری خارج از بازار غیرمتش��کل پولی ش��کل می گیرد، 

برخی سوءاستفاده ها نیز شکل خواهد گرفت.

دبیر انجمن داروسازان تهران با تاکید بر لزوم افزایش دو تا سه برابری 
ذخایر استراتژیک دارو در کشور، گفت: قاعدتا در شرایط تحریم، انتقال 
پول و انتقال ارز برای مان مش��کل خواهد ش��د و محدودیت هایی برای 
تبادل ارز و تجارت با کشورهای خارجی پیدا خواهیم کرد، بنابراین باید 
از همین االن درباره این موضوع فکر ش��ود و در راستای افزایش ذخایر 

دارویی کشور اقدام شود.
دکتر محمدرضا دری در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت بازار دارویی 
کش��ور طی روزهای اخیر، گفت: خوش��بختانه تجربه ای که از سال های 
90 و 9۱ در زمینه دارو و با بروز بحران های دارویی داشتیم، باعث شد 
تا مس��ئوالن، دارو را ب��ه عنوان کاالیی اس��تراتژیک در طبقه بندی اول 

خود قرار دهند.
وی افزود: البته با نوس��اناتی که در نرخ ارز رخ داد و ابتدا اعالم ش��د 
ک��ه ارز 3۸00 تومانی به دارو اختصاص می یابد و س��پس اعالم کردند 
که ارز دارو 4200 تومانی اس��ت، خالئی در بخش واردات ایجاد شد که 
باعث کمبود برخی داروها ش��د اما با تمهیداتی که اندیشیده شد اکنون 

وضعیت بهتر شده است.
ذخایر دارو افزایش یابند

دری ب��ا بیان اینک��ه از آنجایی که نرخ ارز دارو 4200تومانی اس��ت، 
افزای��ش غیراصولی در هزین��ه واردات و تولید دارو نداری��م، ادامه داد: 
در عی��ن ح��ال باید به فکر تمهیداتی برای اتفاقات پیش رو باش��یم که 
می تواند هش��دار جدی برای مسئوالن ذی ربط محسوب شود، به طوری 

که باید از اکنون تمهیدات ویژه ای را در زمینه ذخایر اس��تراتژیک دارو 
داش��ته باشیم تا اگر دچار چالش ش��دیم، بتوانیم از این ذخایر استفاده 
کنیم و این ذخایر استراتژیک باید قوی تر از گذشته باشند. بر این اساس 
اگر اس��تانداردمان برای ذخایر اس��تراتژیک دارو در زمانی که مش��کلی 
نداریم و با تحریم مواجه نیستیم، شش ماه است، باید وقتی که احساس 
خطر کردیم، این ذخایر را حفظ و مقدار آن را به دو تا سه برابر افزایش 
دهی��م. به هر حال ب��ه زودی انتقال پول و انتقال ارز برای مان مش��کل 
خواه��د ش��د و محدودیت هایی برای تبادل ارز و تجارت با کش��ورهای 
خارج��ی را پیدا خواهی��م کرد،بنابراین باید از همی��ن االن درباره این 
موضوع فکر شود و در راستای افزایش ذخایر دارویی کشور اقدام شود.

چرا تولیدکنندگان دارو از تولید منصرف می شوند؟
وی درباره برخی مشکالت در عرصه تولید دارو در کشور به دلیل عدم 
افزای��ش قیمت دارو، گفت: در تولید گاه��ی می بینیم که کاالیی تولید 
می شود اما قیمت گذاری هایش شفاف نیست. از آنجایی که قیمت گذاری 
دارو در اختیار وزارت بهداش��ت و س��ازمان غذا و دارو است، امکان دارد 
تولیدکننده نتواند قیمت واقعی کاالی خودش را دریافت کند، بنابراین 

از تولید آن کاال منصرف می شود.
دری با بیان اینکه این موضوع مختص امروز و دیروز هم نیست، گفت: 
پیش از این به دلیل غیرش��فاف بودن قیمت ارز که گفته می ش��د ارز با 
نرخ 3۸00 تومان داده می شود و قیمت گذاری هم بر همین اساس بود، 
اما مابه التفاوت قیمت ارز پرداخت نمی ش��د، مش��کالتی در حوزه تولید 

دارو ایجاد ش��د که بعدا برطرف ش��د، اما همچنان تولیدکنندگان ما از 
قیمت گذاری روی کاالهای ش��ان ناراضی اند، زیرا خریدار قس��مت اعظم 

داروها دولت است و این منجر به چالشی جدی شده است.
وی تاکی��د کرد: دارو جزو کاالهایی اس��ت که به صورت جبری ارزان 
نگه داشته شده و همین موضوع باعث شده دارو از زمان تولید تا توزیع 
و عرضه آن به داروخانه وضعیت اقتصادی خوبی نداش��ته باشد و علتش 
همین ارزان نگه داش��تن قیمت است. به هر حال عرضه کننده خدمت 
دارویی، بیمه ها هس��تند و بیمه ها هم دولتی ان��د، بنابراین دارو کاالیی 
اس��ت که دولت تمایلی به گران شدنش ندارد و تحمیل هزینه هایی که 
در بخش تولید، توزیع و حتی داروخانه رخ می دهد، صنعت دارو را دچار 

مشکل جدی کرده است.
دری درب��اره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات حوزه دارویی کش��ور 
از س��وی سازمان های بیمه گر نیز گفت: مطالبات بیمه ها شرایط بهتری 
دارد، اما هنوز به وضعیت آرمانی نرس��یده اس��ت. حتی اس��تاندارد هم 
نش��ده و همچنان ب��ا اینکه قدری بهبود یافته، مطالبات باقی هس��تند. 
سازمان تامین اجتماعی باید به فکر تمهیداتی باشد. زیرا بخش عظیمی 
از مردم هم تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و باید به فکر 
راهکارهایی باش��د ت��ا بتواند به تعهداتش ب��ه داروخانه ها عمل کند. در 
حال حاضر تامین اجتماعی حدود ش��ش م��اه تاخیر دارد. میزان تاخیر 
در پرداخت مطالبات از س��وی بیمه های دیگر هم به حدود سه تا چهار 

ماه رسیده است.

شریعتمداری: در جنگ اقتصادی هستیم

ذخیره دارویی کشور افزایش یابد
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 فروش رنو فرانسه به ایران
2 درصد کاهش یافت

ف��روش رنو فرانس��ه به ایران در پنج ماهه نخس��ت س��ال جاری 
 می��الدی با اف��ت 2 درصدی نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل

به ۵۵ هزار و ۷۷3 دستگاه رسید.
به گزارش تس��نیم، شرکت خودروسازی رنو فرانسه اعالم کرد در 
پنج ماهه سال جاری میالدی ۵۵۷۷3 دستگاه از محصوالت خود را 

روانه بازار ایران کرده است.
فروش رنو فرانس��ه به ایران در این دوره نس��بت به مدت مش��ابه 
س��ال قبل افت حدود 2 درصدی داشته اس��ت. رنو در ژانویه تا مه 
سال 20۱۷ بالغ بر ۵6۷29 دستگاه از محصوالت خود را روانه بازار 

ایران کرده بود.
بر اس��اس این گزارش ش��رکت رنو در م��ه 20۱۸ بالغ بر 94۱6 
دس��تگاه از محصوالت خود را روانه بازار ایران کرده اس��ت که این 
رقم نس��بت به مدت مشابه سال قبل)مه 20۱۷( افت ۱6 درصدی 
و نس��بت به ماه قبل)آوریل 20۱۸( رش��د 9 درصدی داشته است. 
رنو در مه 20۱۷ بالغ بر ۱۱244 دستگاه و در آوریل 20۱۸ بالغ بر 

۸۵۷6 دستگاه خودرو در بازار ایران به فروش رسانده بود.
کل فروش جهانی رنو در پنج ماهه نخس��ت سال جاری میالدی 
یک میلیون و 6۱۷ هزار دستگاه بوده است. سهم ایران از کل فروش 

رنو در این دوره 3.۵درصد محاسبه شده است.
رنو در سال 20۱۷ میالدی ۱62 هزار و ۷9 دستگاه از محصوالت 
خ��ود را روانه بازار ایران کرد. فروش رنو فرانس��ه ب��ه ایران در این 
س��ال نس��بت به س��ال قب��ل از آن رش��د 49.3 درصدی داش��ت. 
 فروش رنو به ایران در س��ال 20۱6 نیز نس��بت به س��ال قبل از آن

رشد ۱۱0 درصدی داشت و به ۱0۸۵36 دستگاه رسید.
رن��و در س��ال 20۱۵ بالغ ب��ر ۵۱۵00، در س��ال 20۱4 بالغ بر 
33هزار دستگاه و در سال 20۱3 بالغ  بر 39هزار و 600 دستگاه از 

محصوالت خود را به ایران فروخته بود.

اسقاط خودروهای فرسوده متوقف شد
عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی 
فرسوده از متوقف شدن فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده به دنبال 

ممنوعیت واردات خودرو خبر داد.
به گ��زارش پایگاه خبری دنی��ای بانک، مصطفی ج��ودی اظهار 
کرد: روال اس��قاط و جایگزین��ی خودروهای فرس��وده این بود که 
واردکنن��دگان خودرو با توجه به حج��م موتور خودروهای وارداتی، 
موظ��ف به خرید گواه��ی اس��قاط و از رده خارج ک��ردن تعدادی 

خودروی فرسوده بودند.
وی با بیان اینکه در حدود یک س��ال گذش��ته به دلیل نوسانات 
ایجاد ش��ده در واردات خودرو، فرآیند اس��قاط خودروهای فرسوده 
کند ش��ده بود، خاطرنش��ان کرد: بعد از اع��الم تصمیم اخیر دولت 
مبنی بر ممنوع ش��دن واردات خودرو، فرآیند اس��قاط خودروهای 

فرسوده نیز به طور کامل متوقف شده است.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی 
فرس��وده ادامه داد: در این شرایط تعداد زیادی گواهی اسقاط روی 

دست مراکز اسقاط خودرو مانده که خریداری ندارد.
وی افزود: اس��قاط خودروهای فرسوده یک طرح ضروری و کالن 
ملی اس��ت و نباید فقط متکی به واردات خودرو باش��د زیرا در آن 
صورت با اتفاقاتی همچون ممنوعیت واردات خودرو، این طرح ملی 
متوقف می شود. جودی با بیان اینکه در حال حاضر جلساتی با ستاد 
مدیری��ت حمل و نقل و س��وخت برای رفع این مش��کل در جریان 
است، تصریح کرد: در این شرایط پیشنهاد ما این است که 2 درصد 
از هزینه های ش��ماره گذاری خودروهای داخلی و وارداتی، به تامین 

هزینه های الزم برای اسقاط خودروهای فرسوده تعلق گیرد.
وی ادام��ه داد: س��االنه حدود یک میلیون و ۵00 هزار دس��تگاه 
خودرو در کش��ور شماره گذاری می شود که با اختصاص 2 درصد از 
هزینه های ش��ماره گذاری آنها به اسقاط خودروهای فرسوده، منابع 

مالی عظیمی برای این طرح ملی تامین خواهد شد.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی 
فرس��وده خاطرنش��ان کرد: ح��دود 200 مرکز اس��قاط خودرو در 
کش��ور فعال اس��ت که ادامه وضعیت فعلی و متوقف ماندن اسقاط 
خودروهای فرس��وده، باعث به خطر افتادن سرمایه بخش خصوصی 

و از بین رفتن اشتغال موجود در این مراکز خواهد شد.
به گزارش ایس��نا، با مصوبه ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی از 
ابتدای تیرماه واردات بیش از ۱400 قلم کاالی لوکس و غیرضروری 

از جمله خودرو ممنوع شد.

ترامپ طی 3 تا 4 هفته برای تعرفه گمرکی 
واردات خودرو از اروپا تصمیم می گیرد

دونالد ترامپ روز گذش��ته اعالم کرد دولت این کش��ور بررس��ی 
طرح اعمال تعرفه گمرکی واردات خودرو از اروپا و دیگر ش��رکایش 
را طی 3 تا 4 هفته آینده نهایی خواهد کرد. به گزارش تابش کوثر، 
دونالد ترامپ در س��خنان خود برای خبرنگاران در داخل هواپیمای 
ریاس��ت جمهوری آمریکا  در طول س��فر از واشنگتن تا نیوجرسی، 
گفته س��ازمان تجارت جهانی رفتار بدی با آمریکا داش��ته است اما 
وی قص��د ندارد آمریکا را در ش��رایط کنونی از این س��ازمان خارج 
کند. وی در پاس��خ به اینکه چه زمانی آمری��کا درباره اعمال تعرفه 
واردات خودرو از اروپا و دیگر ش��رکای تجاری این کش��ور تصمیم 
خواهد گرفت،  گف��ت: طی 3 تا 4 هفته آینده تصمیم گیری در این 
باره نهایی خواهد ش��د. ترامپ در روز 23 مه با استناد به  بند 232 
قوانین امنیت ملی این کش��ور دستور بررسی اعمال تعرفه گمرکی 
ب��رای واردات خودرو از اتحادیه اروپا و دیگر کش��ورها به آمریکا را 

صادر کرد.
دس��تور مشابهی طی سال گذشته باعث ش��د تا این کشور برای 
واردات فوالد و آلومینیوم تعرفه گمرکی 2۵ و ۱0 درصدی را اعمال 

کند که البته این بررسی ۱0 ماه طول کشید.
بر اس��اس قان��ون، وزارت بازرگانی آمری��کا 2۷0 روز مهلت دارد 
ت��ا پس از آغاز بررس��ی ها بر مبن��ای بند 232 نظ��رات خود را به 
رئیس جمه��ور آمریکا ارائه دهد. پس از آن رئیس جمهور آمریکا 90 

روز مهلت دارد تا بر اساس این نظرات اقدام کند.

چندی پیش پیشنهادی از سوی دفتر حمل و نقل ریلی درون شهری 
سازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کشور مبنی بر راه اندازی تراموا در 

مسیر اتوبوس های تندرو مطرح شد. 
به گزارش ایس��نا، در این پیش��نهاد عنوان ش��ده بود ک��ه مد جدید 
حم��ل و نقلی می تواند در مس��یر اتوبوس های تندرو غرب به ش��رق و 
ش��مال به جنوب تهران حرک��ت کند و این تردد مانع��ی برای فعالیت 
اتوبوس ها نخواهد ش��د. این پیش��نهاد اما واکنش هایی از سوی شورای 
ش��هر و شهرداری تهران در پی داشت، به طوری که رئیس شورای شهر 
تهران برقی کردن سیستم BRT را گزینه کم هزینه تری نسبت به تراموا 
دانست و معتقد بود منطقی نیست تراموا را نیز در همین کریدور که هم 

مترو و هم BRT دارد، اجرایی کنیم. 
»تراموا یا قطار سبک شهری« این روزها به عنوان یکی از مدهای 
حم��ل و نقلی که می تواند کارکرد مناس��بی در ناوگان حمل و نقل 
عمومی داش��ته باشد مطرح شده و براساس همین نگرش قرار است 
تراموا در یکی از ش��هرهای کش��ور به صورت پایلوت اجرایی شود. 
همچنین پیشنهاد راه اندازی این طرح در تهران نیز داده شده است، 
به طوری که حسین رجب صالحی، مدیرکل دفتر حمل و نقل ریلی 
درون شهری سازمان ش��هرداری ها با بیان اینکه خطوط BRT در 
تهران قابلیت تبدیل ش��دن ب��ه خطوط ترام��وا را دارند، می گوید، 
پیش��نهاد ما این است که در تهران و در مسیرهای BRT آزادی - 

امام حس��ین و راه آهن-تجریش ریل گذاری تراموا انجام شود؛ البته 
این ریل گذاری باعث نخواهد ش��د که تردد اتوبوس ها متوقف شود، 
بلک��ه این دو می توانند در کنار یکدیگر جابه جایی مس��افر را انجام 

دهند. 
وی معتقد است در تمام دنیا از تراموا برای جابه جایی مسافر استفاده 
می شود و تراموا می تواند راهکاری برای نجات تهران از ترافیک و آلودگی 
باشد. ضمن اینکه از نظر اقتصادی نیز نسبت به مترو به صرفه تر است. 
مدیرکل دفتر حمل و نقل ریلی درون ش��هری س��ازمان شهرداری ها 
به مقایس��ه س��امانه های مختلف حمل و نقل عمومی می پردازد و ادامه 
می دهد: مت��روی زیرزمینی بیش از 40 هزار نفر را جابه جا می کند این 
سامانه حمل و نقلی برای شهرهای بیش از 2 میلیون نفر مناسب است 
و به کاهش میزان بار ترافیکی نیز کمک خواهد کرد. همچنین منوریل 
نیز بیش از ۸۵00 مس��افر را در یک س��اعت جابه ج��ا می کند که برای 
ش��هرهای بیش از یک میلیون نفر مناس��ب بوده و این س��امانه نیز بر 

کاهش میزان بار ترافیکی اثرگذار است. 
صالح��ی در ادام��ه می افزای��د: اتوبوس های تندرو ی��ا BRT بیش از 
2۷00 نفر را در س��اعت جابه جا می کنند. تراموا نیز بیش از 4۵00 نفر 
را در س��اعت جابه جا کرده و اگرچه هزینه احداث تراموا تقریباً سه برابر 
هزینه احداث خطوط اتوبوس سریع الس��یر است ولی می تواند حدود دو 

برابر مسافر را نسبت به اتوبوس های تندرو جابه جا کند. 

در این میان اما محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در این باره 
معتقد است تراموا یکی از سیستم های حمل ونقل عمومی نسبتا سبک 
است که در دنیا استفاده می شود و اینکه ما این سیستم را کجا استفاده 

کنیم باید در طرح جامع حمل ونقل شهر تهران پیش بینی شود. 
وی همچنی��ن اضافه می کند: زمانی که طرح اجرای خطوط BRT در 
تهران مطرح بود و خیابان انقالب نیز به عنوان یکی از کریدورها مطرح 
ش��د به شورای و ش��هردار وقت تهران گفتم که انجام این طرح با توجه 
به اجرای خط 4 مترو در زیر همین مسیر به صرفه نیست، اما این طرح 
اجرا ش��د، حال که هزینه اجرای BRT انجام شده است منطقی نیست 
که بیاییم تراموا را نیز در همین کریدور که هم مترو و هم BRT دارد، 

اجرایی کنیم. 
رئیس ش��ورای شهر تهران می گوید: اگر مسئله اصلی بحث آالیندگی 
اتوبوس های ش��رکت واحد اس��ت، می توانیم ناوگان اتوبوسرانی را برقی 
 کنیم اما بهتر است منابع محدود را صرف اولویت ها کنیم که مهم ترین 
اولویت در حوزه حمل ونقل، تکمیل و تجهیز خطوط ساخته شده مترو 
و بهره ب��رداری کامل از ظرفیت آن اس��ت که متأس��فانه هنوز به نتیجه 
نرس��یده و درصورت اختص��اص منابع، امکان افزای��ش ظرفیت متروی 
تهران از دومیلیون نفر فعلی به هفت میلیون نفر ظرف س��ه سال وجود 
دارد. بنابراین برقی کردن سیس��تم BRT، گزینه کم هزینه تری نسبت 

به تراموا است. 

رئیس انجمن صنف��ی واردکنندگان خودرو از ش��روع دوباره فعالیت 
خودروس��ازی فیات در کشورمان با ارائه چند محصول مختلف با برنامه 

تولید مشترک خبر داد. 
میثم رضایی، با اش��اره به همکاری ش��رکت فیات با کشور آذربایجان 
و تولی��د محصول در این کش��ور اظهار داش��ت: همانط��ور که می دانید 
آذربایجان در س��ال های اخیر رش��د اقتصادی و تولی��د ناخالص داخلی 
باالیی داش��ته و با وجود منابع بس��یار کمتر از ایران توانس��ته پیشرفت 
خوبی داشته باشد که همکاری با فیات در سایت آذربایجان نیز از همین 
دس��ت است، البته که این ش��کل از همکاری تنها با حمایت های دولت 
آذربایجان از بخش خصوصی ش��کل گرفته که امیدواریم مسئوالن ما در 

دولت و وزارت صنعت نیز از این الگوها استفاده کنند. 
وی در رابطه با فعالیت دوباره شرکت فیات در ایران و اخذ مجوزهای 
قانونی الزم در این حوزه، گفت: در این قرارداد مشترک قرار بر این است 
که به واسطه دانش فنی و توانایی گروه فیات در طراحی، تولید و تأمین 
خودروهای سواری و تجاری سبک و نیاز ما به آموزش فنی، اطالعات و 
پش��تیبانی در این رابطه، فیات امتیاز تولید انحصاری، فروش و خدمات 

پ��س از فروش در بازار ایران را به ش��رکت آرتمن موتور کیش نماینده 
رسمی فیات در ایران اعطا کند. 

وی افزود: گروه خودروس��ازی فیات در قالب ق��رارداد همکاری که با 
این شرکت داشته همچنان امکان فعالیت در ایران را دارد اما به دالیلی 
فعالیت های این ش��رکت در کش��ورمان متوقف ش��ده بود که اکنون با 
تغییرات مدیریتی ش��اهد ورود محصوالت و همچنین تولید مش��ترک 

برند فیات در کشورمان خواهیم بود. 
رضای��ی در خصوص مدل های محصوالت و نحوه عرضه آن نیز گفت: 
آن ط��ور که در ق��رارداد پیش بینی ش��ده ۱6 محصول ب��رای همکاری 
تولیدی و وارداتی پیش بینی شده که با توجه به نیاز بازار، استانداردهای 
داخل��ی و همین ط��ور قوانین صنعت خودروی ای��ران انتخاب و به بازار 
عرضه خواهد ش��د. همچنین در این قرارداد آم��ده که ارائه محصوالت 
ب��ه صورت CBU خواه��د بود و پس از آن می توان��د به صورت گام به 
گام در یک برنامه زمان بندی توس��عه و بهبود یابد و پس از فراهم سازی 

زیرساخت ها نسبت به تولید محصوالت به شکل CKD اقدام کند. 
 رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو ادامه داد: در شرایط کنونی 

بازار خودروی ایران و همچنین فضای بین الملل و خصومت کش��ورهای 
اروپای��ی و آمریکایی، همواره انتظار کارش��کنی در قراردادهای مفید و 
مثب��ت تجاری می رود که ای��ن امر موجب عدم تأیی��د واضح همکاری 
ش��رکت های اروپایی با ایران می ش��ود که این نیز به حمایت و همکاری 

دولت از شرکت ها برای ادامه فعالیت هایشان نیاز دارد. 
وی تأکی��د کرد: ش��رکت های واردکننده خودرو پی��رو منویات مقام 
معظم رهبری در خصوص عدم واردات مطلق و همکاری با ش��رکت های 
خارجی با هدف انتقال دانش فنی و تولید مش��ترک تمامی تالش خود 
را به کار بس��ته اند تا در قالب قراردادهای ش��فاف مثبت اقدام به تولید 
محصوالت در خاک کشورمان کنند و در این راستا امیدواریم دولت نیز 

همکاری های الزم را داشته باشد. 
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به مشکالت کنونی 
بازار خودرو و تصمیمات دولتی گفت: در شرایط فعلی حداقل انتظار این 
اس��ت که وزارت صنعت برای ورود این شرکت ها و آغاز فعالیت هایشان 
که همگی با هدف تولید مشترک خواهد بود همکاری کند و مانند قبل 

فقط مشغول صدور بخشنامه های دست و پاگیر در این رابطه نباشد. 

»تراموا« به تهران می رسد؟ 

 »فیات« به ایران برمی گردد؟
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ش��رکت آرمان موتور کویر در راس��تای سیاست های اصلی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در تولید کار و اش��تغال همانطور که پیشتر 
نی��ز اعالم کرده بود در آینده ای نزدیک وارد فاز تولیدی محصوالت 

لوکسژن تایوان خواهد شد.
ب��ه گ��زارش پای��گاه خبری»عصرخ��ودرو« ، فرزی��ن ترکی پور، 
مدیرعام��ل آرمان موتور کویر اظهار کرد:  در همین راس��تا قرارداد 

تولید بین لوکس��ژن و آرمان موتور کویر امضا شده است و به زودی 
زیرس��اخت الزم جهت تولید محصوالت این ش��رکت ایجاد خواهد 

شد.
فرزین ترکی پ��ور ادامه داد: دپارتمان بازاریابی و فروش ش��رکت 
آرمان موتور کویر نیز در این زمینه تحقیقات بازاریابی و انتخاب نوع 
محصول منطبق با نیاز بازار ایران را انجام داده اس��ت و تالش دارد 

بعد از موفقیت در برندینگ و معرفی برند و محصوالت لوکسژن این 
بار  در راس��تای انتخاب محصوالت مناس��ب تولید با خواست و نیاز 

بازار ایران گام موثری را در انجام فعالیت های خود بردارد.
گفتن��ی اس��ت آرمان موتور کویر از نخس��تین ش��رکت هایی بود 
ک��ه توانس��ت زودت��ر از بس��یاری از تولیدکنندگان اس��تاندارهای 

هشادوپنج گانه سازمان استاندارد را رعایت کند. 

لوکسژن در ایران تولید خواهد شد
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س��ی و دومین جشنواره بین المللی خوارزمی با حمایت معاونت علمی 
برگزار می شود.

 ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاون��ت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، س��ی و دومین جشنواره 
بین المللی خوارزمی به منظ��ور ارج نهادن به 
مقام واالی پژوهش��گران، ن��وآوران و فناوران 
کشور، ترویج فرهنگ کارآفرینی دانش بنیان 
و تجاری سازی نتایج تحقیقات برگزار می شود. 
عالقه مندان تا پایان شهریورماه مهلت دارند در 
س��ی و دومین جشنواره بین المللی خوارزمی 
که با حمایت معاونت علمی برگزار می ش��ود، 

شرکت کنند.
سی و دومین جشنواره بین المللی خوارزمی 
در ۱۷گ��روه تخصص��ی ش��امل فناوری های 
ش��یمیایی، مکانیک، ب��رق و کامپیوتر، هنر، 
معم��اری و شهرس��ازی، کش��اورزی و منابع 

طبیعی، علوم پایه، عمران، مهندس��ی صنایع و مدیری��ت فناوری، مواد، 
متالورژی و انرژی های نو، زیست فناوری و علوم پایه پزشکی، محیط زیست، 
فناوری نانو، هوافضا، مهندس��ی نرم افزار و فناوری اطالعات، مکاترونیک و 

صنایع دفاعی در پنج محور پژوهشی و فناوری شامل پژوهش های بنیادی، 
پژوهش های کاربردی، طرح های توسعه ای، ابتکار و نوآوری به  جشنواره 

بین المللی خوارزمی طرح های قابل پذیرش را دریافت می کند.
برگزی��دگان ای��ن جش��نواره از رئی��س 
جمهوری اس��المی ای��ران و همچنین وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری لوح تقدیر دریافت 
خواهند کرد. این افراد می توانند از تسهیالت 
بنیاد ملی نخبگان مطابق با آیین نامه مربوطه 

برخوردار شوند.
برگزی��دگان س��ی و دومی��ن جش��نواره 
بین المللی خوارزمی به س��ازمان س��نجش 
برای استفاده از تسهیالت مطابق با آیین نامه 
مربوطه معرفی می شوند. همچنین این افراد 
به پارک ه��ای علم و فناوری، مراکز رش��د، 
صندوق های حمایتی و بنگاه های اقتصادی 

معرفی خواهند شد.
متقاضیان می توانند از طریق پایگاه اطالع رس��انی جشنواره بین المللی 
خوارزمی به نشانی www.khwarizmi.ir با مراجعه به قسمت سامانه 

جامع جشنواره بین المللی خوارزمی نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

مدیرکل توسعه کارآفرینی و بهره وری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
ع��دم تعامل اجتماعی مناس��ب میان گروه های مختلف را مانع اساس��ی 

پیشرفت و توسعه کارآفرینی در جامعه دانست.
به گزارش ایس��نا، »رحیم س��رهنگی« در 
نشست با مدیران مراکز مشاوره، اطالع رسانی 
و خدم��ات کارآفرین��ی گفت: برای توس��عه 
کارآفرینی در هر رش��ته، بای��د از افراد ماهر 
و باتجرب��ه و متخصص به عن��وان رهبر گروه 
اس��تفاده کرد که این اف��راد می توانند دولتی 
یا غیردولتی باش��ند. وی با بیان اینکه یکی از 
مش��کالت اساسی که مانع پیشرفت و توسعه 
کارآفرین��ی در جامعه می ش��ود، عدم تعامل 
اجتماعی مناس��ب می��ان گروه های مختلف 
اس��ت، افزود: تا زمانی که این گروه ها رقابت 
را نس��بت به همکاری ه��ای دوطرفه ترجیح 
دهند، اطمینان الزم برای برگزاری جلسات و 

هم اندیش��ی حاصل نمی ش��ود. وی افزود: وظیفه مراکز مشاوره این است 
ک��ه در زمینه های تخصصی، مدرس های مس��لط و متخصص انتخاب و 
با برگزاری کارگاه آموزش��ی افراد را توانمند و آگاه در حوزه های مختلف 

تربیت کنیم. مدیرکل توس��عه کارآفرینی و به��ره وری وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در ادامه یکی از وظایف مراکز مش��اوره را ترویج فرهنگ 
استارتاپی در میان مردم دانست و اظهار کرد: باید ذهنیت مثبتی را برای 
م��ردم به خصوص جوانان نس��بت به مراکز 
مشاوره کارآفرینی ایجاد کنیم تا این مراکز 
به عنوان حلقه اتصالی باش��ند میان کسانی 
که فکر خالقان��ه و اقتصادی دارند و افرادی 
که تمایل دارند سرمایه خود را در اختیار این 
متفکرین قرار دهند. »محمدحسین ریاحی«، 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان 
نیز در این برنامه، یزد را از لحاظ سطح علم، 
آگاهی و سختکوشی مطلوب ارزیابی کرد و 
گفت: جوانان و فارغ التحصیالن باید در کنار 
کسب علم، مهارت های الزم را نیز بیاموزند 
تا در حوزه ای که فعالیت می کنند به دانش 

مناسب دست یابند.
وی وجود تفکر انتزاعی و نگاه خالقانه در جامعه را مبین این دانست که 
مردم و جوانان می خواهند حرکت رو به جلو داشته باشند ولی نمی توان از 

نقش موثر منابع مالی در رسیدن به اهداف شان چشم پوشی کرد.

نبود تعامل اجتماعی، مانع اساسی پیشرفت کارآفرینی در کشور استسی و دومین جشنواره بین المللی خوارزمی برگزار می شود

ویژگی هایی که صاحبان استارتاپ ها را به سمت جلو سوق می دهند، 
معموالً به شکلی منفی و مخرب در نظر گرفته می شوند. 

به نظر مردم، کارآفرینان افرادی خش��ن، عجول و سرسخت هستند. 
البته افراد زیادی در این دس��ته بندی ق��رار خواهند گرفت. ولی دلیل 
این رفتار این است که کارآفرینان به دنبال محصوالت مؤثر برای مردم 
هس��تند. آنها زمانی که افراد عادی متوقف می ش��وند با قدرت به مسیر 

خود ادامه می دهند. 
تمام ویژگی های کارآفرینان نیز منفی نیس��ت. در واقع، بس��یاری از 
این ویژگی ها برای کسب موفقیت، ایجاد ارتباط با سایرین و درک نیاز 

مشتری ضروری هستند. 
من در طول همکاری با چندین استارتاپ متوجه چند ویژگی خاص 

و مشترک شدم که هم اکنون آنها را در اختیار شما قرار خواهم داد: 
1- کنجکاوی

تکنولوژی با س��رعت متفاوت و از طریق روش های متفاوت در نقاط 
مختلف دنیا پیش��رفت می کند. کنجکاوی در رابط��ه با این تفاوت ها، 

یک��ی از ویژگی ه��ای اصلی ه��ر کارآفرینی 
است. 

هر کش��وری دارای اقتص��اد مخصوص به 
خود اس��ت. گرچه مردم چین، آمریکا، ژاپن 
ی��ا کره همگی دارای خواس��ته ها و تمایالت 
مش��ترکی هس��تند، ولی تجارت ها و فضای 
اجتماعی متفاوت��ی دارند. پس راه حل مردم 
هر منطقه برای حل مشکالت با سایر مناطق 

متفاوت خواهد بود. 
ب��ه نظرم تمام کارآفرینان باید با س��فر به 
چین با پیش��رفت تکنولوژی در این کش��ور 
آشنا ش��وند. آش��نایی با مفاهیم و ایده های 

متفاوت برای هر کارآفرینی ضروری است. 
2- احساس بی تابی و عجله

کارآفرین��ان برای شناس��ایی نقاط ضعف و تقوی��ت آنها باید عجول 
باشند. 

این ویژگی به نظر اکثر مردم، یک ویژگی منفی است ولی کارآفرینی 
که به دنبال خلق محصولی جهت مقابله با ش��رایطی نامناس��ب است، 

مطمئناً به این ویژگی نیاز خواهد داشت. 
من به ش��خصه به دلیل مش��غله و عجله زیاد، از ترافیک بیزار هستم 
و هر روز زمان زیادی را در ترافیک از دس��ت می دهم. به همین دلیل 
هم اکنون در حال بررس��ی چند پروژه جهت حل این مش��کل اساسی 

هستم. 
اکثر مردم احس��اس می کنند که راه بهتری برای انجام کارها وجود 
دارد و در ص��ورت امکان نیز آن راه بهتر را انتخاب خواهند کرد. اقدام 
و پیگیری آن راه حل باعث جدایی کارآفرینان از افراد عادی می شود. 

3- خوش مشربی
هر کارآفرینی باید دارای شبکه ای مناسب از دوستان و افراد هم نظر 
باش��د و در ص��ورت لزوم به آنه��ا مراجعه کند. افرادی ک��ه همواره به 
دنبال مش��کالت و راه حل هایی برای آنها هستند به شدت مفید و مؤثر 

خواهند بود. 
اکثر ایده های عالی از جلسات عادی و غیررسمی استخراج می شوند. 
البته انتظار نداشته باشید که از تمام جلسات خود نتیجه ای مناسب و 

موفقیت آمیز به دست آورید. 
خوش مشربی و ایجاد این گروه، فرصت مشورت و ارائه طرح ها و ایده 

به سایر افراد را فراهم خواهد کرد. 
4- توجه به نیازهای اولیه انسان

یک کارآفرین باید به نیازهای اولیه یک زندگی ش��اد توجه داش��ته 
باش��د. غذا، س��رپناه، همسر، سرگرمی، س��ادگی، مردم همواره به این 

موارد به شدت نیازمند خواهند بود. 
کارآفرینان همچنین باید به مشکالت و نقص های مرتبط با نیازهای 

انسان ها نیز توجه داشته باشند. 
چنانچه به نیاز مردم توجه کنی��د، فرصت هایی برای افزایش تجربه 
آنها و ارائه راه هایی جهت دستیابی به این موارد به دست خواهید آورد. 
م��ردم به این ایده ها عالقه دارند و به آنها تکیه خواهند کرد؛ ایده هایی 

که آنها را به نیازهای اساسی زندگی خواهند رساند. 
5- استدالل

راه های زی��ادی برای حل یک پازل وجود 
دارد. برای مثال، برخی افراد شروع به چیدن 
قطعات و یافتن خانه های مناس��ب برای هر 
قطعه خواهند کرد. این روش��ی مؤثر اس��ت 
ولی زمانی که به چرایی قرار گرفتن هر قطعه 
در هر خانه توجه کنید، کار بس��یار ساده تر 

خواهد شد. 
برای مثال، شرکت های فروشنده دوچرخه 
در چین محصوالت خود را تقریباً رایگان در 
اختیار مردم قرار می دهند زیرا دو ش��رکت 
اینترنتی بس��یار بزرگ بودجه آنها را تأمین 
می کنند ولی در آمریکا، فیس بوک و گوگل 
توجهی به ش��رکت های فروش��نده دوچرخه 
ندارند.  و گرچه ایده اجاره و کرایه دوچرخه ها به وجود خواهد آمد، ما 
باید به این مسئله در آمریکا توجه می کردیم. به این ترتیب و با تغییر 

مدل تجاری راه حل مناسبی به دست خواهد آمد. 
6- انعطاف پذیری

تم��ام کارآفرین��ان باید میان سرس��ختی و انعطاف پذی��ری تعادلی 
مناسب برقرار کنند. 

مردم ایده های ش��ما را به تمسخر خواهند گرفت و شما نیز احتماال 
به ایده های خود ش��ک خواهید کرد، ولی شما باید با سرسختی به کار 
و تالش خ��ود ادامه دهید. همچنین انعطاف پذیری نیز در شناس��ایی 

نقص ها و مشکالت و احتماال تغییر روش به شما کمک خواهد کرد. 
ش��اید دوچرخه محصول مناس��بی برای ش��هرهای بزرگ نباش��د. 
می توان به جای این محصول از اسکوتر استفاده کرد. ما باید مشکل را 
شناس��ایی و سپس راه حل مناسبی برای آن پیدا کنیم. انعطاف پذیری 

باعث شناسایی راه حل های بهتری خواهد شد. 
بهینه سازی و تغییر ایده جهت پاسخگویی به نیازهای مشتریان هیچ 
ایرادی ندارد. این یکی از چند ویژگی ضروری برای کارآفرینان است. 
inc :منبع

کمپانی اچ تی سـی قصد دارد بخش موبایل خود را با 
توسـعه فناوری های نوین احیا کند. این سازنده تایوانی 
که بخش موبایل را به گوگل واگذار کرده است قصد دارد 
کسـب و کارش را با فناوری های بالک چین، 5G و هوش 

مصنوعی دوباره رونق ببخشد.
به گزارش جی اس ام، چر وانگ، از اعضای هیأت مدیره 
اچ تی سـی، اعالم کرده اسـت که این سـازنده تایوانی 
مصرانـه در تالش اسـت تکنولوژی هـای نوین متعددی 
را ازجملـه واقعیـت مجـازی، واقعیـت افـزوده، هوش 
مصنوعـی، 5G و بالک چیـن توسـعه دهد و به وسـیله 
آنها جان تازه ای به بخش موبایل خود ببخشد. همانطور 
که می دانید، حدودا پنج سـال اسـت کـه بخش موبایل 
کمپانی محبوب اچ تی سی با مشکالت متعددی دست و 
پنجه نرم می کند و استراتژی توسعه گوشی های متعدد 
آن هـم در نتیجه فروش پایین بـه رونمایی از تنها یک 
پرچمدار در سال تغییر یافته است. حاال به نظر می رسد 
که این سـازنده به رغم مشکالت مذکور اصال قصد ندارد 

تسلیم شود.
وانگ در جلسـه سـهامداران کمپانی اچ تی سـی که 
دو روز پیـش در تایوان برگزار شـد سـخنرانی و تأکید 
کـرد که ایـن تکنولوژی های نوین قرار اسـت در آینده 
با دسـتگاه های اچ تی سـی ادغام شـوند تا قابلیت های 
تـازه ای را بـرای آنها بـه ارمغـان بیاورنـد. او همچنین 
اعالم کـرد که اعمال این تغییـرات می تواند باعث بروز 
نتایج چشـمگیری در دو سال آینده شود. البته کمپانی 
اچ تی سـی در حـال حاضر در برنـد Vive خود هم که 
گفته می شـود تجربه بی نظیـری از واقعیت مجازی ارائه 
می دهـد، سـرمایه گذاری کـرده اسـت. همان طـور که 
انتظـار می رفت، سـهامداران و همچنین سـایر اعضای 
هیأت مدیره در این جلسـه درباره وضعیت بخش موبایل 
کمپانـی اظهار نگرانی کردند، اما چر وانگ به آنها وعده 
داد که در صورت عملی شدن این استراتژی مشکالت در 

آینده نزدیک رفع خواهند شد.
کمپانی اچ تی سـی در خالل سه سال گذشته به طور 
پیوسـته در هر گزارش مالی سـه ماهه شاهد ضرر بوده 
است. این سـازنده هر بار که بخشـی از سازمانش را به 
کمپانی دیگری واگذار کرده، توانسـته اسـت بخشی از 
ضررهـای مالـی وارده را بـه نحوی جبران کنـد. اچ تی 
سـی چند سال پیش مجبور شد سهم خود را از کسب و 
کار Beats Audio بفروشـد و در نتیجه توانست در آن 
سه ماهه سـود کند. این کمپانی تایوانی همچنین بخش 
موبایـل خود را در سـه ماهه اول سـال 2018 به قیمت 
1.1میلیارد دالر به گوگل واگذار کرد. چر وانگ با اشـاره 
به قرارداد اچ تی سـی با گوگل ادعا کرده اسـت که این 
سـازنده می تواند با اسـتفاده از این پول تکنولوژی های 
نوین مذکور را توسـعه دهد و سپس از آنها بهره برداری 
کند. کمپانی اچ تی سـی در حال حاضر طراحی گوشـی 
هوشـمند تازه ای را با پشتیبانی از فناوری بالک چین در 
دسـت توسعه دارد و به نظر می رسد که صحبت های چر 

وانگ در حال عملی شدن هستند.
 

6 ویژگی مشترک کارآفرینان موفق

اچ تی سی به دنبال 
 احیای بخش موبایل
با فناوری های نوین

تا پایان سال 20۱۷، ۵درصد از شاغالن ۱۵ تا 64ساله اتحادیه اروپا از خانه 
کار می کرده اند. به گزارش ایس��نا، به نق��ل از دفتر آمار اتحادیه اروپا، هلند با 
۱3.۷درصد دارای بیش��ترین ش��اغالن خانگی بوده است و پس از این کشور، 
لوکزامبورگ با ۱2.۷درصد و فنالند با ۱2.3درصد قرار دارند. کمترین اشتغال 
در کس��ب وکارهای خانگی نیز مربوط به بلغارس��تان ب��ا 0.3درصد و رومانی 
با 0.4درصد بوده اس��ت. متوسط اشتغال در مش��اغل خانگی در منطقه یورو 
۵.۷درصد بوده اس��ت که 0.۷درصد بیش��تر از متوسط اتحادیه اروپا محسوب 
می ش��ود. همچنین شمار افرادی که در اتحادیه اروپا مشاغل خانگی پاره وقت 
دارن��د، از ۷.۷درص��د در س��ال 200۸ به 9.6درصد در س��ال 20۱۷ افزایش 

یافته است.

اشتغال زایی کسب وکارهای خانگی 
در اروپا چقدر است؟

نگـــاه

مترجم: نیما جوادی

یکشنبه
10 تیر 1397

شماره 1100
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معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با صدور پیامی خطاب به 
فعاالن زیست بوم کارآفرینی و نوآوری بر ضرورت حرکت در مسیر 

تحقق اقتصاد دانش بنیان تأکید کرد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
بنیاد ملی نخبگان، سورنا ستاری، معاون 
در  رئیس جمه��وری  فن��اوری  و  علم��ی 
پیامی خطاب به کارآفرینان، شرکت های 
دانش بنیان، اس��تارتاپی ها و دیگر فعاالن 
ب��ر  ن��وآوری  و  کارآفرین��ی  زیس��ت بوم 
ض��رورت تالش و ایس��تادگی در مس��یر 
خالقی��ت، نوآوری و خلق ارزش افزوده از 
مس��یر دانش و نوآوری با تکیه بر اقتصاد 
دانش بنی��ان و توانمندی ه��ای تاریخی و 

نیروی انسانی کشورمان را یادآور شد.
در بخش��ی از متن پیام معاون علمی و 

فناوری رئیس جمهوری آمده است:
هموطنان بزرگوارم!

مبارزه ب��ا اقتصاد نفتی ش��کل تازه ای به خود گرفته اس��ت. در 
اقتص��اد نفت��ی مفاهیم ای��ده، خالقی��ت، نوآوری بی معنی اس��ت. 

اس��تخدام و زیر چت��ر دولتی رفتن، ب��الی کارآفرین��ی و نوآوری 
اس��ت و این بزرگ ترین خیانتی است که به فرزندان مان می کنیم. 
زیس��ت بوم کارآفرینی و نوآوری قرن هاس��ت در سرزمین کهن ما 
ج��اری بوده اس��ت، اقتص��اد نفتی این 
زیس��ت بوم را تا مرز نابودی برده است و 
ما را چنان به نفت معتاد کرده که حتی 
تصور یک روز جدایی از آن را نمی کنیم، 
اما در این مبارزه در چهار س��ال گذشته 
افسران و سرداران بسیاری مهیا شده اند. 
بی��ش از 3600 ش��رکت دانش بنیان با 
فروش بیش از 60 ه��زار میلیارد تومان 
و هزاران اس��تارتاپ که ه��ر روز جامعه 
ما را براس��اس دانش، ابت��کار و نوآوری 
تح��ت تأثیر قرار می دهن��د و همانگونه 
ک��ه رئیس جمهور روحان��ی گفتند، این 
تیم منس��جم و متح��د در کنار دولت و 
ملت بیش از پیش در خدمت کش��ور هستند. از این فرزندان خود 
حمایت کنید و بگذارید که آنها در این مبارزه با حمایت اجتماعی 

شما پیروز شوند.

پ��س از ماه ها گمانه زنی پیرامون نحوه  ورود آمازون به حوزه س��المت، 
این غول تجارت الکترونیک دیروز رس��ما اع��الم کرد که قصد خریداری 
اس��تارتاپ دارویی پیل پک )PillPack( را دارد. پس از انتشار این خبر، 

سهام ش��رکت های دارویی سقوط کرد و این 
پیام ک��ه آمازون آمده ت��ا اختاللی عظیم در 
بازار شرکت های دارویی آمریکایی ایجاد کند 
به گوش رس��ید. به گزارش دیجیاتو، شرایط 
قرارداد هنوز منتش��ر نش��ده، اما وب س��ایت 
تک کرانچ گزارش داده که قیمت تمام ش��ده 
ب��رای آمازون مقداری کمت��ر از یک میلیارد 
دالر بوده. در یک اعالم عمومی، هر دو شرکت 
گفته اند انتظار دارند در نیمه دوم سال 20۱۸ 
قرارداد نهایی ش��ود. پیک پک یک استارتاپ 
دارویی آنالین اس��ت که داروهای تجویزی را 
در بسته های از پیش آماده شده به مشتریانش 
ارائه می دهد. در وب س��ایت این شرکت آمده 

که آنها برای ارائه دارو در 49 ایالت مجوز دارند. پیل پک حتی سیستم عامل 
مخصوص خ��ودش ب��ه ن��ام PharmacyOS را هم توس��عه داده که 
داده های دارویی و بیماران را دسته بندی می کند. جف ویلکی، مدیرعامل 

مصرف کنندگان جهانی آمازون می گوید: »تیم با بصیرت پیک پک ترکیبی 
اس��ت از تجربه عمیق داروخانه ای با تمرک��ز روی تکنولوژی. پیل پک به 
ش��کل معناداری زندگی مشتریانش را بهبود بخش��یده و ما می خواهیم 
به آنه��ا کمک کنیم تا صرفه جویی در وقت 
مردم را س��اده تر، زندگی ش��ان را آسان تر و 
سالم تر کنند. هیجان زده هستیم تا ببینیم 
چه کارهایی را با هم می توانیم در طول زمان 
برای مش��تریان مان انجام دهی��م.« پس از 
اعالم دیروز صبح آمازون، سهام شرکت های 
 Rite Aid ،Walgreens داروی��ی نظی��ر
و CVS س��قوط ش��دیدی را تجربه کرد و 
مجموعا ۱۱ میلیارد دالر از ارزش بازار خود 
را از دست دادند، اما آمازون 2.۱درصد رشد 
را تجرب��ه کرد که برابر اس��ت با ۱6میلیارد 
 CNBC پنجش��نبه.  روز  در  فق��ط   دالر 
گزارش داده که اس��تفانو پس��ینا، مدیرعامل 
Walgreens Boots Alliance در گزارش دیروز صبح خود به سهامداران 
گفته »بله، این یک اعالم مقصوددار از سوی آمازون بوده... ]اما[ دنیای دارویی 

پیچیده تر از رساندن یک سری ]قرص یا[ پکیج های خاص است.«

خرید استارتاپ دارویی PillPack توسط آمازون یعنی عزم جدی برای ما مبارزیم، نمی بازیم
سلطه گری در بازاری نو

جنیفر دولسکی، سامان دهنده مجرب اجتماعات است. او به عنوان 
رئی��س و مدیرعام��ل ش��رکت چین��ج دات ارگ، میلیون ه��ا نفر را 
برانگیخت تا علیه وضعیت موجود به پا خیزند. او به عنوان سرگروه در 
فیس بوک )Facebook(، افراد دارای گرایشات و مالحظات مشترک 
را گ��رد هم آورد. بنابراین تعجبی ندارد که دولس��کی، به کارگیری و 
تهییج افراد را برای عنوان کتاب خود، هدفمند: ش��ما مدیر هستید 
یا آغازگر یک جنب��ش؟ انتخاب کرد. رهبران جنبش ها پیروان خود 
را تش��ویق می کنند تا به یک رؤیا، به همدیگر و یا به خودش��ان باور 
داش��ته باش��ند. آنها جهت بس��یج قدرت، نیازها و آرزوهای افراد را 
مورد مالحظه قرار می دهند. دولس��کی در ش��رکت هایی چون گوگل 
)Google( و یاهو )Yahoo( ابزار و شگردهای گوناگونی را به وجود 
آورد و اصالح کرد تا تعهد کارمندان به هدف عمده شرکت و رضایت  
از جایگاه ش��ان را به حداکثر برس��اند. او چند مورد از این شگردها را 

در مصاحبه اخیر خود شرح داد. 
1- انگیزه را برحسب نیاز کارمندان تغییر دهید

در مدتی که دولس��کی مدیریت گروهی از بازاریابان را در ش��رکت 
یاهو برعهده داش��ت، به کش��ف و ش��هودی دس��ت یاف��ت. یکی از 
کارمندان صادقانه بی��ان کرد که هیچ عالقه ای به قدردانی و پاداش 
ندارد. تمام آنچه در ازای انجام کار درس��ت می خواست، پول بیشتر 
ب��ود. دولس��کی می گوید اگ��ر او حرف��ی در این باره نمی زد، س��عی 
می کردم وی را براس��اس آنچه  به خود من انگیزه می دهد، تشویق و 
ترغیب کنم، که دقیقاً کار اشتباهی بود. دولسکی نتیجه گرفت تنها 
راه اطالع از آنچه به افراد انگیزه می دهد، پرس��ش از خودشان است. 
بر همین اس��اس دولس��کی از نمودار دایره ای استفاده می کند؛ وی 
به کارمندان، تصویر ی��ک دایره خالی را می دهد و از آنها می خواهد 
نمودار را براساس اولویت های شخصی خود تقسیم بندی کنند. برای 
مثال 60درصد از دایره ممکن اس��ت نشان دهنده پیشرفت شخصی، 
20درص��د قدردانی و 20درصد نش��ان دهنده حقوق و مزایا باش��د. 
س��پس کارمندان هر قس��مت از نمودار را به رنگی خاص درآورند تا 
س��طح رضایت کنونی خود را نش��ان دهند. رنگ سبز برای زمانی که 
ش��رکت به این عامل انگیزشی توجه مناس��بی دارد، رنگ زرد برای 
زمانی ک��ه کارمند به عوامل بیش��تری احتیاج دارد و رنگ قرمز برای 

زمانی که اوضاع نابسامان است. 
دولسکی می گوید حقوق و مزایا زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار 
می ش��وند که کارمندان احس��اس کنند به اندازه لیاقت ش��ان حقوق 
نمی گیرند. به مجردی که نیازهای مالی برطرف ش��وند، س��ه عامل 
انگیزش��ی بعدی و رایج تر، هدف، رشد و ارتباطات هستند. دولسکی 
می گوی��د »کارمندان می خواهند بدانند که روی مس��ئله مهمی کار 
می کنند و از نقش خود در آن باخبر شوند. آنها می خواهند با افرادی 
کار کنند که مورد احترام و اعتمادشان و مصاحبان مطبوعی هستند 
و تمایل دارند احساس کنند درحال آموختن، رشد و رقابت هستند«.

2- تصمیم گیری ها را تصریح کنید
مردم اغلب به  رغم ش��عار توانمندس��ازی، ب��رای حرکت رو به  جلو 
احس��اس درماندگی می کنند. دولس��کی یک قانون کلی را پیشنهاد 

می دهد: کارمندان باید قادر باشند 90درصد از تصمیمات مورد  نیاز 
برای شغل خود را اتخاذ کنند. او برای ایجاد واژه نامه مشترک جهت 
مطرح کردن سطح اختیارات، از همان رنگ های به کاررفته در نمودار 
دایره ای استفاده می کند؛ رنگ س��بز برای تصمیمات مستقل، رنگ 
قرم��ز برای تصمیمات نیازمند مجوز و رنگ زرد برای تصمیماتی که 

مسئولیت شان برعهده شخص خاصی نیست. 
دولس��کی می گوید ب��دون قانون ۱0-90، اوضاع غالب��اً به یکی از 
این دو طریق خراب می ش��ود؛ »یا از کارمندان درخواس��ت می کنید 
تصمیمات��ی بگیرن��د که ب��ا  جایگاه ش��ان هم خوانی ن��دارد، یا مدیر 
زمانی ک��ه فردی در جایگاه تصمیم گیری ق��رار دارد، خود را دخالت 
می دهد«. در هر دو مورد کارمندان احس��اس می کنند کنترل اوضاع 

را از دست داده اند. 
دولس��کی در راستای قانون ۱0-90 پیشنهاد می دهد شرکت ها از 
دفاتر روزانه مخصوص تصمیمات اس��تفاده کنن��د تا پی ببرند کدام 
تصمیمات توس��ط چه کس��ی و در چه زمانی گرفته شده است و نیز 
اس��تدالالت و افراد مش��اوره دهنده را نیز مورد بررس��ی قرار دهند. 
این دفاتر روزانه نش��ان می دهند آیا همه افراد به اندازه کافی در این 

تصمیم گیری ها سهم دارند یا خیر. 
3- برنامه ای درازمدت ارائه دهید

ای��ن جمله معروف که »افراد ش��رکت ها را ت��رک نمی کنند، بلکه 
مدی��ران را ترک می گویند«، تا اندازه ای ش��ایعه اس��ت. دولس��کی 
می گوید »بر اساس تجربه من، مردم زمانی شرکت را ترک می کنند 
که رش��د و یادگیری آنها متوقف شده باشد«. کارمندان با شناسایی 
مهارت ه��ای کنونی خود کارش��ان را آغاز و س��پس اه��داف پنج یا 
ده س��اله ای را تعیین و س��رانجام، مجموعه مهارت های کنونی خود 
را با آن اهداف در افق مقایس��ه می کنند. س��پس هم��راه با مدیران 
خود تصمیم می گیرند که کدامین سمت ها یا تجربه ها، تفاوت میان 
مهارت های موجود و اهداف را از بین خواهند برد. دولسکی می گوید 
»گاه یک پروژه ممکن اس��ت جالب به نظر نرس��د، اما اگر کارمندان 
ملتفت شوند که این پروژه چگونه آنها را به مراحل بعدی می رساند، 

برایشان تبدیل به پروژه ای بسیار جالب خواهد شد.«
4- با افراد آشنا شوید

روابط ش��خصی قوی می��ان مدی��ران و نی��روی کار و میان خود 
کارمندان، س��بب می ش��ود همکاری آنها طبیعی ت��ر و لذت بخش تر 
به نظر رس��د. دولس��کی، حامی کمک به کارکنان اس��ت تا درمورد 
یکدیگر در جایگاه اش��خاص، و نه فقط همکاران، آگاهی کسب کنند 
و به مدیران توصیه می کند بخش��ی از مراس��م و جلس��ات خارج از 

شرکت را به این هدف اختصاص دهند. 
دولسکی در یکی از شگردهای مورد  استفاده اش با نام خطوط زندگی 
)Lifelines(، کارمندان را به گروه های کوچک تقسیم می کند و از هر 
عضو می خواهد س��ه تا پنج تجربه شخصی ش��ان که آنها را به اشخاص 
کنونی تبدیل کرده اس��ت شرح دهند. این کار به مدیران کمک می کند 
داس��تان زندگی هر ف��رد را بدانند. زمانی که دولس��کی تمرین خطوط 
زندگ��ی را آغاز می کن��د، می گوید »من یک لحظ��ه از زندگی خود را 
درمیان می گذارم، چیزی که ش��خصی تر و بیانش مش��کل تر اس��ت، تا 

دیگران آن را بپسندند و به راحتی انجامش دهند.«
inc :منبع

چرا شما و کارمندان تان عاشق »قانون 10 -90« خواهید شد 

یادداشـت

رئیس مرکز ملی فضایی معاونت علمی از کسب رتبه پنجم ایران در منطقه 
در بخش فناوری های ماهواره خبر داد.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری، منوچهر منطقی رئیس مرکز ملی فضایی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری با اشاره به ترازیابی وضعیت فضایی ایران در منطقه، گفت: 
ب��ه منظور درک بهت��ر از وضعیت ایران در میان کش��ورهای منطقه اقدام به 

ترازیابی در بخش های مختلف کردیم.
وی افزود: براساس این ترازیابی، رتبه ایران در منطقه در زمینه فناوری های 
فضایی، پنجم اس��ت که بای��د برای ارتقای این فناوری ها در کش��ور اقدامات 

موثری داشته باشیم.

کسب رتبه پنجم ایران
در بخش فناوری های ماهواره 

)Inc( به قلم: لی بوچانان سردبیر مجله اینک
مترجم: مروارید فیض 



دوران »م��ردان دیوان��ه« به پایان رس��یده و باید به تدری��ج با آنها 
خداحافظی کنیم. س��ال گذش��ته قیمت یک تبلیغ س��اده تلویزیونی  
حدود ۵ میلیون دالر بود و این تقریبا به اندازه س��اخت یک س��ریال 
تلویزیونی اس��ت. ش��ما برای 30 ثانیه تبلی��غ در تلویزیون باید هزینه 
ی��ک س��ریال را بپردازی��د! مطمئنا این مس��ئله به هی��چ وجه جذاب 
نیس��ت. مصرف کنندگان به دنبال اصالت هستند. آنها می خواهند که 
ش��ما توجه شان را در س��طح چند پلتفرم و در عرض چند ثانیه جلب 
کنی��د و برای این کار از ارزش حقیقی و یک پیام منحصربه فرد کمک 
بگیرید. برندهایی که براس��اس منطق عمل می کنند، می دانند که این 
دنیایی جدید است و می توانند با کمترین هزینه، سود و مزایایی بسیار 

چشمگیر به دست آورند. 
در اینجا ما به چند شرکت که جهت دستیابی به اصالت از منطقه امن 
خود خارج ش��دند، اشاره خواهیم کرد. این شرکت ها با ایمان به طرح و 
نقشه خود، گامی خطرناک به سمت اهداف خود برداشتند. این حرکت 
موثر بود و این شرکت ها همچنان با قدرت به کار خود ادامه می دهند. 

)Volvo( ولوو
اکثر ش��رکت ها، ب��ا وجود س��رمایه گذاری ها و بودجه ه��ای هنگفت، 
همچنان در دستیابی به اهداف خود ناکام هستند. ولی برخی شرکت ها 
با طرحی دقیق و حس��اب شده وارد میدان می شوند. در طول تورنمنت 
س��وپر بول )Super bowl( در س��ال 20۱۵ یک شرکت خودروسازی 
س��وئدی با کمک یک ایده عالی، برنده مسلم یکی از مسابقات حساس 
 Volvo( »شد. این شرکت با حرکتی که هم اکنون با نام »دفاع ولوویی
Interception( شناخته می ش��ود، به جای خرید تبلیغات تلویزیونی 
و دور زمین، از توییتر اس��تفاده کرد:  »چنانچه ش��ما در طول تبلیغات 
تلویزیونی از هش��تگ مس��ابقه ولوو اس��تفاده کنید، در قرعه کشی یک 
دس��تگاه خودرو شرکت داده خواهید شد«. این طرح به شدت موفق بود 
و این ش��رکت، در مقایس��ه با سایر ش��رکت های خودروسازی، در طول 

مسابقات بیشترین فروش را داشت. 
ویدئوهای وب س��ایت یوت��وب روزانه حدود ۵ میلی��ارد بیننده دارند، 
پس بی ش��ک مردم به دنبال محتوا و رسانه های جدید هستند. با وجود 
رشد محبوبیت نت فلیکس )NetFlix(، هولو )Hulu( و آمازون پرایم 
)Amazon Prime(، م��ردم راه های جدیدی برای ف��رار از تبلیغات 
خس��ته کننده و تکراری تلویزیون در اختیار دارند. شاید مسابقات زنده 
ورزشی و اخبار تنها دلیل بقای تلویزیون و شبکه های تلویزیونی باشند. 

)Nike( نایکی
در چند س��ال اخیر، شرکت هایی که موفق به تبلیغ و جذب مخاطب 
در رس��انه هایی مانن��د یوتیوب ش��دند، ب��ه برندهای گ��ران قیمت تر و 
موفق تری نیز تبدیل شدند. یک مثال عالی در این رابطه، کمپین »ازش 
استفاده کن« نایکی بود. این شرکت به جای استفاده از تبلیغ های رایج، 

از طری��ق همکاری با یکی از تولیدکنن��دگان محتوا و ویدئو در یوتیوب 
به موفقیت چش��مگیری دست پیدا کرد. تولیدکننده ویدئو به مدت ۱0 
روز به دور دنیا س��فر کرد و نتیجه کار واقعا اس��تثنایی بود. بیش از 2۵ 
میلیون نفر این ویدئوی تبلیغاتی جذاب و انگیزش��ی را تماش��ا کردند و 

از آن لذت بردند. 
)Tasty Videos( ویدئوهای خوشمزه

احتماال تمام کاربران فیس بوک با ویدئوهای خوش��مزه آشنا هستند. 
این ویدئوهای اعتیادآور، هر شخصی را ظرف مدت 30 ثانیه به یک آشپز 
ماهر و حرفه ای تبدیل خواهند کرد. این ویدئوهای ساده و کم هزینه در 
عرض چند ماه از محبوبیت بسیار باالیی در شبکه های اجتماعی مختلف 
برخوردار شدند و سازندگان آنها نیز سود بسیار زیادی به دست آوردند. 
مهم نیست که شما یک دانش آموز کالس پنجم هستید یا یک دانشجو، 
این ویدئوها طرز تهیه بیش از ۱20 نوع غذا و دسر را در عرض 30 ثانیه 

به شما آموزش خواهند داد. 
ای��ن ویدئوهای پرطرفدار به دو دلیل در جذب مخاطب بس��یار موفق 

بودند: غذای عالی و وقت آزاد بیشتر. برندها باید به جای کمیت و مدت 
تبلیغ، بر کیفیت و تاثیر آن تمرکز کنند. چنانچه ش��ما در زمانی کوتاه، 
کیفیتی عالی ارائه کنید، مطمئنا مصرف کننده همواره کارهای ش��ما را 

دنبال خواهد کرد. 
)StringKing( استرینگ کینگ

ش��اید این مثال، به دلیل ناش��ناخته بودن این برند و ش��رکت، کمی 
عجیب به نظر برس��د؛ اس��ترینگ کینگ به خوبی از قواعد و روش بازی 
اطالع دارد. الکراس )Lacrosse( به س��رعت در حال رشد است و این 
ش��رکت نه تنها از این وضعیت به ش��دت بهره می ب��رد، بلکه به افزایش 
محبوبی��ت این ورزش نیز کمک می کند. آنها در ش��بکه های اجتماعی، 

به خصوص اینس��تاگرام، بس��یار محبوب هس��تند و با مخاطبان نیز به 
خوبی ارتباط برق��رار می کنند. ویدئوهای بی نظیر آنها بس��یار جذاب و 
درگیرکننده هس��تند. اکثر ویدئوها از حال و هوایی ش��اد برخوردارند و 
محصولی جدید یا یک معضل اجتماعی و جهانی را با استفاده از عناصر 
ادبی و به شکلی فوق العاده ارائه و مطرح می کنند. بازیگران این ویدئوها 
به خوبی با برند و اهداف آن آش��نا هس��تند و این موضوع کیفیت کار را 
دوچندان کرده است. فضای کار به هیچ وجه جدی نیست، ولی عشق و 

عالقه شرکت و بازیگران کامال احساس می شود. 
)Red Bull( ردبول

با وج��ود اینکه ما با نوش��یدنی های گازدار و ان��رژی زا چندان موافق 
نیس��تیم، ولی نمی توان از کنار نام بزرگ ردبول به س��ادگی عبور کرد. 
تولید محتوای این ش��رکت تقریبا بی نقص است. شاید شما هم اکنون به 
تبلی��غ معروف »ردبول به ش��ما بال می دهد« فک��ر می کنید، ولی ما بر 

مستندات این شرکت، مانند فاز چهارم، تاکید خواهیم داشت. 
ردبول به عنوان ش��رکتی قدیمی و معتبر که س��ود کالنی از تبلیغات 
س��نتی به دست آورده است، در سال های اخیر به تدریج از یک شرکت 
تولیدکننده نوش��یدنی به یک ش��رکت جامع و رس��انه ای تبدیل ش��د. 
تبلیغات این ش��رکت به قدری جذاب و س��رگرم کننده اس��ت که حتی 

مخاطبان عادی نیز از آنها لذت خواهند برد. 
 Air( ردب��ول، برخالف ش��رکت های ب��زرگ قدیمی مانند ای��ر واکر
Walker(، همچن��ان به پی��ام و مخاطبان قدیمی خود متعهد اس��ت. 
ایر واکر که با تالش ش��بانه روزی یک تیم اس��کیت برد حرفه ای ساخته 
ش��ده بود، خیلی زود به ش��هرت و محبوبیتی جهانی دس��ت پیدا کرد. 
ولی متاس��فانه با گذشت زمان و رش��د برند، به تدریج اعضای قدیمی و 
بنیانگذاران ش��رکت به دست فراموشی سپرده شدند و تمام تمرکز روی 
کس��ب درآمد و سود مالی بیش��تر قرار گرفت. ایر واکر قربانی ماموریت 

خود شد، ولی ردبول همچنان با قدرت به کار ادامه می دهد. 
گرچه اکثر ش��رکت ها معتقدند اس��تفاده از روش های قدیمی جذب 
مخاطب و مش��تری باعث نابودی آنها خواهد ش��د، ولی استارتاپ های 
ت��ازه کار مانند ترو ان��رژی )TruEnergy( در تالش برای معرفی نام 
و محصول خود هس��تند. اس��تفاده از تبلیغات سنتی، در این دوره، یک 
اش��تباه مهلک اس��ت، پس ما باید ب��ه دنبال راه های جدی��د و خالقانه 
باش��یم. ب��ا کاهش قدرت و پایان س��لطنت برندهای قدیم��ی و معتبر، 

کسب و کارهای جدید و خالق وارد عرصه رقابت خواهند شد. 
مصرف کنن��دگان به دنبال اصالت هس��تند. اکثر ش��رکت های بزرگ 
همچنان به راه خود ادامه خواهند داد و با اختصاص بودجه های هنگفت 
به تبلیغات سنتی و بی احس��اس تلویزیونی، مشتری را مجبور به خرید 
کاال یا اس��تفاده از خدمات خود خواهند کرد. ولی همان طور که همه ما 
می دانیم، مشتریان مدرن به هیچ عنوان تحت تاثیر تبلیغات و روش های 

جذب مخاطب منسوخ و قدیمی قرار نخواهند گرفت. 
entrepreneur :منبع

ساخت پلتفرم برند با موقعیت برند رقابتی
موفقیت برند ویرجین در خصوص خط تولید شاهدی بر نقاط قوت پلتفرم 
برند استراتژیک ویرجین است. دو عامل در ساخت پلتفرم برند استراتژیک به 
کار می رود. عامل نخس��ت، هویت برند اس��ت که نماد برند محسوب می شود. 
عامل دوم، موقعیت برند رقابتی است که نحوه مقایسه برندها با یکدیگر و رقابت 
آنها در بازار را نش��ان می دهد. موقعیت برند رقابتی چارچوبی اس��ت که نشان 
می دهد برندهای معروف و بزرگ اساسا تمرکزشان را روی ابعاد و استراتژی های 

متفاوت معطوف کرده و نظر مشتریان همفکر را به خود جلب می  کنند. 
طبقه بندی موقعیت برند رقابتی در س��اخت برند حائز اهمیت است، چراکه 
نش��ان می دهد شما به چه کس��ی محصول فروخته اید و زمینه کسب وکارتان 
چیس��ت. چه کار می خواهید انج��ام دهید و چطور به مش��تریان خود ارزش 
می دهید. هر س��ه مورد، عواملی مهم و ثابت به ش��مار می روند. موقعیت برند 
رقابتی شما باید به طور منظم بررسی و کنترل شده و در صورت نیاز به روز شود. 
مهم نیست چطور به تعهدات خود نسبت به مشتریان جامه عمل پوشانده و به 
ارزش برندتان می افزایید، بلکه موضوع مهم این است که آیا در عرصه رقابت و 
انجام تعهدات به شکلی متمایز از رقبا عمل می کنید یا خیر. این کار می تواند 
دائما تغییراتی در موقعیت برندتان ایجاد کند. استراتژی زیر به عنوان چارچوبی 
 ،x به کاررفته و موقعیت برند رقابتی شمارا به خوبی شرح می دهد: به نظر شخص

ما شخص a هستیم که دارنده b بوده و دلیل برتری ما c است. 
در این س��اختار، x  مش��تریان و مخاطبان هدف شما هستند.A  چارچوب 
مرجع شماس��ت.B  ارزش منحصربه فردی اس��ت که شما به خوبی به مشتری 
می دهید و C دلیل این موضوع اس��ت که چرا مشتریان باید اطمینان داشته 
باشند که شما به آنها ارزش و اعتبار می بخشید. گزارش موقعیت برند رقابتی 
د رخصوص زنجیره رس��توران ملی سالمت محور شرح می دهد: برای هرکسی 
که می خواهد کار خوبی برای خود انجام دهد، برند ما مکانی مناسب به شمار 
می رود، محصوالتی س��الم با طعمی لذیذ که روش زندگی و احس��اس شمارا 
بهبود می بخش��د، زیرا ما در این مسئله تعمق می کنیم که چه چیزی را وارد 
بدن تان کرده اید و می خورید. ما از اینکه غذاهای سالم عرضه می داریم خرسند 
هستیم و به ساخت جوامع سالم تر کمک می کنیم. شخص X، همان مشتری 
مشخص شماست که به اشخاص دیگر به عنوان مشتری بالقوه می نگرد. هدف 
از تقس��یم بندی یا گروه بندی مش��تریان، تنظیم زمان، پول و انرژی است که 
شما برای جلب مشتری از آن استفاده می کنید. این یک استراتژی موثر است. 
همان طور که آمریکن اکس��پرس نش��ان داده است، برخی مشتریان نسبت به 
سایرین باارزش تر هستند. این مشتریان به شدت روی تصمیمات خرید سایرین 
تاثیر می گذارند، بنابراین ش��ما سعی می کنید اقداماتی در خصوص آنها انجام 
داده و نظر آنها را جلب کنید. ازآنجایی که سبک زندگی و ارزش های موردنظر 
اف��راد دائما در حال تغییر اس��ت، متغیرهای درآمدی و آم��اری دارای قدرت 

پیش بینی نبوده و نمی توانند راهنمای مناسبی برای برندهای بزرگ باشند. 
بخش هدف دارای نگرش یا نیازهای متداول مش��ترک کامال متمایز است، 
بنابرای��ن، موقعیت برند رقابتی باید نگرش ه��ای مبتنی بر نیازها و همچنین 
اهداف شما را به خوبی شرح دهد. برای A این عامل را به عنوان »پوشه ذهنی« 
در نظر بگیرید که می خواهید مصرف کنندگان خود را در آن قرار دهید. ش��ما 
از این طریق مش��تریان خود را ترغیب می کنید تا به برند ش��ما ملحق شوند. 
البت��ه باید در این زمینه دق��ت الزم را به عمل  آورید. معموال موقعیت رقابتی 
در صنعت ش��ما روی می دهد، اما به یاد داشته باشید که ممکن است افرادی 
از ش��ما خرید کنند که دنب��ال محصولی در خارج از صنعت ش��ما بوده اند و 
شاید قصد خرید از شما را نداشته اند. بسیاری از تصمیمات اتخاذشده در زمره 
رقابت های غیرمستقیم اس��ت. مثال مصرف کنندگان این سوال را از خودشان 
می پرس��ند: آب میوه یا نوشابه؟ صرف شام یا فیلم؟ مسافرت خارج از کشور یا 
ماشین جدید؟ بنابراین، شما باید به دقت به بررسی کسب وکار خود بپردازید و 
بدانید که دقیقا در حال انجام چه کاری هستید و همچنین به شناسایی رقبای 

سرسختی بپردازید که در خارج از صنعت شما در حال فعالیت هستند. 
در بخشB، ارزش منحصربه فردی که به مش��تریان خود ارائه می دهید باید 
به گونه ای باشد که هیچ یک از رقبا توان ارائه آن را نداشته و حتی ارزشی مشابه 
آن را هم نداشته باشند. این امر باید ارتباط برند با مشتریان هدف و تمایز آن 
با س��ایر رقبای تان را در چارچوب مرجع ش��ما نشان دهد. زمانی که محصول 
ارائه ش��ده به مشتریان منطبق باارزش آنها باش��د، موفق به برقراری ارتباطی 
زیرکانه با مش��تریان هدف خود ش��ده اید. برای مثال: ساخت فنی محصوالت 
لولولمون ممکن اس��ت هیچ ارتباطی با مردم نداش��ته باش��ند، اما همین که 
اس��تفاده از محصوالت به راحتی امکان پذیر اس��ت و زیانی برای سالمتی آنها 
ندارد، به مردم مربوط می ش��ود. تمایز برند باید واضح و معنی دار باش��ند. شما 
باید به منظور تمایز بین برند خود و استفاده از استراتژی موقعیت برند رقابتی 
از استناد به سود و مزایای حاصل در این مقوله اجتناب کرده و در عوض دقیقا 
به ش��رح این مطلب بپردازید که هدف برند ش��ما چیست و خواهان ارائه چه 
محصوالتی به مردم اس��ت. به یاد داش��ته باشید که از موقعیت »تر«، اجتناب 
کنید. ارزش منحصربه فرد ش��ما نباید برمبنای کوچک ت��ر، بزرگ تر، نازک تر، 

سبک تر، سریع تر، جذاب تر، ارزان تر نسبت به برند رقبای تان باشد. 
در گزینهC، مشتریان به منظور کس��ب ارزش تمایلی به تایید نظرات شما 
درباره برندتان ندارند، بنابراین در این بخش، شما باید با ارائه مدارک الزم، دلیل 
اعتقاد مردم به ارائه محصوالت منحصربه فرد از سوی شما را شرح دهید. باید 
دالیل مس��تدلی را به مشتریان تان ارائه دهید. این دالیل باید کامال برای شان 
ملموس و قابل رؤیت باش��د. آنها باید درک کنند که اظهارات و نظرات ش��ما 
معتبر است. شاید محصوالت ش��ما از فناوری مخصوصی استفاده می کند، یا 
ش��ما کارشناسان خبره تایید ش��ده ای را به خدمت گرفته اید یا شاید شرکت 
ش��ما دارای سابقه ای طوالنی باش��د، اما خود مشتریان باید این موارد را درک 
کنند. توجه داش��ته باشید عملکرد ش��ما باید تحت آزمایش ها و بررسی های 
مش��تریان که با ابزار و سنجه های مناسب انجام می شود، تمام ادعاهای شمارا 

به اثبات برساند. 
زنجیره ای از باشگاه های تناسب  اندام از موقعیت برند رقابتی زیر استفاده 
می کنند. »برای حرفه ای های پرمشغله که زمان محدود برای ورزش دارند، 
هدف ما همه چیز دریک ورزش است تا یک تجربه تناسب اندام کامل را در 
کمتر از یک س��اعت به آنها ارائه کنیم. باش��گاه های ما هر هفت روز هفته 
24 ساعت مش��غول به فعالیت هستند.« این باشگاه ها در محل های خوبی 
واقع ش��ده و مجهز به ماش��ین ها و وس��ایلی هس��تند که در زمان کوتاهی 
تناس��ب اندام را ب��رای افراد فراه��م می آورند. در این م��ورد، موقعیت برند 
رقابتی، نوع مشتریان باشگاه را مشخص کرده و آنها از طریق ابعاد نگرش و 
سبک زندگی می توانند جذب باشگاه ها شده و فعالیت آن را بهبود ببخشند. 
به عالوه، بررسی رفتار مشتریان می تواند رقبای این باشگاه را مشخص کرده 
و حت��ی راه حل هایی جهت رقابت با آنها ارائه کند. این برند حتی با س��ایر 
لوازم مثل لوازم بدنس��ازی خانگی وارد رقابت می ش��ود. بررس��ی های الزم 
نش��ان می دهد که باشگاه برای بهبود تاثیرگذاری فعالیت های ورزشی روی 
مشتریان به وجود آمده و راهکارهای ورزشی الزم در خصوص تناسب اندام 

را در اختیار مشتریان خاص قرار داده است. 
hormond :منبع
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زبان دیداری )Visual Language(  به عنوان یک سیستم ارتباطی 
بازاریابی با استفاده از عناصر بصری و گرافیکی تعریف می شود. 

نام ه��ای تجاری در اندازه های مختل��ف نیازمند حضور یک برند قوی 
برای متمایز ساختن خود از سایر رقبا هستند. این کار اغلب شامل یک 
مجموعه از رنگ ها، فونت های انتخابی و یک نشان واژه مشخص است. 
ام��روزه، دس��تورالعمل های پایه ای ب��رای نام های تج��اری به تنهایی 
جوابگو نیس��تند. تنها ش��رکت هایی که در یک زبان دیداری مش��خص 
س��رمایه گذاری کرده اند، می توانند تعهد، کیفی��ت و تغییرهای خود را 
بهبود ببخشند و فرصت های بالقوه به منظور ارتقای امور جاری به سطح 
باالتر را داشته باشند که این امر به ثبات بیشتر تجربه مشتریان برندها 

کمک می کند. 
زبان دی��داری یا بص��ری )Visual Language(  یک زبان متفاوت 
در بازاریاب��ی و مارکتینگ به ش��مار می آید که ب��ه ارتباط محصول ها با 
یکدیگر کمک می کند. این زبان با تعیین یک سبک تصویری مشخص، 
نماد گرافیکی و تجس��م داده ها برای تم��ام محتوای نام تجاری، چیزی 
فراتر از استانداردهای س��اده یک برند است. درواقع یک نوع هماهنگی 
در طراحی بین محصول های مختلف، زیرپوشش یک نام تجاری است. 
در اغلب موارد، کس��ب وکارها در بر داشتن این قدم تکمیلی کوتاهی 
می کنند و محتوایی با سبک های تصویری و نماد گرافیکی مختلط تولید 
می کنند. این موضوع می تواند منجر به ازهم گسیختگی، درهم ریختگی 

و برخی اوقات نیز سردرگمی بیننده شود. 
امی بالت چیس��تی، مدیر یک آژانس ارتباطات دیداری، زبان دیداری 
را ب��ه این صورت توضیح می دهد و اینکه چ��را این زبان، مبنای پویش 
دیداری برندها اس��ت؛ او از یک کاربر واقعی ش��رکت خود برای تشریح 

موضوع در قالب مثال بهره می برد: 
 »محت��وای دیداری یا محتوای بصری باکیفی��ت، منطبق با تمایالت 
مخاطبین امروزی به صورت هدفمند ارائه می شود، اما آنها به بخش های 
ازهم گسیخته محتوا پاسخ نمی دهند. آن زمان که تنها یک اینفوگرافیک 
یا اطالع نگاش��ت می توانست موجب هزاران بازدید و لینک ورودی شود، 
به سر آمده است. اکنون، انتظارات مخاطب رشد کرده و هم زمان با آن، 
بازاریاب ه��ای موفق در حوزه برندینگ در ح��ال ترکیب انواع محتوای 
دیداری در یک کمپین واحد برای برآورده کردن آن انتظارات هس��تند. 
ای��ن موضوع یعنی اینکه تقاضای روزافزون برای طراحان ماهر در آینده 
نیز ادامه خواهد داشت. البته بازهم از طراحان انتظار می رود تا با به روز 
ب��ودن، در نظ��ر گرفتن وجهه هن��ری و پیش بردن ای��ن کمپین ها، به 
دنبال گس��ترش مجموعه مهارت های خود در محیط های متعدد حاوی 

محتوای دیداری باشند.«
زبان دیداری یک زیربنا به ش��مار می آید که تمام کمپین  در آن قرار 
می گی��رد. یک زبان دیداری دارای چارچوبی پیوس��ته و خالقانه اس��ت 
ک��ه حول ارتباطات بصری برای دس��تیابی به اهداف خاص و مخاطبین 

موردنظر کمپین شکل می گیرد. 
ارتباط��ات بصری به صورت گرافیک��ی ارائه دهنده اطالعات برای خلق 
یک مفهوم و مبتنی بر متن بس��یار محدود اس��ت. یک زبان دیداری در 
س��اده ترین ش��کل تعریف، دیدن و درک آن ارتباطات بصری است. این 
عناص��ر فونت ها، رنگ ه��ا، تصویرها، نمودار و آیکون ها هس��تند که در 
راس��تای یک جهت زیباش��ناختی در کنار هم قرار می گیرند و به صورت 

یکپارچه محتوای خود را خلق می کنند. 
عوامل موثر در ایجاد یک زبان دیداری و بصری موفق برای یک برند

کارشناس��ان بازاریابی همیش��ه در حال برنامه ریزی و یافتن راه های 
جدی��د برای تقویت کس��ب وکار خود هس��تند. معموال تمرک��ز آنها بر 
اقدامات متفاوت، مرور روندهای ارزش��مند کنونی محتوا و جست وجوی 
لغ��ات کلی��دی پرکاربرد اس��ت. به عبارت دیگر، یک بازاری��اب، اغلب بر 
گسترش کسب وکار با رشد محتوای جدید متمرکز است، اما این موضوع 
به راحتی توجه آنها را از گس��ترش کانال ه��ای موجود منحرف می کند، 

زیرا معموال دارای زبان دیداری مشخصی نیستند. 
استفاده نکردن از تصاویر استوک

برای س��الیان متمادی، تصاوی��ر جذاب از تامین کنن��دگان باکیفیت 
تصاوی��ر اس��توک، بهترین ابزار برای نش��ان دادن محت��وا و محصوالت 
به مش��تریان ب��ود. هنگام انجام تس��ت راه اندازی نس��خه های مختلف، 
ش��رکت ها اغلب تصاویر استوک را اس��تفاده می کنند، اما مطالعه صورت 
گرفته توس��ط شرکت مش��اوره و هلدینگ PWC پیشنهاد می کند که 
این موضوع دیگر جوابگو نیس��ت. در حقیقت، این مطالعه نشان داد که 
تصاویر طراحی ش��ده سفارش��ی، هفت بار بهتر از تصاویر استوک باعث 

جذب کاربر می شوند. 

باگذش��ت زم��ان، پیش��رفت های فنی، ام��کان برآورده ک��ردن تمام 
نیازه��ای زندگی مصرف کنن��دگان را مهیا کرده اس��ت. این موضوع ما 
را سخت پس��ندتر کرده، به اندازه ای که ب��ه محصوالت اصلی و باکیفیت 
عادت کرده ایم. ما به دنبال اصالت هستیم و تصاویر استوک این موضوع 
را محقق نمی کنند. با تامین نیازهای مخاطب، س��ریع تر اعتماد او جلب 

می شود. 
پیشگامی با ویدئو

مخاطبی��ن ام��روز با صراح��ت بیان می کنن��د که وق��ت کافی برای 
مطالعه نوش��ته های شمارا ندارند، اما طبق مطالعه اخیر از آنیموتو )یک 
س��رویس دهنده تولی��د ویدئو بر پای��ه کالد(، چهار نف��ر از هر پنج نفر، 
ویدئویی درباره آن مطلب را با اشتیاق نگاه می کنند، اما همانند تصاویر 
اس��توک، ویدئو را نیز باید سفارش��ی کرد. در حقیق��ت، ویدئوهایی که 
ارزان تولیدشده یا به ویدئوهای استوک اتکا دارند، به جای کمک کردن 
ب��ه بهب��ود برندینگ، به آن صدمه می زنند. دلی��ل این موضوع برقراری 
ارتباط بدون تعهد به کیفیت اس��ت یا در حالت بدتر، این باور را ایجاد 

می کند که مخاطب خیلی باهوش نیست. 
بنابرای��ن به جای انتخاب ی��ک راهکار ارزان که می توان��د به یک نام 
تجاری صدمه بزند، باید بازگش��ت س��رمایه ای را در نظ��ر گرفت که از 
پیش��گامی با یک ویدئوی سفارش��ی می توان به دست آورد. طبق اعالم 
EyeView )ش��رکت بازاریابی بر پایه ویدئ��و مارکتینگ(، یک تصویر 
متح��رک باکیفیت، قابلیت افزایش ۸0 درصدی نرخ تبدیل وب س��ایت 

نام تجاری را دارد! 
این ویدئوها اغلب کمت��ر از 90 ثانیه بوده و یک صداگذاری حرفه ای 
و تصویرپ��ردازی کامال منحصربه فرد دارن��د. ویدئوهایی که موجب نرخ 

تبدیل های بیشتر می شوند شامل این موارد است: 
کلیپ های اجرای زنده همراه با موس��یقی، انیمیشن های سبک وایت 

برد و انیمیشن هایی که از وکتورهای اصلی  نام تجاری بهره می برند. 
بیان موثر مطلب با اینفوگرافی یا اطالع نگاشت

اینفوگرافی ها تنها ش��امل تصاویر کش��یده نیس��تند تا به عنوان یک 
لینک ورودی عمل کنند. آنها در قالب محتوای کم حجم تولید می شوند 
که می توانند در سراس��ر یک وب س��ایت قرار بگیرند و موجب ترغیب و 

افزایش شناخت مشتریان از محصوالت و خدمات آن برند شوند. 
ش��رکت هایی که آمار زیادی برای اشتراک گذاری دارند )یا شاید یک 
فرآیند پیچیده را توضیح دهند(، می توانند موارد برتر را انتخاب کنند و 
آنها را در صفحه اصلی خود در قالب یک اینفوگرافی کوچک قرار دهند. 
به جای اس��تفاده از اینفوگرافی متنی، تصویرسازی یک فرآیند می تواند 

پیغام را دیداری کند و موجب بهبود درک آن مطلب شود. 
مصرف کنندگان امروزی از خواندن مطالب طوالنی اجتناب می کنند، 
اما مطالعات قابل توجه توس��ط گروه نلس��ون نورمن )ش��رکت تحقیق و 
توسعه رابط کاریری( نشان می دهد که مخاطبین، حجم زیادی از وقت 
خ��ود را صرف مش��اهده تصاویر حاوی اطالعات در س��ایت ها می کنند. 
برای کاهش نرخ گش��ت وگذار کاربر در سایت و جذب افراد برای بهبود 
برندینگ، زمان صرف شده در وب سایت مهم است. اگر توجه یک کاربر 
برای مدت ۱0 ثانیه جلب ش��ود، احتمال حضور او در س��ایت یک برند 
به طور تصاعدی باال می رود. با جداسازی محتوای موجود در سایت مانند 
یک اینفوگرافی کوچک و توضیحات دیداری، بازدیدکنندگان احس��اس 
خس��تگی نمی کنند و این امر آنها را بیشتر ترغیب کرده و موجب رشد 

ارزش وب سایت می شود. 
5 دلیل نیاز برند شما به زبان دیداری

1- کمپین های بازاریابی کنونی نیازمند انسجام هستند
بازاریاب ه��ای امروزی، نوع محتوای بصری را برای دس��تیابی به یک 
هدف واحد اس��تفاده می کنند، بنابرای��ن در این مورد فکر کنید که اگر 
نام تجاری ش��ما می توانست محتوایی تولید کند که از یک زبان دیداری 
منسجم بهره ببرد، آیا پی بردن به اینکه این محتوا مربوط به شماست، 
توس��ط کاربر ش��ما راحت تر نبود؟ و اگر چنین بود، آیا در ش��کل گیری 
ارتب��اط بخش های مختل��ف مربوط به اطالعات منتشرش��ده ش��ما به 
کاربران کمک نمی کرد و آنها را سریع تر به سمت خرید سوق نمی داد؟ 
اگر شما محتوایی را منتش��ر کنید که هیچ ساختار دیداری مرتبطی 
نداش��ته باشند، یک بازدیدکننده ممکن است به طور کامل بخش اصلی 
کمپین  ش��ما را فراموش کند یا بدتر اینکه محتوای ش��مارا با محتوای 

رقبا اشتباه بگیرد. 
2- می توانید مشتریان کلیدی را راحت تر هدفگذاری کنید

هنگامی که یک زبان دیداری تولید می کنید، شرکت و عناوین تجاری 
این فرصت را دارند که گامی به عقب برگردند و مش��تریان کلیدی خود 

را دقیق تر بررس��ی کنند. آنها می توانند یک سبک تصویری ایجاد کنند 
ک��ه به صورت خاص با آن مش��تری صحبت کند، به ج��ای اینکه از یک 
ش��بکه گسترده و اغلب هزینه بر برای جلب توجه افراد گوناگون استفاده 

شود. 
مخاطبی��ن مختل��ف در مواجهه با محت��وای بصری، دارای س��طوح 
انتظارات متفاوت هس��تند، اما همه آنها دارای چش��م های بینا هستند. 
اگر شما از سبک های متفاوت تصویری در محتوای دیداری خود، بدون 
در نظر گرفتن انتظارات مخاطب هدف خود استفاده کنید، بیش از آنکه 

چیزی بر کسب وکار خود بیفزایید، از آن می کاهید. 
اگر طیف مخاطبین شما گسترده است، سبک تصویری شما می تواند 
برای نمایش ارزش های شما به تمام طیف جمعیتی مخاطبین استفاده 

شود. 
گلدمن ساکس )بانک مش��هور بین المللی آمریکا( به خوبی این کار را 
انج��ام می دهد. آنها مطالب دیداری را انتخاب می کنند که از نقطه چین 
اس��تفاده می کند؛ یک سبک تصویری دارای نقطه چین مانند حالتی که 
روی پول ها قابل مش��اهده است. با اس��تفاده از این سبک آنها این پیغام 
ضمن��ی را به مخاطب می فرس��تند که نام تجاری آنه��ا مترادف با پول 

است. 
3- یک زبان دیداری به کنترل کیفیت کمک می کند

زمانی که ش��ما یک س��بک تصویری را تعیین کردید، می توانید یک 
س��بک نماد تصوی��ری )آیکون( نیز انتخ��اب کنید که با تصاویر ش��ما 
به خوبی هماهنگ است. این موضوع با جلوگیری از تضاد بین سبک های 

دیداری، به کنترل کیفیت کمک خواهد کرد. 
هن��گام تولی��د محتوای دیداری، کیفیت بس��یار مهم اس��ت. مطالعه 
انجام شده توسط دانشگاه های نوتامبریا و شیفیلد نشان داد که 94درصد 
از تاثیرات نخس��تین نام تجاری یا خدمات ش��ما به ط��ور کامل مبتنی 
بر طراحی محتوای بصری ش��ما اس��ت. به این معنی که اجتناب ش��ما 
از اش��تباه های رایج در استفاده از س��بک های تصویری و نمادی بسیار 
متفاوت، ضروری اس��ت، زیرا این ترکیب آش��فته و غیرحرفه ای به نظر 

می رسد. 
 4- یک زبان دیداری ولع سیری ناپذیر مصرف کنندگان به محتوا 

را برطرف خواهد کرد
ام��روز بیش از هر زمان دیگ��ری، تولید بخش های فراوانی از محتوای 
بصری برای برقراری ارتباط ش��ما با مخاط��ب نهایی، ضروری و واجب 
اس��ت، اما درصورتی که طراحان ش��ما هر هفته س��بک های متفاوتی را 
ارائه دهند، ش��ما چگونه می توانید این کار را با کارایی باال انجام دهید؟ 
ب��ا آم��ار ۸3درصد از بازاریاب ها که در س��ال 20۱۸ در محتوای بصری 
س��رمایه گذاری کردند و ۷6درصد افزایش س��رمایه گذاری آنها در سال 

جدید، برند ها باید به کار خود ادامه دهند. 
هنگامی که ش��ما دارای یک زبان دیداری تثبیت ش��ده هستید، نه تنها 
می توانی��د از ی��ک طراحی قمار مانن��د اجتناب کنید، بلک��ه می توانید 
به مرورزمان یک مجموعه از س��رمایه های تصوی��ری و نمادی دیجیتال 
را نیز توس��عه دهی��د. این س��رمایه ها می تواند به راحتی مورداس��تفاده 
مجدد قرار بگیرد و موجب ش��کل گیری اثربخشی شود که بدون داشتن 

یک زبان دیداری تثبیت شده، نمی توانستید در اختیار داشته باشید. 
5- هرکدام از شاخه های کسب وکار شما می تواند به صورت مجزا 

باقی بماند درحالی که نام تجاری اصلی شما را رو به  جلو می برد
برند های بزرگ تر با توس��عه زبان دیداری ش��اهد موفقیت های زیادی 
خواهند بود، زیرا کس��ب وکارهای آنها دارای شاخه های زیادی است که 

همه آنها برای جلب توجه و منابع در حال رقابت هستند. 
با توسعه یک زبان دیداری مجزا برای هرکدام از شاخه های کسب وکار، 
آنه��ا فرصت باقی ماندن به صورت مجزا و درعین حال ارتقای نام تجاری 
م��ادر را خواهند داش��ت. این کار می تواند از طریق تعیین یک س��بک 
تصویری، نماد و حتی سبک دیداری سازی داده های مجزا برای هرکدام 
از این ش��اخه ها میسر شود درحالی که طیف رنگی و فونت های انتخابی 

منطبق بانام تجاری مادر استفاده می شود. 
هنگامی که ش��رکت ها پا را از توسعه سنتی فراتر گذاشته و روی خلق 
یک زبان دیداری اس��تراتژیک س��رمایه گذاری می کنند، درواقع در حال 
پی ریزی یک فونداس��یون و زیربنا برای موفقیت های پیاپی هستند. در 
حقیق��ت با 9۱درصد از مخاطبین امروزی که محتوای بصری و دیداری 
را ب��ر قالب های س��نتی بازاریابی ترجیح می دهن��د، نام های تجاری که 
امروز یک زبان دیداری برای خود می س��ازند، به راحتی به مشتریان خود 

خدمت می کنند که البته موضوع مهمی به شمار می آید. 
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7 شکل از بازاریابی محتوا 

هر س��ال پیش از شروع برنامه ریزی کمپین های بازاریابی جدید، باید 
اقدامات موثر و غیرموثر در س��ال پیش را ارزیابی و از تکرار اش��تباهات 

پیشگیری کنید. 
محتوا حرف اول را می زند

 ،)Media Dynamics( طبق تحقیق ش��رکت مدیا داینامیک��س
روزانه بیش از ۵000 تبلیغ به مش��تریان نش��ان داده می شود، بنابراین 
تعجبی ندارد که بازاریابی محتوا درحال تبدیل شدن به یکی از موفق ترین 
راهبردهای دسترس��ی به مشتری است. مردم از دیدن اجباری تبلیغات 
از  رده  خارج و سنتی خسته شده اند، به همین دلیل است که وقتی یک 
برند با محتوای معتبر و مفید وارد میدان می ش��ود، مشتریان را شیفته 
خود می سازد. احتماال همین امر، نرخ تبدیل بازاریابی محتوا را شش برابر 
بیشتر از شگرد های س��نتی بازاریابی کرده است. تقسیم بندی بازاریابی 
محتوا جهت بیشینه ساختن نرخ های تبدیل، کار دشواری نیست. بدین 
منظور باید محتوای مبتنی بر محصول یا خدمت خود را ایجاد و سپس 
با اس��تفاده از آن، هر یک از ویژگی های نش��ان دهنده مشتری دلخواه با 
قوی ترین عملکرد را نش��ان بگیرید. در این میان مش��کالت متعددی را 
که این خریداران به دنبال رفع ش��ان هستند نیز مدنظر قرار دهید. طبق 
تحقیق کوراتا )Curata(، 4۱ درصد از بازاریابان تعداد و نوع سرنخ های 
فروش خود را از طریق گزینش محتوا )content curation(  افزایش 
می دهند. اثربخشی بازاریابی محتوا امری غیرقابل انکار و معنای این واژه 
بسیار گسترده است. محتوا در شکل ها و اندازه های بسیار متفاوتی وجود 
و امکان دارد به میزان متفاوتی از س��رمایه گذاری اولیه نیاز داشته باشد. 
جهت افزایش دسترسی به مشتریان و ایجاد سرنخ های فروش بیشتر در 

سال 20۱۸، به این هفت شکل از محتوا توجه کنید. 
1- وبالگی برای شرکت خود بسازید

وجود وبالگ برای هر ش��رکتی امری ضروری محس��وب می شود، اما 
اگ��ر تاکنون اقامی درجهت فراهم آوردن آن نکرده اید، در س��ال 20۱۸ 
این کار را آغاز کنید. هابس��پات)HubSpot(  خاطرنشان می سازد که 
۵3درصد از بازاریابان، اولویت اول خود جهت بازاریابی را محتوای وبالگ 
ذک��ر می کنند. به کار گرفتن محتوای وبالگ، راهبردی کارس��از اس��ت. 
موسسه بازاریابی محتوا گزارش می دهد بیش از سه چهارم تمامی کاربران 
اینترنت، برخی از انواع وبالگ را می خوانند و تنها ناظرانی منفعل نیستند. 
زمانی که وبالگ مورد عالقه مصرف کنندگان محصولی را توصیه می کند، 
6۱درصد در ایاالت متحده آن را خریداری می کنند. ش��اید دلیل این امر 
آن باش��د که افزایش سرنخ در کسب وکارهای کوچکی که وبالگ دارند، 

۱26درصد بیشتر از همتایان بدون وبالگ شان است. 
2- از تدوین و پخش خبر درباره برند خود غافل نشوید 

بخش��ی از آنچه به برند ش��ما اعتبار می بخش��د، بذل توجه فراوان به 
داستان گویی است. خبرسازی برند، صرفا به معنای آن است که مخاطبان 
خود را در جریان داستان شرکت قرار دهید. شرکت هایی چون پاورپست 
)PowerPost(، با ارائه نرم افزار هماهنگ کننده انتش��ار محتوا در انواع 
مختلفی از ش��بکه ها، خبرسازی برند را تسهیل و به ایجاد محتوا کمک 
می کنند تا زمان ارزش��مند شما یا کارمندان تان تلف نشود. هرچه باشد، 
بازاریابی محتوا در صورتی که مانع اداره کسب وکارتان شود، به سودآوری 

شما کمکی نخواهد کرد. 
3- محتوای ویدئویی را فراموش نکنید

طبق تحقیق سیس��کو )Cisco(، ۸2درصد از تمام ترافیک اینترنت 
تا س��ال 202۱ به ویدئو اختصاص خواه��د یافت. ویدئو تمامی اینترنت 
را تحت الش��عاع قرار می دهد، اما در حوزه رس��انه های اجتماعی اهمیت 
به س��زایی دارد. تحقیق شرکت آنیموتو )Animoto(  بیان می کند که 
مشتریان، تماشا کردن یک ویدئو را چهار برابر بیشتر از خواندن یک متن 
ترجیح می دهند. این موضوع از نظر بازاریابان دور نمانده اس��ت و تقریبا 
۷0درصد از آنها نقدینگی بیشتری را به تولید ویدئو اختصاص می دهند. 

4- محتوا را ازطریق اشخاص بانفوذ، انتخاب و گردآوری کنید
تبلیغ ش��فاهی یکی از موثرترین انواع بازاریابی ا ست. اشخاص با نفوذ 
می توانند به صورت آنالین این رویکرد را با بلندگوهای قوی تقویت کنند. 
یوتیوب )YouTube(، یک ابزار موثر برای اشخاص بانفوذ است و به آنها 
کمک می کند به مخاطبان خود دسترس��ی پیدا کنند. طبق نظرسنجی 
20۱۷ پی. ام. وای. بی )PMYB(، 2۸درصد از مدیران بازاریابی گزارش 
داده اند که بازاریابی افراد بانفوذ، شگرد متداول تر آنها برای به دست آوردن 

مشتریان به صورت آنالین است. 
5- با داده نگاری ها، به آمار خود جذابیت ببخشید

مش��تریان ویدئو را بر نوش��ته ترجیح می دهند، اما داده نگاری کمک 
می کند اطالعات با س��رعت بیش��تری جذب ش��وند. داده ن��گاری توجه 
مشتریان را به سرعت جلب و همزمان چندین پاراگراف کامل پیام را در 
 ،)Lucidpress( یک تک تصویر منتقل می کند. طبق تحقیق لوسیدپرس
داده نگاری ها سه برابر بیشتر از انواع دیگر محتوا در رسانه های اجتماعی به 

اشتراک گذاشته می شوند. 
6- از گوگل اَدِسنس)Google AdSense(  بهره بگیرید

این ابزار تبلیغاتی گوگل، تبلیغات تصویری را در وب س��ایت هایی قرار 
می دهد که هم زمان با کلیک کردن روی آنها، کارمزد پرداخت می کنند. 
گوگل به صورت خودکار، محتوای وب س��ایت ش��ما را بررسی می کند تا 
بتواند مرتبط ترین تبلیغ��ات را نمایش دهد. ارزش برخی تبلیغات برای 
صاح��ب وب س��ایت، بیش از یک دالر ب��رای هر کلیک خواه��د بود، از 
همین رو اَدِس��نس روشی عالی برای پول درآوردن از یک وبالگ است و 

می توان از پول حاصله، مجددا جهت تولید محتوا استفاده کرد. 
7- یک دوره آموزشی آنالین تشکیل دهید

اگر کسب وکار ش��ما در حوزه خاصی تخصص دارد، درمیان گذاشتن 
آن ب��ا مخاطبان به ش��ما کم��ک خواهد کرد پیروان وفاداری به دس��ت 
آوری��د. اگر دودل هس��تید که کار را از کجا آغاز کنی��د، بازارهایی برای 
دوره های آموزشی آنالین موجود است که ارزش بررسی دارد. راه حل های 
نرم افزاری خاص نیز می توانند روند ایجاد یک دوره آموزشی را برای شما 

و دانشجویان تان آسان تر سازند. 
خواه یک راهبرد بازاریابی محتوا را نخستین بار معرفی کرده باشید یا 
چندین سال پیشتر، راه های زیادی برای بهینه سازی عملکرد این راهبرد 
وجود دارد. استفاده از برخی ابزارها و شگردها، می تواند به شما کمک کند 
س��رنخ ها و مشتریان بیشتری به دست آورید، اما به  خاطر داشته باشید، 
زمانی که نوبت به بازاریابی محتوا می رس��د، یکنواخت و هماهنگ بودن 
امری ضروری ا س��ت. اگر وقت و انرژی خود را صرف این نوع از بازاریابی 

کنید، پاداش خود را خواهید گرفت. 
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بیماری های وابسته به کسب وکار و درمان آنها

آیا تاکنون کاهش بودجه، کاهش ش��تاب پیشرفت در کسب وکار، 
یا نب��ود انگیزه در مجموعه را تجربه کرده اید؟ در این صورت ممکن 
اس��ت در معرض یک بیماری جدی در زمینه کسب وکار قرار گرفته 
باشید. در ادامه با عالئم و درمان های این بیماری ها آشنا می شوید. 
ای. دی. اچ. دی )A. D. H. D(: اختالل بیش فعالی دیجیتال

عالئ��م: ای. دی. اچ. دی غالبا در مراحل اولیه تش��خیص داده نمی ش��ود. از 
آنجاک��ه بازار فناوری دیجیتال داغ اس��ت، مدیران مبتال ب��ه ای. دی. اچ. دی 
احساس می کنند بخشی از یک گرایش باب روز هستند. هرکه هوش بیشتری 
برای کار با فناوری دیجیتال داش��ته باشد، مورد  تحسین قرار می گیرد. القابی 
چون بومی دیجیتال )شخصی که از کودکی با رایانه و اینترنت آشنا بوده است( 
و ُمبلّغ دیجیتال، توهمات خودبزرگ بینی مبتالیان به ای. دی. اچ. دی را افزایش 
می دهد. رهبران مبتال به ای. دی. اچ. دی س��بب می ش��وند سازمان های شان 
کورکورانه، بودجه شرکت را به جای هزینه کردن جهت راهکارهای غیردیجیتال 
مسلم، صرف دنیای دیجیتال کنند. با این حال، با رشد فناوری ها بسیاری افراد 
مبتال به ای. دی. اچ. دی، قدرت خود را از دست می دهند.  عوامل: بیماری ای. 
دی. اچ. دی، عموما به واس��طه اشتباه گرفتن مهارت در شبکه های اجتماعی با 
مهارت کس��ب وکار ازطریق این شبکه ها به وجود می آید. آگاهی از طرزاستفاده 
فناوری دیجیتال، به معنای آگاهی از کس��ب درآمد از طریق آن نیست. دالیل 
احتمالی بروز بیماری ای. دی. اچ. دی در رؤس��ای ارش��د، توجه کمتر آنها به 
تدابیر مربوط به کسب و کار یا تلقی ابزار دیجیتال به عنوان یک جعبه ابزار فانتزی 
جدید اس��ت. ای. دی. اچ. دی را نباید با اضطراب استفاده از فناوری دیجیتال، 
عدم درک این فناوری و اجتناب از آن اش��تباه گرفت.  درمان: موثرترین درمان 
ای. دی. اچ. دی، روش��ی به نام زومینگ )Zooming( است. از رؤسای مبتال 
به ای. دی. اچ. دی خواسته می شود با کلی نگری به موضوع نگاه کنند، مسائل 
واقعی و راهبردی مربوط به کس��ب وکار یک سازمان را درنظر بگیرند و سپس 

تدابیر مربوط به فناوری دیجیتال را به طور دقیق بررسی کنند.   
او. اس. بی. وی )OSBV(: رؤیای کسب وکار یک جانبه

عالئ��م: او. اس. ب��ی. وی رایج ترین بیماری در مدی��ران کارآمد - حوزه های 
بازاریابی، س��ازمان ها، یا منابع انسانی- است. رهبران مبتال به او. اس. بی. وی، 
اغل��ب جادوگرانی در زمینه کاری خود هس��تند. آنه��ا در تبلیغات، تحقیقات 
راجع به مصرف کننده، ارزیابی های افراد و ... استاد می شوند. با این حال ممکن 
است مس��ائل مربوط به کسب وکار خارج از س��ازمان خود را نبینند یا نسبت 
به آنها بی اعتنا باش��ند. عالئم معمول این بیماری شامل کاهش بودجه، اشتباه 
در دس��تور کار، کسادی کسب وکار و در موارد ش��دیدتر، از دست دادن شغل 
می ش��وند.  عوامل: بیماری او. اس. بی. وی معموال درطول آموزش های مربوط 
به کس��ب وکار و زمانی ریش��ه می دواند که افراد به ج��ای مهارت های رهبری، 
مهارت های کاربردی دقیق را می آموزند. بیش��تر مبتالیان به او. اس. بی. وی، 
تنها در اواخر مسیر شغلی خود متوجه می شوند که نقش آنها تنها بردن جوایز 
جشنواره خالقیت کنز الینز )Cannes Lions(  برای بهترین تبلیغات نیست، 
بلکه حمایت از اهداف اصولی شرکت و درنتیجه کاهش هزینه هاست.  درمان: 
بیش��تر موارد او. اس. بی. وی را می توان به راحتی و با یک یا دو جلس��ه ناهار 
به همراه رهبران ارشد شرکت یا مشتریان درمان کرد. هر سازمانی تمایل دارد 
در درازمدت، رشد سودآوری داشته باشد. به همین دلیل است که مدیران باید 

نیازهای مشتریان و سازمان را درک کنند و در خدمت هردو باشند. 
اصالت

عالئم: مدیران مبتال به بیماری اصالت، به خصوص در نوع مزمن آن، ممکن 
است تجربه انزوا، احترام محدود از طرف همتایان و فقدان انگیزه در سازمان های 
خود را داشته باشند. آنها اغلب بی عاطفه، پرخاشگر و درموارد شدیدتر، از خود-
راضی هس��تند.  عوامل: بیماری اصالت، معموال به دلیل اشتباه گرفتن صداقت 
مطلق با صداقت موثر، پدیدار می شود، درحالی که رهبری واقعی به معنای ایجاد 
مش��روعیت از طریق روابط صادقانه و اخالقی  اس��ت و نه تالش برای بودن در 
نقش شخصی دیگر. برخی افراد برداشت اشتباهی از این موضوع دارند و تمایلی 
ندارن��د در نقش یک مدیر، خود را اصالح کنند.  درمان: عالئم بیماری اصالت، 
اغلب به طور طبیعی و زمانی ناپدید می شوند که افراد، بازخورد مناسبی دریافت 
می کنن��د. آگاهی از تاثیر خود بر همتایان و گروه ها س��ریعا به مدیران کمک 

می کند مرز دقیق میان صداقت و موثر بودن را درک کنند. 
فراموشی مزمن

عالئم: گروه های تحت سرپرس��تی افراد مبتال به فراموش��ی مزمن، اغلب عالئم 
تاخیر، رفتار آش��فته، اجرای ضعیف و به طور کلی اثربخش��ی همه جانبه پایینی را 
از خود بروز می دهند. ش��رکت ها تمایلی ندارند به گروه های تحت سرپرس��تی این 
مدیران، به عنوان کارمندان احتمالی توجه کنند.  عوامل: روابط علت و معلولی در 
بیماری فراموش��ی مزمن، پیچیده است و به طور کلی با این فرض شروع می شود 
که ترحم بر صالحیت برتری دارد. دلیل رایج تر، عدم اعتماد به نفس مدیر به توانایی 
خود جهت قضاوت درمورد عملکرد گروه اس��ت. اما زمانی که اعضای گروه، به طور 
مرتب از عملکرد ضعیف خود قسر در می روند، یک مارپیچ به وجود می آید. در این 
مارپیچ افراد دارای عملکرد ضعیف، پیشرفت نمی کنند و افراد دارای عملکرد عالی، 
بیش از پیش دلسرد می شوند و اغلب شرکت را ترک می گویند.  درمان: نخستین قدم 
برای درمان فراموش��ی مزمن، دقت مفرط در عملکرد گروه، به وسیله بازنگری های 
مناسب عملکرد یا بازخورد 360 درجه است. هدفمند ساختن ارزیابی ها، ترفیع ها و 

تصمیمات استخدام و اخراج کارمندان نیز در این میان اهمیت دارند. 
HS سندروم

عالئم: مدیران مبتال به سندرومHS، معموال سرشان در رایانه ها یا گوشی های 
هوشمند است. اغلب آنها در خارج از سازمان خود معروفیتی ندارند و فاقد توانایی 
مدیریت درداخل س��اختمان دفتر نیز هس��تند. مدیران مبتال به نوع شدید این 
س��ندروم، غالبا افراد تاثیرگذاری تلقی نمی شوند.  عوامل: علت ابتال به سندروم

HS، فقدان اولویت بندی اس��ت. مدیران موفق، برای هرنوعی از کار که ش��امل 
تغییر می شود، صحبت با مشتریان و همکاران را اولویت اول خود می سازند. این 
مدیران می دانند برای ایجاد تغییر، باید واقعا نگرانی های افراد را درک کنند و با 
آنها وارد گفت وگو شوند. مبتالیان به سندرومHS، فاقد این ژن مهم اولویت بندی 
هس��تند. آنها به جای وقت گذاشتن برای بازدید از بازارها، صحبت با مشتریان و 
قدم زدن در س��الن های س��ازمان، از افراد دیگ��ر دوری می کنند و به جای آن با 
بدیهی ترین س��رگرمی ها )معموال ایمیل( مش��غول می شوند. برخی از آنها حتی 
برای س��ازماندهی الکترونیکی تغییرات، تالش می کنند و شکست می خورند. از 
دالیل اساس��ی سندرومHS، اغلب خجالتی بودن، نگرانی درباره متفاوت بودن و 
فقدان الگوی مناسب است.  درمان: مدیرانی که از این سندروم رنج می برند، بیش 
از هر چیز به افزایش آگاهی و الگو قرار گرفتن، واکنش مثبت نشان می دهند. آنها 
معموال یک مدیر ارشد می یابند که در جلسات مشتریان، کارفرمایان و افراد دیگر 
بخش، او را همراهی کنند. سایر گزینه های درمانی، شامل سرپرستی پروژه های 
چندمنظوره، مالقات هرروزه با کارفرمایان به مدت یک هفته و بستن حساب های 
marketingweek :ایمیل می شود.                                              منبع

کلید

به قلم: توماس بارتا
مترجم: مروارید فیض
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هر کسی که تا به  حال در راه شروع کسب و کار خودش قدمی برداشته 
می داند که کارآفرین بودن دل و جرات می طلبد. مخصوصا اگر بخواهید 
به عن��وان یک کارآفرین زن در منطقه اس��تارتاپ خیز س��یلیکون ولی 

فعالیت داشته باشید. 
کار در محیط��ی مردانه به عنوان ی��ک مدیرعامل زن، به من چیزهای 
زی��ادی درب��اره خودم و مصائ��ب موفقیت آموخته اس��ت. این مس��یر 
درس هایی به من یاد داد که به درد هر صاحب کس��ب و کاری می خورد. 
پندهایی که در ادامه با شما در میان خواهم گذاشت، حاصل مشقت های 

فراوان خودم است. امیدوارم به درد شما هم بخورد. 
1- خودتان باشید

کاش��کی کس��ی هم به من این پند را داده بود. فقط به ما یاد داده اند 
که مودب و مهربان باش��یم. هیچ کس اش��اره ای به اهمیت خودباوری و 
تاثی��ر آن در موفقی��ت نمی کند. من فقط خودم را داش��تم و باید روی 
خودم حس��اب می کردم، چون الگوهای زن بسیاری نمی شناختم. شما 
در کنار دلگرمی دادن به خودتان باید نقاط ضعف خود را نیز بپذیرید و 
هرجا نیاز دیدید از آموختن چیزی فروگذاری نکنید. پذیرای شکست ها 
و یأس های خود باش��ید. ش��ما هم اج��ازه دارید اش��تباه کنید یا حتی 
شکس��ت بخورید. همه اینها فرصتی برای ترقی است. یاد بگیرید به شم 
خود اعتماد کنید و با خودتان و فرآیند رشد و ترقی تان راحت باشید. 

2- به هوای ساعات کاری 9 تا 5 سابق نباشید
آن روزها دیگر برای ش��ما به س��ر آمده اس��ت. حاال اگر یک روز 9 تا 
9 به پس��ت تان بخورد باید کاله ت��ان را بیندازید ه��وا. زندگی مدرن و 
غیرس��نتی که به دنبالش بودید همین اس��ت. آماده باش��ید در ساعات 
نامت��داول و طوالنی کار کنید، مخصوصا اگر ش��رکای تجاری ش��ما از 
نقاط مختلف جهان هستند. شاید به خاطر اختالف ساعت مجبور شوید 
در کنفرانس های تلفنی نصفه ش��بی یا جلسات سرصبحی مرور قرارداد 
ش��رکت کنید. خوبی کار این است که صاحب اختیار ساعت های کاری 
خود هستید و هر وقت مرخصی الزم داشته باشید، می گیرید. در نتیجه 
برای ش��رکت در روی��دادی خاص یا برای تکاندن خس��تگی کار، زمان 

خواهید داشت. 
3- تعادل کار و زندگی فقط مختص خانم ها نیست

بح��ث تعادل میان زندگ��ی و کار، بحث جدیدی نیس��ت، اما معموال 
موضوع اصلی بحث خانم های ش��اغلی هستند که باید به خانه و زندگی 
خود هم برسند و بین این دو تعادل برقرار کنند. اما برقراری این تعادل 
برای هر فردی با هر جنسیتی الزم است. زندگی شخصی، خوراک روح 
و روان است و اوقات غیرکاری شما را پربار می کند. اگر زندگی شخصی 
ب��رای خود ندارید یا به آن توجه��ی نمی کنید، تبدیل به آدم غمگین و 
کژخلقی خواهید ش��د که هیچ کسی راغب به همنشینی یا همکاری با 

او نخواهد بود. چنین وضعی به نفع هیچ کسی نیست. 
م��ن این تعادل را از طریق وقت گذران��ی با خانواده ام برقرار می کنم و 
از خوش گذرانی با آنها انرژی روحی می گیرم. هر کس��ی جایی و جوری 

احس��اس آرامش و خوشحالی می کند. مهم این است که وقت برای این 
جنبه از زندگی کنار بگذاریم. رعایت وقت اس��تراحت فایده زیادی دارد 

و تمرکز و راندمان کاری شما را باال می برد. 
4- در لحظه زندگی کنید

همیش��ه تمام تالش خ��ود را بکنید، اما ذهن خ��ود را درگیر نتیجه 
نکنید. خود را به خاطر گذشته و کارهایی که انجام نداده اید هم سرزنش 
نکنید. ما معموال آنقدر دل مش��غول اتفاقات پیش رو یا اشتباهات پشت 
س��ر خود هس��تیم که انرژی مان تحلیل می رود و فی��وز می پرانیم. هر 
لحظه فرصتی است تا با تمام قوا بیاموزیم، رشد کنیم و به اهداف خود 

نزدیک تر بشویم. 
من به ش��خصه با مقوله انتظار برای وارستگی در فلسفه بودایی خیلی 
ارتب��اط برقرار می کنم. طبق این آمیزه ها، در حین انتظار باید به همین 
کاره��ای معمول��ی )مانند »هیزم شکس��تن و از چش��مه آب آوردن«( 
مش��غول ب��ود و از زندگی عادی غافل نش��د. با انجام ای��ن فعالیت های 
روزمره، دید واضح تری به مسائل پیدا می کنید و اهداف فردا و قدم های 
بعدی برای تان روش��ن خواهد ش��د. ش��اید حفظ این سطح از آگاهی و 
مراقب��ه آن ه��م در حین انجام فعالیت هایی این چنین زمینی مش��کل 
باشد، اما پاداش آن را خواهید گرفت. پس از دل و جان مایه بگذارید. 

5- آهسته و پیوسته برانید
من س��عی می کنم همیشه خونس��ردی و صبوری خود را حفظ و هر 
روز تمرکزم را به بردهای کوچک معطوف کنم. به این طریق پیش��رفت 
آهس��ته و پیوسته ای حاصل خواهد شد. وقتی می خواستم وزن کم کنم 
و شروع به ورزش کردم، کارایی این شیوه برایم خیلی روشن تر شد. یک 
روال روزانه در پیش گرفتم و کم کم گام های کوچک و منظم برداشتم تا 
اینکه بعد از مدتی تفاوت را احساس کردم. کارهای اینچنینی صبر ایوب 
می خواهد و باید به چش��م انداز خود و توانایی تان در رس��یدن به اهداف 

بلند مدت ایمان داشته باشید. 
فراموش نکنید بعضی روزها هستند که مجبور می شوید چندم گام به 
عقب بردارید. این جلو عقب ها طبیعت کار است. اگر با این طبیعت کنار 

بیایید و مدارا کنید، دوباره خود را در مسیر رو به جلو خواهید یافت. 
6- هیچ کس کامل نیست

هیچ کس از همان اول که وارد این میدان می شود متخصص کارکشته 
نیست. دستورالعمل خاصی هم در اختیار ندارید، بلکه در حین کار یاد 
می گیرید. پس اش��کالی ندارد که چیزه��ای مختلف را امتحان کنید یا 
حتی شکس��ت بخورید. نگذارید حس کمال گرایی تان مانع شود دست 

به کارهای جدید بزنید. 
من بیش��ترین درس ها را از تجربه شخصی خودم گرفته ام. نصیحت و 
راهنمایی س��ایرین جای یادگیری حین کار را نمی گیرد. وقتی بپذیرید 
ک��ه دارید ی��ک فرآیند تکامل��ی را طی می کنید، خ��ود را در عرصه ای 
خواهی��د یاف��ت که با قدرت تمام به تغییرات پاس��خ می دهید و رش��د 
می کنی��د. همه می دانیم که دنیا مدام در حال تغییر اس��ت، پس ما هم 

باید پا به پای آن پیش برویم. 
7- پی ریزی روابط مستحکم از مقتضیات رهبری است

یک��ی از مهم ترین گام های اولیه در راه اندازی یک کس��ب و کار موفق، 

جمع کردن یک تیم قابل اطمینان است. من روابط را بر مبنای احترام و 
اعتماد متقابل پی ریزی می کنم. افرادی که مهارت انجام کارهای مربوط 
را دارن��د جم��ع و مجالی برای آنها فراهم می کنم تا کارش��ان را بکنند. 
دوس��ت دارم هر چیزی که نیاز دارند در اختیارشان قرار دهم و شرایط 
طوری باشد که همه دل شان بخواهد بمانند و کاری را بکنند که دوست 
دارن��د، نه اینکه از روی اجبار کار کنند. تمام تالش��م را می کنم فضایی 
صمیم��ی ایجاد کنم که افراد بتوانند با صداقت نظرات و عقایدش��ان را 
عنوان کنند. به عقیده من توانایی پایه ریزی آزادی اینچنینی برای بروز 

توانمندی های افراد، جوهره رهبری موفق است. 
8- هدفی واالتر در کنار اهداف شخصی خود داشته باشید

مشارکت در کارهای خیریه و کمک های داوطلبانه به من بینش خاصی 
می دهد. دوس��ت دارم به خانه  س��المندان و آسایشگاه ها سر بزنم و با افراد 
سالخورده معاش��رت کنم. وقتی در جریان مشکالتی بزرگ تر از مشکالت 
خ��ودم قرار می گیرم و آنها را در کنار همدیگر می گذارم، دیدم نس��بت به 
دشواری های پیش روی خودم عوض می شود و مسائل را از باالتر می بینم. 

بخش��ش از جهات زیادی مسرت بخش است. اگر مردم بیشتر از آنکه 
روی خواس��ته های خود تمرکز می کنند، دغدغه بخش��ش داشتند دنیا 
جای بهتری می ش��د.  با داوطلب ش��دن در کارهای خیرخواهانه، دین 
خ��ود را ادا کنی��د و نیکوکاری را رواج دهید. مطمئن باش��ید فواید آن 

را خواهید دید. 
9- خودتان را با یک اکوسیستم بزرگ تر همراستا کنید

برند ش��ما مثل کارت شناس��ایی ش��ما می ماند. همچنین اصلی ترین 
ابزاری اس��ت که برای تشکیل روابط استفاده می کنید. هر کسب و کاری 
حول محور روابط می چرخد. ابتدا باید هویت کسب و کار خود را مشخص 
کنید تا س��پس بتوانید به راحتی با س��ایر برندهای��ی که در حوزه های 

مرتبط فعالیت دارند ارتباط برقرار کنید. 
برندهای��ی که ش��عارها، ارزش های بنیادین و اهداف ش��ان با یکدیگر 
همراس��تا است روابط حسنه ای با یکدیگر برقرار می کنند. اگر پتانسیلی 
را ک��ه ای��ن جور اتحاده��ا به هم��راه دارند ب��ه کار بندی��د، می توانید 
ش��بکه کس��ب و کار پرنفوذی ش��کل دهید که ظرفیت ه��ای همکاری 

مشترک المنافع و هیجان انگیزی به بار خواهد آورد. 
10- مرکزیت خود را حفظ کنید

زندگ��ی اس��تارتاپی بعض��ی وقت ها پر از کش��مکش اس��ت و فراز و 
نش��یب های زیادی دارد. مواقعی هس��ت که فشار کاری غیرقابل تحمل 
می ش��ود. من هنوز هم با نگرش و تصورات سنتی از زنانگی و نقش زن 
در خانواده روبه رو می ش��وم، از سواالت انتقادی و نیش و کنایه ها گرفته 
تا نگاه های س��رزنش گر اف��راد. اما باید در چنین مواقع��ی عنان از کف 
ندهی��د و به خودتان و راهی که می روید پایبند باش��ید. هم و غم خود 
را به مراقبت روز به روز از خود، خانواده و کس��ب و کارتان معطوف کنید 
و یادتان باش��د هر زمانی که احساس کردید نیاز به استراحت دارید، به 
خودتان مجال آن را بدهید. به خودتان یادآوری کنید این راه را خودتان 
انتخاب کرده اید. چند نفس عمیق بگیرید و خس��تگی خود را در کنید، 

سپس به راه خود ادامه دهید. 
allbusiness :منبع

پندهایی از یک مدیرعامل زن برای موفقیت کسب و کار

به قلم: میتا ونگاپلی موسس و مدیرعامل شرکت تندرستی و فناوری گارنیش
مترجم: حمید پرهام پور
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نقش آموزه های دینی و فرهنگی در تبیین فرهنگ مصرف بهینه آب

88936651

امروز کش��ور با بحران جدی کمبود آب مواجه شده و تبیین فرهنگ 
اص��الح الگ��وی مصرف ض��روری به نظر می رس��د، اما در این ش��رایط 
روحانی��ون و ائمه جماعات چگونه می توانند در اجرای صحیح و نهادینه 

کردن فرهنگ صرفه جویی در جامعه کمک کنند؟ 
آب، در لغت به معنای رواج و رونق، عزت و آبرو، لطافت و قدر، قیمت 
و فی��ض، عطا و رحمت، . . . به کار رفته اس��ت. در تعریف آن گفته اند: 
مایعی ش��فاف و بی بو است که حیوان از آن می آشامد و نبات به وسیله 

آن تازگی و  تری می گیرد. 
آب در متون اسالمی، جایگاه رفیعی دارد و درباره این اکسیر زندگی، 
سخن بسیار و آثار و احکام و آداب بی شمار آمده است که شرح آن خود، 
کتاب��ی ب��زرگ می طلبد. آب در قرآن کریم با واژه »م��اء« 63 بار به کار 
رفته و توجه ویژه ای به آن ش��ده است. همچنین در منابع روایی اسالم 
درباره این نعمت بزرگ خدادی، روایات ارزنده ای نقل ش��ده اس��ت که 
این حجم زیاد آیات و روایات، بیانگر اهمیت این آینه آثار س��بز خداوند 

در گستره حیات است. 
قرآن کریم در آیات زیادی ریشه زندگی، هم در منشأ و پیدایش و هم 
در صحنه هس��تی و تداوم حیات را از آب می دان��د و نیز آغاز آفرینش 
انس��ان را از آب دانس��ته اس��ت: »َوُهَو الَِّذی َخلََق ِمَن الَْماِء بََش��ًرا...« و 
اوست که از آب بشری آفرید. آب، موهبتی الهی است که کمتر نعمتی 
با آن برابری و همس��انی می کند. آب مایه حیات اس��ت و زندگی بدون 
آن ممکن نیس��ت. قرآن کریم، مبدأ آفرینش هر موجود زنده ای را آب 
می داند: »َوَجَعلَْنا ِمَن الَْماِء ُکلَّ َش��یٍء َحی«؛ و هر چیز زنده ای را از آب 

پدید آوردیم. 
خداوند در آیات متعدد انس��ان را به تفکر در آب و ش��کرگزاری این 
نعمت بزرگ یادآور ش��ده اس��ت. آب به عنوان برکت خداوندی اس��ت 
که حیات می بخش��د، حیات را حفظ می کند و بش��ر و زمین را پاکیزه 
می کند. عرش خدا بر روی آب و بهشت به صورت باغ هایی که نهرهایی 
زیر آنها جاری است، تش��ریح می شود. در قرآن کریم، آب باارزش ترین 
آفریده خداوند بعد از انس��ان اس��ت. خاصیت »حیات دهندگی« آب در 
آیات متعدد قرآن اش��اره ش��ده اس��ت. برای مثال آیات 4۸ و 49 سوره 
فرقان: »و خداوند آب را از ابرها پایین فرستاده و به وسیله آن زمین را 
پس از مردنش حیات داده است.« آب نه تنها حیات می بخشد، بلکه هر 
حیاتی اصلش از آب است »ما هر موجود زنده ای را از آب آفریدیم«. در 

قرآن کریم: آب، رزق الهی است و باید از آن بجا استفاده شود. 
 ُ خداون��د در آیه 4۸ س��وره روم این مراحل را بی��ان فرموده اند: »اهلَلّ
َماء َکْیَف یََشاء َویَْجَعُلُه  یَاَح َفُتِثیُر َسَحابًا َفَیْبُسُطُه فِی الَسّ الَِّذی یُْرِس��ُل الِرّ
ِکَس��ًفا َفَتَری الَْوْدَق یَْخُرُج ِمْن ِخاَللِِه َفإَِذا أََصاَب بِِه َمن یََش��اء ِمْن ِعَباِدِه 
إَِذا ُهْم یَْسَتْبِش��ُروَن؛ خدا آن کس��ی است که بادها را می فرستد تا ابرها 
را در آس��مان به حرکت درآورد و سپس آنها را در پهنه آسمان آن گونه 

که بخواهد می گس��تراند و بعد متراکم می سازد. آنگاه قطره های باران را 
می بینی که از البه الی آن خارج می شود. پس آن را )به کشتزار( هر یک 

از بندگانش بخواهد می رساند تا آنها شادمان شوند«.
در آیات 4۸ و 49 س��وره فرقان خداوند می فرماید: َو ُهَو الَِّذی أَْرَس��َل 
��َماء َماء َطُهوًرا. لُِنْحِیَی بِِه  یَاَح بُْش��ًرا بَْیَن یََدْی َرْحَمِتِه َوأَنَزلَْنا ِمَن الَسّ الِرّ
ا َخلَْقَنا أَنَْعاًما َوأَنَاِس��َیّ َکِثیًرا؛ و او خدایی است که  ْیًتا َونُْس��ِقَیُه ِمَمّ بَلَْدًة َمّ
بادها را برای بشارت پیشاپیش رحمت خود فروفرستاد و از آسمان آبی 
برای شما نازل کردیم تا با آن باران زمین خشک و مرده را زنده سازیم 

و آنچه آفریدیم از چهارپایان و آدمیان بسیاری را سیراب گردانیم. 

پیامبر اکرم )ص( فرمود: »ُکلُّ َشیٍء َخلََق ِمَن الماء«؛ همه چیز از آب 
خلق شد. براساس این آیات شریفه و فرموده پیامبر )ص(، آب نخستین 
بستر حیات برای تمام موجودات زنده است. آب، مظهر زاللی و طراوت 
اس��ت و انس��ان، با نگاه به آب دریاها و رودخانه های جاری در طبیعت 
و جریان آن در کل نظام هس��تی، به وج��ود خالقی یکتا و بی مانند پی 
برده، احس��اس آرامش می کند. ادامه حیات درختان و گیاهان و س��ایر 
موجودات عالم، تنها با وجود آب امکان پذیر اس��ت. در روایات اس��المی 
در تعبیری زیبا و ش��یوا، به این موضوع اشاره شده است. پیامبر گرامی 
اسالم در این باره فرمود: »َطعُم الماِء َطعُم الَحیاة؛ طعم آب، طعم زندگی 

است.«
در روایات، آب س��رور همه نوشیدنی ها در دنیا و آخرت دانسته شده 
نیا و اآلخرِة«. آب نه تنها مایه آفرینش  راِب فِی الدُّ اس��ت؛ »ألماُء سیدالشَّ
همه موجودات مادی است، بلکه عامل اساسی برای استمرار حیات آنها 
نیز هس��ت؛ به طوری که امام صادق )ع( فرمود: »زمین را قوامی نیست، 
مگر به آب.« یعنی، قوام و بقای موجودات، مرهون آب اس��ت، زیرا این 
اکسیر حیات، مهم ترین عنصر تشکیل دهنده پیکر هر موجود زنده است 
و در همه فعل و انفعاالت درون آن نقش بسزایی دارد. برای نمونه، بدن 

انسان به اس��فنجی می  ماند که آب، آن را فراگرفته است که میزان این 
آب در یک انسان بالغ، »۵۸ تا 6۸ درصد بدن اوست که اگر به میزان۱0 
درصد از آن کاسته شود، پیامدهای ناگواری برای او به بار خواهد آورد و 

اگر به 20 درصد برسد، ممکن است موجب مرگ وی شود«.
افزون بر اینها، امروزه آب نقش اساسی در بخش های گوناگون اقتصاد، 
کش��اورزی و تج��ارت و حمل و نق��ل، ایفا می کن��د. از آنجا که بیش از 
90درصد از آب ها در بخش کشاورزی و از طریق آبیاری مصرف می شود 
بهینه سازی آن در صرفه جویی در آب و توسعه بخش کشاورزی و تولید 

مواد غذایی بسیار مؤثر است. 

نقش آب در مذهب و تربیت انسان
در بیش��تر ادیان از جمله اس��الم، مس��یحیت و یهودی��ت، آب ماده 
پاک کننده محس��وب می شود. در مسیحیت غس��ل تعمید را در کلیسا 
با آب انجام می دهند. در مذهب ش��ینتو )مذهب ژاپنی( در تمام مراسم 
عب��ادی از آب برای پاکیزه س��اختن بدن فرد یا مکان خاصی اس��تفاده 

می شود. 
در بس��یاری ادیان همچون اسالم نوعی مراسم عبادی وجود دارد که 
در آن، مرده را با آب پاک شست شو می دهند )غسل(. در دین اسالم هم 
تنها پس از وضو گرفتن )شستن بخش هایی از بدن با آب پاک( می توان 

فریضه نماز را بجا آورد. 
 بر همین اساس در آموزه های اسالمی عالوه بر ذکر نقش حیاتی آب 
برای موجودات زنده، از آن به عنوان »َطُهور« یاد شده است: قرآن کریم 
َماِء َماًء َطُهوًرا؛ ما آب پاک و پاک کننده را از  می فرماید: »َوأَنَزلَْنا ِمَن السَّ
آس��مان فروفرستادیم«. در روایات نیز همین تعبیر »َطُهور« آمده است: 

فالماُء َطُهوٌر لکلِّ شیء. 
 بنابراین، آب نه تنها جس��م ظاهری را شست شو می دهد، بلکه حالتی 
روح��ی و روانی در انس��ان ایج��اد می کند و به او تقدس می بخش��د و 

زمینه ساز راه یافتن به حریم مقدسات دینی می شود. 
به هر حال، نگاه مسلمانان به آب، نگاهی سرشار از قداست و پاکیزگی 
و عظمت اس��ت، آب وسیله ای است که زمینه ارتباط آنان با معبودشان 

را فراهم می سازد. 
صرفه جویی در مصرف آب

الف( آموزه های اسالمی
در آموزه های زندگی س��از اس��الم، اس��راف ممنوع و حرام است؛ این 

ممنوعیت همه ابعاد زندگی انسان را فرامی گیرد. 
آیات قرآن و احادیث فراوان با تعبیرهای گوناگون، اسراف و زیاده روی 
در ه��ر کاری را به ط��ور عام و در مورد آب، به طور خاص، مورد نکوهش 

و مذمت قرار داده است. 
 ق��رآن کریم به صراح��ت درباره صرفه جوی��ی آب و مدیریت مصرف 

آن می فرماید: 
 الف( منابع آب ثابت )معین( اس��ت »و آن خدایی که از آس��مان آبی 

به قدر و اندازه نازل می کند«.
َُّه   ب( در مصرف آب نباید اس��راف ش��ود: ُکُلوا َواش��َربُوا وال تُسِرُفوا إن
الیِحُب الُمسِرفین؛ از نعمت های خدا بخورید و بیاشامید و اسراف مکنید 

که خداوند اسرافکاران را دوست نمی دارد. 
نقش مساجد و ائمه جماعات

مس��اجد و مراکز دینی نق��ش غیرقابل انکاری در ش��کل گیری باورها 
و ارزش ه��ای آح��اد مردم دارند و بس��تری مناس��ب ب��رای آموزش و 
اطالع رس��انی هستند. از آنجا که آب جایگاه ویژه ای در زندگی و حیات 
بشر دارد، آموزه های دینی و فرهنگی نیز می تواند نقش مهمی در تبیین 

فرهنگ مصرف بهینه آب ایفا کند. 
 امروز کش��ور ما با بحران جدی آب مواجه ش��ده و الزم اس��ت مردم 
ب��ه کمک روحانیون و ائمه جماعات مس��اجد راهکارهای اصالح الگوی 
مص��رف را فراگرفت��ه و به اج��رای صحی��ح و نهادینه ک��ردن فرهنگ 
صرفه جوی��ی در جامعه کمک کنن��د. از آنجایی که آحاد مردم از دیرباز 
نس��بت به نصایح، اندرزها و بیانات علمای ربانی و حوزوی حرف شنوی 
داش��ته اند، از این رو نقش آنان تبیین مصرف بهینه منابع حیاتی مانند 

آب بسیار حائز اهمیت است. 
متولیان فرهنگی مساجد، به ویژه ائمه جماعت باید عامل به باورها و 

احکام شرعی و اخالقیات شرعی باشند. 
به هر ح��ال، صرفه جوی��ی مفهوم ثابت ش��ده ای در تعالیم اس��المی 
اس��ت. صرفه جویی، راه جاودانی است که باید در سراسر زندگی انسان 
انجام ش��ود نه به عنوان یک راه حل موقت برای کم آبی یا وضعیت های 
اضطراری، بلکه باید در همه مواقع )خوب و بد( انجام ش��ود. دین اسالم 
بر ارضای مقتضی نیازها و خواسته های فردی و گروهی تأکید دارد، اما 

از اسراف کردن نهی فرموده است. 
به یقین اس��راف، عملی غیراخالقی و م��ورد نکوهش آیین های الهی 
اس��ت. متأس��فانه عده ای، بی مباالت و بی پروا، الگوی مصرف را رعایت 

نکرده و این ماده حیاتی را بی جهت تلف می کنند. 

لیال کناری
کارشناس روابط عمومی آب منطقه ای هرمزگان 
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اخبار

با حکم وزیر کش��ور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
اس��تانداری قم منصوب ش��د. به گ��زارش روابط عمومي 
استانداري قم؛ در پي پیشنهاد استاندار قم و با حکم دکتر 
عبدالرض��ا رحمانی فضلی وزیر کش��ور، س��ید محمدرضا 
هاش��مي به س��مت معاون سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی 

استانداری قم منصوب شد. 
در بخش��ی از این حکم آمده اس��ت: امید اس��ت ضمن 
تالش در جهت ایج��اد هماهنگی و تعامل با کلیه نهادها، 
سازمان ها و دستگاه های کشوری و لشگری استان و بهره 

گیری از اس��تعدادها و توانمندی نیروهای الیق، دلسوز و 
کارآمد در تحقق برنامه ها و سیاس��ت های دولت تدبیر و 
امید و وزارت متبوع و نیز خدمت رس��انی هرچه بیشتر به 
مردم شریف استان موفق باشید. توفیق روز افزونتان را در 
پیروی از منویات رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت 
ا.. العظمی خامنه ای "مدظله العالی" در جهت پیش��برد 

اهداف متعالی نظام
مقدس جمهوری اس��المی ایران از درگاه پروردگار قادر 

متعال خواستارم.

اصفهان - قاسم اسد - مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت: وضعیت بهداشتی آب شرب اصفهان همچنان مانند  
قبل، از نظر بهداشت و سالمت مورد تأیید مرکز بهداشت استان  است.

این درحالیست که با کاهش تخصیص آب طرح اصفهان بزرگ و با 
در مدار قرار گرفتن چاههای اجاره ای و متفرقه ،آب  ش��رب استان 
دارای شاخص های استاندارد از لحاظ سالمت  و بهداشت می باشد . 
مهندس هاشم امینی  در مورد وضعیت بهداشتی و سالمتی آب شرب 
اصفهان اظهار کرد: طبق بررسی های انجام شده از جمله نمونه برداری، 
تست کلرسنجی یا آزمایشات میکروبی و شیمیایی وضعیت بهداشتی 
آب شرب اصفهان نسبت به قبل، از نظر بهداشت و سالمت مورد تأیید 
است. وی با اشاره به تغییر طعم و مزه آب  در برخی از نقاط اصفهان 
افزود: باید توجه داشت که به دلیل کمبود آب، شرکت آب و فاضالب، 
آب چاه ه��ای  اجاره ای و متفرقه را وارد مدار به��ره برداری قرار داد 
همین امر  دلیل تغییر کیفیت و طعم آب است که البته از نظر سالمت 
مشکلی ندارد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب  استان اصفهان ادامه 

داد: در س��ال جاری برای جبران کمبود تخصیص آب طرح اصفهان 
ب��زرگ اقدام به حف��اری بیش از ۷0 فقره چاه  جدید در اقصی نقاط 
استان نموده ایم که پیش بینی می شود با حفر این چاهها حدود ۱0 
درصد کمبود نیاز آبی در ش��رایط بحرانی  برطرف ش��ود. وی افزود: 
چاههای جدید الحفر  شرکت آب و فاضالب  قبل از آنکه در مداربهره 
برداری قرارگیرد قطعا مرکز بهداشت از آب این  چاهها نمونه برداری، 

آزمایش و تست فاکتورهای میکروبی شیمیایی انجام و اگر مشکلی 
وجود نداش��ته باش��د، اجازه ورود به مدار مصرفی آب داده می شود. 
مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان اعالم کرد: در حال حاضر ۱0 
حلقه از چاههای جدیدالحفر آماده تجهیز و سپس بهره برداری است 
و مابقی چاهها در دست اقدام هستند بنابراین تغییر مزه  و طعم آب 
شرب ربطی به چاههای جدیدالحفر ندارد چونکه این چاهها هنوز در 
مدار بهره برداری قرار نگرفته اند. وی اذعان داشت:  هم اکنون از  هیچ 
چاهی بدون نظر مرکز بهداشت استفاده نمی شود  این در حالیست 
که برای آبرس��انی پایدار به مشترکین ،آب چاه ها با آب تصفیه خانه 
باباشیخ علی مخلوط  میشود، بنحوی  که باعث تغییر مزه آب نشود، 
مهندس امینی با اش��اره به کیفیت آب خاطرنشان ساخت: در حال 
حاضر  کیفیت آب ش��رب از لحاظ میکروبی و شیمیایی   مطابق با 
استانداردهای تعریف شده است  تنها شاید از نظر طعم و مزه در برخی 
از نقاط استان به دلیل EC  باالی آب چاهها کمی متفاوت تر از قبل 

باشد  اما از نظر سالمت و بهداشت هیچ مشکلی ندارد.

اهواز- شبنم قجاوند- مدیر عامل شرکت برق منطقه ای 
خوزس��تان خبر از برقداری ترانس پست 33/۱32 کیلو ولت 
موبی��ل چغامیش ) فوالد روهینا دزفول( داد. محمود دش��ت 
ب��زرگ گفت: عملیات احداث و برقداری ترانس پس��ت ۱32 
کیلو ولت موبیل چغامیش ) فوالد روهینا دزفول( شامل تامین 
تجهیزات، عملیات س��اختمانی، نصب و راه اندازی با ظرفیت 
30 مگاولت آمپر به پایان رسید. وی اظهار کرد: ارزش سرمایه 

گ��ذاری این پ��روژه 3۵ میلیارد ریال بوده اس��ت. مدیر عامل 
ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان هدف بهره بردرای از این 
پروژه را تامین برق تقاضاهای منطقه چغامیش دزفول دانست 
و افزود: افزایش ضریب اطمینان و پایداری توسعه شبکه برق 
جهت مشترکین خانگی و صنعتی و افزایش پایداری، کاهش 
محدودیت و احتمال خاموشی شبکه توزیع از دیگر اهداف بهره 

بردرای از این پروژه است.

کـرج- خبرنگار فرصت امروز- اس��تاندار الب��رز با بیان اینکه 
زمان ورود کاالی بی کیفیت و بدرد نخور دیگر به کش��ور گذش��ته 
است،گفت:مش��کلی برای تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی استان 
البرز وجود ندارد. محمد علی نجفی در مراسم روز گرامیداشت اصناف 
که  ظهر امروز در س��الن میالد ش��هرداری کرج برگزار ش��د،اظهار 
داشت: اصناف پل ارتباطی بین مردم و مسئوالن هستند. وی افزود: 
تجربیات ۸ سال جنگ تحمیلی می تواند برای ما  در شرایط سخت و 
آزمون های بزرگ مورد استفاده قرار گیرد. استاندار البرز با بیان اینکه 
دولت در مورد مس��ائل ارزی ت��وان خوبی دارد،گفت: در زمان جنگ 
تمام بخش های دفاعی کش��ور فاقد امکانات و امکانات موجود یا در 
حد صفر بود ن زمان مردم و اصناف را به عنوان تکیه گاه داش��تیم. 
وی با بیان اینکه اصناف البرز همیشه نقش پررنگی در صحنه داشته 

اند،عنوان کرد:در زمان زلزله کرمانش��اه اولین کمک ها توسط استان 
البرز به کرمانشاه انجام شد و کمک  اصناف و بازاریان نیز در این زلزله 
عالی بود. نجفی با بیان اینکه امروز آمریکا و هم پالگی ها در این شرایط 
احس��اس کرده اند که فرصتی برای آنها به وجود آورده اس��ت،عنوان 

کرد: ترامپ قلدری اس��ت که برخورد درست و انسانی با مردم خود 
هم ندارد و برخوردها و اقداماتش نشان از ظهور یک فرد خود محور و 
قلدر دارد. استاندار البرز گفت: ما هیچگاه چنین برخورد غیر انسانی  با 
همسایگان خود نداشته ایم و همیشه یار و یاور آنها در بدترین زمان ها 
بوده ایم. وی با بیان اینکه مشاوران ترامپ دشمنی دیرینه ای با ایران 
دارند،گفت: این افراد به نام ایران و به اسم کمک به از ما دلجویی و در 
بعد دیگر به ما ضربه می زنند. وی با بیان اینکه گالیه ها ممکن است 
فراوان باشد،عنوان کرد: حمایت از تولید کنندگان یکی از مهمترین 
مسائل مطرح شده من در استان البرز  است. نجفی با بیان اینکه در 
م��دت ده ماه حضورم هیچگاه به جز ماموریت های تهران اس��تان را 
ت��رک نکرده ام،تصریح کرد:  کمک به تداوم حضور  تولید کنندگان 

و واحد های صنفی باید در البرز مورد اهتمام و حمایت قرار گیرد.

ارومیه- خبرنگار فرصـت امروز-  احمد مجرد مدیر منطقه 
ارومی��ه از توزیع بالغ بر 343  میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی 
در مرکز و ش��مال اس��تان آذربایجان غربی در فصل بهار خبرداد و 
گفت: این مقدار مصرف در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال قبل 20 
درصد کاهش یافته است وی افزود: توزیع نفت سفید در بهار 9۷ بالغ 
بر ۱6 میلیون لیتر بوده که در مقایس��ه با مدت مشابه سال قبل از 
کاهش 6۷ درصدی برخوردار می باشد که از دالیل مهم این کاهش 
چشمگیر تغییر فرایند دریافت نفت سفید خانوارها و استفاده از روش 
الکترونیکی کارت بانکی، توسعه مطلوب گازرسانی و اعالم سهمیه 
نفت س��فید بصورت مرحله ای و فصلی میباشد. مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه از رشد ۱3درصدی مصرف 
بنزین موتور در س��ه ماهه اول سال 9۷ نسبت به مدت مشابه سال 
قب��ل خبر داد و گفت در این مدت بالغ بر ۱49 میلیون لیتر بنزین 
در منطقه ارومیه به مصرف رسیده است.  این مقام مسئول در ادامه 

ضمن اعالم خب��ر توزیع بالغ بر ۱69 میلیون لیتری نفتگاز در بهار 
سالجاری از کاهش  29 درصدی مصرف نفتگاز نسبت به مدت مشابه 
سال قبل خبر داد و گفت در حال حاضر نفتگاز ارسالی به نیروگاهها 
در بازه زمانی مذکور بالغ بر ۵9 میلیون لیتر، در بخش کشاورزی بالغ 
بر 2۷ میلیون لیتر ، در بخش حمل و نقل بالغ بر 69 میلیون لیتر و 

در بخش صنایع بالغ بر 4 میلیون لیتر به مصرف رسیده است. مجرد 
ضمن اشاره به مصرف بالغ بر ۸ میلیون لیتری نفتکوره در سه ماهه 
اول س��ال 9۷، از کاهش مصرف ۱9 درصدی این فرآورده نسبت به 
مدت مشابه س��ال قبل خبرداد و گفت: عمده دالیل اصلی کاهش 
مصرف نفتکوره ،می توان به تشدید نظارت بر شبکه توزیع و کاهش 
فعالیت کوره های آجرپزی به دلیل کاهش تقاضای بازار اشاره نمود. 
ش��رکت  ملی  پخش  فرآورده های  نفتی   منطقه ارومیه یکی از 
مناطق 3۷ گانه کشور ، واقع در شمال غربی ایران شامل شهرهای 
ارومیه، اشنویه، سلماس، خوی، چالدران، قره ضیاء الدین، ماکو، شوط 
، پلدشت و بازرگان با شعاع عملیاتی 2۵0 کیلومتر دارای ۵ ناحیه، 
3 انبار نفت، دو مرکز سوختگیری هواپیمائی در مجموع با ظرفیت 
ذخیره سازی ۱۵4 میلیون لیتر فرآورده های نفتی فعالیت مینماید. 
این  منطقه سوخت خود  و  نواحی  تحت  پوشش  خود را  از  طریق 

خط لوله و نفتکش تامین می نماید.

با حکم وزیر کشور؛

سید محمدرضا هاشمي به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری قم منصوب شد

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان اعالم کرد:

 با در مدار قرار گرفتن چاهها ، سالمت و بهداشت آب شرب 
همچنان مانند قبل مورد تایید مرکز بهداشت استان است

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان؛

افزایش پایداری و تامین برق منطقه دزفول

استاندار البرز:

مشکلی برای تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی استان البرز وجود ندارد

مدیر منطقه ارومیه:

بالغ بر 343 میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی در مرکز و شمال استان آذربایجان غربی به مصرف رسید

خرم ّآبـاد- خبرنگار فرصت امروز- وحید رش��یدی در آیین 
کلنگ زنی پل های خرم رود با اشاره به مشکالت و آسیب های ناشی از 
پل های موقت و نیز لزوم ساخت پل های دائمی جایگزین گفت: پل های 
جدید عالوه بر پوش��ش نقص های مذکور تأثیر عمده ای در روانسازی 
ترافیک ساحلی ها و کمک به حل مشکالت ترافیکی و تسهیل عبور 
و مرور ش��هروندان دارند. وی خاطرنشان کرد:  تصمیم به آغاز پروژه 
احداث پل های جدید خرم رود پس از مطالعات مفصل مشاورین خبره، 
انجام مطالعات آب و خاک و در راس��تای طرح جامع ترافیک بوده و 
انش��اا... تا پایان سال ش��اهد افتتاح آنها و یک طرفه شدن ساحلی ها 
مربوطه خواهیم بود. شهردار خرم اباد با تقدیر از حمایت های مدیریت 

ارشد استان و دیگر دستگاه ها خاطرنشان کرد:  حمایت های معنوی 
و مالی اس��تاندار محترم  و معاونت محترم عمرانی و اعضای ش��ورای 

ش��هر تأثیر عمده ای در اجرای پروژه مذکور داشته و امیدوارم با ادامه 
این حمایت ها ش��اهد حل تدریجی معضالت تاریخی حوزه ش��هری 
خرم آباد باشیم. رشیدی تأخیر در آغاز نهضت عمرانی خرم آباد را انجام 
مشاوره های تخصصی و مطالعات همه جانبه جهت پیشگیری از هدر 
رفتن نیروها و سرمایه ها و جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای شهروندان 
عنوان کرد. رش��یدی از تالش برای تکمیل این پروژه در موعد مقرر 
خبر داد و افزود: امیدواریم بر اساس پیش بینی صورت گرفته ظرف ۸ 
ماه عملیات اجرایی این دو پروژه به اتمام برسند. شهردار خرم آباد در 
ارتباط با جزئیات فنی این پروژه بیان داشت: عرض این دو پل 3۸ تا 
40 متر است و اعتبار پیش بینی شده برای آن ها 9 میلیارد تومان است.

شهردار خرم آباد :

پل های جدید تأثیر عمده ای در روان سازی ترافیک ساحلی ها دارند

تامین 100 درصدی اقالم شرکت گاز خراسان رضوی از تولیدات داخلی
مشـهد - صابر ابراهیم بای - رئیس امور بازرس��ی فنی شرکت گاز خراسان رضوی گفت: هم 
اکنون۱00 درصد اقالم کاالهای مصرفی پروژهها از محل تولیدات شرکت های داخلی تهیه و تامین 
می شود. محسن مربایان با اشاره به اهمیت راهبردی صنعت گاز اظهار کرد: از همین رو واحدی با 
عنوان بازرسی فنی در زمینه تامین ایمنی شبکهها و تاسیسات گازی فعالیت میکند. بر این اساس، 
همه کاالها، تجهیزات و اقالمی که در صنعت گاز به کار گرفته میشود، باید استانداردهای الزم را داشته 
باشد و پیش و پس از استفاده، بررسیهای الزم انجام شود. وی افزود: بازرسی فنی شرکت گاز خراسان 
رضوی، تاسیسات اجرا شده و به بهرهبرداری رسیده را نیز به صورت ماهانه ارزیابی و مواردی همچون ضخامت سنجی و عملکرد 
تجهیزات را پیوسته بررسی میکند. همچنین به دلیل اهمیت شبکه گاز، نشت یابی از شبکه، تاسیسات، تجهیزات و ایستگاهها نیز 
انجام میشود تا هرگونه نشتی از این تاسیسات و تجهیزات در اسرع وقت به واحدهای مرتبط اعالم و به رفع نشتی اقدام شود. رئیس 
امور بازرسی فنی شرکت گاز خراسان رضوی تاکید کرد: کاالهایی که در مرحله نخست ارزیابی میشوند، در حین اجرا نیز به مراتب 
بازرسی و از سوی همکاران بازرسی فنی رصد میشود و درصورتی که عدم انطباقی نسبت به استانداردها مشاهده شود، این گزارشها 
مرتب به واحدها منعکس تا به آنها رسیدگی و به رفع عدم انطباق اقدام کنند. وی با بیان این مطلب که برای دفاع از تولیدات داخلی 
ملزم هستیم کاالهای خود را از شرکتهای ایرانی تامین کنیم اظهار کرد: خوشبختانه هم اکنون ۱00 درصد کاالهای مصرفی پروژهها 
داخلی هستند. به دلیل حفظ منافع ملی و ایجاد اشتغال در کشور، حمایت گستردهای از مصرف کاالهای داخلی با کیفیت و براساس 

استانداردهای صنعت گاز از سوی تولید کنندگان کشورمان انجام میشود.

مدیر عامل آبفار مازندران :
آب بسیار کم است ، کمبود آب را باور کنیم

ساری - دهقان - خشکسالی های ۱۵ سال اخیر و کم آبی های متناوب  منجر به کمبود شدید 
آب شده ، لذا ضروری است کمبود آب را باور  و در مصرف آن صرفه جویی کنیم . به گزارش خبرنگار 
مازندران و به نقل  اداره روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران ؛ 
مهندس مجید عبدالهی مدیر عامل آبفار مازندران طی گفتگویی در پنجمین روز این هفته به نام آب 
، رسانه و افکار عمومی، ضمن گرامیداشت هفته صرفه جویی در مصرف آب ) اول الی هفتم تیر ماه( ، 
صرفه جویی را یک فرهنگ خواند و از رسانه ها خواست در این شرایط بحرانی با فرهنگسازی صحیح 
افکار عمومی را به سوی صرفه جویی بهینه و رعایت الگوی مصرف آب سوق دهند و ضمن ارائه راهکارهای درست صرفه جویی، مردم 
را از کمبود منابع آبی و عواقب مصرف بیش از اندازه آگاه کنند. وی افزود: امسال کمی آبی بیش از سالهای گذشته پدیدار شده و برای 
تامین آب آشامیدنی مردم استان، بخشهای وسیعی از اراضی زیر کشت در فصل زراعی جاری بایر رها شده و اگر وضعیت بارشها و 
نزوالت جوی و مصرف آب توسط مشترکین به همین منوال پیش برود یقینا در آینده ای نزدیک در تامین آب آشامیدنی مردم هم 
دچار چالش خواهیم شد. وی ضمن درخواست الگوی مصرف آب از مردم خواست راهکارهای کاهش مصرف آب را در منازل و محیط 
کار خود اعمال کنند تا بیش از این در تابستان گرم  پیش رو دچار دغدغه و احتمال قطعی آب نشویم. مهندس عبدالهی به روز شمار 
هفته صرفه جویی در مصرف آب اشاره کرد و گفت: جمعه ۱39۷/4/۱: آب،آموزه های دینی و ملی و  ارتقای آگاهی های عمومی 
،ش��نبه ۱39۷/4/2: آب، خانواده ) مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف آب (،یکش��نبه ۱39۷/4/3: آب،  اقتصاد و توسعه پایدار،دوشنبه 
۱39۷/4/4: آب، محیط زیست و سالمت همگاني  همچنین سه شنبه۱394/4/۵:آب،رسانه و افکار عمومی ،چهارشنبه۱39۷/4/6: آب، 
مشارکت های مردمی، سمن ها ، خیرین آب رسان ،پنجشنبه ۱39۷/4/۷: آب،  قانون و حقوق شهروندي نامگذاری شده و امید می 

رود  با رعایت تدابیر الزم در مصرف آب صرفه جویی الزم صورت گیرد. 

بیش از 26 تن موادمخدر در گلستان امحاء شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- دبیر ش��ورای مبارزه با موادمخدر اس��تان گلس��تان گفت: بیش از 26 تن موادمخدر و مواد 
روانگردان در استان گلستان امروز به مناسبت روز جهانی مبارزه با قاچاق موادمخدر  در محل نمایشگاه بین المللی استان گلستان امحاء 
شد.   محمودرضا روحانی فرد در آیین دومین همایش صیانت و گفتمان سازی اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر و تجلیل از فعاالن امر 
مبارزه با مواد مخدر استان گلستان اظهار داشت:  با همکاری سازمان های مردم نهاد این همایش برگزار شده و امید داریم که بتوانیم 
خروجی خوبی از این همایش شاهد باشیم.وی تصریح کرد:  تهدیدهای آسیب های اجتماعی بر پیشرفت کشورها سایه انداخته و این 
آسیب ها رفاه را از انسان ها می گیرد.دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان گلستان با بیان اینکه موادمخدر بین 4 آسیب مطرح جهان 
و قاچاق موادمخدر بین ۵ تجارت پرسود دنیاست،  گفت:  سود زیادی که قاچاقیان از موادمخدر بدست می آورند سبب شده که موضوع 
قاچاق مواد مخدر تداوم داشته باشد.روحانی فرد با بیان اینکه ۱۸ دستگاه عضو شورای مبارزه با مواد مخدر هستند،  تاکید کرد:  این 
دستگاه ها تالش می کنند فردی به سمت اعتیاد حرکت نکند و باید تالش کنیم که پیام خودمراقبتی را گسترش دهیم.وی افزود: 
4۱0 نفر را امسال تحت پوشش درمان قرار دادیم و جزء محدود استان هایی هستیم که مرکز نگهداری معتادان زیر ۱۷ سال داریم و 

یک کادر متخصص برای پیشگیری اولیه اعتیاد در استان ایجاد کردیم.

مدیر عامل شرکت توزیع برق گلستان:
تابستان با چالش کمبود برق رو به رو می شویم/ افزایش 3 برابری مصرف

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل شرکت توزیع برق گلستان با بیان این که استان در فصل گرما با چالش افزایش سه 
برابری مصرف برق مواجه است، گفت: امسال کشور با کمبود تولید برق روبرو خواهد شد.علی اکبر نصیری، در جلسه اداری شهرستان 
گرگان، اظهار کرد: با توجه به شروع فصل گرما مدیریت مصرف در زمینه آب و برق ضروری است.وی افزود: امسال با کمبود تولید 
برق در کشور روبرو هستیم این به این معنا نیست که ظرفیت آن را نداشته باشیم بلکه آبی نیست که توربین ها را بچرخاند.نصیری 
تصریح کرد: مدیریت بار استراتژیک در گلستان هم اعالم شده و از دو روز پیش آن را اجرایی کردیم.وی گفت: اگر صرفه جویی اتفاق 
می افتاد این مدیریت بار )خاموشی( شامل حال ما نمی شد؛ این مدیریت از ساعت ۱۱ صبح اعمال می شود و یک امر بی سابقه 
ای است.نصیری اضافه کرد: از مردم استان تقاضا داریم که از ساعت ۱۱ به بعد وسایل سرمایشی خود را از مدار خارج کنند تا شاهد 
خاموشی نباشیم.وی با بیان این که دستگاه های دولتی با صرفه جویی ۱0 درصدی خود می توانند به ما کمک کنند، تصریح کرد: 
مصرف برق در تابستان سه برابر زمستان است و باید مدیریت مصرف برق نهادینه شود که اگر چنین شود یک نیروگاه مجازی خواهیم 
داشت.تولید یک مگاوات برق به یک میلیون دالر سرمایه گذاری نیاز دارد.مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان اظهار کرد: 
مدیریت مصرف تنها گذراندن تابستان نیست بلکه صالح جامعه، صنعت و کشور است تا مدیریت بار داشته باشد در غیراین صورت 

ما سرمایه های خود را هدر می دهیم.

مدیرعامل آبفا کرمانشاه:
باید - فرهنگ "آب مصرف می کنم و پولش را می دهم" را کنار بگذاریم

کرمانشاه منیر دشتی - مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه گفت: باید نوع نگاه خود را به مصرف آب تغییر دهیم. 
علیرضا تخت شاهی به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب ، کرمانشاه را از جمله استان های پرمصرف آب دانست و گفت: متوسط 
مصرف آب در کرمانشاه از بسیاری استان ها دیگر باالتر است. وی میانگین مصرف آب در استان کرمانشاه را بین ۱40 تا ۱4۵ لیتر 
در شبانه روز اعالم کرد که در فصل گرما و در ایام پیک مصرف به بیش از 200 لیتر در شبانه روز می رسد. مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: هر مشترک بخش خانگی در شهر کرمانشاه 6۸2 لیتر و در استان 63۷ لیتر در شبانه روز آب 
مصرف می کند که این عدد نشان می دهد مصرف در شهر کرمانشاه نیز باال است. تخت شاهی از افزایش نزدیک به هشت  درصدی 
مصرف آب در استان طی پنج سال اخیر خبر داد و عنوان کرد: سال 9۱ میزان مصرف آب در استان ۸6.6 میلیون مترمکعب بوده که 
از این میزان ۷2.۸ میلیون مترمکعب مربوط به مصرف بخش خانگی و ۱3.۸ میلیون مترمکعب آن در بخش غیرخانگی بوده است. 
وی یادآوری کرد: این عدد در سال گذشته 93.۷ میلیون مترمکعب بود که ۷۷.۷ میلیون مترمکعب آن در بخش خانگی و ۱6 میلیون 
مترمکعب آن در بخش غیرخانگی بوده است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری افزایش مصرف چند سال اخیر را هم مربوط به 
افزایش جمعیت و هم مربوط به تغییر الگوی مصرف مردم دانست. تخت شاهی یکی از دالیل باال بودن مصرف آب را قیمت ارزان آن 
دانست و عنوان کرد: در شرایطی که قیمت واقعی هر مترمکعب آب شرب حدود ۸00 تومان است، برای مشترکین خانگی مترمکعبی 

حدود 2۸9 تومان محاسبه می شود که رقم بسیار پایینی است. 

مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی اعالم کرد؛
70درصد گاز طبیعی استان مرکزی در بخش صنعت مصرف می شود

اراک- مینو رستمی-  مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی گفت: سال گذشته شش میلیارد و 3۵0 میلیون متر مکعب گاز 
طبیعی در استان مرکزی مصرف شده که بیش از ۷0 درصد از این رقم مصرف صنایع است. محمد رضا سمیعی  اظهار داشت: از 
مجموع ۵40 هزار مشترک گاز طبیعی در استان مرکزی، بالغ بر چهار هزار و ۷00 مشترک را صنایع تشکیل می دهد. مدیر عامل 
شرکت گاز استان مرکزی افزود: عالوه بر اینکه تمام صنایع استان مرکزی تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند، با آماده بودن بستر زیر 
ساخت های گازی، صنایعی که در استان جدیدا احداث و فعال می شوند نیز امکان تامین گاز طبیعی برای آنها مهیا است. وی بیان 
کرد: بیش از ۷۵ درصد از سهم انرژی استان مرکزی را گاز تامین می کند که پنج درصد از متوسط کشوری باالتر است، مدیر عامل 
شرکت گاز استان مرکزی خاطر نشان ساخت: سال گذشته نیروگاه شازند بیشترین مصرف گاز طبیعی را به میزان دو میلیارد و 300 
میلیون متر مکعب یعنی 30 درصد از مصرف در صنعت را به خود اختصاص داده است. سمیعی تصریح کرد: پروژه بهبود و اصالح 
فرآیند عرضه گاز طبیعی، با هدف باال بردن رضایتمندی مشترکین و تسریع در ارایه خدمات در دستور کار قرار دارد. مدیر عامل 
شرکت گاز استان مرکزی ادامه داد: برهمین اساس طی سال گذشته در نظرسنجی علمی که انجام شد، بیش از ۷2 درصد مشترکین 
از عملکرد شرکت گاز استان مرکزی رضایت داشتند که به دنبال این هستیم امسال این رضایتمندی افزایش یابد و به صد درصد برسد.
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امروزه بس��یاری از افراد در معرض فشارهای کاری بیش 
از حدی هستند که در صورت عدم کنترل آن در درازمدت 
آثار منفی بسیاری را به همراه خواهد داشت. این در حالی 
است که حجم کاری باالی افراد به علت عدم مدیریت زمان 
مناسب آنهاست که باعث می شود آنها قادر به انجام تمامی 
وظای��ف خود نباش��ند. درواقع حجم کاری ه��ر کارمندی 
دارای اس��تانداردهایی اس��ت و به هیمن دلیل نباید آن را 
بی��ش از حد و ظالمانه تص��ور کرد. با این حال با نگاهی به 
وضعیت کارمندان به ای��ن نکته پی خواهید برد که برخی 
از آنها با ش��رایط کاری مشابه، عملکردی درخشان و بدون 
دش��واری خاصی دارند. در واقع آنها از راهکارهایی استفاده 
می کنند که به اس��تفاده بهتر آنه��ا از زمانی که در اختیار 
دارند، کمک می کند. در همین راس��تا و در ادامه ش��ما را 

با ۱0 راهکار موجود در این رابطه آشنا خواهیم ساخت. 
1- وظایف خود را مشخص کنید

از گام های مه��م در زمینه مدیریت زم��ان و برنامه های 
کاری این اس��ت که موارد مدنظر خود را در جایی مکتوب 
کنید. این امر به ش��ما کمک خواه��د کرد تا همواره موارد 
مهم را مدنظر داشته باش��ید. درواقع بسیاری از کارمندان 
در ای��ن زمینه ب��ا بی برنامگی رفتار می کنن��د و همین امر 
باعث می ش��ود تا با سردرگمی مواجه باشند. با این حال در 
صورتی که بدانید در ه��ر لحظه دقیقا چه کارهایی را باید 
انج��ام دهید، امکان حذف موارد اضافی و جلوگیری از هدر 

رفتن زمان میسر خواهد بود. 
2- اولویت بندی داشته باشید 

قبل از شروع روز کاری، الزم است تا لیست کارهای خود 
را با توج��ه به میزان اهمیت آنه��ا اولویت بندی کنید. این 
امر باعث خواهد ش��د تا در پایان س��اعت کاری در بدترین 
حالت ممکن ش��ما حداقل اقدامات ض��روری را انجام داده 
باش��ید. با این حال در صورتی که اولویت خاصی نداش��ته 
باش��ید، این احتمال وجود دارد که کارهایی را انجام دهید 
که هیچ گونه ضرورتی نداشته و تاخیر در انجام آنها مشکل 
خاص��ی را به وجود نمی آورده اس��ت. در این رابطه توصیه 
می ش��ود تا اقدامات دشوار را پشت سر هم قرار ندهید، این 
امر انرژی ش��ما را به شدت تحلیل خواهد برد. همچنین به 

میزان استراحت میان دو فعالیت نیز توجه داشته باشید. 
3- از تکنولوژی کمک بگیرید

امروزه با رش��د تکنولوژی انجام بس��یاری از کارها ساده 
گشته اس��ت. به همین خاطر الزم است تا از این ابزارهای 
موجود به خوبی اس��تفاده کنید. از جمله فناوری های مفید 
در رابطه با مدیریت زمان و انجام بهتر کارها، اپلیکشین های 
یادآور و مخصوص برنامه ریزی روزانه است. بدون شک این 
امر ش��ما را از حمل دفترچه و خودکار بی نیاز ساخته و در 

داخل گوشی شما قابل استفاده خواهند بود. 
4- زمان های مرده خود را شناسایی کنید

هر انس��انی در طول ش��بانه روز زمان هایی را در اختیار 
دارد ک��ه در آن کار خاص��ی را انجام نمی ده��د. این گونه 
زمان ها می توانند برای انجام بسیاری از کارها مورد استفاده 
قرار گیرند. بدون شک این سیاست می تواند زمان بیشتری 

را در اختیار شما قرار دهد. 
5- به تاخیر انداختن کارها را کنار بگذارید

از جمله عادت های نادرس��ت افراد این است که کارها را 
به زمانی دیگر موکول می کنند. اگرچه این امر در شرایطی 
بدون ایراد و ضروری به نظر می رسد، با این حال در صورتی 
که به عادت شما تبدیل شود، بدون شک خود زمینه فشار 
کاری را ب��ه همراه خواهد داش��ت. درواق��ع این امر که در 
برخی از روزها در بیکاری کامل به س��ر برده و در روزهای 
دیگر با حجم کاری وحش��تناک مواجه باش��ید، نتیجه ای 
جز خس��تگی نداشته و سالمت شما نیز با خطرهای جدی 
مواجه خواهد شد. به همین خاطر تا حد امکان کارها را در 
زمان تعیین شده به پایان رسانده و با این اقدام نظم کاری 

مطلوبی را برای خود ایجاد کنید. 
6- از استرس دوری کنید

انس��ان تا زمانی ک��ه از آرامش برخوردار باش��د، قادر به 
انجام کارها به بهترین شکل ممکن خواهد بود. با این حال 
برخی افراد دچار اس��ترس بیش از حد شده و این امر خود 
در تمرکز و انگیزه آنها تاثیر منفی خواهد داشت. به همین 
خاطر الزم اس��ت تا عواملی را که باعث ایجاد این حس در 
شما می شود شناسایی کنید. برخی از این عوامل در داخل 
محی��ط کاری بوده و برخی صرفا به علت نگرش نادرس��ت 
ش��ما نسبت به مسائل است که ضرورت دارد برای هر یک 
راهکارهایی بیابید. اس��تفاده از مشاوران و روان شناسان در 

این زمینه می تواند کمک بسیار خوبی محسوب شود. 

7- از انجام چند کار به طور همزمان خودداری کنید 
اگرچه باور بس��یاری از افراد این است که انجام چندکار 
به طور همزمان یک مزیت محس��وب می شود، با این حال 
واقعیت این اس��ت که ای��ن امر تنها در رابط��ه با اقدامات 
س��بک قاب��ل اجرا ب��وده و در موارد حس��اس تنها کاهش 
کیفیت را به همراه خواهد داش��ت. ب��ه همین خاطر الزم 
است تا در ابتدا محدوده توانایی های خود را بشناسید و در 

این رابطه خود را با دیگران مقایسه نکنید. 
8- روز خود را زودتر شروع کنید

با نگاهی به زندگی افراد موفق به این نکته پی خواهید 
برد که تمامی آنها افردی سحرخیز بوده و این امر باعث 
می ش��ود تا آنها زمان بیشتری به نس��بت سایر افراد در 
اختیار داش��ته باشند. این امر در حالی است که بیداری 
ش��ما در ش��ب به علت اینکه با خس��تگی ناشی از کار 
مواجه هس��تید، باعث خواهد شد تا عمال به کار خاصی 

نپردازید. 
9- استراحت  کافی داشته باشید 

بدون شک هیچ یک از انسان ها کامال مشابه دیگری نبوده 
و این امر باعث می ش��ود تا نیازهای ش��ان نیز تفاوت هایی 
داش��ته باش��د. به همین خاطر هی��چ گاه نباید خ��ود را با 
کارمندی دیگر مقایس��ه کنید و تنه��ا به برنامه ای مختص 
به خود توجه داشته باشید. به همین دلیل الزم است تا در 
هر زمانی که احس��اس خستگی کردید، استراحتی هرچند 
کوتاه داش��ته باشید. توصیه می ش��ود تا در این زمان ها به 
کاری بپردازید که نس��بت به آن بیشترین تمایل را دارید. 
برای مثال صرف یک نوش��یدنی به همراه موسیقی ممکن 
است کاری باشد که به شما بیشترین میزان آرامش و حس 

خوب را خواهد داد. 
10- نه گفتن را یاد بگیرید 

بس��یاری از افراد در مواجهه با دیگ��ران نمی توانند نظر 
واقعی خود را ابراز کنند و این امر سبب می شود مجبور به 
انجام کاری باشند که کامال خارج از برنامه  ریزی های آنها 
بوده است. در همین راستا الزم است تا نه گفتن را به عنوان 
یک مهارت در خود تقویت کنید و همواره برنامه خود را در 
اولویت قرار دهید. با این حال این امر به معنای عدم توجه 
به س��ایر همکاران نبوده و صرفا به این امر اش��اره دارد که 
نباید به خاطر دیگران خود را دچار مشکالت سخت کرد. 
lifehack :منبع

10 راهکار موثر برای مدیریت زمان بهتر

 چگونگی ثبت نام تجاری

برند شما هویت تجارت تان است، بنابراین بسیار اهمیت دارد که آن را برای خود حفظ کنید. برای اطمینان از 
اینکه هیچ فردی از نام تجاری شما سوءاستفاده نخواهد کرد، باید نامی تجاری برای خود برگزینید. برای این کار 
نی��از دارید یک درخواس��ت را در دفتر نام تجاری و حق امتی��از ایاالت متحده )USPTO(  ثبت کنید.  ثبت 
درخواست به این معنا نیست که نام تجاری شما تایید خواهد شد. قوانینی وجود دارند که باید رعایت شوند و 
هزینه ثبت نام نیز باید پرداخت شود.  در انتها حقوق اختصاصی نام و برند تجاری یا محصول شما محفوظ باقی 

خواهد ماند. اطالعات زیر شما و تجارت تان را در طول این پروسه هدایت خواهد کرد. 
شایستگی

برندها می توانند برای استفاده تجاری حال و آینده نام گذاری تجاری شوند. اگر شما می خواهید محصوالتی را 
تحت برند نامگذاری شده تان به فروش برسانید، آن نام باید روی دسته بندی محصول نمایش داده شود. اگر برند 
شما خدماتی را ارائه می دهد، نام تجاری باید روی ابزار بازاریابی و تبلیغات به نمایش دربیاید. اگر استفاده از نام 
یا عالمت را در زمینه تجاری آغاز کرده اید، الزم است زمان شروع استفاده را نیز مشخص کنید و اگر قصد دارید 
در آینده از این نام بهره ببرید، باید این مورد را در فرم درخواست خود ذکر کنید.  مهم است قبل از پر کردن 
درخواست بدانید آیا برند شما برای یک نام تجاری شایستگی دارد یا خیر. پروسه ثبت نام تجاری و حق امتیاز 
زمان بر و پرهزینه است. بنابراین اگر نمی خواهید تالش خود را برای ثبت نام تجاری یک ایده فاقد شایستگی هدر 

دهید، حتما قوانین را مطالعه کنید و دریابید آیا درخواست شما معتبر است یا خیر. 
جست وجو در زمینه نام تجاری

تالش برای ثبت تجاری یک برند که قبال توسط شخص دیگری ثبت شده، امری بی فایده است. خوشبختانه، 
USPTO یک پایگاه داده از عبارات ثبت ش��ده به نام سیس��تم جست وجوی الکترونیک نام تجاری در اختیار 
دارد. اگر قصد دارید برای نام تجاری خود، به جای اسم از یک طراحی استفاده کنید، باید جست وجوی خود را 

بااستفاده از یک کد طراحی که در دستورالعمل کد جست وجو موجود است انجام دهید. 
ثبت نام تجاری 

به قس��مت مفرح این پروس��ه رسیده ایم. برای درخواس��ت پروانه نام تجاری خود از سیستم درخواست 
الکترونیک نام تجاری اس��تفاده کنید. فرم درخواس��ت به راحتی و به صورت آنالین قابل پرکردن اس��ت. 
اطمینان حاصل کنید اطالعات شما دقیق و کامل هستند؛ در غیر این صورت ممکن است هزینه مجددی 
را برای درخواست دوباره متحمل شوید. این هزینه مبلغی درحدود 22۵ تا 400 دالر است؛ بنابراین قطعا 
دوس��ت نخواهید داشت که به دلیل مشکالت فنی درخواس��ت تان مردود شود. شما می توانید این هزینه 
را به ص��ورت آنالین و از طریق کارت اعتباری، انتقال وجه الکترونیک یا یک حس��اب پس انداز موجود در 

USPTO  پرداخت کنید. پس از ثبت نام، فرم شما مستقیما به USPTO  ارسال می شود. 
شرکت هایی که در تجارت بین المللی مشارکت دارند

اگر ش��رکت ش��ما در حیطه تجارت بین الملل فعالیت دارد، بهتر است بدانید نام تجاری ثبت شده شما 
به ص��ورت کل��ی تنها در ایاالت متحده معتبر خواهد بود. البت��ه هنگامی که برای یک نام تجاری در آمریکا 
ثبت درخواست می کنید، ممکن است برای درخواست یک نام تجاری بین المللی تحت پروتکل مادرید نیز 
واجد-ش��رایط ش��وید. برای این کار باید درخواستی را در اداره بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی 
ثبت کنید.USPTO  شما را در پر کردن درخواست بین المللی تان یاری خواهد داد. این درخواست قبل 
businessnewsdaily :خواهد گذشت.           منبع  USPTO از ارسال به این سازمان، از زیر نظر
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 3 مورد که شما را در صدر قرار می دهد
باالخره الگوریتم اینستاگرام فاش شد

فناوری الگوریتم ها بس��یار مشابه جادوگر شهر اُز است.  هفته گذشته، برای یکی از شبکه های مجازی، 
هفته ای پرهیاهو بود، چراکه در نهایت  سه عاملی که در نشان  دادن پست ها تاثیرگذار هستند، فاش شد.  
در سال 20۱6، ترتیب خبرنامه اینستاگرام از حالت زمانی به الگوریتمی تغییر کرد و راز آن به شدت مورد 

حفاظت قرار گرفت.  و اکنون چیزی که می دانیم از این قرار است: 
الگوریتم اینستاگرام چگونه کار می کند؟ 

همچون بس��یاری از الگوریتم های اجتماعی، اینس��تاگرام برای تحلیل رفتار کارب��ر در نرم افزار و ایجاد 
خبرنامه ش��خصی، از داده ها و سیس��تم یادگیری ماش��ینی اس��تفاده می کند.  بله، این بدان معناست که 
اینس��تاگرام اطالعات ت��ان را دنبال، ذخیره و اس��تفاده می کند.  همان گونه که انتظ��ار می رود، حتی اگر 
اکانت های مشابهی را دنبال کنید، هیچ گاه خبرنامه های مشابهی را مشاهده نخواهید کرد و اینستاگرام با 

در نظرگرفتن سه عامل زیر، از این روند اطمینان حاصل می کند: 
1- عالقه

این مورد دقیقا همان چیزی است که به نظر می آید.  الگوریتم اینستاگرام موارد مشابه با مطالبی که پیش تر 
با آنها برهم کنش  داشته اید، نشان می دهد، اما اینکه دقیقا محتوای پست ها چه چیزی باشد، مشخص نیست.  
همچون پلت فرم های دیگر، این الگوی شناس��ایی شامل، الیک ها، کامنت ها، اکانت هایی که دنبال می کنید و 
حتی هشتگ هایی که استفاده می کنید، می شود.  پس بنا بر موارد مذکور، دفعه بعد که خواستید از هشتگ 

خاصی استفاده کنید، بیشتر دقت کنید، چرا که مستقیما خبرنامه تان را تحت تاثیر قرار می دهد. 
2- تازگی

با توجه به فاکتورهایی که فاش شد، هنوز هم تازگی پست ها  عامل بسیار مهمی است. پس در حقیقت 
احتمال اینکه ایس��نتاگرام پس��ت های چند روز اخیر را به ش��ما نش��ان دهد، بس��یار بیشتر از پست های 
هفته های گذشته است.  این فاکتور به خاطر آن است که همواره پست های جدیدی ببینید و چیزی برای 

بازگرداندن تان به خبرنامه وجود داشته باشد. 
3- رابطه

آخرین فاکتور تاثیرگذار در الگوریتم بندی اینستاگرام، شکل و میزان ارتباط شما با دیگر حساب های کاربری 
اس��ت. به بیان دیگر، این ش��کل ارتباط از طریق، دنبال کردن ها، کامنت ها و برچس��ب ها برای نرم افزار تعریف 
می شود.  سال گذشته، فیس بوک، شرکت والد اینستاگرام اعالم کرد که در حمایت  از بازاریابان الگوریتم خود 
را از نو اولویت بندی کرده تا در مقایس��ه با پست های دوستان و اعضای خانواده، پست های مربوط به برندهای 
تجاری اولویت باالتری داشته باشند. این فاکتور برای اینستاگرام هم به همین شکل کار می کند.  از سوی دیگر، 

نظر شخصی من این است که برهم کنش های شما برای نشان دادن آگهی های مرتبط نیز به کار می آید. 
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