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معاون اول رئیس جمهوری در مراسم روز ملی »صنعت و معدن« خبر داد

 عرضه نفت خام ایران
در بورس داخلی

فرصت امروز: همایش روز ملی »صنعت و معدن« دیروز با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، 
محمد ش��ریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران و جمعی از صنعت گران 
و فعاالن بخش اقتصادی در س��الن اجالس س��ران برگزار ش��د. ش��اید مهم ترین نکته این مراسم، خبری بود که 
اسحاق جهانگیری درباره عرضه نفت خام ایران در بورس داخلی اعالم کرد و در ادامه از رنج های اقتصاد ایران در 
وابستگی به درآمدهای نفتی سخن گفت.  او تحریم نفت ایران را یک جنگ روانی خواند و تورم مزمن، نقدینگی...

 زنگنه: ما درباره واگذاری سهم تولید یک کشور
به اعضای دیگر تصمیمی نگرفتیم

 نامه هشدارآمیز ایران
به اوپک
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سرانجام بانک مرکزی پس از کش و قوس های فراوان منتشر کرد

فهرست 1500 شرکت دریافت کننده ارز دولتی

5 روش علمی ساده برای ارتقای کارایی
6 راه ساده برای حفظ انگیزه

نوروساینس، نیمکره راست و منطق رفتار مصرف کننده
13 دلیل برتری وب سایت های سفارشی تجارت الکترونیکی 
جام جهانی فوتبال و تبلیغات برند و شرکت های مختلف

5 توصیه برای ایجاد برند شخصی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 ایالن ماسک: نبود بیگانه  ها
 یعنی سیاره های بیشتر

برای انسان 

7
معاون وزیر صنعـت، معدن و تجارت گفـت تولید محصوالت 

بی 90، ال 90 و اسـتپ وی که در حال حاضر با کمبود 
قطعه مواجه هستند با وجود هارمونی کاهشی...

 تولید محصوالت رنو
در ایران ادامه دارد

یادداشت
ادعای تورم 78درصدی؛ 

واقعی یا تخیلی؟

اخی��را نم��وداری ب��ا ادعای 
برآورد ت��ورم ۷۸درصدی برای 
اقتصاد ایران در ۱ ژوئن ۲۰۱۸ 
)۱۱ خ��رداد ۱۳۹۷( در فضای 
مجازی به نقل از اس��تیو هنک 
از دانش��گاه جان هاپکینز دست 
به دس��ت می چرخ��د. عجیب 
آنکه برخی رس��انه های داخلی 
نیز با استناد به آن، آمار رسمی 
ن��رخ تورم را ک��ه در خردادماه 
۱۳۹۷ نسبت به خرداد ۱۳۹۶ 
معادل۱۳.۷درص��د )نقط��ه به 
نقط��ه( و ۹.۴درص��د س��الیانه 
اعالم شده اس��ت را زیر سوال 
می برن��د چنانکه گوی��ی آقای 
نسبت  معتبرتری  مرجع  هنک 
به مراجع رس��می داخلی برای 

اعالم نرخ تورم ایران است.
این  کارشناس��ی  س��وال  اما 
اس��ت که مبنای برآورد استیو 
هنک از نرخ تورم ایران چیست 
و ای��ن مبنا تا چه ح��د معتبر 
اس��ت؟ رجوع ب��ه اصل مطلب 
هنک در این خصوص حاکی از 
آن اس��ت که برآورد نرخ تورم 
ایران توس��ط آقای هنک نه بر 
مبن��ای یک تحلی��ل آماری از 

قیمت های خرد س��بد 
4مصرفی...

حمید زمان زاده
کارشناس اقتصادی
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لیست 9 میلیارد دالری از واردکنندگان مبهم ماند

ضرب االجل 15 روزه روحانی برای شریعتمداری
در حالی آخرین آمار از تأمین و پرداخت حدود ۱۲ 
میلی��ارد دالر برای واردات در مدت اخیر حکایت دارد 
که تازه ترین لیستی که روز گذشته از دریافت کنندگان 
ارز دولتی از س��وی بانک مرکزی منتش��ر ش��ده تنها 

حدود ۲.۵ میلیارد یورو را پوشش می دهد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، از ۲۱ فروردین ماه س��ال جاری 
نحوه معامالت ارزی طبق سیاست جدید دولت تغییر 
کرده و صادرکنن��دگان و واردکنندگان برای عرضه و 
تأمین ارز مورد نیاز روانه س��امانه نظام یکپارچه ارزی 
)نیما( ش��دند. در عین حال برخی گروه های دیگر به 
گون��ه متفاوت برای آنها تأمین ارز تعریف ش��د. براین 
اساس قرار شد تا گروه های متقاضی تعریف شده ارز را 
براساس نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت کرده و واردات کاال 
با این نرخ انجام ش��ود.  طبق آخرین گزارش دریافتی 
از بانک مرکزی، در فاصله ۲۱ فروردین ماه س��ال جاری 
ت��ا نهم تیرماه حدود ۲۱میلی��ارد دالر ارز برای کاالهای 
ثبت س��فارش شده تخصیص یافته است که از این رقم 
حدود ۱۱میلیارد و ۹۰۰میلیون دالر با ارزهای مختلف 
تأمین و پرداخت شده است. همچنین کاالهای اساسی 
حدود ۳میلیارد و ۷۰۰میلیون دالر ارز دریافت کردند و 
دارو و تجهیزات پزشکی در این بین حدود یک میلیارد 
و ۱۰۰میلی��ون دالر از ارز دولتی بهره مند ش��دند. البته 
کاالهای اساسی ارز را برمبنای ۳۸۰۰تومان ارز دریافت 
می کند و فاصله بین آن و نرخ ۴۲۰۰ تومان را به عنوان 
یاران��ه دول��ت تأمین خواهد ک��رد. باید یادآور ش��د که 
اکن��ون دالر در بانک مرکزی حدود ۴۲۶۰ تومان قیمت 
می خ��ورد.  اما به دنبال دس��تور رئیس جمهوری برای 
شفاف سازی گروه هایی که ارز دولتی دریافت کرده اند، 
روز یکشنبه بانک مرکزی لیستی را منتشر کرد که در 
آن اسامی تعدادی از واردکنندگان به همراه میزان ارز 
دریافتی گنجانده ش��ده بود. بررسی ها از این حکایت 
دارد که مجموع ارز تأمین ش��ده برای لیست منتشره 
از س��وی بانک مرکزی حدود ۲.۵ میلیارد یورو اس��ت 
که ای��ن رقم با آمار ۱۱میلیارد و ۹۰۰ میلیون دالری 
اعالم ش��ده باب��ت پرداخت متفاوت ب��وده و حدود ۹ 
میلی��ارد دالر فاصله دارد. در عین حال که گزارش��ی 

از خودروهای وارداتی و برخی اقالم دیده نمی شود. 
پیگی��ری موضوع از بانک مرکزی درباره این تناقض 
از این حکایت داش��ت که اس��امی ک��ه بانک مرکزی 
منتشر کرده برمبنای درخواست وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت ب��وده و این لیس��ت را وزارتخان��ه به بانک 
مرک��زی ارائه ک��رده و بانک مرکزی نی��ز آنچه را که 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده منتش��ر و 
به اطالع عموم رس��انده است. در عین حال که لیست 
کاالهایی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت 

بهداشت وارد می شود نیز کامل نیست. 

مهلت یک هفته ای به کسانی که دالر 4200 
تومانی گرفته اند

در همین زمینه، سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان نیز اعالم کرد: کسانی که طبق لیست 
بان��ک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومان��ی گرفته اند یک هفته 
مهلت دارند نس��بت به ارائه لیست قیمت مورد عمل 
ب��رای مصرف کننده براس��اس ضواب��ط جهت درج در 

سامانه ۱۲۴ اقدام کنند. 
پیرو اطالعیه س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان در خصوص اطالع رسانی ضرورت درج 
قیمت عرضه کنندگان بهره مند از نرخ ارز رس��می در 
س��امانه ir.124  افراد حقیق��ی و حقوقی مورد نظر 
مکلف هستند حداکثر تا ۱۷ تیر نسبت به ارائه لیست 
قیمت مورد عمل براس��اس ضوابط مذکور به سازمان 
حمای��ت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جهت درج 

در این سامانه اقدام کنند. 
بدیهی است مسئولیت مغایرت قیمت های مورد عمل 
برعهده اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط بوده و هرگونه 
استنکاف از درج قیمت و عرضه کاال و خدمات با نرخ های 
غیرمتعارف در اسرع وقت رسیدگی و اعمال قانون خواهد 
ش��د. ضمنا کماکان تلفن های ۵۴ و ۲۶۲۰۰۰۵۳ برای 
راهنمایی و هماهنگی نحوه ارائه اطالعات و ثبت قیمت 
آماده پاسخگویی است و از هموطنان درخواست می شود 
همچون گذشته خدمتگزاران خود را برای انجام وظیفه 
مطلوب و بهنگام با اعالم تخلفات از طریق تماس با تلفن 

۱۲۴ یاری کنند. 
ضرب االجل 15 روزه برای شریعتمداری

همچنی��ن رئیس جمهوری برای معرف��ی متخلفان 
واردات غیرقانون��ی ی��ا توزی��ع در صنع��ت خ��ودرو 
ضرب االجل تعیین کرد. رئیس جمهور به وزیر صنعت، 
معدن و تجارت دس��تور داد ت��ا ظرف ۱۵ روز موضوع 
تخلف در واردات خودروی خارجی و نیز توزیع خودرو 
توسط خودروسازان داخلی را بررسی و هر گونه تخلف 

را صریحا به مردم و دستگاه قضایی اعالم کند. 
مراج��ع  س��وی  از  ش��ده  اع��الم  تخل��ف  پ��ی  در 
 نظارت��ی مبن��ی ب��ر ثب��ت س��فارش و واردات بیش از
۶۴۰۰ خودرو از مسیرهای غیر قانونی و همچنین دریافت 
گزارش هایی مبنی بر نارضایتی مردم و مصرف کنندگان 
از نحوه توزیع و یا قیمت گذاری محصوالت خودروسازان 
داخلی؛ حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی 
 رئیس جمهور ضمن تأکید بر لزوم ش��فافیت و مقابله با

هر گونه فس��اد، به محمد ش��ریعتمداری وزیر صنعت، 
معدن و تجارت دستور داد تا ظرف ۱۵روز هر دو موضوع 
را بررس��ی و چنانچ��ه هرگونه تخلفی ص��ورت گرفته، 
متخلفان را هر چه س��ریع تر به مردم و دستگاه قضایی 

معرفی کند. 

روحانی، رئیس جمهوری ایران، چهارش��نبه، شش��م 
تیرماه در نشس��ت هم اندیش��ی مدیران ارشد دولت، به 
عنوان رئیس قوه مجریه کش��ور بایده��ا و نبایدهایی را 
خطاب به وزرا و اعضای کابینه دولت، مس��ئولین و مردم 
اعالم ک��رد. او معتقد اس��ت با این »۳۰ بای��د و نباید« 
ایران با کمک مردم و مس��ئولین از مقطع تاریخی فعلی 

با افتخار عبور خواهد کرد.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، حس��ن روحان��ی پ��س از وضع 
تحریم ه��ای جدید آمری��کا علیه ای��ران و التهابات اخیر 
بازار ارز، در نشس��ت هم اندیش��ی با مدیران ارشد دولت 
دس��توراتی را ب��ه عنوان رئیس دولت ب��ه تمامی وزرا از 
جمله وزرای اقتصادی و مس��ئولین پول��ی و بانکی ارائه 

کرد.
او از قوای دیگر برای اجرای درس��ت برنامه های دولت 
همراه��ی طلبید، بخ��ش خصوص��ی و دانش بنیان را به 
همکاری فراخواند و از مردم نیز خواست تا همدلی خود 
از مسئولین را دریغ نکنند تا کشور از شرایط فعلی گذر 
کند. قطعا مردم برای همراهی بیش تر با دولت و س��ایر 
قوا به میزان اجرایی ش��دن دس��تورات رئیس جمهور در 

بین مسئولین توجه ویژه خواهند کرد.
۱- باید به دنیا نش��ان دهیم که س��ختی و مش��کالت 
را تحمل می کنیم، اما اس��تقالل، آزادی، مردم س��االری، 
جمهوری��ت و اس��المیت نظام و دی��ن و فرهنگ خود را 

معامله نمی کنیم.
۲- باید به فکر مشاورین و کارشناسان جدید باشیم و 

از افکار همه استفاده کنیم.
۳- بای��د وزیر، معاون وزیر و مدیرکل احس��اس کند و 
در عمل نیز نش��ان دهد که شرایط امروز با قبل متفاوت 
اس��ت و اگر مردم باید صرفه جویی کنند، دولت باید این 

کار را آغاز کند.
۳- از روس��ای س��ازمان های برنامه و بودجه و اداری و 
اس��تخدامی می خواهم که آیین نامه ای برای صرفه جویی 

در هزینه ها تدوین کنند.
۴- باید مسئوالن و دولتمردان برنامه های خود را برای 

مردم توضیح دهند.
۵- بای��د وزارت کار ب��ا همه قدرت ب��ه صحنه بیاید و 

اشتغال ایجاد کند.
۶- باید وزرای کار و مس��کن عملک��رد خود در زمینه 

اشتغال زایی را گزارش دهند.
۷- باید همه دس��تگاه ها زمین های��ی که مورد نیازش 
نیس��ت را در اختیار وزارت مس��کن قرار دهد؛ این یک 

الزام است.
۸- باید س��ازمان برنامه و بودج��ه ، وزرای اقتصادی و 

ستاد اقتصادی دولت به میدان بیایند.
۹- باید تمام وزارتخانه ها و دستگاه هایی که می توانند 
اوراق منتش��ر کنند، به میدان بیایند و اموال خود را در 

اختیار مردم بگذارند.
۱۰- بای��د ارز ب��رای واردات مواد اولی��ه کارخانجات 
تولیدی از خارج را با قیمت ارز رسمی تخصیص دهیم.

۱۱- باید از باال بردن مطالبات مردم جلوگیری کنیم؛ 
مطالبات مردم را در سخنان تبلیغاتی باال نبریم.

۱۲- باید اس��تانداران و مس��ئوالن دولتی حقایق را به 
مردم بازگو کنند.

۱۳- از قوه قضاییه خواس��ته ام که از فضای کسب و کار 
حمایت کند.

۱۴- در جلسه سران سه قوه هرچه الزم باشد را دنبال 
خواهیم کرد.

۱۵- بای��د توقعات را پایی��ن  آورده و تولید را افزایش 
دهیم. همه باید به تولید داخلی کمک کنیم .

۱۶-باید  با فقر در کش��ور مبارزه کنی��م. نباید اجازه 
دهیم افرادی که درآمدش��ان کم اس��ت،  دچار مش��کل 
ش��وند و باید از اقش��اری که در فشار هس��تند، حمایت 

کنیم.
۱۷- تنظی��م بازار در ش��رایط کنونی، وظیفه بزرگ بر 

دوش مسئوالن است.
۱۸ - باید تالش کنیم ت��ا قیمت گذاری ها با مرکزیت 
انجام ش��ود و این اولین وظیفه دولتی هاس��ت تا قیمت 
محصوالتی که در اختی��ار مردم قرار می گیرد را به طور 
دقی��ق مورد نظ��ارت قرار دهند تا اجن��اس گران عرضه 

نشود.
۱۹- بای��د بخ��ش خصوص��ی در مبارزه با فش��ارها و 
تحریم های آمریکا به کمک دولت بیاید تا با راه حل های 

جدید نیازمندی های کشور و مردم را تأمین کنیم.
۲۰- بای��د همه وزرایی ک��ه در زمینه تولید، واردات و 
صادرات نقش دارند، از بخش خصوصی مشورت و راه حل 

بگیرند.
۲۱- بای��د خدم��ات در دس��تگاه های دولت��ی به ویژه 
آم��وزش و پ��رورش، آموزش عالی و بهداش��ت و درمان 
افزایش پیدا کند. باید خدمات را تسهیل و ارزان تر کنیم.
۲۲- باید دس��تگاه های دولتی نس��بت ب��ه برنامه ها و 
خدمات خود با مردم صحبت کنند و از همه فرهیختگان، 
دانشگاهیان، هنرمندان و کسانی که مرجعیت اجتماعی 
آنها مش��ورت بخواهن��د، اما نباید به دنبال حاش��یه ها و 

پاسخگویی به برخی رفتارها در فضای مجازی باشیم.
۲۳- باید وزیر صنعت، معدن و تجارت صریحا به مردم 
بگوید که چه اقالم  و جنس هایی به کش��ور به وفور وارد 
می ش��ود و قیمت آنها تغییر نخواهد کرد، اگر این اقدام 
نیاز به ارز دارد ما تحت هر شرایطی آن را تأمین خواهیم 

کرد.
۲۴- بای��د بانک مرکزی به مردم توضیح دهد که برای 
چه کارهایی ارز رس��می و به چه میزان پرداخت ش��ده 

است.
۲۵- بای��د از فضای مجازی اس��تفاده ک��رد و به مردم 
بگوییم در این ۵۱ روز، به چه کس��ی و به چه قیمتی و 

برای چه جنسی ارز دادیم.
۲۶- نباید در برابر فش��ارهای خارجی عصبانی ش��ده، 

عجله کرده و سست شویم.
۲۷- باید قاطع و محکم ایس��تادگی کنیم؛ شک ندارم 
ک��ه اگر همه با هم باش��یم و ب��ا تدبیر عم��ل کنیم، از 

مشکالت عبور خواهیم کرد.
۲۸- بای��د ش��رکت های دانش بنیان  امروز احس��اس 
وظیف��ه س��نگینی بکنند؛ همه باید به صحن��ه بیاییم تا 

بتوانیم با  فشار دشمنان مقابله کنیم.
۲۹-باید مس��ئوالن و تولیدکنندگان و همه آنهایی که 
مسئولیت بر دوش دارند، احساس کنند که در برابر یک 

قلدر باید بایستیم و پیروز شویم.
۳۰ - نباید تردید داش��ته باش��ید که ما از این مقطع 

تاریخی عبور کرده و با افتخار خواهیم گذشت. 

راه حل های گذر از شرایط فعلی

»30 باید و نباید« روحانی خطاب به وزرا، مسئولین و مردم



فرصـت امروز: همایش روز مل��ی »صنعت و معدن« دیروز با حضور 
اس��حاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، محمد شریعتمداری وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، غالمحس��ین شافعی رئیس اتاق ایران و جمعی 
از صنعت گران و فعاالن بخش اقتصادی در س��الن اجالس سران برگزار 
ش��د. شاید مهم ترین نکته این مراسم، خبری بود که اسحاق جهانگیری 
درب��اره عرضه نفت خام ای��ران در بورس داخلی اعالم کرد و در ادامه از 

رنج های اقتصاد ایران در وابستگی به درآمدهای نفتی سخن گفت. 
او تحریم نفت ایران را یک جنگ روانی خواند و تورم مزمن، نقدینگی 
باال و نظام بانکی مش��کل دار را به عنوان س��ه خطر بزرگ اقتصاد ایران، 
ب��ه اتاق باروتی تش��بیه ک��رد که با ان��دک جرقه ای به بح��ران تبدیل 
می ش��وند. جهانگیری ابتدا درباره عرضه نفت خام ایران در بورس گفت: 
با کش��ورهای دوست خود گفت وگو کرده ایم و راه های فروش نفت خود 
را باز کرده ایم. نفت خام ایران در بورس داخلی عرضه خواهد ش��د و به 
میزانی که نیاز داش��ته باشیم، بخش خصوصی در تناژهای مختلف وارد 
عرصه شده است. االن هم روزی ۶۰ هزار بشکه نفت در بورس خریداری 
می شود، اما می توانند برای صادرات حضور یابند. برنامه ما این است که 
در کاه��ش فروش نفت خ��ود، حتماً کاری کنیم ک��ه آمریکایی ها را به 
شکست بکش��انیم. این در دولت و وزارت نفت برنامه ریزی  شده است و 

مطمئنیم که نفت را در حد نیاز خواهیم فروخت. 
مع��اون اول رئیس جمهور گفت: برای صادرکنندگان ایرانی و صادرات 
ما مش��کل ایجاد خواهند کرد، اما صادرکنندگان مثل سرباز خط مقدم 
اقتصاد، تالش کنند که صادرات ۹۷ را نسبت به سال ۹۶ اضافه تر کنند. 
هرکس��ی هر مقدار صادرات داش��ته، هدف گذاری ملی کند و نسبت به 

سال گذشته، صادراتش را بیشتر کند. 
توضیح درباره سیاست های جدید ارزی

جهانگیری با بی��ان اینکه آمریکا می خواهد روی نقل و انتقاالت مالی 
ایران مش��کل ایجاد کند، گفت: البته ت��ا پیش ازاین هم نقل و انتقاالت 
پول با مشکالتی مواجه می ش��د، اما سیاست های جدید ارزی متناسب 
با این ش��رایط و با چند ویژگی اجرایی خواهند ش��د. باید ش��فافیت در 
سیاس��ت های ارزی وجود داشته باشد؛ نمی ش��ود کسی صادر کند، ارز 
حاصل از صادرات در چرخه اقتصادی کشور وارد نکند. مهم ترین حرف 
ما در صادرات این اس��ت که ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصادی 

ورود پیدا کند. سیاس��ت های ارزی ما کاماًل انعطاف دارد و اگر پیشنهاد 
خوب بیاید، اصالح خواهیم کرد. 

دریافت ارز به ازای ورود کاال به کشور
ب��ه گفته جهانگی��ری، ارز حاصل از صادرات بای��د برگردد. در بخش 
واردات نیز مهم ترین حرف ما این اس��ت که اگر کسی ارز می گیرد، کاال 
مابه ازای آن وارد کش��ور کند. به همین دلیل گفتیم که ثبت س��فارش 
صورت دهد. این موارد در گذش��ته متأس��فانه اتفاقی رخ داده است که 

نمی شود راجع به آن صحبت کرد. 
وی ادامه داد: اینکه بحث قیمت ارز در شرایطی که دشمن می خواهد 
ی��ک الته��اب وارد کن��د، را نمی توانی��م غیرمدیریت ش��ده رها کنیم 
امکان پذیر نیس��ت. مبنای اقتصاد کشور نمی تواند آن چهار تا اسکناسی 
باش��د که در یک جایی فروخته می ش��ود. برای اینکه یک مبنای واقعی 
داش��ته باش��یم، حرف ما این بود که ارز حاصل از صادرات واقعی بخش  
خصوص��ی، به واردکنن��ده بخش خصوصی واقعی اختصاص داده ش��ود. 
البته قیمت مورد توافق صادرکننده و واردکننده اس��ت و دولت دخالتی 
نمی کند. اما اینکه نحوه توافق میان دو طرف چه باش��د، همین امروز و 

فردا کار را نهایی کنند. از اینجا نرخ ارز بیرون می آید. 
واگذاری 29 میدان نفتی به شرکت های داخلی

معاون اول رئیس جمهوری با اش��اره به محدودیت هایی که در بخش 
خارجی ایجاد ش��ده اس��ت، گفت: دس��تگاه ها باید به ه��ر میزان که 
می توانن��د محدودیت های پیش روی بخش صنعت و معدن را بردارند. 
این موضوع را با جدیت در ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیری خواهم کرد. 
هدف دولت این اس��ت که بازار داخلی کش��ور تقویت شود و به همین 
منظ��ور واگذاری طرح ها و پروژه های نفتی به ش��رکت های داخلی در 
اولویت قرار دارد و واگذاری ۲۹ میدان نفتی کش��ور در این طرح دیده 

شده است. 
جهانگیری در س��خنان خود، با اش��اره ب��ه محدودیت هایی که علیه 
فعاالن اقتصادی از سوی کشورهای منطقه اعمال شده است، گفت: این 
کش��ورها که اکنون به دالیلی نمی خواهیم نام آنها را ذکر کنیم، عددی 
نیس��تند که بتوانند آرامش خلیج فارس را تأمین کنند. آنها روس��یاهان 
منطق��ه خواهند بود. آنها مش��کالتی را برای تأمین اس��کناس ارز ایران 
فراهم آوردند، این در حالی اس��ت که نیاز اسکناس به دلیل محدودیت 

کارت های اعتباری بین المللی، در ایران بسیار باال است. 
وی اظه��ار داش��ت: در دنیا البته این طبیعی اس��ت، کش��ور دیگری 
که به این حجم از اس��کناس نیاز داش��ته باش��د، یا نیست یا بسیار کم 
است، بنابراین وقتی که روی اسکناس محدودیت اعمال کردند، تقاضای 
اس��کناس با تقاضاهای دیگری روبه رو ش��د، پ��س وقتی که فضا ملتهب 
باشد، عده ای به بازار مراجعه می کنند تا اسکناس بخرند تا در منزل نگه 

 دارند؛ حجم این تقاضا روشن نیست. 
معاون اول رئیس جمهور گفت: تأمین اس��کناس به راحتی مش��خص 
نیس��ت و البت��ه حجم تقاضا نیز معلوم نش��ده اس��ت؛ ای��ن تقاضا بازار 
اسکناس را تحت تأثیر قرار داده و قیمت ارز را تغییر داد. این در حالی 
اس��ت که در ماه های آبان و آذر، نفت به خوبی فروش می رفت و ارز آن 
را می گرفتی��م، پس تقاضا و عرضه عدم تعادل نداش��ت، البته تالطمی 

مشاهده می شد. 
نقش بخش خصوصی در ایران کم رنگ است

جهانگی��ری گفت: اقتص��اد ایران به دلیل وابس��تگی ب��ه درآمدهای 
نفتی، رنج بس��یاری را متحمل ش��ده است. این در حالی است که نقش 
بخش خصوصی ایران کم رنگ اس��ت، پس ما هم قب��ول داریم که نباید 

همه چیز را به تحریم و مسائل بین المللی نسبت داد. 
مع��اون اول رئیس جمهور افزود: نتیجه این بیماری ها، تورم مزمن دو 
رقمی اس��ت که ده ها س��ال در اقتصاد ایران جا خوش کرده بود و نظام 
بانکی مشکل دار و نقدینگی بزرگ که در اقتصاد کشور شکل گرفته نیز 
ناشی از این بیماری های مزمن است که این مشکالت مانند اتاق باروت 

هستند که با اندک جرقه ای تبدیل به بحران می شوند. 
تحریم نفت ایران یک جنگ روانی است

جهانگی��ری ب��ا بی��ان اینک��ه آمریکایی ها س��ه نقطه را ب��رای تحریم 
هدف گذاری کرده اند، گفت: آنها می خواهند که نفت ایران فروش نرود؛ 
یعنی می خواهند تا آبان ماه فروش نفت ایران را به صفر برسانند. اما این 
 یک جنگ روانی اس��ت. کسی که کمترین شناخت با فضای بین المللی 
دارد، به خوبی می داند که این امکان پذیر نیست؛ سعودی نمی تواند اداره 
کن��د که چند میلیون بش��که نفت ب��ه نفت جهان اضاف��ه کند. اگر هر 
کش��وری به جای ایران بخواهد نفت را تأمین کند، خیانت به ملت ایران 

و جامعه بین المللی است. 

معاون اول رئیس جمهوری در مراسم روز ملی »صنعت و معدن« خبر داد

عرضه نفت خام ایران در بورس داخلی

وزی��ر نفت در نامه ای خطاب به وزیر ان��رژی و صنعت امارات متحده 
عربی و رئیس کنفرانس اوپک ضمن یادآوری تصمیماتی که در جلس��ه 
اخیر اوپک گرفته ش��د، با اشاره به اقدام برخی اعضای اوپک به افزایش 
تولید فراتر از توافق و انجام درخواست آمریکا هشدار داد: ما درخصوص 

واگذاری سهم تولید یک کشور به اعضای دیگر تصمیمی نگرفتیم. 
ب��ه گزارش ایس��نا، بیژن زنگنه خطاب به س��هیل محم��د المزروعی 
نوشت: »براس��اس تصمیم گرفته شده توسط کنفرانس اوپک مقرر شد 
کش��ورها تالش خود برای پایبندی کلی اوپک ۱۲ عضو و کاهش میزان 
آن به ۱۰۰ درصد از تاریخ اول ژوییه ۲۰۱۸ تا پایان بازه زمانی مندرج 
در قطعنامه یاد ش��ده به کار گیرند و قرار ش��د کمیته مشترک وزارتی 
نظ��ارت ب��ر توافق اوپک – غیراوپک تولید را رص��د کرده و مراتب را به 

رئیس دوره ای کنفرانس اوپک گزارش کنند. 
ایران در خصوص واگذاری س��همیه تولید یک کشور عضو به اعضای 
دیگر تصمیمی اتخاذ نکرده است. در واقع براساس مندرجات قطعنامه با 
درخواست از کمیته مشترک وزارتی نظارت به توافق اوپک – غیراوپک 
به منظور رصد بازار و گزارش دهی به رئیس دوره ای اوپک بررس��ی این 
موض��وع به رئیس دوره ای کنفرانس واگذار ش��ده ت��ا از طریق برگزاری 
کنفرانس فوق العاده و یا مکاتبه با کلیه اعضای اوپک و رس��یدن اجماع 

این موضوع را حل و فصل کند. 

هرگونه افزایش در تولید توس��ط هر عضوی از اوپک فراتر از تعهدات 
درج شده در بیانیه کنفرانس های ۱۷۱ و ۱۷۴ اوپک ناقض توافق مورد 

بحث است.«
 زنگن��ه از طریق این نام��ه از رئیس کنفرانس اوپ��ک تقاضا کرد که 
به کلیه کش��ورهای عضو منعکس کند که نس��بت ب��ه تعهدات خود و 
تصمیمات گرفته ش��ده توس��ط اوپک در کنفرانس ه��ای ۱۷۱ و ۱۷۴ 
پایبن��د ب��وده و از انجام هرگونه اقدام یک جانبه ک��ه موجب وارد آمدن 

آسیب به وحدت و استقالل سازمان اوپک می شود، خودداری کنند. 
»ای��ران در جلس��ه کمیته مش��ترک وزارتی نظارت ب��ر توافق اوپک 
– غیراوپ��ک، اع��الم کرد که هرگون��ه افزایش یک جانبه تولید توس��ط 
کش��ورهای عضو بیش از میزان تعهد آنها درج ش��ده در صورت جلسه 
تصمیم��ات اوپ��ک آمریکا را تهیی��ج می کند تا علیه ای��ران اقدام کند. 
متأسفانه رفتارهای یک جانبه برخی کشورهای عضو باعث تضعیف بنیان 

و اساس سازمان ما می شود. 
تصمیمات اوپک به گونه ای نیس��ت که ب��ر پایه آن بتوان اقدام برخی 
کش��ورهای عضو را در دنباله روی از خواست آمریکا برای افزایش تولید 
که با انگیزه های سیاس��ی علیه جمهوری اسالمی ایران اتخاذ شده و به 
صورت عمومی نیز اعالم ش��ده توجیح کند. از آنجایی که ما همگی در 
خص��وص سیاس��ت زدایی از تالش های اوپک اتفاق نظ��ر داریم، نباید به 

دیگران اجازه دهیم که با اقدامات سیاس��ی، وحدت و استقالل اوپک را 
خدشه دار کنند. درحالی که ما ممکن است مواضعی مشابه نظرات اعالم 
شده توسط هر یک از شرکای غیراوپک خود مثاًل روسیه داشته باشیم، 
اما من از حضرتعالی می خواهم که به عنوان رئیس دوره ای اوپک در این 

برهه تاریخی از اصول بلندمدت، وحدت و منافع اوپک صیانت کنند«.
زنگنه در پایان نامه درخواس��ت کرد: چنانچه دستور فرمایید که نامه 
حاضر در بین عالیجنابان و هیات های نمایندگی کش��ورهای عضو اوپک 

توزیع شود موجب مزید امتنان خواهد بود. 
بر اس��اس این گزارش، حدود ۱۰ روز پیش اعضای اوپک در جلس��ه 
۱۷۴ اوپک گرد هم آمدند و درمورد آینده این سازمان تصمیم گرفتند. 
در این جلس��ه مقرر ش��د اعضای اوپک با هدف کاهش میزان وفاداری 
ب��ه تعهد کاه��ش تولید از ۱۵۰درصد به صد درص��د تولید خود را یک 
میلیون بشکه افزایش دهند. بعد از این جلسه آمریکا که پیش از جلسه 
مذکور خواستار افزایش تولید اعضای اوپک شده بود مجدد از عربستان 
درخواس��ت کرد تولید خود را روزانه ۲ میلیون بش��که افزایش دهد. در 
این راس��تا دونالد ترام��پ، رئیس جمهور آمریکا، روز ش��نبه در توییتی 
اعالم کرد پادشاه عربستان سعودی با درخواست وی برای افزایش تولید 
حداکثر به میزان ۲ میلیون بش��که در روز به منظور مالیم کردن رش��د 

قیمت ها موافقت کرده است. 

زنگنه: ما درباره واگذاری سهم تولید یک کشور به اعضای دیگر تصمیمی نگرفتیم

نامه هشدارآمیز ایران به اوپک

نفـــت

رشد 13 درصدی قیمت نفت در یک هفته
در بازار جهانی نفت چه خبر است؟ 

ظرف یک هفته اخیر بهای نفت س��بک تگزاس حدود ۱۳ درصد 
و بهای نفت برنت بیش از ۶ درصد افزایش یافته تا باز هم مشخص 
شود که بازار نفت همیشه مطابق انتظار پیش نمی رود. در معامالت 
روز پنجش��نبه ب��ورس کاالی نیویورک بهای هر بش��که نفت خام 
س��بک تگزاس، برای اولین بار از اواخر س��ال ۲۰۱۴ تاکنون از مرز 
۷۴ دالر در هر بشکه عبور کرد تا بازار نفت بار دیگر روزهای داغی 

را تجربه کند. 
مصرف کنندگانی که امید داش��تند تصمیم اوپ��ک برای افزایش 
سطح تولید درنهایت موجب کاهش قیمت نفت شود و آنها بتوانند 
باک خودروه��ای خود را با بنزین ارزان تر پر کنند، اینک از رش��د 
۱۳درصدی بهای نفت س��بک تگزاس ظ��رف تنها یک هفته کاری 
کاماًل شوکه شده اند. اما در بازار نفت چه خبر است که قیمت ها بار 

دیگر راه صعود را در پیش گرفته اند؟ 
عربستان اخیراً طبق خواسته کاخ سفید تصمیم به افزایش سطح 
تولید نفت خود گرفته اس��ت اما فعاالن بازار نفت بر این باورند که 
س��عودی ها ظرفیت مازاد چندانی برای پاس��خگویی به بحران های 
آتی بازار ندارند. همچنین به دلیل مش��کل قطع برق در تأسیسات 
یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت در کانادا، انتقال نفت به آمریکا از 
سوی این تولیدکننده دچار اختالل شده است. در عین حال، دولت 
ترامپ فش��ارهای خود بر ایران –پنجمین تولیدکننده بزرگ نفت- 
را افزایش داده و به کشورهای دیگر هشدار داده است که در صورت 
عدم قط��ع واردات نفت از ای��ران، با تحریم های واش��نگتن مواجه 
خواهند ش��د. در نهایت، این عوامل دس��ت به دست هم داده اند تا 
قیمت نفت سبک تگزاس به باالترین رقم خود در سه سال ونیم سال 
اخیر برس��د و قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال نیز بار دیگر 

در آستانه عبور از مرز ۸۰ دالر قرار گیرد. 
بن کوک، از مشاوران صندوق سرمایه گذاری BPمی گوید: »شما 
نمی توانی��د در توییت ه��ای خ��ود از افزایش قیمت نفت ش��کایت 
کنی��د و پ��س از آن تحریم های خود علیه ایران را تش��دید کنید و 
درعین حال انتظار داشته باش��ید که قیمت ها باال نروند. نفت مورد 

نیاز بازار باالخره باید از جایی تأمین شود.«
آیا عربستان منجی بازار نفت خواهد بود؟ 

روسیه و اعضای اوپک جمعه گذشته با یکدیگر به توافق رسیدند 
تا تولید نفت خود را یک میلیون بشکه در روز افزایش دهند؛ رقمی 
که ظاهراً انتظارات بازار را برآورده نکرده است. در این میان مقامات 
عربس��تان به تازگی از تصمیم خود مبنی بر رساندن تولید نفت این 
کشور به رکورد تاریخی ۱۱ میلیون بشکه در روز از ماه آینده پرده 
برداشته اند، اما حتی این خبر مهم که شاید در حالت عادی ممکن 
بود بس��یار تأثیرگذار باش��د نیز نتوانسته است روند صعودی قیمت 

نفت را متوقف کند. 
باب مک نالی، از مقامات س��ابق کاخ سفید که اینک رئیس گروه 
مش��اوره انرژی راپیدان اس��ت، در این باره خاطرنش��ان می سازد:  
»عربس��تان قصد دارد با حداکثر ظرفیت خود نفت تولید کند. این 
بدان معناس��ت که اگ��ر تنش های ژئوپلیتیکی باز هم ش��دت پیدا 
کنند، دیگ��ر ظرفیت اضافه ای ب��رای مواجهه با اث��رات آنها وجود 
نخواهد داش��ت. فراموش نکنید که همی��ن حاال هم تولید نفت در 

ونزوئال و لیبی در حال کاهش است.«
همچنی��ن آمریکا اخیراً به لطف انقالب نفت ش��یل و منابع نفتی 
حوزه پرمیان در غرب تگزاس، تولید نفت خود را به س��قف تاریخی 
آن رس��انده اس��ت اما در ش��رایط کنونی ادامه این روند کار بسیار 
دش��واری اس��ت زیرا حوزه نفتی پرمیان اکنون با مشکالت خاص 
خود در زمینه تأمین نیروی کار و خطوط انتقال دس��ت وپنجه نرم 

می کند. 
دیگر  مانند گذش��ته خبری از اشباع بازار نفت آمریکا بر اثر رشد 
ذخایر نفتی استراتژیک این کشور به گوش نمی رسد. وزارت انرژی 
آمری��کا اعالم کرد که در هفته گذش��ته به دلیل رش��د قابل توجه 
تقاض��ای داخل��ی نفت، موج��ودی انبارهای نفتی این کش��ور ۹.۹ 
میلیون بشکه کاهش یافته است، رقمی که حدود چهار برابر بیشتر 

از پیش بینی ها کارشناسان بوده است. 
از طرفی مش��کلی که اخیراً در برق رس��انی به تأسیس��ات نفتی 
ش��رکت سانکور انرژی کانادا رخ داده، منجر به اختالل در صادرات 
۳۶۰هزار بش��که ای این ش��رکت به آمریکا شده اس��ت. بنا بر اعالم 
مقام��ات این ش��رکت، رفع کامل این مش��کل احتماالً بیش از یک 

ماه زمان خواهد برد. 
افزایش فشار بر ایران

در ش��رایطی که بازار نفت با مش��کالت زیادی در س��مت عرضه 
دس��ت وپنجه نرم می کند، آمریکا مواضع شدیدتری را علیه یکی از 

بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت جهان اتخاذ کرده است. 
 وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرد که از کشورهای دیگر انتظار 
دارد واردات نف��ت خ��ود از ایران را به صفر برس��انند. مواضع اخیر 
مقامات آمریکایی نش��ان می دهد که دول��ت ترامپ برخالف دولت 
اوبام��ا قصد ندارد معافیت های چندانی را برای برخی از مش��تریان 
نف��ت ایران در نظر بگیرد.  مایک ویتنر، مدیر بخش تحقیقات نفت 
در مؤسسه خدمات مالی و بانکداری سوسیته جنرال فرانسه، گفته: 
»این مواضع به ش��دت بر بازار نفت تأثیر می گذارند. کاماًل مشخص 
اس��ت که در حال حاضر ظرفیت کافی ب��رای جبران فوری کاهش 

صادرات نفت ایران وجود ندارد.« 
البته نمی توان گفت که همه مشتریان نفت ایران به سادگی تسلیم 
خواس��ته های واشنگتن خواهند شد و واردات نفت از ایران را کاماًل 
متوقف خواهن��د کرد، زیرا برخی از آنها نیاز مفرطی به نفت دارند. 
هن��د با وجود اعالم آمادگی برای کاهش یا حتی قطع واردات نفت 
از ایران، همچنان با تردیدهای جدی در این زمینه مواجه اس��ت. از 
طرف��ی با توجه به تنش های تجاری اخیر بین چین و آمریکا، بعید 
به نظر می رسد که مقامات پکن به راحتی با خواسته های کاخ سفید 

برای تحریم نفتی ایران همراهی کنند. 
دولت ترامپ زمان بس��یار نامناسبی را برای اعمال فشار بر ایران 
انتخاب کرده اس��ت. قیمت هر گالن )۳.۸ لیت��ر( بنزین در آمریکا 
اکنون به ۲.۸۴ دالر رسیده که در قیاس با دوره مشابه سال گذشته 
۲۷ درصد افزایش نش��ان می دهد. ب��اب مک نالی می گوید: »تالش 
دولت ترامپ برای به صفر رس��اندن صادرات نفت ایران، قیمت ها را 
برای مصرف کنندگان آمریکایی باال خواهد برد و این مشکلی نیست 

که عربستان بتواند رفعش کند.«
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دولت شرایط را سخت تر نکند

هیچ ش��فافیتی به ضرر بخش خصوصی واقعی نیست. در راستای 
سیاست شفاف سازی اقتصاد، رئیس اتاق ایران از دولت خواسته بود 
فهرست اسامی افرادی را که ارز دولتی دریافت کرده اند منتشر کند 
تا دیگر ش��ائبه ای در مورد واردکنندگان و اینکه ارز به کجا رفته و 
چه ش��ده اس��ت باقی نماند. انتشار اس��امی گیرندگان ارز دولتی از 
مطالبات بخش خصوصی بوده اس��ت و انتش��ار آن متضاد با منافع 

این بخش نیست.
شرایط امروز اقتصاد س��خت است. تمام فعاالن اقتصادی باید در 
نظر بگیرند که میزان ارز در دس��ترس برای واردات کم اس��ت، اما 
ب��ا همین میزان کم، اگ��ر هماهنگی و درک متقابل وجود داش��ته 
باشد، می توان کار کرد. اختصاص بهینه ارز به فعالیت های اقتصادی 
هرچند با مدیریت دولت انجام می ش��ود ام��ا بدون همکاری بخش 

خصوصی ممکن نیست.
روی��ه دولت های��ی که عالقه به تس��لط زی��اد بر اقتص��اد دارند، 
کم توجهی به نقش بخش خصوصی در اقتصاد است. دولت فعلی در 
حرف از حمایت از بخش خصوصی  و توجه به این بخش می گوید، 
اما همه چیز به عمل دولت ها بستگی دارد. در مورد روابط بین المللی 
البته ش��رکت ها به تنهای��ی فعالیت هایی را انجام داده و توانس��تند 
کارهای ش��ان را در بعضی موارد پیش ببرند اما به کمک بیشتری از 

سوی دولت نیاز داریم.
یک نمونه از حمایت هایی که اکنون صنعت به آن نیازمند اس��ت، 
ع��دم دخالت دول��ت در قیمت گذاری خودرو اس��ت. تعیین قیمت 
خودرو توس��ط دولت باعث ش��ده وضعیت صنعت قطعه س��ازی که 
س��ال ها به دلیل تحریم ها امکان به روز ش��دن نداش��ته، به وضعیت 
نامطلوبی برسد. این انتظار از دولت وجود دارد که اجازه دهد قیمت 
خودرو در حاش��یه باالتری نس��بت به آنچه امروز تعیین می ش��ود، 
افزایش پیدا کند تا مردم، قطعه ساز و خودروساز داخلی زیان نکند. 
شرکت های خودروس��از خارجی که فعالیت شان را در ایران پس از 
برجام شروع کردند، درگیر چالش های بین المللی اند. پژو یک نمونه 
اس��ت که قصد رفتن از ایران را ندارد. این ش��رکت اکنون فعالیتش 
را به حال��ت تعلیق درآورده و این متفاوت از خروج از صنعت ایران 
اس��ت. پژو  تالش می کند مجوزهای الزم از آمریکا برای فعالیت در 
ایران را بگیرد و برای حضور در صنعت خودروسازی ایران در تالش 
اس��ت. در چنین ش��رایطی دولت نباید با دخال��ت در قیمت گذاری 
وضعی��ت را برای خودروس��ازان داخلی که در همکاری با ش��رکای 

خارجی شان با چالش رو به رو شده اند، سخت تر کند.

طرح دو فوریتی مجلس برای حل معضالت اقتصادی
مردم »رفاه کارت« می گیرند

عضو هیأت رئیس��ه مجلس گفت: در طرح پیشنهادی دو فوریتی 
مجلس ب��رای حل معض��الت اقتصادی، ن��رخ ترجیح��ی ارز برای 
کاالهای اساس��ی، دارو و نهاده های دامی در نظر گرفته خواهد شد 
و ب��ازار دوم ارزی هم در بورس تش��کیل می ش��ود و قیمت ارز در 
آن تعیین خواهد ش��د. به گزارش تس��نیم، احم��د امیرآبادی عضو 
هیأت رئیسه مجلس گفت: مجلس از دولت خواسته است تا نیازهای 

قانونی اش را برای حل مشکالت اقتصادی کشور مطرح کند.
وی گفت: در جلسه مشترک مجلس و دولت تأکید شد که مشکل 
قانونی وجود ندارد بلکه دولت برای حل مشکالت اقتصادی نیازمند 
حمایت دو قوه دیگر و همراهی مردم اس��ت. امیرآبادی با اش��اره به 
مقدمات تدوین طرح دوفوریتی برای حل مشکالت اقتصادی کشور 
در مجلس افزود: س��اماندهی نقدینگی کش��ور، واگذاری طرح های 
عمران��ی دولت به بخش خصوص��ی، افزایش اعط��ای اختیارات به 
استان ها برای واردات و صادرات، ساماندهی بخش انرژی و سوخت، 
س��اماندهی بازار ارز و س��که و ص��دور کارت رف��اه اجتماعی برای 
کاالهای اساسی مورد نیاز مردم از جمله ویژگی های این طرح است.
وی گفت: اگ��ر دولت الیحه ای برای حل مش��کالت اقتصادی به 
مجلس نی��اورد، طرحی که نمایندگان با مش��ارکت بانک ها، بخش 
خصوص��ی و همفکری اقتصاددانان می نویس��ند با قید دو فوریت به 
صح��ن علنی مجلس خواهد آمد. عضو هیأت رئیس��ه مجلس افزود: 
در طرح پیش��نهادی نرخ ترجیحی ارز برای کاالهای اساسی، دارو و 
نهاده های دامی در نظر گرفته خواهد ش��د و بازار دوم ارزی هم در 

بورس تشکیل می شود و قیمت ارز در آن تعیین خواهد شد.
امیرآبادی ب��ا بیان اینکه با تالش ق��رارگاه خاتم االنبیاء در تولید 
 بنزین خودکفا ش��ده ایم، افزود: هم اکنون ظرفیت تولید در کش��ور

۹۰ میلی��ون لیتر در روز و مصرف آن ۸۴ میلیون لیتر اس��ت که با 
این وجود ممکن است در روزهای پرمصرف مشکالتی به وجود آید 

و بهتر است به کارت سوخت بازگردیم.
وی تصری��ح کرد: مجلس برای حل مش��کالت اقتصادی با دولت 
همکاری می کند، اما هیچ رودربایس��تی با کسی ندارد و هر وزیری 

که کم  کاری کند استیضاح خواهد شد.
محمد حسن نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: در 
ش��رایط بحرانی کنونی اقتصادی کشور لزومی به تصمیم گیری های 
احساس��ی و قانون گ��ذاری آن هم در قالب ط��رح دو فوریتی وجود 
ندارد. وی افزود: تصمیم گیری های اقتصادی در شرایط کنونی باید 
در کمیسیون ویژه اقتصادی سران قوا گرفته شود زیرا هر تصمیمی 
می تواند به ابهامات و مش��کالت در بازار بیفزاید. حسن نژاد تصریح 
کرد: وظیفه کنونی مجلس نظارت بر عملکرد اقتصادی دولت است. 
وی افزود: در حالی ۳۰۰ میلیون یورو برای واردات موبایل اختصاص 

داده شد که شاهد رانت ۸۰۰میلیارد تومانی در این بازار بودیم.
صمد عزیزنژاد، کارش��ناس ب��ازار پول گفت: قوانی��ن موجود در 
شرایط عادی حاکم است و در شرایط کنونی اقتصاد نیازمند تدوین 

قوانین با شرایط غیرعادی هستیم.
وی با بیان اینکه دولت در س��ه ماه گذشته الیحه ای را برای حل 
مشکالت اقتصادی کشور به مجلس ارائه نکرده است، افزود: چنانچه 
بنا باش��د طرح��ی در مجلس در این زمینه تصویب ش��ود باید نظر 

دولت و کارشناسان اقتصادی هم در آن دیده شود. 

فرصت امروز: سرانجام فهرست کاالهای دریافت کننده ارز رسمی به 
تفکیک افراد و ش��رکت ها توسط بانک مرکزی منتشر شد؛ فهرستی که 
شامل نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ شرکت دریافت کننده ارز دولتی است 
و در آن نام واردکنن��دگان میوه، حبوبات، چای، برنج و همچنین لوازم 
خانگی، تلفن  همراه، لپ تاپ و لوازم تاسیس��اتی دیده می ش��ود، اما در 
عین حال، هیچ خبری از خودرو و   دارو به عنوان مهم ترین اقالم وارداتی 

ماه های اخیر در این فهرست جنجالی نیست.
ای��ن در حالی بود که پس از یکسان س��ازی ن��رخ ارز در ۲۱ فروردین 
امس��ال، تیم اقتصادی دولت تصمیم گرفت ارز موردنیاز برای تقاضاهای 
ارزی از طریق س��امانه نیما و با نرخ رس��می تخصیص داده شود، اما از 
هم��ان ابتدا در مورد میزان تخصیص ها و همچنین دریافت کنندگان ارز 

دولتی ابهام وجود داشت.
در این میان، واردکنندگان بخش خصوصی مدعی بودند که سهمی از 
تخصیص ارز دولتی نداش��ته اند درحالی که دولت مدعی بود ارقام کالنی 
را ب��ه واردات تخصیص داده اس��ت. از همی��ن  رو، رئیس پارلمان بخش 
خصوصی با ارس��ال نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی خواس��تار انتشار 

اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی شد.
از س��وی دیگ��ر، رئیس  جمهور نی��ز در گام آخر صراحت��ا به وزیران 
صنعت، اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی دستور داد تا اسامی مربوط به 
تخصیص ارز دولتی به واردات را منتشر کنند تا مردم بدانند چه مقدار 
ارز به چه کس��انی و برای واردات چه کاالیی اختصاص یافته اس��ت. او 
از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواس��ت صریحا به مردم بگوید که چه 
اقالم  و جنس هایی به کش��ور به وفور وارد می ش��ود و قیمت آنها تغییر 
نخواهد کرد و اگر این اقدام نیاز به ارز دارد، تحت هر ش��رایطی تأمین 

خواهد شد.
حس��ن روحانی هفته گذشته در دومین نشس��ت هم اندیشی مدیران 
ارش��د دولت گفت: مردم باید احس��اس کنند زندگی ضروری و روزمره 

آنها تحت هر شرایطی تأمین خواهد شد.
پیش ت��ر وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات فهرس��ت ش��رکت های 
دریافت کنن��ده ارز ۴۲۰۰ تومان��ی را اعالم کرده بود، ام��ا با وجود این 
دس��تور، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز ش��نبه با استناد به اینکه این 
وزارتخانه فقط ثبت س��فارش واردات را تایید می کن��د و این کار الزاما 
به معن��ای تخصیص ارز نیس��ت، بانک مرکزی را مرجع اصلی انتش��ار 
گیرندگان ارز رس��می دانست و این صحبت شریعتمداری، تیتر نخست 

بسیاری از روزنامه ها و رسانه ها شد.
در ادامه، بانک مرکزی روز یکشنبه در راستای شفاف سازی، فهرست 
کاالهای دریافت کننده ارز رسمی به تفکیک افراد و شرکت ها را منتشر 

کرد.
در اطالعی��ه بانک مرکزی آمده اس��ت: »نظر ب��ه اهمیت موضوع و با 
هدف شفاف س��ازی و دسترس��ی آزاد ش��هروندان به اطالعات و نیز  با 
توجه به تاکید و دس��تور رئیس جمهوری، فهرست کاالها را به تفکیک 

ش��رکت ها و افراد -که طی این مدت ارز رس��می به نرخ ۴۲۰۰ تومان 
دریافت کرده اند- منتشر می کند.«

واردکننده خودرو، چای ساز وارد می کند
بررس��ی فهرست بانک مرکزی نش��ان می دهد جز اقالم اساسی مانند 
برنج، کره، کنجاله و سویا، کاالها و اقالمی که در شرایط کنونی ضروری 
تلقی نمی ش��وند نی��ز ارز ۴۲۰۰ تومانی ب��رای واردات دریافت کرده اند. 
در میان این اقالم، اتو، اتوی پرس��ی خانگی، ماشین ظرفشویی، آسیاب 
مخلوط کن، جاروبرقی، تستر نان، چای ساز و قهوه ساز، سشوار، کباب پز، 
کولر گازی  و ماکروویو به چش��م می خورد. در عین حال، اقالم اساسی 
مانند برنج سفید، جو، خوراک دام، کودهای شیمیایی و . . . نیز در این 

فهرست وجود دارد.
همچنین لیست منتشرشده از سوی بانک مرکزی درباره شرکت های 
دریافت کننده ارز دولتی حاکی از آن اس��ت که یک ش��رکت خودروساز 
با تعرفه چای س��از و قهوه ساز، ارز دولتی دریافت کرده است. به گزارش 
ایس��نا، بررس��ی این لیست نشان می دهد که ش��رکت ماموت خودرو با 
شناس��ه ملی »۱۴۰۰۴۷۰۸۷۲۷« که حوزه فعالیت آن واردات خودرو 
با برند فولکس واگن اس��ت، معادل ۳۶۴۱ یورو برای واردات »چای س��از 
و قهوه س��از« ارز دولتی دریافت کرده است. این وضعیت در حالی است 
که تجارت و واردات خودرو ارتباطی با واردات لوازم آش��پزخانه از جمله 
چای س��از و قهوه ساز ندارد و مشخص نیس��ت چرا ارز دولتی به شرکت 
فعال در تجارت خودرو برای واردات چای ساز و قهوه ساز تخصیص یافته 

است.
البته در این زمینه یکی از مدیران ش��رکت ماموت خودرو به خبرنگار 
ایس��نا، اعالم کرد که »واردات چای ساز و قهوه ساز از سوی این شرکت 
برای عرضه ب��ه عنوان لوازم جانبی خودروه��ای وارداتی صورت گرفته 
است که در صورت درخواست خریداران خودرو به آنها ارائه می شود.«

با این حال حتی اگر شرکت ماموت خودرو در اساسنامه خود واردات 
اقالمی همچون چای ساز و قهوه ساز را نیز قید کرده باشد، اما تخصیص 
ارز دولتی برای واردات اقالم غیرضروری همچون چای س��از و قهوه ساز، 

به نوعی کج سلیقگی مسئوالن تخصیص دهنده ارز دولتی بوده است.
جای خالی دارو و خودرو

همچنی��ن اگرچ��ه بانک مرک��زی اعالم ک��رده که این فهرس��ت به 
درخواست وزارت صنعت منتشر شده، اما نقطه ابهام آنجاست که چگونه 
ممکن  اس��ت وزارت صنعت پس از ای��ن همه جار و جنجال درخصوص 
انتش��ار چنین فهرس��تی، اقالمی مانند می��وه، حبوب��ات مانند عدس، 
 نخود خوراکی، لوبیا چیتی، دانه س��ویا، چای، برنج، گوش��ت گوساله و 
گوس��فندی و همینطور لوازم خانگی مانند بخارشوی و هود  آشپزخانه، 
تلفن های همراه، لپ تاپ و لوازم تاسیس��اتی، کود و ریش تراش برقی را 
در فهرس��ت خود ق��رار دهد، اما جنجالی ترین قل��م  ماه های اخیر یعنی 

خودرو را از قلم بیندازد؟
ب��ه گ��زارش انتخ��اب، بان��ک مرک��زی پ��س از انتش��ار فهرس��ت 

دریافت کنندگان ارز دولتی تصریح کرد که »این گزارش به درخواس��ت 
 وزارت صم��ت )صنعت، مع��دن و تجارت( برای کاال هایی که از س��وی 
آن وزارتخانه مش��خص ش��ده، تهیه ش��ده اس��ت، بنابراین در برگیرنده 
تمام کاال های تامین ارز ش��ده توس��ط بانک مرکزی نیس��ت .  «  در واقع، 
بانک مرکزی فهرس��ت منتشرشده را دقیقا مطابق با »درخواست وزارت 
صنعت« دانس��ته است تا از این طریق،  مس��ئولیت محتوای فهرست و 
نیز مواردی که در فهرس��ت دیده نمی شوند نیز متوجه همین وزارتخانه 

باشد. 
فهرس��ت منتشرشده ش��امل ۵۳ صفحه اس��ت که در آن نزدیک به 
 ۱۵۰۰ قل��م کاال و ن��ام ش��رکت های دریافت کنن��ده ارز دولتی به نرخ
  ۴۲۰۰ تومان در کنار آنها درج شده است. نکته قابل تامل اما این است 
ک��ه در میان این ۱۵۰۰ قلم، هیچ اثری از »خودرو« و   »دارو« به عنوان 
دو مورد از مهم تری��ن و جنجال برانگیزترین اقالم وارداتی ماه های اخیر 

دیده نمی شود. 
در حوزه دارو، چه بس��ا مس��ئولیت با وزارت بهداش��ت باش��د که باید 
فهرس��ت دریافت کنندگان ارز دولتی را منتشر کند، اما در مورد  خودرو، 

وزارت صنعت باید پاسخگو باشد. 
گفتنی اس��ت ماجرای خودروهای واردات��ی و افزایش ناگهانی قیمت 
آنها در چند ماه اخیر به جنجالی کم س��ابقه تبدیل شده و در این  میان، 
وزارت صنعت نتوانس��ته با روش��ن کردن ابعاد ماج��را، به حل آن کمک 
کند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور چندی پیش از  هک شدن سایت 
ثبت س��فارش و ورود ۵هزار خودرو به کش��ور خب��ر داد که با واکنش 
وزارت صنعت و پاس��خ متقابل ناصر سراج  روبه رو شد. آنها اگرچه بر سر 
نحوه ورود این خودروها اختالف نظر داشتند اما هیچ یک تاکنون بر سر 

اصل انجام تخلف تردید  نکرده اند. 
از طرفی، پس از دس��تور صریح رئیس جمهور در روز شش��م تیرماه 
پیرامون انتش��ار نام دریافت کنن��دگان ارز دولتی، وزیر صنعت در  اولین 
واکنش، اعالم کرد که چنین فهرس��تی را در حمایت از بخش خصوصی 
منتشر نخواهد کرد و در این خصوص با »عقل  خدادادی« خود تصمیم 
خواهد گرفت. با این وجود، پس از افزایش فشارها به وی، شریعتمداری 
در نهایت از بانک مرکزی خواست  چنین فهرستی را منتشر کند. در این 
ش��رایط، انتظار می رفت نام واردکنندگان خودرو با ارز دولتی مهم ترین 
بخش از این فهرس��ت  باش��د، اما در کمال تعجب اثری از »خودرو« در 

فهرست منتشرشده وجود ندارد. 
به نظر می رسد، پس از اعالم اولیه وزیر صنعت درخصوص عدم انتشار 
فهرس��ت دریافت کنندگان ارز دولتی و عقب نشینی  اجباری او، مقاومت 
درب��اره اجرای دس��تور صریح رئی��س جمهور به ص��ورت تمام و کمال 
همچن��ان در وزارتخان��ه تحت مدیریت وی  دیده می ش��ود. باید منتظر 
ماند و دید واکنش رئیس جمهور و دس��تگاه های مسئول به انتشار این 
فهرس��ت ناقص و فاقد موارد اصلی و  تعیین کنن��ده در حوزه ارزبگیران 

دولتی، چه خواهد بود.  

سرانجام بانک مرکزی پس از کش و قوس های فراوان منتشر کرد

فهرست 1500 شرکت دریافت کننده ارز دولتی

در حالی که قرار بود اوراق گواهی سکه پیش فروش از دیروز در بورس 
کاال داد و ستد شود به دالیلی این موضوع به تعویق افتاده است.

به گزارش ایس��نا، در روزهای گذشته شنیده شد که افرادی در طرح 
پیش فروش س��که توس��ط بانک مرک��زی تعداد زیادی س��فارش ثبت 
کرده بودند، این موضوعات و حواش��ی مربوط به آن س��بب شد یکی از 
نمایندگان مجلس در این مورد موضع گیری کند. علی بختیار در رابطه 
با جزییات طرح دوفوریتی ممنوعیت واگذاری سکه به صورت نامحدود، 
بیان کرد: متاسفانه ما افرادی داریم که ۳۰ تا ۴۰ هزار سکه پیش خرید 
کرده ان��د. در این طرح در واگذاری س��که ها محدودی��ت در نظر گرفته 

می شود؛ به عنوان مثال اگر کسی ۳۰ تا ۴۰ هزار سکه پیش خرید کرده 
باشد، ۱۰ سکه را تحویل می گیرد و مابقی پول به آن باز می گردد.

از طرف��ی بان��ک مرکزی اعالم ک��رده بود که از روز یکش��نبه گواهی 
سپرده سکه در بورس کاال داد و ستد می شود، اما در نهایت این موضوع 
محقق نشد. شنیده شده مسئوالن هنوز درباره پرداخت مالیات از سوی 
خریداران اوراق س��که در این طرح به توافق نرس��یده اند. این در حالی 
اس��ت که اوراق س��لف موازی در بورس کاال معاف از مالیات است و اگر 
اوراق پیش فروش بخواهد در بورس کاال دادوس��تد شود قاعدتا مالیاتی 

نباید به آن تعلق گیرد.

از ط��رف دیگ��ر، موض��وع مربوط به اف��رادی که تعداد زیادی س��که 
پیش خرید کرده اند هنوز حل نش��ده اس��ت و مش��خص نیست که این 
افراد به تعداد سفارش ش��ان سکه می گیرند یا حداکثر ۱۰ سکه خواهند 
گرفت. البته طبیعی اس��ت ک��ه اتخاذ این تصمی��م می تواند به اعتماد 
بازار ضرب��ه وارد کند، چراکه در هنگام پیش فروش هر ش��خصی قانونا 
می توانس��ت به هر تعداد س��که بخرد بسیاری معتقدند این موضوع باید 
در هنگام پیش فروش اعالم می ش��د و متولیان امر از ایجاد رانت در این 
مورد جلوگیری می کردند. در هر حال این موضوعات سبب شده معامله 

اوراق پیش فروش سکه در بورس کاال تاکنون عملیاتی نشود.

معامله اوراق سکه

شاید وقتی دیگر
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ادعای تورم 78درصدی؛ واقعی یا تخیلی؟

اخیرا نموداری با ادعای برآورد تورم ۷۸درصدی برای اقتصاد ایران در 
یکم ژوئن ۲۰۱۸ )۱۱ خرداد ۱۳۹۷( در فضای مجازی به نقل از استیو 
هنک از دانش��گاه جان هاپکینز دست به دست می چرخد. عجیب آنکه 
برخی رسانه های داخلی نیز با استناد به آن، آمار رسمی نرخ تورم را که 
در خردادماه ۱۳۹۷ نسبت به خرداد ۱۳۹۶ معادل۱۳.۷درصد )نقطه به 
نقطه( و ۹.۴درصد سالیانه اعالم شده است را زیر سوال می برند چنانکه 
گویی آقای هنک مرجع معتبرتری نسبت به مراجع رسمی داخلی برای 

اعالم نرخ تورم ایران است.
اما س��وال کارشناسی این است که مبنای برآورد استیو هنک از نرخ 
تورم ایران چیس��ت و این مبنا تا چه حد معتبر اس��ت؟ رجوع به اصل 
مطل��ب هنک در این خصوص حاکی از آن اس��ت که برآورد نرخ تورم 
ایران توس��ط آقای هنک نه بر مبنای یک تحلیل آماری از قیمت های 
خرد سبد مصرفی خانوار به دست آمده است و نه حتی بر مبنای یک 
مدل اقتصادسنجی برای برآورد نرخ تورم در اقتصاد ایران استخراج شده 
اس��ت. مبنای برآورد نرخ تورم ایران توسط آقای هنک صرفا تغییرات 
نرخ ارز )ارزش ریال در برابر دالر( است و ادعا می کند که میزان تضعیف 
ارزش ریال در برابر دالر آمریکا، نرخ تورم ضمنی را برای اقتصاد ایران به 
دست می دهد. در واقع نرخ تورم ۷۸درصدی ادعایی در تاریخ یکم ژوئن 
۲۰۱۸، تنها بیانگر افزایش ۷۸درصدی نرخ ارز در همین تاریخ نسبت 

به زمان مشابه سال قبل است.
برآورد نرخ تورم از روی تغییرات نرخ ارز، ادعایی است که نه هیچ 
نظریه اقتصادی از آن پشتیبانی می کند و نه هیچ اقتصاددان قابلی 
می تواند آن را بپذیرد. ش��اید مبنای اس��تفاده آق��ای هنک در این 
خصوص، فرضیه برابری قدرت خرید اس��ت. این در حالی است که 
فرضیه برابری قدرت خرید، رویکردی نظری و البته کمتر مس��تند 
برای تعیین نرخ ارز بر مبنای تفاوت تورم داخل و خارج اس��ت، نه 

برعکس جهت محاسبه نرخ تورم براساس تغییرات نرخ ارز!
مبنای محاس��به نرخ تورم براساس تغییرات نرخ ارز آنقدر سست و 
نامعتبر اس��ت که نیاز به بحث و بررسی کارشناسی ندارد. برای نشان 
دادن بطالن این فرضیه تنها برآورد نرخ تورم آمریکا براساس شاخص 
دالر یعن��ی همان رویکردی ک��ه آقای هنک برای ب��رآورد تورم ایران 
استفاده کرده است، کفایت می کند. اگر تغییرات شاخص دالر را برای 
محاسبه نرخ تورم آمریکا مبنا قرار دهیم در تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۱۸، نرخ 
تورم آمریکا برابر ۱۲.۳درصد بوده اس��ت )کاهش ۱۲.۳درصدی ارزش 
دالر آمریکا(؛ یعنی چیزی حدود پنج برابر نرخ تورم اعالمی توسط بانک 
مرک��زی آمریکا! آیا آقای هنک می پذیرد که بانک مرکزی آمریکا نرخ 

تورم واقعی را تا این حد پنهان کرده است!؟
البت��ه بحث فوق به هیچ وجه اثرات افزای��ش نرخ ارز را بر آهنگ 
ن��رخ تورم آن ه��م در اقتصادی مانند اقتصاد ای��ران انکار نمی  کند. 
این موضوع تقریبا روش��ن است که قیمت کاالهای وارداتی به طور 
متناس��ب با تغییر نرخ ارز،  تغییر می کند، اما موضوع مهم این است 
که سبد مصرفی خانوار که نرخ تورم براساس آن استخراج می شود، 
 شامل چند صد کاال است که نرخ تورم بیانگر متوسط تغییر قیمت 
هم��ه این کاالهاس��ت و بس��یاری از این کاالها به ط��ور کامل و یا 
بخش��ی از آن در داخل تولید می شود که اثر کمتری از افزایش نرخ 

ارز می پذیرند.
روشن است که عامل جدی گرفتن آمارهای بی پایه و اساس مانند 
ادع��ای تورم ۷۸درصدی آقای هن��ک در فضای مجازی، نگاه مردم 
به قیمت برخی کاالهای وارداتی مانند خودرو، موبایل و مانند اینها 
اس��ت، اما واقعیت این اس��ت که نرخ تورم دقیق و واقعی که بیانگر 
تغییر قیمت همه کاالهای موجود در سبد خانوار است، همان است 
که توس��ط مراجع رس��می مانند بانک مرکزی اعالم می شود. البته 
رسالت رس��انه ها در چنین فضایی شفاف سازی واقعیت ها است،  نه 
آنکه با تکیه بر ادعاهای بی پایه و نامعتبر برخی کارشناسان داخلی 

یا خارجی، اعتماد مردم را به مراجع رسمی خدشه دار کنند.
منبع: ایِبنا

در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی
توسعه خدمات ویژه بانک  پاسارگاد برای 

روشندالن
بانک  پاس��ارگاد در راس��تای ایف��ای مس��ئولیت های اجتماعی و 
ارتق��ای کیفیت خدمات بانکی، تجهیزات و امکانات ویژه ای را برای 

روشندالن در شعبه های خود ایجاد کرده است.
به گزارش روابط  عمومی بانک پاس��ارگاد، ارائه خدمات ویژه  برای 
روش��ندالن در برخی از ش��عبه های بانک راه ا ندازی شده و در سایر 

شعبه ها در دست توسعه است.
ای��ن تجهیزات ب��ا بهره گی��ری از تکنولوژی ه��ای روزآمد، امکان 
اس��تفاده از خدمات بانکی را به صورت دیداری و شنیداری و بدون 
نی��از به حضور همراه فراه��م می کنند. در این ط��رح کلیه  ضوابط 
و قوانی��ن امنیت��ی رعایت ش��ده و روش��ندالن از طریق دس��تگاه 
برجسته نگار و با استفاده از دستیار صوتی، کلیه  امور بانکی را انجام 
می دهند. این دستگاه مجهز به صفحه کلید و نمایشگر بریل بوده که 
روشندالن می توانند با استفاده از صفحه کلید، تمامی فرم های بانکی 
را تکمیل کرده و س��ایر عملیات بانکی مورد نیاز خود را اجرا کنند. 
نوشتار موجود در فرم های بانکی از طریق نمایشگر بریل در دستگاه 

برجسته نگار به صورت لمسی قابل خواندن برای روشندالن است.
مشتریان روشندل با استفاده از این سامانه و بدون نیاز به حضور 
همراه، فرم های درخواست انواع عملیات بانکی مثل افتتاح حساب، 
دریاف��ت و واریز وجه، خدمات کارت و . . . را با اس��تفاده از ورودی 
و خروجی ه��ای صوتی و بری��ل تکمیل می کنند، س��پس فرم های 
تکمیل ش��ده توس��ط چاپگر باجه پرینت شده و برای انجام عملیات 

در اختیار مسئول باجه قرار می گیرد.
گفتنی اس��ت پیش از این نیز خدمات و تسهیالت ویژه ای جهت 
اس��تفاده  معلوالن و روشندالن در ش��عبه های بانک پاسارگاد ایجاد 

شده  است. 

یادداشت

معاون اول رئیس جمهور در مراس��م روز ملی »صنعت و معدن« حجم 
باالی نقدینگی را در کنار تورم مزمن و نظام بانکی مش��کل دار ازجمله 
سه مخاطره بزرگ در اقتصاد ایران نام برد و آن را به اتاق باروتی تشبیه 
کرد که با اندک جرقه ای به بحران تبدیل می ش��ود. این نکته ای اس��ت 
که بس��یاری از اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی نیز به آن باور دارند و بنا 
به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و براساس آخرین آمارها، روزانه 
یک هزار میلیارد تومان در حال حاضر به نقدینگی کشور افزوده می شود.

در همین زمینه، مهدی پازوکی، اس��تاد دانش��گاه عالمه طباطبایی، 
حجم باالی نقدینگی را شمش��یری دو لبه ب��رای اقتصاد ایران می داند 
و معتقد اس��ت: چنانچه این حجم نقدینگی به سوي تولید سوق یابند، 
اقتصاد کشور در تولید و اشتغال مسیر توسعه را خواهد پیمود و توانایي 
بخش واقعي اقتصاد به نحو چش��مگیري افزای��ش خواهد یافت، اما اگر 
این منابع به سوي دولت و سوداگري سوق یابند، آنگاه کشور مشکالت 
بزرگي خواهد داش��ت و اثرات منفي آن تا سال ها گریبان اقتصاد ایران 

را رها نخواهد کرد.
به گفته پازوکی، رفتن این منابع به سمت داللي، تورمي افسارگسیخته 
را به اقتصاد ایران بازمي گرداند، چیزي مشابه آن وضعیتي که در ابتداي 
ده��ه ۹۰ ش��اهد آن بودیم و فقیرس��ازي جامعه دوباره آغاز مي ش��ود. 
درنتیج��ه دول��ت باید راه ه��اي مقابله با ای��ن مهم را بیاب��د و براي آن 

چاره جویي کند.
او در عین حال، اس��تفاده از فرصت پیش آم��ده برای خروج از انزوا و 
پیوس��تن به اف ای تی اف را ضروری می داند و با اشاره به اینکه پیوستن 
به این کنوانسیون، منافع ملی ایران را حفظ می کند، می گوید: این اقدام 

برای پیش��گیری از انزوای ایران ضروری اس��ت چراک��ه می تواند زمینه 
افزای��ش روابط مالی ایران با کش��ورهایی که قصد تبعی��ت از آمریکا را 

ندارند، افزایش دهد.
 پازوک��ی در گفت وگو ب��ا خبرآنالین و در توضیح ای��ن مطلب ادامه 
می دهد: طبیعی اس��ت عدم پیوستن به این کنوانسیون ریسک کشور را 
افزایش داده و خود به مانعی برابر برقراری ارتباطات مالی با دنیا تبدیل 
می ش��ود. در شرایطی که آمریکا با فش��ار بر ایران قصد دارد مشکالتی 
را ب��رای اقتصاد کش��ور ایجاد کند نباید به این ش��رایط ت��ن بدهیم و 
کش��ورهای مستقلی را که چندان قصدی برای همراهی با آمریکا ندارند 

به سمت رقیب هل بدهیم.
 به گفته پازوکی، ایران خود از قربانیان تروریس��م محس��وب می شود 
و قرار گرفتنش در جایگاه متهم طبیعی اس��ت که منصفانه نیس��ت، در 
عین حال باید توجه داشته باشیم که عدم پیوستن به کنوانسیون و عدم 
اس��تفاده از این فرصت به معنای تن دادن به انزواس��ت. از سوی دیگر، 
اروپا و حتی ژاپن میل دارند سیاس��ت مس��تقلی را نسبت به آمریکا در 
پیش گیرند، اما عدم پیوس��تن به چنین کنوانسیون هایی ناخواسته آنها 

را در زمره شرکای آمریکا قرار می دهد.
وی با تاکید بر اینکه با خروج آمریکا از برجام نه تنها وظایف دس��تگاه 
دیپلماسي کمتر نشده بلکه این بار سنگین تر شده است، ادامه می دهد: 
دول��ت باید با تمرکز اصولي بر این بخش از ش��کاف قدرت ها به س��ود 
اقتص��اد ایران بهره گیرد. همچنین نباید در مقابل رفتار و عهدش��کني 
دولتمردان ایاالت متحده به رفتاري لجوجانه دست زد، چراکه خواسته 
اصلي س��اکنان کاخ سفید همین است تا بتوانند به ادعاهاي واهي خود 

رنگ واقعیت بزنند و کاري کنند که کش��ورهاي بیش��تري به صف آنها 
بپیوندند.

شفافیت، نیاز امروز و فردای اقتصاد
او نیاز اصلی اقتصاد ایران در شرایط کنونی را حمایت از تولید واقعی 
و بازگشت شفافیت می خواند و می گوید: با حاکم کردن انضباط پولي در 
سیستم بانکي، انضباط مالي در بخش بودجه و انضباط اداري در ساختار 
و بوروکراسي دولتي این مهم عملي مي شود. ما باید در این رابطه کاري 
کنیم که دش��منان ایران در دس��ت یافتن به اهداف خود که فلج کردن 
اقتصاد اس��ت ناکام بمانند در غیر این صورت چنانچه که مسیر پیموده 

شده دولت دهم تکرار شود، آنها از پیروزي خود سرمست مي شوند .
مراقب رشد فساد باشید

او درباره اینکه شفافیت و تحریم دو مساله متناقض هستند و چگونه می شود 
در عین تالش برای دور زدن تحریم ها، ش��فافیت را به اقتصاد بازگرداند؟ پاسخ 
می دهد: شکل دور زدن تحریم ها اگر مانند گذشته باشد، هم با شکست در این 
پروسه و هم با افزایش گسترده فساد روبه رو می شویم. جهان امروز جهان تعامل 
اس��ت و باید با یافتن راه هاي اصولي و درست به سمت صادرات و توسعه کشور 
گام برداریم. تکرار روش هایي که موجب تولد بابک زنجاني ها ش��ود هیچ نفعی 
برای اقتصاد ایران نخواهد داش��ت و از قضا زیان هاي س��نگیني به اقتصاد وارد 
مي کند حال آنکه همواره تعامل مثبت بوده و توانس��ته کشور را به پیش براند.
پازوکی در پایان می افزاید: امیدوارم دولت دوازدهم از روش هاي شکست خورده 
دولت دهم به هیچ عنوان استفاده نکند و راهي را در پیش بگیرد که نتایج مثبت 
آن بیش از تبعات منفي باش��د و از همین طریق سعي کند اقتصاد را در مسیر 

توسعه قرار دهد. به قول آن ضرب المثل قدیمي از افعي کبوتر زاده نمي شود. 

FATF بهبود وضعیت اقتصاد با پیوستن به

شمشیر دو لبه نقدینگی

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

بانکنـامه

»مسافران« در راه استانبول
این روزها چهارراه اس��تانبول به دفعات میزبان مس��افرانی اس��ت که 
نه تنه��ا ب��رای خرید ارز مورد نی��از بلکه فروش ارز دولت��ی که دریافت 
کرده اند به بازار می آیند. برخی مسافران از سفر برگشته یوروهایی که با 
نرخ حدود ۵۰۰۰ تومان از بانک مرکزی گرفته اند را به بازار می آورند تا 

با اختالف قیمت حداقل ۴۰۰۰ تومانی آن را بفروشند.
به گزارش ایسنا، مس��افران در سال های گذشته عادت کرده بودند تا 
از ارز مبادله ای برای س��فرهای خارجی خود اس��تفاده کنند؛ به طوری 
که می توانس��تند ح��دود ۳۰۰ دالر بر مبنای نرخی ک��ه بانک مرکزی 
آن را اع��الم می کرد و تا ۳۸۰۰ تومان می رس��ید و با بازار آزاد متفاوت 
بود، دریافت کنند. از ش��هریورماه سال گذشته ارز مبادله ای حذف شد 
ولی آنها باز هم می توانس��تند با ارائه بلیت و ی��ا ویزا به صرافی بانک ها 
تا ۵۰۰۰ دالر را یک بار در س��ال و با قیمتی مناس��ب تر از بازار دریافت 
کنند. با این حال در سیاس��ت های جدید ارزی که از فروردین ماه سال 
جاری به اجرا درآمد روال ارز مس��افرتی تغییر کرد و مس��افران فقط تا 
حداکثر ۱۰۰۰ ی��ورو می توانند ارز با نرخ بانک مرکزی دریافت کنند و 
البته این میزان برای س��فر به کش��ورهای هم مرز و مشترک المنافع  به 

حدود ۵۰۰ یورو می رسد.
می��زان ارزی که بانک مرکزی برای مس��افران تعیین کرده، از همان 
ابت��دا مورد اعتراض قرار گرف��ت، تاکید بر این بود این رقم کمی بوده و 
نمی تواند پاس��خگوی نیاز سفر آنها باشد. از این رو بسیاری از مسافران 
برای تامین ارز به س��مت بازار آزاد روانه ش��دند و آن را با اختالف قابل 
توجهی نس��بت به ارز اختصاص یافته از س��وی بان��ک مرکزی دریافت 
کردن��د. در ح��ال حاضر در بانک مرکزی هر دالر ب��ا نرخ حدود ۴۲۵۰ 
و یورو تا ۵۰۰۰ تومان به مس��افران ارائه می ش��ود و این رقم برای دالر 
ت��ا ۴۰۰۰ تومان)۸۰۰۰ تومان در بازار آزاد( و یورو با نرخ ۹۶۰۰ تومان 
ت��ا ۴۶۰۰ تومان در بازار اختالف دارد که باعث روال تازه ای در بازار ارز 

شده است.
 گردشی در میدان فردوسی تا چهارراه استانبول و گفت وگو با دالالن 
و برخی صرافان از این حکایت دارد که این روزها مسافران بسیار در این 
مسیر رفت و آمد می کنند، چراکه از سویی برخی عالوه بر ارز دریافتی 
از بان��ک مرکزی برای تامین ارز مازاد می آیند و برخی دیگر با توجه به 
اخت��الف قیمتی که بین دو نرخ ی��ورو وجود دارد، ۱۰۰۰ یورویی که از 
بانک مرکزی دریافت می کنند، نزد خود نگه داش��ته و تا حد امکان در 
س��فر خرج نمی کنند و بعد از برگشت در بازار با نرخ باال می فروشند، از 
این رو کسی که ۱۰۰۰ یورو با حدود ۵میلیون تومان دریافت کرده، در 
بازار آزاد آن را با قیمتی حدود ۹میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می فروش��د 
که ۴میلیون و ۵۰۰ هزار تومان  س��ود دارد. دالالن می گویند مسافرانی 
که یورو را خرج نمی کنند، عمدتا قبل از س��فر به بازار آمده و ارز کشور 
مب��دا را از بازار تهیه و آن را در س��فر مورد اس��تفاده قرار می دهند که 
هزینه آن نیز می تواند بسیار پایین تر از مبلغی باشد که برای خرید دالر 

و یورو آزاد هزینه می کنند.
در حالی ارز مس��افرتی خود مورد سوء استفاده عده ای قرار گرفته و از 

آن برای سودجویی استفاده می کنند که شاید نتوان مقصر این موضوع 
را مس��افران دانس��ت. به هر حال شرایط به گونه ای است که این فضا را 
در اختیار آنها قرار داده اس��ت، چراکه با توجه به فعالیت بازار ارزی که 
بانک مرکزی آن را به رس��میت نمی شناس��د و قیمت ها در آن دائم در 
حال رشد اس��ت، اختالف ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومانی بین قیمت رسمی و 
غیررس��می هر مس��افری را می تواند ترغیب به فروش ارز خود در بازار 
کند. این اختالف قیمت نه تنها در بین مس��افران باعث تحرکاتی ش��ده 
بلکه در بخش های دیگر از جمله بین واردکنندگان نیز این گونه بوده و 

رانت قابل توجهی ایجاد کرده است.

ای��ن در حالی اس��ت ک��ه اخیرا برخی ش��ایعات در م��ورد حذف ارز 
مس��افرتی از ن��رخ دولتی به گوش می رس��د که هنوز م��ورد تایید قرار 
نگرفته اس��ت، اما کارشناس��ان نیز در این باره تاکید داشته اند که نباید 
دولت ارز ارزان قیمت را در اختیار مس��افران که س��االنه حجم باالی ارز 
را از کش��ور خ��ارج می کنند، قرار دهد و باید آنه��ا نیز با ورود به بورس 
بتوانن��د ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند. همچنین  اخیرا دولت تصمیم 
گرفت تا بخشی از صادرکنندگان ارز خود را در بورس عرضه کرده و در 
قالب گروه های تعریف شده بتوانند نیاز خود را تامین کنند. بعید  نیست 

که در آینده مسافران نیز به این جمع اضافه شوند. 

حمید زمان زاده
کارشناس اقتصادی
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تب داغ نوسان گیری بازار سهام را کاهشی کرد
ریزش 2800 واحدی شاخص بورس

بار دیگر قیمت ها در بورس تهران با کاهش ش��دیدی مواجه ش��د، 
به ط��وری که در نهایت ش��اخص کل نزدیک ۳۰۰۰ واحد و ش��اخص 
فرابورس ایران درحرکتی کم س��ابقه حدود ۳۷ واحد س��قوط کرد، در 
این روزها حقوقی ها نیز اقدام به خرید و فروش با هدف نوس��ان گیری 

می کنند و کسی به فکر سرمایه گذاری بلندمدت نیست. 
به گزارش ایسنا، مدت هاست نوسان ها در بازار غیررسمی ارز در ایران 
باعث اتفاقات غیرمنتظره در بورس تهران ش��ده اس��ت. در هفته های 
گذش��ته با افزایش قیمت دالر در بازارهای غیر رسمی، فعاالن بورس 
تهران شاهد کانال شکنی مداوم شاخص بودند، اما با آمدن اخباری مبنی 
بر این که قرار اس��ت گواهی های دالری و یورویی در بورس دادوس��تد 
شود، شرایط تا حدودی متفاوت شد، چرا که این گواهی ها مربوط به ۲۰ 
درصد صنایع که عمدتا غیرنفتی، غیرپاالیشی، غیرفلزی بودند، می شد.  
ب��ه جز وضعیت بازار ارز، نگرانی ها از وضعیت اقتصادی و ریس��ک های 
سیستماتیک بازار سهام از عوامل غیرپایدار بودن تصمیمات سهامداران 
در بازار سرمایه است، به طوری که سهامداران در بازار یک روز در صف 
فروش می ایستند و روز دیگر در صف های خرید به خط می شوند، البته 
این افراد معموالً نوسانگیران بازار هستند و سرمایه گذارانی نیستند که 
با دید بلندمدت به بازار وارد ش��وند. رفتار حقوقی ها نیز در این بازار بر 
وضعی��ت حاکم دامن زده بس��یاری از حقوقی ها نی��ز اقدام به خرید و 
فروش با هدف نوس��ان گیری می کنند.  روز یکشنبه شاخص کل بازده 
نق��دی و قیمتی بورس اوراق بهادار ته��ران ۲۸۳۴ واحد افت کرد و به 
رقم ۱۰۸ هزار و ۶۹۴ رس��ید. همچنین ش��اخص کل هم وزن با ۱۸۵ 
واحد افت تا رقم ۱۸ هزار و ۵۶۱ پایین آمد. ش��اخص بازار آزاد شناور 
۳۱۸۰ واحد پایین آمد و به رقم ۱۱۹ هزار و ۳۴۲ رسید. شاخص بازار 
اول و بازار دوم نیز هر یک به ترتیب ۲۲۰۹ و ۵۰۱۴ واحد افت کردند. 
فوالد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس 
ایران و سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین هر یک به ترتیب با 
۳۴۲، ۲۴۲، ۱۹۵ و ۱۸۵ واحد تأثیر کاهنده بیشترین نقش را در افت 
نماگرهای بازار داش��تند، اما در طرف مقابل معدود نمادهایی همچون 
مخابرات ایران، افست و پارس سوئیچ تأثیر مثبت روی شاخص داشتند. 
در بازار سراسر قرمز دیروز گروه محصوالت شیمیایی با افت چشمگیری 
مواجه شدند و همچنین فلزات اساسی عمدتا با ۴ درصد کاهش قیمت 
روبه رو ش��دند.  در گروه فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای نیز 
شاهد روند فزاینده افت قیمت ها بودیم. در تعدادی از نمادهای این گروه 
در س��اعاتی از معامالت صف فروش مشاهده می شد.  در گروه خودرو و 
ساخت قطعات نیز عمده سهم ها با افت قیمت مواجه شدند، اما تعدادی 
س��هم بودند که تا حدود ۵ درصد رشد قیمت را مشاهده کردند.  ارزش 
معامالت فرابورس تهران ۳۸۱ میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از 
دست به دست شدن ۱.۵ میلیارد سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۷۷ 
هزار و ۳۱۱ نوبت داد و ستد بود. اما آیفکس در یک حرکت کم سابقه با 
۳۶.۶۹ واحد سقوط مواجه شد و به رقم ۱۲۳۰.۲ رسید. ارزش معامالت 
فرابورس ایران به رقم ۲۰۵ میلیارد تومان رس��ید و حجم معامالت این 

بازار به رقم ۳۳۷ میلیون سهم و اوراق مالی دست یافت. 

نماگربازارسهام

بازار س��هام در هفته های گذشته روزهای طالیی را پشت سر گذاشته 
و شاخص بورس با رکوردشکنی های پی درپی، به نقطه اوج در ۵۰ سال 
فعالیت خود رس��یده اس��ت. بنابراین رشد قابل توجه شاخص بورس در 
روزهای اخیر باعث ش��ده افرادی که ش��ناخت چندانی از بورس ندارند، 

تمایل داشته باشند سرمایه خود را وارد این بازار کنند. 
به گزارش ایرنا، بورس که در هفته های گذشته به فهرست عالقه مندی 
س��رمایه گذاران افزوده ش��ده اس��ت، در صورت آگاهی و شناخت کافی 
س��ودهای رویایی عاید س��هامداران می کند اما در صورت هیجان زدگی 

و پیروی از شایعات، س��رمایه های افراد تازه وارد را بر باد 
می دهد. بر این اس��اس، کارشناس��ان همزمان با معرفی 
فرصت ه��ای س��رمایه گذاری در ب��ورس، توصیه ه��ای را 
ب��رای ت��ازه واردان مطرح می کنن��د تا با دق��ت اقدام به 

سرمایه گذاری و خرید کنند تا با زیان مواجه نشوند. 
اول آم��وزش، بعد خرید: بورس، ج��زو پیچیده ترین و 
تخصصی تری��ن بازاره��ای مالی جهان اس��ت که عوامل 
مختلفی در تعیین س��وددهی و زیاندهی آن نقش دارند. 
آم��وزش و تخصص، ش��رط الزم برای ورود ب��ه این بازار 
اس��ت. همان طور که بورس توانس��ت بسیاری از افراد را 
از س��ودهای رویایی برخوردار کند، افراد بس��یاری نیز به 
دلیل ش��ناخت ناکافی در این بازار بازنده بوده و سرمایه 

خود را بر باد داده اند. 
خودداری از خرید مس��تقیم سهام: کارشناسان توصیه 
می کنند افراد تازه کار از خرید مس��تقیم سهام خودداری 
کنند. خرید مستقیم سهام با ریسک های متعددی روبه رو 
اس��ت که باید سهامداران، پیوسته آنها را بررسی و میزان 
تأثیرش��ان بر سهم را لحاظ کنند. بنابراین پیشنهاد شده 
است به جای خرید مس��تقیم سهام، افراد تازه وارد سراغ 
صندوق های سرمایه گذاری یا اوراق با درآمد ثابت بورسی 
بروند. صندوق های س��رمایه گذاری که توس��ط نهادهای 
مالی دارای مجوز مدیریت می ش��ود، دارای س��بدگردانی 
بوده و بر اس��اس شرایط، سبد سهام خود را به روزرسانی 

می کنند. 
هیجان زده، خرید و فروش نش��ود: به علت نوس��ان شدید در بورس، 
قیمت س��هام در روزهای مختلف چند درص��د باال و پایین می رود، این 
نوس��ان موجب می ش��ود گاهی برخی تازه واردان، به صورت هیجان زده 
اقدام به خرید و فروش کنند. به این گروه از سهامداران توصیه می شود 
به جای خرید و فروش هیجانی، به روند حرکت ش��اخص قیمت س��هام 
نگاه کنند. اگر روند حرکت س��هام در می��ان مدت و بلندمدت صعودی 
است، نباید با نوس��ان های کوتاه مدت روزانه که قیمت را منفی می کند 
اق��دام به فروش کنند، زی��را در روزهای آتی دوب��اره قیمت ها مثبت و 

صعودی می شود. 

به گفته یک س��هامدار کهنه کار بورس »اگر سهم مناسب، آینده دار 
و خوب از یک گروه صنعتی س��ود ده را انتخاب کرده باش��ید می توانید 
بروید یک س��ال بعد با خیال راحت برگردید و س��ود خود را بگیرید و 
نیازی نیست هر روز قیمت سهم را چک کنید تا اعصابتان خرد شود.”

تشکیل سبدی از سهام و خودداری از تک سهمی: بورس، آینه اقتصاد 
کش��ور است؛ بنابراین با توجه به ریسک های متعدد سیاسی، بین المللی 
و اقتصادی که در کش��ور وجود دارد، باید با تش��کیل س��بدی از سهام، 
س��ودهای خوبی را شناسایی و از زیان جلوگیری کرد. در برخی موارد، 

افراد تحت تأثیر عوامل مختلف، همه س��رمایه خود را روی یک س��هم 
خاص س��رمایه گذاری می کنند اما وقوع یک حادثه بین المللی یا سقوط 
قیمت برخی کاالها در بازارهای جهانی، به یکباره باعث کاهش ش��دید 
قیمت س��هام شرکت مورد نظر می شود. بنابراین توصیه شده با تشکیل 
سبدی از سهام گروه های مختلف صنعتی، سرمایه سهامداران در بورس 

تضمین شود. 
بی توجهی به ش��ایعات: امروزه به علت توسعه فضای مجازی، هزاران 
گروه بورسی در شبکه های اجتماعی شکل گرفته است که به فضاسازی 
و »سیگنال فروش��ی« اق��دام می کنند. با وجود تأثی��ر مثبتی که فضای 
مجازی می تواند در گس��ترش آموزش و فرهنگ س��ازی داشته باشد در 

پش��ت پرده شماری از این گروه ها، افراد سودجویی قرار دارند که تالش 
می کنند با فضاسازی، افراد ناآگاه و تازه وارد را به خرید سهام مورد نظر 
خود، تش��ویق کنند. معموالً س��ودجویانی که دارنده این سهام هستند، 
ب��ا تبلیغات، اف��راد تازه وارد و ناآگاه را به خرید س��هم زیان ده تش��ویق 
می کنند، به طوری که چند روزی پس از فروش گسترده این سهام، افراد 
سودجو از ترکیب سهامداران این سهام خارج شده و روند سقوط قیمت 
آنها آغاز می ش��ود؛ بدین ترتیب ت��ازه واردان با س��هام زیاندهی روبه رو 

می شوند که سرمایه شان را بر باد می دهد. 
با س��رمایه زندگی در بورس معامله نش��ود: مهم ترین 
توصیه به تازه واردان، استفاده از »پس انداز« و نه سرمایه 
مالی شان در بورس است. گاهی مشاهده می شود افراد در 
س��ایه تبلیغات و هیاهوهای موجود، به صورت ش��تابزده 
س��رمایه های خود مانند خانه مسکونی را فروخته و وارد 
بورس می کنند که به اعتقاد کارشناسان، بدترین تصمیم 
ممکن اس��ت. بنابراین توصیه شده س��هامداران باید آن 
بخشی از پس انداز خود را که برای بلندمدت به آن نیازی 
ندارند، وارد بورس کرده و به سرمایه گذاری اقدام کنند تا 
در صورت وقوع ریس��ک ها و حوادث غیرقابل پیش بینی، 

زندگی سهامداران مختل نشود. 
خ��ودداری از خری��د اعتباری به علت ریس��ک: گاهی 
برخ��ی افراد تازه وارد که از ارتباط��ات خوبی برخوردارند 
با ه��دف افزایش نقدینگ��ی خود برای خرید س��هام، به 
اخذ اعتب��ار از کارگزاری ها و س��ایر نهادهای مالی اقدام 

می کنند. 
این گروه از سهامداران با تصور اینکه با کسب سودهای 
عالی از سهام خریداری شده، می توانند اصل و سود اعتبار 
اخذ ش��ده را به راحتی بازگردانند، به استفاده از این ابزار 
اقدام می کنند اما در نهایت به علت ریس��ک های متعدد 
سیاس��ی و اقتصادی که این روزها در کشور وجود دارد، 
قادر به کس��ب س��ود پیش بینی ش��ده نبوده و در نتیجه 
با زیان س��نگینی روبه رو می ش��وند. بنابراین کارشناسان 
توصیه می کنند در ش��رایط پرریس��ک سیاسی و اقتصادی از خریدهای 

اعتباری و هیجان زده خودداری کنند. 
کس��ب سود در بورس در س��ایه صبر: اگر فردی در نظر داشته باشد 
با ورود به بورس یک ش��به ثروتمند شود، در اشتباه است و امکان دارد 
به علت عجله و تصمیم غیرمنطقی س��رمایه خود را از دس��ت دهد. در 
برخی دوره های آموزش��ی بورس برای تازه واردان مثال »ماهیگیر« زده 
می ش��ود؛ یک ماهیگیر حرفه ای هیچ وقت عجله نمی کند، به رودخانه و 
تاالب مناس��بی رفته و ساعت ها می نشیند تا یک ماهی بزرگ در قالب 
گرفتار شود. در واقع، این ماهیگیر سود خود را با صبر و شناسایی محل 

دقیق صید می گیرد. 

چگونه سرمایه گذاری در بورس را شروع کنیم؟ 

توصیه های 8 گانه برای تازه واردان بورس
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تولید مطلوب مرکبات و کیوی در سال جاری
 ضرورت تجدیدنظر در صنعت بیمه 

محصوالت کشاورزی
ی��ک مقام مس��ئول گفت: ب��ا توجه ب��ه هش��دارهای بهنگام 
سازمان هواشناس��ی، سرمازدگی اخیر مشکلی برای تولید باغات 

استان های شمالی دربر نداشت.
محمدرض��ا ش��عبانی، رئیس اتحادی��ه باغ��داران مازندران در 
گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران ج��وان، وضعیت تولید مرکبات 
و کیوی در س��ال جاری را مطلوب اعالم کرد و گفت: با توجه به 
هشدارهای بهنگام سازمان هواشناسی، سرمازدگی اخیر مشکلی 
برای باغداران استان های شمالی ایجاد نکرد و امسال مشکلی به 

اسم یخ زدگی در باغات مرکبات نخواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه هنوز نمی توان میزان تولید این محصوالت 
را پیش بین��ی ک��رد، افزود: ب��رآورد اولی��ه تولید، پای��ان تیرماه 
امکان پذیر خواهد بود، اما مشاهدات اولیه نشان می دهد که باید 

تمهیدات جدی برای صادرات این محصوالت اندیشیده شود.
ش��عبانی درباره آخرین وضعیت مش��وق صادرات��ی مرکبات و 
کی��وی اظهار کرد: با وجود ش��عارهای متعدد در زمینه پرداخت 
مش��وق صادراتی مرکبات و کیوی، تاکن��ون هیچ اتفاقی در این 
زمینه رخ نداده اس��ت در حالی که از دولت انتظار می رود در این 
خصوص حمایت های الزم را داشته باشد، چراکه بخش خصوصی 
با مقدار سرمایه محدود و موانع متعدد پیش رو که معلوم نیست 
چه اتفاقی آن س��وی مرزها برای سرمایه اش بیفتد، نمی تواند به 

صورت جدی امر صادرات را دنبال کند.
وی ادام��ه داد: با توجه به نبود حمایت ه��ای کافی از صادرات 
محصوالت کشاورزی، متاسفانه در هر بازاری که وارد شدیم پس 
از مدتی عقب نش��ینی کردیم که در نهایت این امر موجب ش��د 

سایر رقبا جای ما را در بازارهای هدف  بگیرند.
این مقام مس��ئول در بخش دیگر سخنان خود در پاسخ به این 
س��وال که آیا دولت خسارت سرمازدگی دو سال اخیر را پرداخت 
کرده اس��ت، بیان کرد: همه خس��ارت ها پرداخت نشد و بسیاری 
از وعده ها ب��ه دلیل امتناع بانک ها در پرداخت وام تحقق نیافت، 
چراکه بانک ها به بهانه های مختلف از پرداخت وام به کش��اورزان 
س��ر باز می زنند و به تعبیر دیگر دریاف��ت وام از بانک ها همانند 

فتح قله اورست است.
وی درب��اره آخری��ن وضعیت بیم��ه باغات کش��ور اظهار کرد: 
صنعت بیمه را باید تعطیل ش��ده حس��اب ک��رد، چراکه بنده به 
عنوان یک باغدار اعتقادی به بیمه محصوالت کش��اورزی با نحوه 
کنونی ن��دارم به همین خاط��ر انتظار م��ی رود تجدیدنظری در 
صنعت بیمه محصوالت کش��اورزی صورت گیرد، چراکه صنعت 
بیمه محصوالت کشاورزی دارای خصوصیات پویا، قوی و چابکی 

نیست.
رئیس اتحادیه باغداران مازندران در پایان سخنان خود با بیان 
اینک��ه اعتقادی به بیمه بخش کش��اورزی نداری��م، تصریح کرد: 
با وجود تاخیر در پرداخت خس��ارت ها و میزان پایین خس��ارت 
پرداختی به کش��اورزان اعتقادی به صنع��ت بیمه در این بخش 
ندارم، به همین خاطر به باغداران توصیه نمی کنم که نس��بت به 
بیمه باغات خود اقدام کنند، چراکه در زمان بروز حادثه ،کشاورز 
به حدی مجبور به رفت و آمد اس��ت که از دریافت غرامت خود 

منصرف می شود.

درخواست شریعتمداری برای آزادسازی نرخ 
ارز بدون سقف قیمت

وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواس��تار آزادسازی معامله ارز 
با نرخ توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان بدون س��قف 
قیمت ش��د و همچنین از مجلس ش��ورای اسالمی درخواست 

کرد تکلیف مالیات بر ارزش افزوده را مشخص کند.
به گ��زارش ایس��نا، محمد ش��ریعتمداری روز یکش��نبه در 
مراس��م روز مل��ی صنع��ت و معدن ک��ه با حضور مع��اون اول 
رئیس جمهوری، نماینده مجلس ش��ورای اس��المی، اس��تاندار 
تهران و فعاالن بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن برگزار 
شد، با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور، اظهار کرد: باید با 
رشد بهره وری، قیمت تمام شده محصول کاهش یابد، چراکه در 
غیر این صورت نمی توانیم به رشد صنعتی باال دست یابیم. باید 
بدانیم که قیمت تمام شده تولید در کشور باالست و در راستای 
حل مس��ائلی که موجب افزایش قیمت تمام ش��ده می شود گام 

برداشت.
وی ادامه داد: ۵۰درصد صنایع کش��ور منبع محور هس��تند و 
باید در راس��تای توس��عه صنایع دانش بنیان حرکت کنیم و در 

غیر این صورت با چالش صنعت زدایی روبه رو خواهیم شد.
وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت با تاکید بر اینکه باید س��ود 
تس��هیالت بانکی تخصیص یافته ب��ه بخش صنعت کاهش یابد، 
اظهار کرد: باید هزینه مالی ۲۵درصدی س��ود تسهیالت بانکی 
کاهش یابد و اگر نمی توانیم نظام بانکی را در این راس��تا سوق 

دهیم باید از منابع عمومی یارانه به تولید پرداخت شود.
کاه��ش هزینه ه��ای تامی��ن اجتماع��ی و در نظ��ر گرفت��ن 
مشوق های صادراتی در بخش تولید از دیگر موضوعاتی بود که 

توسط شریعتمداری در این مراسم مطرح شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صنعت کش��ور در 
حال حاضر با مش��کالت مختلفی روبه روست، گفت: ممنوعیت 
واردات ب��ه معنای ایجاد فرصت برای واحدهای تولیدی اس��ت 
و بای��د بدانی��م که در ش��رایط فعلی ۳۰ ت��ا ۵۰درصد ظرفیت 
واحدهای تولیدی خالی اس��ت و باید در جهت اس��تفاده از این 

ظرفیت ها حرکت کنیم.
وی در ادام��ه از معاون اول رئیس جمهوری درخواس��ت کرد 
ت��ا معامله ارز با نرخ توافقی میان صادرکننده و واردکننده آزاد 

شود و سقفی برای قیمت در نظر نگیرند.
به گفته شریعتمداری، باید اجازه داد واردکننده و صادرکننده 
با نرخ توافقی ارز را به فروش برسانند و هرچند محدودیت ها و 

حساسیت هایی در بازار ارز وجود دارد.

اخبـــار

معاون اول رئیس جمهور، گفت: ما هنوز در ابتدای مسیر صنعتی شدن 
هس��تیم و صنعتگران و فعاالن بنگاه ها نقش ها و رس��الت هایی دارند و 

دولت باید به وظیفه خودش دقیق عمل کند.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، اس��حاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهور )دوش��نبه دهم تیرماه( در بیس��ت و دومین همایش روز 

ملی صنع��ت، معدن و تجارت که در س��الن 
اجالس س��ران در تهران برگزار شد، با تأکید 
بر اینکه صنعت نقطه توس��عه اقتصاد کش��ور 
اس��ت، اظهار کرد: بیش��ترین س��هم فعالیت 
اقتص��ادی کش��ور، همگ��ی در واح��د تولید 
خالصه می شود.وی افزود: ما هنوز در ابتدای 
مس��یر صنعتی شدن هس��تیم و صنعتگران و 
فعاالن بنگاه ها نقش ها و رسالت هایی دارند و 
دولت باید به وظیفه خودش دقیق عمل کند.

جهانگیری با بیان اینکه سیاست های دولت 
به ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی تأکید دارد، 
گفت: در سیاس��ت خارجی باالخره به برجام 
رس��یدیم و ایران توانست در مذاکره نفسگیر 
۱۸ ماه��ه دولت یازدهم به یک توافق برس��د 
و هم��ه قبول کنند که بر مبن��ای این توافق 
با ه��م کار کنیم.وی افزود: اش��تغال زایی در 
اقتصاد ش��کل گرفت و تورم را کاهش دادیم 
و در پنج س��ال اخیر به طور متوس��ط سالی 
۵۰۰ هزار ش��غل و سال گذش��ته ۸۰۰ هزار 

شغل ایجاد شد.
مع��اون اول رئیس جمهور بیان کرد: زمانی 
که یک ش��وک اقتص��ادی ایجاد می ش��ود و 
درآمد مردم به ش��دت کاه��ش می یابد، یک 
دوره طوالنی باید طی شود که درآمد مردم و 
قدرت خرید مردم به قبل از ش��وک اقتصادی 
برگردد، ش��وک اقتصادی که در س��ال ۸۴ تا 
۹۲ صورت گرفته بود، به ش��دت قدرت خرید 
مردم را کاه��ش داده بود. جهانگیری تصریح 

کرد: بررس��ی  ها نش��ان می دهد حلقه متش��کله از اس��رائیل و آمریکا و 
سعودی ها در حال برهم زدن آرامش اقتصاد ایران و سرمایه گذاری های 

خارجی هستند.
مع��اون اول رئیس جمهور با اش��اره به برخی کش��ورهای اخاللگر در 
امنیت کش��ور تصریح کرد: بعدها نام کش��ورهایی که تالش برای برهم 
زدن امنیت کشورمان را داشتند خواهیم برد و از آنها خواهیم پرسید که 

آیا شما توانایی مدیریت خلیج فارس را در خود می دیدید؟!
وی افزود: در دنیا البته این طبیعی اس��ت، کش��ور دیگری که به این 

حجم از اسکناس نیاز داشته باشد، یا نیست یا بسیار کم است، بنابراین 
وقتی که روی اس��کناس محدودیت اعمال کردند، تقاضای اس��کناس با 
تقاضاهای دیگری روبه رو ش��د، پس وقتی که فضا ملتهب باشد، عده ای 
به بازار مراجعه می کنند تا اسکناس بخرند تا در منزل نگه دارند؛ حجم 
این تقاضا روشن نیس��ت و وقتی اسکناس نیز فروخته می شود، مصرف 

اصلی آن مشخص نیست.
معاون اول رئیس جمهور گفت: تامین اسکناس به راحتی میسر نیست 
و البته حجم تقاضا نیز معلوم نش��ده اس��ت؛ این تقاضا بازار اسکناس را 
تحت تاثیر قرار داده و قیمت ارز را تغییر داد. این در حالی است که در 
ماه های آبان و آذر، نفت به خوبی فروش می رفت و ارز آن را می گرفتیم، 
پس تقاضا و عرضه عدم تعادل نداشت؛ البته تالطمی مشاهده می شد.

جهانگیری گف��ت: اقتصاد دچار امراض مختلفی اس��ت نظیر افزایش 
نقدینگی که علت این افزایش دولتی بودن شرکت هاست و باید جدی تر 

از هر بحثی، اصل ۴۴ را به اجرا در بیاوریم.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: قادریم مش��کالت اقتصادی را 
پشت سر بگذاریم به شرط امیدوار بودن و اتکا به توانایی داخل، چراکه 
در زم��ان جنگ خود را ثابت کرده اس��ت. راهبرد اول در داخل کش��ور 
تعریف می شود و آن وحدت بین قوای سه گانه و تمام قبایل و قشرهای 

مردمی است.
وی اف��زود: با تمام قدرت ها و کش��ورهایی 
که ت��وان گفت وگ��و دارند پای می��ز مذاکره 
می نش��ینیم تا به دنیا ثابت کنیم مبنای کار 

ایران صلح و گفت وگو است.
جهانگیری با اش��اره ب��ه مقابله با تحریم ها، 
تصریح کرد: روابط بین الملل برای مان بس��یار 
حائز اهمیت است و اگر کشوری ادعا می کند 
ما را هوشمندانه تحریم کرده اند باید بداند ما 

هم هوشمند مقابله خواهیم کرد.
وی با اش��اره به تهدیدات آمریکا در صنعت 
نف��ت گفت: ادعای عجیب این دولت مبنی بر 
به صفر رس��اندن تولیدات نفتی ایران، موجب 
شد تا به بدعهدی ها و تصمیمات هیجانی این 
کش��ور پی ببریم هرچند این روزها آمریکا به 

دست و پای سعودی ها افتاده است.
جهانگیری تش��ریح کرد: مطمئن هس��تیم 
ب��رای فروش نفت سیاس��ت های دولت کامال 

موثر است و هیچ جای نگرانی نیست.
وی با اش��اره به ص��ادرات غیرنفتی تأکید 
ک��رد: صادرکنن��دکان بدانن��د نقط��ه بعدی 
تحریم این کش��ورها تبادالت پولی ما و موارد 
صادراتی ماست که باید از شما خواهش کنم 
مانند یک س��رباز خط مقدم ب��رای تجارت با 

دنیا عمل کنید.
گف��ت:  جمه��ور  رئی��س  اول  مع��اون 
سیاس��ت های جدید ارزی متناسب با شرایط 
موج��ود بیان می کن��د که باید ش��فافیت در 
سیس��تم صادراتی حاکم شود. وی افزود: باید عالوه بر افتخار به افزایش 

میزان صادرات کشور ارز این امر را به اقتصاد کشور تزریق کنیم.
جهانگیری با اش��اره به تصمیم��ات ارزی دولت تصریح کرد: در بخش 
واردات در دریافت ارز دولتی باید صادق بود و به میزان دریافت ارز کاال 

وارد کند و از میزان آن نکاهد.
وی گفت: برای اینکه یک مبنای واقعی برای ارز داش��ته باش��یم، ارز 
مخت��ص به بخ��ش غیردولتی )غیردولت��ی واقعی( باید در ب��ازار ثانویه 

صورت بگیرد.

ایجاد 800 هزار شغل در سال گذشته

 هنوز در ابتدای مسیر صنعتی شدن هستیم

تولیدکنندگان لوازم آرایش��ی و بهداش��تی می گویند، دو س��ال و نیم 
از تصویب بس��ته حمایتی دولت می گ��ذرد ولی به دالیل نامعلومی اجرا 

نمی شود.
ب��ه گزارش تس��نیم، محمد کیان��ی، تولیدکننده لوازم بهداش��تی در 
برنامه تیتر امش��ب درباره بسته حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: در س��ال های گذش��ته وزارت صنعت طرح حمایتی را مطرح کرد 
 ولی هنوز اجرایی نش��ده اس��ت. در این طرح واردکننده در مدت زمانی

۱۸ ماهه فرصت دارد تا ش��رایط تولید آن محصول )برند خارجی( را در 
داخل فراهم سازد.

تولیدکننده لوازم آرایش��ی گفت: ۳۰درصد از لوازم آرایش��ی مصرفی 
تولید داخ��ل، ۷درصد آن به صورت واردات رس��می و ۶۳درصد آن به 

صورت قاچاق وارد کشور می شود.
کیانی درباره ظرفیت های تولید لوازم آرایشی در کشور گفت: تولیدات 
ش��رکت های داخلی حدود ۲.۲دهم برابر نیاز کشور است و در برخی از 

اقالم تا ۱۱ برابر نیاز کشور تولیدات داریم.
او گفت: از س��هم بازار در لوازم آرایشی بین ۴۵ تا ۵۵درصد ارزشی و 

در مواد شوینده ۵۵درصد آن در صنایع داخلی تولید می شود.
این تولیدکننده لوازم آرایشی گفت: متاسفانه در کشور لوازم آرایشی 
در فهرس��ت ممنوعیت واردات نیس��ت و تنها دو قلم از آن ممنوع شده 

است. کیانی درباره توان شرکت های داخلی در تولید افزود: ما می توانیم 
هر محصولی را در مدت زمان کوتاه با مشابه خارجی آن در داخل تولید 

کنیم.
او گفت: در تولید لوازم آرایش��ی هیچ نقطه کوری وجود ندارد و تنها 

باید برند های ایرانی در بازار تقویت شوند.
مه��دی صادقی نیارک��ی، مدی��رکل دفتر صنای��ع غذای��ی، دارویی و 
بهداش��تی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بیش از ۹۰درصد اداره 

صنعت تولید لوازم آرایشی و بهداشتی در بخش خصوصی است.
نیارکی افزود: بخش مهم تولید داخل زنجیره ارزش��ی آن اس��ت 
ک��ه از م��واد اولیه تا تولید نهایی نی��از آن محصول در داخل تولید 

می شود.
او گف��ت: از ۶۵۰ هزار تن محصوالت ش��وینده تولیدی داخل حدود 

۴۵۰ هزار تن برای نیاز داخلی و مابقی آن صادر می شود.
مدیرکل دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت درباره میزان مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی در کشور گفت: 
بیش از ۱۸۰ هزار تن لوازم آرایشی و بهداشتی در کشور مصرف می شود 
ک��ه بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تن آن در کش��ور تولی��د و مابقی آن از طریق 

قاچاق و واردات رسمی وارد می شوند.
او اف��زود: ما نمی توانیم برخی از برند محصوالت وارداتی را از کش��ور 

ممن��وع کنیم چون برخی از آنها سال هاس��ت در بین مش��تریان توزیع 
می شود.

نیارکی گفت: س��االنه حدود ۳۸۵ میلیون دالر صادرات لوازم آرایشی 
و بهداشتی داریم.

امیرمحمد پرهام فر، مدیرکل مبارزه با قاچاق کاالی هدف درباره علت 
قاچاق محصوالت لوازم آرایش��ی و بهداش��تی گفت: بیش��تر محصوالت 
قاچاق در بازار با کیفیت پایین توزیع و با قیمت ارزان نس��بت به مشابه 

واردات رسمی آن در بازار به فروش می رسد.
او گف��ت: به خاط��ر هزینه باالی محصوالت وارداتی مجاز و اس��تقبال 
مردم از محص��والت برند، کاالهای قاچاق در بازار با قیمت ارزان عرضه 

می شود.
مدیرکل مبارزه با قاچاق کاالی هدف افزود: قاچاق لوازم آرایش��ی در 
مناطق آزاد بیشتر است و بخشی دیگر آن از طریق مسافری و مقداری 

هم ته لنجی وارد می شود.
او درباره مبارزه با کاالهای قاچاق آرایشی گفت: بیش از ۲۰۰ سایت و 
کانالی که در حوزه فروش کاالهای قاچاق فعالیت می کردند با همکاری 

پلیس فتا مسدود شد.
پرهام فر افزود: آمار ۶۳درصدی قاچاق لوازم آرایش��ی برای س��ال ۹۵ 

است و آمار سال ۹۶ در حال جمع بندی است.

ی��ک کارش��ناس اقتصادی ب��ا بیان اینک��ه، دولت بای��د در دو حوزه 
تخصی��ص ارز و نظارت بر مح��ل مصرف آن اقدامات فوری و اساس��ی 
انج��ام دهد، گف��ت: اگر تخصیص صحیح ارزی انج��ام می گرفت جلوی 

رانت خواری شرکت های سودجو گرفته می شد.
مه��رداد زمانی در گفت وگو با تس��نیم، با اش��اره به انتش��ار لیس��ت 
دریافت کنن��دگان ارز دولت��ی ب��رای واردات موبای��ل  از س��وی وزارت 
ارتباط��ات گفت: دولت باید در دو حوزه تخصیص ارز و نظارت بر محل 
مصرف آن اقدامات فوری و اساس��ی انجام دهد تا التهابات در بازارهای 
مختلف فروکش کند. وی با بیان اینکه اگر تخصیص صحیح ارزی انجام 
می گرفت جلوی رانت خواری شرکت های سودجو در عرصه موبایل گرفته 
می ش��د، گفت: باید اطالعات مربوط به ثبت سفارش، اطالعات پرداخت 
ارز از س��وی بانک مرکزی و همچنین اطالعات مربوط به ترخیص کاال 
از گمرک برای عموم مردم منتش��ر ش��ود. با انتشار نام شرکت، نام کاال 
و میزان ارزی که دریافت ش��ده است، جلوی رانت خواری و سوءاستفاده 
ش��رکت های واردکننده موبایل گرفته می شد و این واردکنندگان پشت 
سیاست های دولت پنهان نمی ش��دند. البته این موضوعات تنها محدود 
به حوزه واردات موبایل نیست و در روزهای آینده با انتشار لیست کامل 
واردکنندگان با ارز دولتی ابعاد بیش��تری از این دس��ت سوء استفاده ها 

مشخص خواهد شد.
وی ب��ا انتقاد از فرآیند تخصیص ارز در دو ماه اخیر از س��وی وزارت 

صنعت و بانک مرکزی گفت: وزارت صنعت باید به صورت ش��فاف اعالم 
کند با چه معیاری به واردکنندگان مختلف ارز تخصیص داده است. در 
موضوع موبایل شاهد بودیم که به ۴۰شرکت بیش از ۲۲۰ میلیون یورو 
ارز تخصیص داده شده در حالی که فقط ۷۵ میلیون دالر واردات قطعی 
انجام گرفت است، فارغ از اینکه چه مقدار از ارز تخصیص یافته پرداخت 
و حواله ش��ده است این موضوع نش��ان می دهد فرآیند تخصیص ارز با 

چالش جدی مواجه بوده است.
اعتبارسنجی متقاضیان ارز دولتی حلقه مفقوده پازل ارزی کشور

به گفته زمانی فرآیند اعتبارسنجی از متقاضیان دریافت ارز به عنوان 
نخستین اقدام برای تخصیص ارز باید در دستور کار وزارت صنعت قرار 
گی��رد. دولت در ب��ازه کنونی به کاالهای واردات��ی یارانه ارزی می دهد، 
بنابراین الزم اس��ت در تخصیص ارز نهایت دقت انجام شود تا در حوزه 

نظارتی مشکالت و خألهای کمتری داشته باشیم.
تشکیل کارگروه مشترک از سوی گمرک، سازمان مالیاتی، اتاق 

بازرگانی و سیستم بانکی
این کارش��ناس مس��ائل اقتصادی گفت: اتاق ه��ای بازرگانی، گمرک 
ایران، س��ازمان مالیات��ی و بانک ها برای اعتبارس��نجی فعاالن بازرگانی 
کشور ساختار اداری الزم را در اختیار دارند. این چهار دستگاه می توانند 
با تشکیل یک کارگروه مشترک فرآیند اعتبارسنجی متقاضیان دریافت 

ارز را انجام دهند.

وی با بیان اینکه در ش��رایط حاضر می بایست از حداکثر ظرفیت های 
تش��کل های بخش خصوصی استفاده  ش��ود، گفت: اتحادیه ها می توانند 
لیس��ت ش��رکت هایی که در حوزه بازرگان��ی خارج��ی و واردات فعال 
هس��تند را برای عموم مردم منتش��ر کنند. به ای��ن ترتیب امکان ورود 
و خروج موقت و مقطعی از بازارها از س��وداگران گرفته می ش��ود و همه 
فعالیت های آنها در اتاق های شیش��ه ای قرار می گیرد. هیچ ارگان دولتی 
نمی توان��د مثل تش��کل های صنفی در حوزه شناس��ایی و رصد فعاالن 

صنفی عملکرد قابل قبولی داشته باشد.
معیار حجم واردات در سه سال اخیر برای تخصیص ارز در 

دستور کار دولت قرار گیرد
زمان��ی با بی��ان اینکه یک��ی از راهکاره��ای تخصیص بهین��ه ارز به 
شرکت های واردکننده، تخصیص ارز  به اندازه میانگین واردات سه سال 
آخر مودی اس��ت، گفت: به عنوان مث��ال در موضوع واردات موبایل اگر 
مصرف بازار و نیاز مردم برای س��ه م��اه واردات ۵۰میلیون دالر موبایل 
بوده وزارت صنعت باید پاسخ دهد که با چه شاخصی ۲۰۰ میلیون دالر 

ارز به شرکت های متقاضی تخصیص داده است.
وی افزود: در واقع اگر س��قفی برای تخصیص ارز با توجه به میانگین 
مص��رف ب��ازار در نظ��ر گرفته می ش��د ش��اهد تخصی��ص بی ضابطه و 
سوءاس��تفاده های چند ده میلیون دالری تنه��ا در حوزه واردات موبایل 

نبودیم.
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اخبار

 بررسی دوباره قیمت های اعالمی
توسط خودروسازان

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت گفت ش��رکت های داخل��ی اجازه گران 
ک��ردن خودرو خارج از ضوابط اعالم ش��ده را ندارند و س��ازمان حمایت 
باید این موضوع را بررس��ی مجدد کند.  به گزارش پدال نیوز، در نشست 
خب��ری وزیر صنعت، معدن و تجارت خبرنگار پرش��ین خودرو به عنوان 
یکی از س��ؤال کنندگان از محمد ش��ریعتمداری، به ادعای واردکنندگان 
خ��ودرو مبنی بر بی نیازی به ارز دولتی و داش��تن ت��وان تأمین نیاز ارزی 
 خود از خارج از کش��ور اش��اره کرد و نظر وزیر را در این مورد جویا ش��د. 
 وزی��ر صنع��ت در ای��ن خص��وص گفت: ای��ن ارزی ک��ه آقای��ان اعالم 
می کنند از هوا و آس��مان نمی آید. ریال داده می ش��ود یا جنس��ی عرضه 
 می ش��ود و ارز وارد می ش��ود. یعنی منش��اء ای��ن ارز هم داخلی اس��ت. 
 وی ادامه داد: آقایان ریال می دهند و ارز می گیرند. این ارز از یک جایی وارد 
می شود یعنی از سبد ارزی کشور تأمین می شود. این پول ها یا ارز کارگران 
زحمتکش ایرانی در خارج از کشور است یا ارز صادرات خدمات فنی مهندسی 
 و یا ارز صادرات غیرنفتی است. به هر حال از سبد ارزی کشور تأمین می شود. 
 ش��ریعتمداری در واکن��ش به افزای��ش انحصار بازار خودروی کش��ور با 
ممنوعی��ت واردات خودرو و اینکه حاش��یه بازار، چه توس��ط کمپانی ها 
و چ��ه در ب��ازار ثانوی��ه افزایش پیدا ک��رده و می کند! گف��ت: اوالً قیمت 
کارخان��ه باال نم��ی رود! اما م��ردم باهوش و متوجه هس��تند اگر تحریم 
ش��ویم ممکن اس��ت فالن قطعه خودرو و یا یک خودروی خاص عرضه 
نش��ود و گران شود. بنابراین ش��روع به خرید و فروش خودرو با یکدیگر 
 می کنن��د. به همین دلیل قیمت خودروهای داخلی افزایش پیدا می کند. 
ب��ا  واردات��ی  خودروه��ای  س��گمنت  اص��اًل  داد:  ادام��ه   وی 
واردات  وج��ه  هی��چ  ب��ه  اس��ت.  متف��اوت  داخل��ی  خودروه��ای 
 خ��ودروی خارج��ی ربط��ی ب��ه خ��ودروی س��اخت داخ��ل ن��دارد. 
 ش��ریعتمداری تصریح ک��رد: مصرف کننده ای که پراید، پژو و یا س��مند 
خری��داری می کن��د با کس��ی ک��ه خ��ودروی وارداتی می خ��رد دو نوع 
مصرف کننده متفاوت هستند.   وی با اعالم این مطلب که این تصمیم ما 
هیچ ربطی به حمایت از خودروسازی داخلی ندارد و برای تأمین نیاز ارزی 
کشور انجام می شود، افزود: وقتی قیمت ها در بازار افزایش می یابد به خاطر 
حجم نقدینگی از س��وی مردم به این بازار است یعنی سرمایه های مردم 
 به س��متی حرکت می کند که فکر می کنند در آن سودآوری وجود دارد. 
 ش��ریعتمداری تأکید کرد: خودروس��از داخلی تا جایی که بتواند عرضه 
می کند تا بازار متعادل ش��ود. یک جاهایی هم توان عرضه به دلیل برخی 
محدودیت ها محدود می ش��ود و به همین دلیل قیمت در بازار داخلی با 

خرید و فروش مردم با مردم افزایش می یابد. 
  

نام واردکنندگان خودرو در فهرست 
وارد کنندگان با ارز دولتی نیست

بانک مرکزی در حالی اس��امی ش��رکت های دریافت کننده ارز رسمی 
را منتش��ر کرده اس��ت ک��ه در این لیس��ت همچنان ش��فافیت مد نظر 
رئیس جمهور محقق نش��ده است. به گزارش تسنیم، بانک مرکزی بعد از 
نامه نگاری وزیر صنعت و درخواست انتشار نام ارزبگیران، سرانجام لیست 
۵۳ صفحه ای شامل ۱۴۸۲ شرکت دریافت کننده ارز رسمی را منتشر کرد. 
در این لیست محل تأمین ارز برای واردکنندگانی که در دو ماه اخیر ثبت 
س��فارش انجام داده اند از طریق بانک مرکزی )منابع نفتی( و ارز ورودی 
س��امانه نیما است. در این لیس��ت دو نکته مهم وجود دارد که در صورت 
عدم توجه به آن ش��فافیت مد نظ��ر رئیس جمهور در خصوص برخورد با 
اخاللگران بازار ارز ناکام باقی می ماند. اول آنکه در لیس��ت منتش��ر شده 
نام برندهایی که ارزبگیران از طریق آن ثبت سفارش انجام داده اند در این 
لیست وجود ندارد به همین دلیل بسیاری اسامی که آمده برای رسانه ها 
و عموم مردم ش��فاف نیس��ت.  نکته بعدی این که اساساً به نظر می رسد 
لیس��ت مذکور حاوی اطالعات مربوط به تأمی��ن ارز برای واردات قطعات 
علی الخصوص قطعات خودرو نیست. توجه به این نکته ضروری است که 
در س��ه ماهه ابتدایی س��ال جاری واردات قطعا ت خودرو در صدر لیست 
کاالهای وارداتی کشور قرار داشته است. همچنین برخی خبرها و شنیده ها 
از تأمین ارز برای واردات خودروی کامل برای یک یا دو ش��رکت حکایت 

داشت که ظاهراً در این لیست نامی از شرکت های مذکور وجود ندارد. 

 سود 300 درصدی
شرکت های واردکننده خودرو

رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودروی تهران در 
خص��وص ممنوعیت واردات خودرو و تأثی��ر آن بر قیمت خودروها 
در بازار اظهار داش��ت که این موضوع ممکن اس��ت در درازمدت بر 
قیمت خودروها تأثیر گذار باشد اما در حال حاضر به صورت مقطعی 
تأثیری بر بازار ندارد.  س��عید موتمن��ی در گفت وگو با خبر خودرو 
تصریح کرد: از تیرماه س��ال گذش��ته که سایت ثبت سفارش بسته 
ش��د محدودیت واردات خودرو به وجود آمد و واردکنندگانی که تا 
آن زمان خودرو وارد کرده بودند خودروها را نگه داش��ته و با قیمت 
روز به فروش رس��اندند، همچنین از دی ماه سال گذشته که سایت 
ثبت س��فارش باز شد فقط حدود ۳ هزار دستگاه خودرو وارد کشور 

شد یعنی واردات خودرو عماًل از سال گذشته متوقف شده است. 
وی در ادامه تصریح کرد: واردکنندگان رس��می در ماه های گذشته 
فق��ط خودروها را پیش فروش کرده و خودرویی به مش��تریان تحویل 
نداده اند لذا ازدحامی که در این نمایندگی ها ش��اهد هس��تیم به علت 
ع��دم عمل به تعهدات اس��ت که در برخی موارد ش��رکت ها تعهدات 
مربوط به سال ۹۵ خود را هنوز عملی نکرده اند.  موتمنی خاطرنشان 
کرد: قرار بود نمایندگی های رس��می واردات، شرایطی را ایجاد کنند 
که ش��رکت های صادر کننده خ��ودرو به ایران هم��ان خودروها را به 
صورت CKD در ایران تولید کنند و ضمن ایجاد اشتغال، خودروها را 
با قیمت مناسب به دست مشتری برسانند اما متأسفانه این شرکت ها 
فقط به واس��طه گری پرداختن��د.  رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و 
فروش��ندگان خودرو ته��ران افزود: ش��رکت های وارد کنن��ده خودرو 
بدون به کارگیری س��رمایه خود فقط پیش ف��روش کردند و گاهی از 
پیش فروش تا دریافت خودرو س��ه  س��ال به ط��ول می انجامد لذا این 
ش��رکت ها عماًل کار مفیدی انجام نمی دهند و واردات به این سبک و 
سیاق فقط به نفع واردکنندگان است و به ضرر مردم و کشور است. 

مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت گف��ت تولید محصوالت بی ۹۰، 
ال ۹۰ و اس��تپ وی که در حال حاضر با کمبود قطعه مواجه هس��تند 
ب��ا وج��ود هارمونی کاهش��ی، ادامه خواهد داش��ت، اما ب��رای برخی از 

محصوالت پسابرجامی به دنبال جایگزین هستیم. 
محسن صالحی نیا در گفت وگو با »عصر خودرو«، در پاسخ به سرنوشت 
تولید محصوالت پسابرجامی اظهار کرد: با خروج احتمالی پژو از ایران 
برای تولید محصوالتی همچون ۳۰۱ و ۲۰۸ که قرار بود بر اساس قرارداد 
مش��ترک وارد خط تولید خودروسازان شوند، جایگزین تعریف شده و 
 محصوالتی وارد خط تولید می ش��وند که قابلیت تولید داش��ته باشند. 
وی افزود: از آنج��ا که این محصوالت در قالب محصوالت ایران خودرو 
عرضه می ش��ود ب��ا قطعی ش��دن فرض محال خ��روج پ��ژو از ایران، 
خ��ط تولید محص��والت تعریف ش��ده متوق��ف نمی ش��ود، بلکه یک 
 فعالی��ت تولی��دی دیگر با م��دل و برند دیگ��ری ایجاد خواهد ش��د. 
مع��اون امور صنای��ع وزیر صنعت، مع��دن و تج��ارت در ادامه درباره 
مش��کالت موجود بر س��ر تأمی��ن قطعات رن��و نیز گف��ت: هم اکنون 
محص��والت رنو ش��امل دو بخ��ش اس��ت؛ تولید روتی��ن محصوالتی 

همچ��ون بی ۹۰، ال ۹۰ و اس��تپ وی ک��ه با توجه به داخلی س��ازی 
بی��ش از ۵۴ درص��دی قطع��ات این خودروه��ا ام��کان تأمین برخی 
قطعات از س��ایر منابع و جایگزین ک��ردن آنها وجود دارد، اما در عین 
ح��ال احتمال اف��ت تولی��د در دوره ای از زمان نیز هس��ت، همانگونه 
ک��ه در تولید ۲۰۶ نیز ش��اهد اف��ت تولید در زم��ان تحریم ها بودیم 
 ک��ه به طور قط��ع پس از مدت��ی روی ریل تولید ق��رار خواهد گرفت. 
صالحی نیا بخش دوم محصوالت رنو را شامل جوینت ونچر رنو و ایدرو 
اع��الم و تصری��ح کرد: با توجه به آورده نقدی رنو به ایران در ش��رایط 
فعلی بر اس��اس قرارداد، این ش��رکت فرانس��وی خواستار زمان بیشتر 
برای بررس��ی اوضاع شده است، اما آنچه مسلم است آنها عالقه مند به 
فعالیت در ایران و همکاری با صنعت خودروی ایران هستند، به طوری 
که مدیرعامل پژو در س��فر به ایران گفت ب��ه آمریکا اعالم کردیم که 
با این اقدام نه تنه��ا صنعت خودروی ایران را تحریم می کنید، بلکه ما 
 را ه��م تحریم کردید زیرا فرانس��وی ها آورده نقدی به ایران داش��تند. 
وی اظه��ار کرد: از مجموع ۷۰۰ میلیون یورو قرارداد پژو و س��یتروئن 
ب��ا ایران خودرو و س��ایپا، پ��ژو ۶۷ میلی��ون یورو به ای��ران خودرو و 

س��یتروئن ۱۳۳ میلی��ون یورو به س��ایپا تزریق کرده ک��ه در مجموع 
۲۰۰ میلیون یورو س��رمایه وارد ایران ش��ده اس��ت، از این رو آنها نیز 
به دنبال مس��یرهایی هس��تند که مانع از ضرر و زیان خود شوند. این 
ش��رکت ها در حال حاضر زیان دیده هستند و با وجود تمایل به ورود 
 به بازار ایران شاهد محدودیت هایی به دلیل شرایط بین المللی هستند. 
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص حمایت اروپا از برجام 
و اثر آن بر پایبندی فرانس��وی ها به تعهدات خود در صنعت خودروی 
ایران نیز تصریح کرد: بس��ته پیش��نهادی اتحادیه اروپا باید به صورت 
همه جانبه مورد بررس��ی قرار گیرد و مش��خص شود این بسته چگونه 
می تواند تضمین کننده آینده فعالیت ش��رکت هایی باش��د که در نظام 
اقتصاد بین المللی در حال فعالیت هس��تند، در عین حال نیز مشخص 
ش��ود مسیر فعالیت، با این بس��ته ها به چه سرانجامی می رسد، این در 
حالی است که هم اکنون در تردید هستیم روش آتی کار به کجا خواهد 
رس��ید. اما آنچه قطعیت دارد این است که تولید روتین در حال انجام 
بوده اما برای س��رمایه گذاری های جدی��د باید همچنان در انتظار باقی 

بمانیم. 

تولید محصوالت رنو در ایران ادامه دارد

واردات خودرو »به هر ش��کل« ممنوع ش��د؛ گزاره ای ساده که جسم 
نیمه جان خودرویی ها را به مرز مرگ مغزی رس��اند. بازاری که طی یک 
س��ال اخی��ر عنان از کف داده ب��ود، حاال دیگر به کل��ی از کنترل خارج 

شده است. 
به گزارش ایس��کانیوز، حکایت همان حکایت تیرماه س��ال گذش��ته 
)۱۳۹۶( اس��ت. همان تابستان داغی که ثبت س��فارش ممنوع شد و تا 
ش��ش ماه هیچ کس نمی دانست که چه می ش��ود. حاال دولت آب پاکی 
را روی دس��ت همه ریخته است، همه یعنی واردکننده و مصرف کننده. 
حاال کارد نگرانی به اس��تخوان آنهایی که پیش فروش کرده اند و آنهایی 
که پیش خرید کرده اند رس��یده است. این همان دولتی است که سابقه 
درخش��انی در عدم پاس��خگویی دارد. تقریباً تمام مسئوالن این حوزه، 
روزه سکوت گرفته اند. گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. خارجی ها که تا 
همی��ن چند ماه پیش تا مرز ۱۰۰ درصد نیز گران تر ش��ده بودند، حاال 
یک بار دیگر در آس��تانه افزایش قیمت قرار دارند؛ آبی زالل به آس��یاب 

دالالن و مافیای پشت پرده. 
هن��وز یک هفته نیز از طرح پیش��نهادی تخصیص »ارز متقاضی« به 
واردکنندگان خ��ودرو و چانه زنی ها درباره دالر ۶۵۰۰ یا ۸۰۰۰ تومانی 
نگذش��ته بود که ناگهان آش با جایش رفت. خودرو نه تنها الیق دریافت 
ارز پتروشیمی ها نبود، بلکه اساساً الیق تخصیص هیچ گونه ارزی نیست. 
این همان تعبیری اس��ت که کاالهای گروه ۴ را تش��ریح می کند؛ یعنی 

همان کاالهای غیرضروری و ارزبر. 
برخ��ی بر این باورن��د که این ممنوعیت موقتی اس��ت. این نمی تواند 
پیش بینی س��ختی باش��د که دولت به این راحتی قید درآمد کهکشانی 
ناش��ی از تعرفه هایی که خود همین پاییز س��ال گذشته وضع کرده بود 
را بزند و از س��ود گزاف ناش��ی از ش��ماره گذاری چشم پوش��ی کند، اما 
مرد می خواهد که در این بلبش��و پیش بین��ی کند دولت چه زمانی این 

ممنوعیت را برمی دارد و البته با چه شرایطی؟ 
آنچ��ه در آینده نه چندان دور اتفاق می افتد به این ش��رح اس��ت: باز 
ه��م حمایت کور از داخلی ه��ا و باز هم انحصاری ک��ه نتیجه اش ادامه 
حیات پراید و ۴۰۵ است. چاق تر شدن شرکای چینی و آشوب در بازار 
قطعات یدکی. نمایش��گاه داران دوباره بر بازار س��لطنت خواهند کرد و 
در بزنگاه بره کش��ان خود، خونریزی به پا می کنند. مشتری که تا دیروز 
نمی توانست دست در جیب خود کند و خودرویی بخرد حاال ایمان پیدا 
می کند که باید کاًل رویای خرید یک خودروی خارجی را از س��ر بیرون 
کند. دوباره پول های س��رگردان و سرمایه های بی هدف، راهی بازارهای 
همیش��گی طال و مسکن می ش��ود. حمایت از تولید داخل همان نسخه 
زه��وار در رفته ای اس��ت که غیر از درجا زدن فن��اوری، عایدی دیگری 
ندارد. س��ایپا دوباره به صدر بازمی گردد و ایران خودرو باز هم در بورس 

می درخشد. 
ترس و لرز حتی دامان بزرگان واردات را نیز گرفته است، همان هایی 

که با دس��ت های پیدا و پنهان بازار دلچس��بی را برای شرکای خارجی 
خود دس��ت و پا کردند. همان ش��رکایی که در کسری از ثانیه زیر پا را 
خال��ی می کنن��د و در صورت نیاز از اس��اس منکر هرگون��ه همکاری با 
طرف ایرانی می ش��وند. ترس و لرز بزرگان به این دلیل اس��ت که قانون 
ممنوعیت جدید چیزی ماورای ممنوعیت ثبت س��فارش پارس��ال است. 
سال گذشته اگرچه ثبت سفارش بسته شد اما ساز و کاری برای آنها که 
از پیش ثبت سفارش داشتند یا اینکه خودروهایشان در مرحله بارگیری 
و ارس��ال بود، در نظر گرفته شده بود؛ اما قانون جدید می گوید: تمامی 
ثبت س��فارش های معوق از قبل لغو می ش��ود. منتظر آن هس��تیم که 

چینی ها به جای آلمان ها و ژاپنی ها تبدیل به لوکس های بازار شوند. 
دولت خ��وب می داند که افزای��ش ۳۰درصدی تعرفه ها می توانس��ت 
درآم��د خوبی را بیش از آنچ��ه در بودجه پیش بینی کرده بود برایش به 
ارمغان بیاورد، اما چاره چیست که این روزها بحث دالرهای نفتی خود 
به محل مناقش��ات گسترده ای تبدیل ش��ده، چه برسد به ارز حاصل از 
فروش پتروشیمی ها که روزی قرار بود برای خودرویی ها اختصاص داده 
شود. با ادامه دار شدن این شرایط، واردکننده ها با شرایط وخیمی روبه رو 
خواهند ش��د که بخشی از آن مربوط به خدمات پس از فروش و بخشی 
دیگر مربوط به تأمین هزینه ها است. قسمت عمده ای از همین هزینه ها، 
حقوق و دستمزد کارمندانی است که در این شرکت ها مشغول به کارند 

ولی بیم آن می رود که تا چندی دیگر از کار بیکار شوند. 

معاون حمل و نقل س��ازمان راهداری و حم��ل و نقل جاده ای با بیان 
این ک��ه خ��ط قرمز س��ازمان راهداری دریاف��ت کمیس��یون غیرقانونی 
شرکت ها از رانندگان است، از عرضه مستقیم الستیک با نرخ ارز دولتی 

در پایانه های بار و مسافر سراسر کشور خبر داد.
به گزارش  تس��نیم، داریوش امانی در نشس��ت خبری در پاس��خ به 
پرسش��ی مبنی بر این که اعتراض کامیون داران از چه زمانی شروع شد 
و گفته می ش��ود اظهارات وزیر راه و شهرس��ازی در رابطه با منع قانونی 
افزایش کرایه حمل باعث تش��دید اعتراض کامیون داران ش��ده اس��ت، 
اظهار کرد: اعتراض کامیون داران از اول خردادماه امس��ال ش��روع شد. 
در رابطه با موضوع وزیر راه و شهرس��ازی نیز چنین چیزی را ش��خصا 

نشنیده ام.
وی ب��ا ی��ادآوری این که روز س��وم اعتراضات رانندگان جلس��ه ای ۵ 
س��اعته با وزیر راه و شهرس��ازی داشتیم، تصریح کرد: وزیر راه  شخصا  
به موضوع اعتراضات ورود کرد و در جلس��ه اول تش��کل های صنفی از 

طیف های مختلف حضور داشتند.
وی ب��ا بیان این که  متاس��فانه تعداد تش��کل های صنف��ی این بخش 
خیلی زیاد است، از تشکیل کارگروه ویژه برای احصای مشکل رانندگان 
خبر داد و گفت: صبح امروز با حضور وزیر راه و شهرس��ازی جلس��ه ای 
با محوری��ت اقدامات انجام ش��ده برای رفع مش��کالت کامیون داران و 

رس��یدگی به خواس��ته های آنها برگزار ش��د. وی همچنین با یادآوری 
این که ریش��ه اعتراضات کامی��ون داران اقتصادی، عرضه و تقاضاس��ت، 
گفت: در ۱۰ سال اخیر ۴۰ درصد بار کشور افزایش یافته و در مدت یاد 
ش��ده در حوزه ناوگان ۱۰۰ درصد رشد داشته ایم  این روز و روز نشان 

داده که معیشت راننده کمتر شده است.
مع��اون حمل ونقل س��ازمان راهداری و حمل ونق��ل جادهای  با بیان 
این ک��ه اولین خواس��ته رانندگان افزایش کرایه بود که اردیبهش��ت ماه 
عملیاتی ش��د، اظهار کرد: به عنوان مثال کرایه حمل بار از مبدا تهران 
ب��ه مقاصدی مانند قم ۱۵، قزوین ۲۲، تبریز ۱۵،  مش��هد ۱۵، بیرجند 
۱۹، فارس ۱۹، کرمان ۲۰، رشت ۲۶، ارومیه ۱۵، زاهدان ۱۹، یزد ۲۳، 

بندرعباس ۲۰ و بوشهر ۲۴ درصد افزایش یافته است.
امانی با اش��اره به نوسانات ارز طی ماه های اخیر و مشکالت مربوط به 
تامین قطعات، الستیک و مس��ائل روزمره رانندگان، اظهار کرد: در سه 
چهار سال  اخیر اتفاق خاصی در این زمینه -کرایه حمل- نیفتاده بود،  
بر اس��اس قانون مصوب شورای اقتصاد س��ال ۶۹ قیمت توافقی بود اما 
بعد از هدفمندی یارانه ها این مصوبه کم لن یکن ش��ده و قیمت گذاری 

در اختیار سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای نبود.
وی با یادآوری این که قانون سال ۶۹ توسط معاون اول رئیس جمهوری 
ابالغ شد، افزود: در سال ۸۰ برای بحث تامین اجتماعی رانندگان قانون 

تصویب ش��د که بر اس��اس آن دولت مکلف ش��د ۵۰درصد سهم بیمه 
رانن��دگان را تامین کن��د و یارانه مربوطه را در اختیار س��ازمان تامین 
اجتماعی یا س��ازمان هدفمندی یارانه ها قرار دهد.اما این اتفاق نیفتاد و 
سازمان تامین اجتماعی چندی پیش دو روز بیمه یارانه راننده را بدون 

یارانه حساب کرد که اعتراض رانندگان را تشدید کرد.
این مقام مس��ئول سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای همچنین با 
بیان این که ضریب بازنشستگی از ۱.۳ به ۱.۵ رسید که با حقوق باالتری 
بازنشسته می شوند، گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته تا ۲۰ روز 
آین��ده اطالعات دقیق ب��ار و کرایه دریافتی را از طریق پیامک به حدود 

۴۵۰ هزار رانندگان ارسال خواهیم کرد.
امانی با اش��اره به تامین الس��تیک به عنوان یک��ی از مطالبات اصلی 
رانن��دگان، بی��ان ک��رد: ب��ه س��ازمان حمای��ت از مصرف کنن��دگان و 
تولیدکنندگان پیش��نهاد داده و اعالم آمادگ��ی کردیم در پایانه های بار 
و مس��افر غرفه به صورت رایگان در اختیار ش��رکت های تولیدکننده یا 
واردکننده قرار گیرد تا الستیک بدون واسطه و دالل به دست رانندگان 

برسد.
وی از قول وزارت صنعت برای عملیاتی کردن این پیش��نهاد خبر داد 
و گفت:  پیگیر هس��تیم این کار عملیاتی ش��ود تا آنجایی که الزم است 

قطعات و الستیک با ارز مصوب در اختیار رانندگان قرار گیرد.

بازار خودرو روی هواست

عرضه مستقیم الستیک خودروهای سنگین با ارز دولتی
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پیام رس��ان ژاپنی الین اعالم کرد س��رویس صرافی BITBOX را 
به صورت اختصاصی برای ارزهای دیجیتال توسعه می دهد.

به گزارش زومیت، الین اعالم کرد که یک صرافی مخصوص ارزهای 
دیجیتال را توسعه می دهد، اما این سرویس 
از همان ابتدای کار ب��رای تمام کاربران در 
دس��ترس نخواهد بود. سرویس جدید الین 
ک��ه BITBOX نام دارد، از ماه جوالی در 
اختیار کاربران قرار خواهد گرفت؛ البته در 
ابتدای کار دسترس��ی به این سرویس برای 
کاربران در دو کش��ور آمریکا و ژاپن میس��ر 
نخواهد بود. به ط��ور حتم اصلی ترین دلیلی 
را که باعث ش��ده اس��ت تا الین در کش��ور 
ژاپن سرویسی را ارائه نکند، باید در قوانینی 
جس��ت وجو کرد که س��ازمان های نظارتی 
درخصوص فعالیت صرافی ها وضع کرده اند.

الین اعالم کرده اس��ت ک��ه حداقل ۳۰ ارز 
رمزنگاری ش��ده در بیت باک��س قابل معامله خواهند ب��ود. همچنین این 
سرویس خدمات خود را در ۱۵ زبان مختلف به کاربران الین ارائه خواهد 
داد، حال آنکه زبان ژاپنی جزو این ۱۵ زبان نیست. الین در این خصوص 

چنین اظهارنظر کرده اس��ت: الین در تالش اس��ت تا سرویس های مالی 
خالقانه ای را برای الین ایجاد کند. هدف از توسعه  چنین سرویس هایی، 
تسهیل فضا برای ارتباط پول با کاربران در این سرویس است. بیت باکس 
فقط امکان تبادل ارزهای رمزنگاری شده را 
برای کارب��ران فراهم می کند و نمی توان در 
این س��رویس با اس��تفاده از پول های رایج 
به خری��د و فروش ارزهای رمزنگاری ش��ده 
پرداخت. ب��ه بیان بهتر، با اس��تفاده از این 
سرویس تنها می توان ارزهای رمزنگاری شده 
را با اس��تفاده از همین ارزها خرید و فروش 
کرد. الین اطالعات کاملی را از تمام ارزهای 
دیجیتالی که در این س��رویس اجازه  مبادله 
خواهند داش��ت، ارائه نکرده اس��ت؛ البته از 
ارزهایی نظیر بیت کوین، اتریوم، بیت کوین 
کش و الیت کوین نام برده ش��ده اس��ت. در 
ماه ژانویه اولین اخبار در رابطه با توسعه  یک 
سرویس مالی توسط الین منتشر شد. باید دید که الین چگونه سرویس 
صراف��ی خود را برای بیش از ۷۰۰ میلیون کاربر خود در سراس��ر جهان 

در دسترس قرار خواهد داد. بیت باکس تنها سرویس مالی الین نیست.

عرضه اولیه  س��هام ش��یائومی در بورس هنگ کنگ ب��ا پایین ترین قیمت 
تعیین ش��ده انجام ش��د و این ش��رکت س��رمایه ای ۴.۷۲ میلیارد دالری را 
جذب کرد.به گزارش زومیت، دیروز عرضه  اولیه  س��هام ش��یائومی در بورس 

هنگ کن��گ انج��ام ش��د. براس��اس اطالعات 
ارائه ش��ده هر سهم ش��یائومی طی عرضه  اولیه 
ب��ا کمترین قیمت تعیین ش��ده به فروش رفت 
و از این  رو چینی ها موفق ش��دند تا سرمایه ای 
۴.۷میلی��ارد دالری را کس��ب کنن��د. با توجه 
 به جذب س��رمایه  مورد نظر، ارزش ش��یائومی
۵۴ میلی��ارد دالر ب��رآورد می ش��ود که تقریبا 
نصف ارزش��ی اس��ت که ابتدای س��ال جاری 
میالدی برای این ش��رکت چینی تعیین شده 
بود. عرضه  اولیه  سهام شیائومی در زمان بسیار 
حساسی انجام پذیرفته است. تنش های تجاری 
بین آمری��کا و چین باعث ش��ده در ماه جاری 
میالدی ش��اخص بورس هنگ کنگ با کاهشی 

۶.۵درصدی همراه شود. ضمنا باید به افت ۴.۸درصدی شاخص سهام بورس 
هنگ کنگ در س��ال جاری میالدی نیز اشاره کرد که تاثیر خود را بر فروش 
سهام شیائومی در نازل ترین قیمت ممکن گذاشته است. آمارهای ارائه شده 

نشان می دهند که شیائومی طی عرضه  اولیه  سهام خود ۲.۱۸ میلیارد سهم 
را با قیمت ۲.۱۷ دالر به فروش رسانده است. بازه  قیمتی تعیین شده برای هر 
سهم شیائومی ۲.۱۷ تا ۲.۸دالر بوده است. با وجود اینکه هر سهم شیائومی 
با پایین ترین قیمت تعیین ش��ده مبادله شده 
اس��ت، باز هم عرضه اولیه  س��هام این شرکت 
پس از عرضه اولیه  س��هام علی بابا که در سال 
۲۰۱۴ انج��ام ش��د، بزرگ تری��ن عرضه اولیه  
س��هام بین ش��رکت های حوزه فناوری است. 
علی باب��ا در س��ال ۲۰۱۴ موفق ش��ده بود تا 
س��رمایه ای ۲۵ میلیارد دالری را کسب کند. 
ارزش ۲.۱۷ دالری برای هر س��هم ۳۹.۶ برابر 
س��ود هر سهم در س��ال ۲۰۱۸ و ۲۲.۷ برابر 
سود پیش بینی شده برای سال ۲۰۱۹ میالدی 
اس��ت. همان طور که اش��اره کردی��م، پس از 
عرضه  اولیه  س��هام، ش��یائومی ۵۳.۹ میلیارد 
دالر ارزش گذاری ش��د. ابتدای س��ال جاری 
میالدی شاهد انجام ارزش گذاری های باالیی برای شیائومی بودیم. شماری از 
کارشناسان ارزش این شرکت چینی را ۱۰۰ میلیارد دالر برآورد کرده بودند، 

حال آنکه برخی نیز ارزش آن را بیش از ۷۰ میلیارد دالر می دانستند.

شیائومی سرمایه  4.7 میلیارد دالری را در عرضه اولیه سهام کسب کردالین، صرافی BITBOX را برای ارزهای دیجیتال ارائه می کند

در ایج��اد کس��ب وکارهای کوچک ویژگی ه��ای منحصر به فرد 
جوانان نسل هزاره و Z، چارچوب اقتصاد را مستحکم می کند. 

 Gen ی��ا( Z و نس��ل )Millennial افراد نس��ل  ه��زاره ) یا
Z( ک��ه به نوع��ی متولدین دهه ه��ای ۶۰ و ۷۰ را در کش��ور ما 
تش��کیل می دهند، به هیچ  عنوان دوس��ت ندارن��د که در جامعه 
به عنوان مصرف کنندگان منفعل حضور داشته باشند؛ آنها تمایل 
دارند تا همواره در فعالیت ها ش��رکت کنند. تحقیق ها نیز نش��ان 
می ده��د که این مصرف کنندگان م��درن به دنبال ایجاد نام هایی 
تجاری هس��تند تا با اس��تفاده از آنها جهان را ب��ه مکان بهتری 
تبدی��ل کنن��د. با  توجه  به ای��ن مطلب می  ت��وان فهمید که چرا 
بس��یاری از آنها در رویای ایجاد کس��ب وکار خود به سر می برند. 
این افراد تمامی م��وارد حائز اهمیت خود را تحت  کنترل دارند. 
درواقع، آنها با این عملکردش��ان آمار اف��راد مثبت و مفید را در 

جهان باال می برند. 
مطالعه های اخیر ش��بکه فروش��گاهی یو پی اس آمریکا نش��ان 
می ده��د که بیش��تر م��ردم این کش��ور رویای هم��کاری با این 
فروشگاه ها را در  سر دارند. میزان متقاضیانی که با پاسخ مثبت به 
درخواست فروش��گاه یو پی اس همچنان تمایل دارند این شغل را 
در آینده برای خودش��ان ایجاد کنند در حال افزایش اس��ت. این 

میزان تاکنون به ۶۶ درصد رسیده است. 
برای کس��ب اطالعات بیش��تر، در ادامه ای��ن مقاله زومیت به 
گ��زارش ای��ن  در  می پردازی��م.  رابط��ه  ای��ن  در   گزارش��ی 

»جف فروم« یکی از نویسنده های مجله جهانی کسب وکار فوربس، 
مصاحب��ه ای با دکت��ر لوک  پیت��ا وی، اس��تادکارآفرینی در کالج 
تجاری کوپلند دانشگاه اوهایو و همچنین تیم دیویس، رئیس کل 

فروشگاه یو پی اس داشته است. 
در مطالعه هایی که انجام دادید چه چیزی باعث تعجب تان شد؟ 
پیت��ا وی: بدون ش��ک وجود اف��رادی در ایاالت متح��ده بود که 
جدیت بسیاری برای ایجاد کس��ب وکار  کوچک داشتند و به طور 
فع��ال این هدف را دنبال می کردند. تعداد افرادی که به طور مؤثر 
عالقه مند به کارآفرینی در این کشور هستند رو به افزایش است. 
تعداد آنها در آمریکا نسبت به دیگر کشورها به مراتب بیشتر است. 
بس��یار ش��گفت انگیز اس��ت ک��ه ای��ن می��زان همچن��ان در 
حال رش��د اس��ت. من ش��خصاً این جری��ان را به عن��وان رکورد 
بزرگ اقتصادی ثب��ت کرده ام. از ط��رف دیگر، نقدینگی در میان 
افرادی که صاحب کس��ب وکار  کوچک اند در مقایسه با افرادی که 
کس��ب و کاری س��نتی  دارند، کمتر در معرض خطر قرار خواهند 
گرفت. این تحقیق نش��ان داد که در رابطه با ایجاد شغل کوچک، 

تغییری در روند کاری به وجود آمده است. 
چرا نسل هزاره عالقه مند به ایجاد کسب وکارهای کوچک اند؟ 

پیت��ا وی: به طور کلی افراد جوان یا نس��ل هزاره در مقایس��ه با 
اف��رادی که فقط عادت به ایجاد ش��غل دارند، گرایش بیش��تر و 
مؤثرت��ری برای در اختیار گرفتن ش��غل های کوچک دارند و این 
باید نقطه قوت این افراد محس��وب شود. در یک جامعه می توان 
به گرایش مؤثر و کلی افراد آن برای کارآفرینی پی برد. با بررسی 
تعداد افراد در حال ایجاد کس��ب وکار، این تعداد قابل پیش بینی 
اس��ت. برای اینک��ه موفقیت های کارآفرینی قابل توجهی داش��ته 

باش��ید توجه به یک نکته مش��خص ضروری است و آن این است 
که همراه  با اضافه ش��دن  مش��اغل جدید بی شمار به اقتصاد، باید 
نرخ آن تراکم پرنوس��انی داش��ته باش��د. چالش حاضر بر سر این 
است که افزایش بدهکاری در میان جوانان تأثیر ناخوشایندی بر 
تغییر اهداف آنها در ایجاد شغل و ادامه آن حرفه خواهد داشت. 

زمانی که صحبت از اهداف کسب وکار  کوچک می شود چه 
چیزی نسل هزاره را از نسل های قبلی متمایز می کند؟ 

پیتاوی: آگاهی جوانان نسل  هزاره از ارزش های اجتماعی بسیار 
زیاد است. از این رو، آنها خیلی عالقه ندارند که هر نوع کسب وکار 
کوچک��ی راه اندازی کنند. از دیدگاه آنها دادوس��تد ش��غلی باید 
تأثیری بر اجتماع داش��ته باش��د و درکن��ار تأمین معاش زندگی 
ب��ه ارزش اقتصادی اجتماعی یا محلی نیز بپ��ردازد. عالوه بر این، 
نسل هزاره بسیار تمایل دارند که کسب وکارهای مربوط به فناوری 
پیشرفته یا شغل هایی با قابلیت به اشتراک گذاری اقتصاد را ایجاد 

کنند )که این سیستم اقتصاد مشترک نام دارد(. 
ام��ا نس��ل X )که به نوع��ی متولدین دهه  ۵۰ را در کش��ور ما 
تش��کیل می دهن��د( ب��ا وضعیت ش��غلی فعلی  که دارند بیش��تر 
دوس��ت دارند در کسب وکارهای خانوادگی موفقیت کسب کنند. 
آنه��ا ترجیح می دهند به جای اینکه کاری را از نو ش��روع کنند، 
پروانه  فنی آن ش��غل را خریداری کنند. در مورد مشاغل کوچک 
نیز آنها دوس��ت دارند کار راه اندازی شده را اداره کنند و درواقع 
ق��دم در راه رفته دیگران بگذارند. برخالف این دس��ته از جوانان، 
نس��ل بیبی بومرها )که متولدین دهه  ۴۰ را در کش��ور ما تشکیل 
می دهند( درحالی که بازنشس��ته اند به دنبال شغل دوم می گردند. 
اف��راد این نس��ل گرای��ش به آن دس��ته از مش��اغلی دارند که از 
سرگرمی ها نشات می گیرند؛ یا آن دسته شغل هایی که شایستگی 
و مهارت آنها را در موقعیت کاری قبلی ش��ان بهبود داده باش��د. 
برای این نس��ل فقط این  دسته از کسب وکارها به عنوان مشاغل 

زندگی تعریف شده اند. 
چرا فروشگاه UPS به نظر مردم در رابطه  با ایجاد کسب وکار 

کوچک اهمیت می دهد؟ 
تیم دیویس: به این دلیل که کس��ب وکارهای کوچک چارچوب 
اقتصاد را تش��کیل می دهند. زمانی که بیش از ۲۷ میلیون ش��غل 
کوچک در این کش��ور وجود دارند که بیش از ۵۰درصد از تولید  
ناخال��ص  داخلی م��ا را فراهم می کنند، اهمی��ت دادن به جایگاه 
ش��غل کوچک تقریباً ام��ری اجتناب نا پذیر اس��ت. در حقیقت، به 
پش��توانه این مشاغل کوچک اس��ت که چرخ اقتصادهای محلی 
می چرخ��د، ش��غل س��اکنان محلی فراه��م اس��ت. عالوه بر این، 
کس��ب وکارهای کوچک به واس��طه خیریه و خدمات بر نهادهای 
اصلی جامع��ه تأثیر می گذارند. ما هر روز در فروش��گاه UPS با 
کارآفرین��ان همکاری می کنیم تا از چالش های منحصربه فرد آنها 
آگاهی بیش��تری پی��دا کنیم و موقعیت آنها را در جهت رش��د و 
پیش��رفت قرار دهیم. این پژوهش منجر به تعامل های رو در روی 
ما ش��د. این مالقات ها موجب می شود روابط بلند مدت و با ارزشی 
را با مش��تریان خود برقرار کنیم تا آنها نیز از این طریق شغلی را 

ایجاد و آن را اداره کنند. 
FORBES/zoomit منبع

به تازگی تحقیق جدیدی بر مبنای تناقض ِفرمی منتشـر شـده که نشان می دهد انسان در فضای نامتناهی تنهاست و هیچ  گونه  
بیگانه ای در تمامی کهکشـان وجود ندارد. حال مدیرعامل اسـپیس اکس این نظریه را به فال نیک گرفته و معتقد اسـت که نبود 
بیگانه  ها به معنی سـیاره های بیشـتری برای ما انسان هاسـت. او باور دارد اکنون دالیل زیادی برای سـفر انسـان به مریخ و دیگر 

سیاره ها وجود دارد.
به گزارش دیجیاتو، این تحقیق که توسـط دانشـگاه آکسـفورد صورت گرفته براسـاس نظریه پارادوکس ِفرمی به بررسـی نبود 

بیگانه ها در جهان هستی می پردازد.
محققان این دانشگاه با در نظر گرفتن احتماالت مختلف و محاسبه  آنها متوجه شدند که بین 53 تا 99.6درصد احتمال دارد که 
انسـان تنها تمدن هوشـمند موجود در کهکشان راه شیری باشـد. عالوه بر آن احتمال اینکه آدمی تنها تمدن هوشمند کل جهان 

هستی باشد هم چیزی میان 39 تا 85درصد است.
ایالن ماسـک هم که همواره رویای سـفر به مریخ و سکنی گزیدن انسان روی سیاره های دیگر را در سر می پروراند سریعا به این 

نتایج واکنش نشان داده و با انتشار پستی در توییتر گفته است:
»این نتایج نشـان می دهد که ما باید چراغ آگاهی را در دسـت گرفته و زندگی  خود را به سـیاره های دیگر گسترش دهیم. هنوز 
مشـخص نیسـت که ما واقعا در جهان هستی تنها هستیم یا خیر، اما اگر اینطور باشد باید زندگی مان را به سیاره های دیگر انتقال 

دهیم.«
کمپانی اسپیس اکس که ایالن ماسک را در مقام مدیرعاملی خود می بیند یکی از بزرگ ترین اهدافش را گسترش حیات انسانی 
به چندین سـیاره قرار داده و هم اکنون فعالیت روی تولید راکت های عظیم الجثه ای را آغاز کرده تا انسـان ها بتوانند با اسـتفاده از 

آنها به مریخ یا حتی سیاره های دورتر سفر کنند.
همانطور که می دانید انسان هنوز مدرک مستدلی مبنی بر حضور موجودات هوشمند بیگانه به  دست نیاورده، اما تمامی احتماالت 
و محاسـبات ریاضی گواهی می دهند چنین تمدنی وجود داشـته باشـد. این تناقض آشـکار بین عدم وجود مدرک و تخمین های 

احتماالتی باال به »پارادوکس فرمی« معرفی شده است.
 

رشد اقتصادی به کمک خوش بینی نسل جوان

 ایالن ماسک: نبود بیگانه  ها
یعنی سیاره های بیشتر برای انسان 

مدی��رکل توس��عه کارآفرینی و به��ره وری کار وزارت کار گفت: س��ه حوزه 
»اقتصاد ش��فاف و رقابتی«، »حق مالکیت« و »اش��تغال و کار شایس��ته« به 
طور مشخص، باعث ایجاد و توسعه یک جریان کارآفرینی در جامعه می شوند.
به گزارش مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رحیم سرهنگی در 
نشست شورای سیاستگذاری رویداد حقوق شهروندی چشم انداز روشن کارآفرینی 
گفت: مفاهیم کارآفرینی و حقوق شهروندی بسیار به هم نزدیک هستند. سرهنگی 
با تاکید بر اینکه حقوق شهروندی در سه حوزه »اقتصاد شفاف و رقابتی«، »حق 
مالکیت« و »اشتغال و کار شایسته« به طور مشخص با کارآفرینی ارتباط مستقیم 
دارد، تصریح کرد: این آیتم ها باعث ایجاد و توسعه یک جریان کارآفرینی در جامعه 
می ش��وند؛ ما در شاخص جهانی کارآفرینی سال ۲۰۱۷ در بین ۱۳۷ کشور رتبه 

۸۵ را داشتیم و در سال ۲۰۱۸ به جایگاه ۷۲ رسیدیم.

جریان کارآفرینی مستلزم اقتصاد شفاف

دریچــه

دوشنبه
11 تیر 1397

شماره 1101
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ش��رکت های عضو پارک فناوری پردیس معاونت علمی تا ۱۰تیرماه 
مهلت  دارند برای رونمایی از محصوالت برتر فناورانه این پارک ثبت نام 
کنند. به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخب��گان، »اجالس 

سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری 
پردیس معاونت علمی« هر ساله باهدف ارائه 
گزارش یک س��اله عملکرد پارک، آگاهی از 
آخرین اقدامات و دستاوردهای شرکت های 
عض��و، رونمایی از دس��تاوردهای برجس��ته 
انتخاب برترین ش��رکت های عضو  فناورانه، 
پارک و سازمان و اش��خاص حقوقی همکار 
در زمینه های مختلف با حضور مدیران ارشد 
شرکت ها و نمایندگان برخی از سازمان های 
دولتی و صنعتی مرتبط با فعالیت های پارک 
برگزار می شود. در شهریورماه سال جاری و 
در »شانزدهمین اجالس سالیانه و جشنواره 
برترین های پارک فن��اوری پردیس معاونت 

علمی« نیز همانند هر س��ال ناظر بر رونمایی از آخرین دس��تاوردهای 
برتر فناورانه ش��رکت های عضو پارک فن��اوری پردیس معاونت علمی 
خواهد بود. بر این اساس و طبق روندهای پیش بینی شده برای ارزیابی 

محصوالت، طی این فراخوان از ش��رکت های متقاضی که دستاوردهای 
جدی��دی در تولی��د محص��والت دانش��ی حوزه های مختل��ف فناوری 
داش��ته اند دعوت می ش��ود تا در فرآیند انتخ��اب برترین محصوالت و 
دس��تاوردهای فناوران��ه پارک مش��ارکت 
کنن��د.  ش��اخص های موث��ر در انتخ��اب 
محص��والت برتر، عدم معرف��ی محصول و 
ی��ا ن��وع ارتقایافت��ه آن در دوره های قبلی 
رونمای��ی اج��الس خانواده پ��ارک و یا در 
جش��نواره ها و رسانه های داخلی و خارجی 
کش��ور، کامل بودن فرآیند تجاری س��ازی 
طی ش��ده و وجود س��ابقه فروش حداکثر 
دو سال متناسب با ظرفیت بازار محصول، 
داراب��ودن مجوز و تأییدی��ه فنی از مراجع 
ذی ص��الح، تأثیرگذاری بر رف��ع نیازهای 
حیاتی و اس��تراتژیک کش��ور و کاهش یا 
قطع وابس��تگی ب��ه کش��ورهای خارجی، 
انجام فرآیندهای الزم به منظور اخذ مالکیت های معنوی الزم مرتبط با 
محصول، وجود محصول در فهرس��ت کاالها و خدمات دانش بنیان و یا 

دارابودن ظرفیت حضور در این فهرست است.

۱۴ ش��تابدهنده و مرک��ز حامی توس��عه کس��ب و کار در فراخوان 
نوپاهای فناوری های همگرا حضور دارند.

ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، چندی پیش فراخوانی 
فناوری ه��ای  »نوپاه��ای  عن��وان  تح��ت 
همگرا« توسط مرکز راهبردی فناوری های 
همگ��را معاون��ت علمی و با حمایت س��تاد 
فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان منتش��ر 
ش��د.  به گفته این مرک��ز تاکنون ۱۴ مرکز 
ش��تابدهی و حامی توسعه کسب و کارهای 
نوپا برای هم��کاری اعالم آمادگی کردند تا 
از استارتاپ ها جهت فرآیند توسعه محصول 

آنها حمایت کنند.
هدف از انتش��ار این فراخوان شناس��ایی 
اس��تارتاپ های حوزه فناوری های همگرا و 
اتصال آنها به مراکز حامی توس��عه کس��ب 

و کار و ش��تابدهنده ها اس��ت، ای��ن رویداد فرصت بس��یار مناس��بی 
ب��رای کارآفرین��ان، پژوهش��گران و اف��راد عالقه مند ب��رای راه اندازی 
کس��ب و کارهای نوپا ایجاد کرده اس��ت تا با ثبت نام در آن و ارس��ال 

طرح ه��ای نوآورانه و فناورانه خود بتوانند ش��انس خود را برای جذب 
س��رمایه گذار و راه ان��دازی اس��تارتاپ خود امتحان کنن��د. محورهای 
علم��ی که گروه های فن��اور می توانند در آن حوزه ه��ا طرح های خود 
را ارس��ال کنند مبتنی ب��ر نیاز این مراکز 
اس��ت. با توجه به فعالیت تخصصی مراکز 
ش��تابدهی و حامی توسعه کسب و کار در 
حوزه های مشخص و خدمات متفاوتی که 
آنها به اس��تارتاپ ها عرض��ه می کنند این 
امکان در فراخوان ایجاد ش��ده اس��ت که 
پس از بررس��ی طرح های ارسالی از سوی 
گروه های فن��اور، در صورت تأیید طرح ها 
در داوری ه��ای اولی��ه، ام��کان انتخاب و 
اولویت بندی در ارائه به س��رمایه گذاران به 
خود آنها سپرده ش��ود. به منظور انتخاب 
هوشمندانه تر استارتاپ ها اطالعات کاملی 
از نحوه س��رمایه گذاری، فرآیند شتابدهی، 
خدمات قابل ارائه و . . . از حامیان به گروه های فناور داده می ش��ود تا 
با شناخت بیش��تر بتواند انتخاب و اولویت بندی بهتری را در بین آنها 

داشته باشد.

14 شتابدهنده توسعه، کسب و کارهای نوپا را حمایت می کندفراخوان رونمایی از محصوالت برتر فناورانه تا 10تیر97 تمدید شد

استادان بهره وری به شما خواهند گفت که تنها یک راه مؤثر برای تعیین 
اهداف تان وجود دارد، اما حرف شان را باور نکنید.  به نظر می رسد که تعیین 
هدف، مفهوم ساده ای باشد. شما درباره آنچه می خواهید به دست آورید، زمان 
انجامش و چگونگی رس��یدن به نتیجه دلخواه فکر می کنید، اما وقتی سعی 
دارید این سه گام را بردارید، می بینید که اوضاع تا چه حد می تواند نابسامان 
شود. اتفاقی در زندگی می افتد، اولویت های دیگری پیش می آیند و گاه اصاًل 
به نظر نمی رس��د که همت و کار س��خت بتواند شما را به هدف تان نزدیک تر 
کند. درست مانند هر اتفاق دیگری در زندگی، هیچ رویکرد ثابتی برای تعیین 
اهداف وجود ندارد. برخی میانبرها و ش��گردهایی که اغلب نقل می ش��وند، 
ممکن است برای برخی از افراد مؤثر، اما مطلقاً هیچ تأثیری برای شما نداشته 
باشند. بنابراین اگر با روش های معمول تعیین هدف به اشکال برمی خورید، 

ناامید نشوید؛ درعوض این راه حل های جایگزین را امتحان کنید. 
به جای: تعیین اهداف هوشمندانه

این را امتحان کنید: از خود بپرسید»آیا بهترین کار ممکن را 
انجام داده ام«

بس��یاری از متخصصان به شما خواهند گفت که اهداف باید خاص، قابل  
اندازه گیری، دست یافتنی، واقعی و مناسب )که به SMART شهرت دارد( 
باش��ند. این رویکرد اشتباهی نیست، البته تا زمانی که دیگر برای شما مؤثر 
واقع نشود. شاید در محاسبه زمانی که قرار است اختصاص دهید، به اشکال 
برمی خورید یا مرز میان بلندپروازی و توهم داشتن را نمی دانید و در نتیجه 
برای پیش��رفت، با اشکال مواجه می ش��وید. به جای روش کار هوشمندانه، 
تنها از خود بپرس��ید»آیا امروز بهترین کار ممک��ن را انجام داده ام؟« طبق 
گفته دنیل داولینگ )Daniel Dowling(، نویس��نده مس��تقل و همکار 
فس��ت کمپنی )FastCompany(، این روش »مبه��م«، کاماًل ذهنیت و 
بهره وری او را تغییر داده اس��ت. او هرش��ب با پرس��یدن این سؤال از خود، 
مجبور می شد متوجه میزان واقعی کاری باشد که هر روز انجام می داده است. 
زمانی که وقت خود را در بیش��تر ساعات روز هدر می داد، دلیلش را بررسی 
می کرد و تغییراتی صورت می داد تا روز بعد همان اش��تباه را تکرار نکند. او 
می گوید »بدون پرسش از خودم که آیا بهترین کار ممکن را انجام داده ام یا 
خیر، یا در احس��اس گناه غرق می شدم و یا اصاًل موفق به اندیشیدن درباره 
عملکردم نمی شدم. در عوض، انتقاد از خود را به اصالح خود تبدیل کردم«.

 به جای: شروع کار با تصور اتمام آن در ذهن خود 
این را امتحان کنید: در میانه راه، شروع به تعیین چند هدف کنید

بیش��تر روش های تعیین هدف، بر اساس این فرض به وجود می آیند که 
اهداف متوالی هستند. یک نقطه پایان مشخص وجود دارد و شما درخالف 
جهت برنامه ریزی می کنید تا چگونگی رسیدن به آن را محاسبه کنید. اما 
همانطورکه اسکات یانگ )Scott Young(، نویسنده کتاب چگونگی تغییر 
رفتار، به استفانی ووزا )Stephanie Vozza( گفت، گاهی درک صحیحی 
برای رسیدن به این نقطه وجود ندارد. یانگ مثال شروع کسب وکار را می زند 
و می گوید »ش��ما ممکن است ش��ش ماه بعد، از کار خود مطمئن نباشید. 
ممکن است هدفی را تعیین کنید و دو ماه بعد متوجه شوید که ابداً روشی 
برای برآورده ساختنش در دست ندارید. سپس احساس شکست می کنید«. 
در این مورد، یانگ توصیه می کند به انجام مقدار مش��خصی از کار متعهد 
باش��ید و هنگامی ک��ه تصور بهتری از کارهای الزم جه��ت تحقق آن  را در 

اختیار داشتید، یک هدف منطقی را تعیین کنید. 
به جای: تمرکز بر تغییر رفتارتان

این را امتحان کنید: یک ذکر )mantra( اختیار کنید
تالش برای رس��یدن به هدف، اغلب ش��امل تغییر رفتارهایتان می شود. 
انجام این کار بسیار س��خت است. به خاطر کشمکش های موجود، بسیاری 
از ما دلس��رد و زمانی که دائماً شکس��ت می خوریم، تس��لیم می شویم. اگر 
این مورد به کار ش��ما ش��باهت دارد، ممکن اس��ت بخواهید به جای عزم 
 راس��خ برای انجام کاری، ذکری را اختیار کنید. کارآفرین رِشما َچمِبرلین

)Reshma Chamberlin(، این رویکرد را زمانی امتحان کرد که فرصت 
س��ر خاراندن نداش��ت و نتیجه گرفت که هر سال به یک »لنگر« نیاز دارد 
ت��ا به کمک آن بتواند تالش های خود را متمرکز کند. چمبرلین به همکار 
فست کمپنی، ِجنا عبدو )Jenna Abdou(، گفت: »این یک هدف واحد، 
مانند هرروز به باش��گاه رفتن، نیس��ت. ذکر شما، یک انتخاب آگاهانه برای 
کنترل زندگی تان است.« ذکر او در سال ۲۰۱۷ این بود: »بخواه و به تو داده 
خواهد شد.« این شعار او را واداشت تا در موقعیت هایی که پیشتر ممکن بود 
در آنها مردد باشد، آن چیزی را مطالبه کند که حق خود می دانست و این کار 

درنهایت منجر به ایجاد چندین فرصت سودآور برای او شد. 
به جای: تعیین اهداف یک ساله

این را امتحان کنید: تعیین اهداف 90 روزه 
شما احتماالً به تعیین هدف در ماه فروردین، به منظور دستیابی به آن هدف 
در اس��فندماه عادت کرده اید، اما ممکن اس��ت هوشمندانه تر باشد که اهداف 
را در چارچ��وب زمانی کوچک تری تعیین کنید به خصوص زمانی که دائماً در 
یک محیط متغیر )مانند شرکتی نوپا(، فعالیت دارید. همانطورکه متخصص 
بهره وری، لورا وانِدرکام )Laura Vanderkam(، قباًل برای فس��ت کمپنی 
نوشت، این چارچوب زمانی به شما اجازه می دهد به سرعت از نو شروع کنید 
و باعث می شود کارهایتان روی هم انباشته نشوند. واندرکام می گوید »فرصت 
 ۹۰ روزه دادن به خود، به این معناس��ت که ش��ما با دانستن این که یک دوره
۹۰ روزه دیگر به زودی سر می رسد، قادرید روی تعداد محدودی کار تمرکز کنید«.

به جای: سعی برای حل یک مشکل
این را امتحان کنید: آنچه را که همین حاال در زندگی تان وجود 

دارد بهینه سازید
مش��کل عزم راس��خ ب��رای انج��ام کار آن اس��ت که اغل��ب به چیزی 
اش��اره می کند که اشتباه بوده یا موجود نیس��ت. ریاضیدان و کارآفرین، 
 اسپنس��ر گرینِب��رگ )Spencer Greenberg(  ب��ه الیزابت ِس��رگان
)Elizabeth Segran(  از فس��ت کمپنی گف��ت »ش��ما به جای تعیین 
اهداف، همواره باید متوجه روش های بهینه س��ازی زندگی خود باش��ید؛ 
س��پس بر اساس آن غریزه، اقدام کنید.« اختیار کردن این رویکرد، حس 
همدردی ب��ا خود را تقویت می کند و درنتیج��ه حرمت نفس را افزایش 
می ده��د و به نوبه خ��ود، اقدامات مثبت را تقویت می کن��د. به عالوه این 
رویکرد شما را ترغیب می کند تا درمورد چگونگی بهتر ساختن تجارب کوچک 
روزمره بیندیشید. او به سرگان گفت »این کار نقطه مقابل کسب وکار بر اساس 
روش های معمول اس��ت که اغلب ظاهر س��نت را به خود می گیرد. به محض 
ش��روع، این کار کم کم به یک بازی شباهت پیدا می کند. توجه به روش هایی 
که می توانید زندگی خود را به کمک ش��ان بهبود بخشید -چه بهره وری در 
کار، روابط عاشقانه و یا فعالیت های سرگرم کننده باشند- اعتیادآور است. حال 

ببینید که چطور دفعه بعد در کارتان بهتر عمل خواهید کرد.«
fastcompany :منبع

  زمانی که روش های سنتی تعیین هدف موفقیت آمیز نیستند 
این 5 راه حل را امتحان کنید 

 ایالن ماسک: نبود بیگانه  ها
یعنی سیاره های بیشتر برای انسان 

یادداشـت

با حمایت س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی، نخستین 
رویداد ملی ایدمو )فراخوان جذب ایده های فناورانه( تیرماه سال جاری برگزار 

می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، پنج ایده برتر در پنج حوزه 
فناوری در قالب »طرح ایدمو« در دو س��طح مبتدی و پیش��رفته با همکاری 
س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و توسط مرکز پیشران 

فناوری های راهبردی و تحقیقات کاربردی توسعه ای حمایت می شوند.
موضوعات محوری طرح ایدمو شامل »ساخت نانو حسگر زیستی تشخیص 
محص��والت تراریخت کش��اورزی«، »طراح��ی بازی های واقع��ی جدید برای 
کودکان قبل از دبس��تان«، »ساخت حس��گرهای زیستی تشخیص مستمر«، 

»موتورهای الکتریکی غیرمتعارف« و »دوربین های بلعیدنی« می شود.

نخستین رویداد ملی ایدمو برگزار می شود

آنیسا پوربصری هورتون
مترجم: مروارید فیض



جام جهانی فوتبال یکی از بزرگ ترین و مهم ترین رویدادهای ورزش��ی 
در جهان اس��ت که هر چهار س��ال یکبار حدود ی��ک میلیارد نفر را در 
سراسر دنیا برای یک ماه درگیر خود می کند. این جمعیت چنان جذب 
وقایع جام جهانی می ش��وند که ش��رکت های بزرگ دنی��ا این فرصت را 
مغتنم شمرده و هزینه های بسیار باالیی را برای انواع گوناگون تبلیغات 
در این بازه زمانی متقبل می شوند.  بسیاری از تبلیغات برند و شرکت ها 
به صورت مس��تقیم در محل های برگزاری بازی های جام جهانی نمایش 
داده می ش��وند، بس��یاری دیگر در بین برنامه ه��ای تلویزیونی مرتبط با 
ج��ام جهانی و ما بین بازی ها به نمای��ش در می آیند و تعداد کثیری از 
آنها نیز به صورت غیرمس��قیم به این رویداد پرمخاطب اشاره می کنند.  
ت��ب فوتبال در ایران نیز همانند س��ایر کش��ورها این فرص��ت را برای 
کس��ب و کارها و همچنی��ن ش��رکت های مارکتین��گ و تبلیغاتی فراهم 
می آورد تا در حین ای��ن رویداد بزرگ، توجه مخاطبان را جلب کرده و 
به معرفی محصوالت خود بپردازند. این تأثیرات گاه به صورت آگاهانه و 

گاه ناخودآگاه در ذهن مخاطب نقش می بندد. 
تولید محت��وای باکیفیت و مرتب��ط، ایجاد تبلیغ��ات خالقانه بصری 
)ترکیب��ی از جام جهانی و محصول یا خدم��ات(، برگزاری کمپین های 
بازاریابی متنوع و به یاد ماندنی و از همه جذاب تر س��مپلینگ های خاص، 
همه و هم��ه گوش��ه ای از فعالیت ه��ای تبلیغاتی، برندین��گ و بازاریابی 

شرکت ها و برندها در حین برگزاری جام جهانی فوتبال هستند. 
از روش های��ی که می توان برای تبلیغات از آنها اس��تفاده کرد به چند 

مورد اشاره می کنیم: 
اسپانسرینگ

این کار هزینه بس��یاری باالیی دارد و در توانایی هر شرکت یا برندی 
نیس��ت، به هر حال یکی از روش های کم ریس��ک و پربازده محس��وب 
می شود. شرکت هایی مثل آدیداس و کوکاکوال چندین سال اسپانسری 
این رویداد را برعهده داش��ته اند. امس��ال نیز ش��رکت های بزرگ چینی 
گوی س��بقت را در اسپانسرینگ مس��ابقات ربوده اند. »ویزا«،  »دالیان 
واندا« و »کوکاکوال« از بزرگ ترین ش��رکای جام جهانی امسال به شمار 

می روند. 
برندهای خودروس��ازی کره ای یعن��ی هیوندای و کیا و خطوط هوایی 

قطر نیز بخش دیگری از پارتنرهای جام جهانی هستند. 
شرکت راه آهن روسیه هم در اقدامی جالب یکی از حامیان این رویداد 

در جام جهانی ۲۰۱۸ است. 
برند فس��ت ف��ودی مک دونالد هم تالش کرده اس��ت ک��ه به عنوان 
اسپانس��ر در این مس��ابقات خود را به خوبی در مع��رض دید مخاطبان 

جام جهانی قرار دهد. 
فهرست پارتنرهای جام جهانی ۲۱۰۸ روسیه و اسپانسرهای جهانی و 

منطقه ای را می توانید در سایت فیفا مشاهده کنید. 
استفاده از شبکه های اجتماعی 

امروزه ش��بکه های اجتماع��ی جزو پرمخاطب تری��ن و تأثیرگذارترین 
رس��انه ها هستند و باعث از بین رفتن مرزها و برقراری ارتباط بین افراد 

در تمامی نقاط دنیا شده اند. 
بس��یاری از شرکت ها با اس��تفاده از برگزاری مسابقات و هشتگ های 
مرتب��ط، یا اس��تفاده از بازیکن های مع��روف در ویدئوه��ای خود برای 

تبلیغات استفاده می کنند. 
ب��رای مثال در جام جهانی ۲۰۱۴ یک برند کوچک توانس��ت با ایجاد 
چالش ارس��ال بهترین لحظه های مس��ابقات از نگاه مردم و نمایش آن 

برای عموم به مخاطبان میلیونی دست پیدا کند. 
در این دوره از جام جهانی در اینستاگرام بسیاری از برندهای داخلی 
و خارجی با استفاده از کامنت گذاشتن و سیستم رای گیری اینستاگرام، 

کمپین ه��ای تبلیغات��ی متفاوت��ی در راس��تای پیش بین��ی جام جهانی 
راه اندازی کرده ند و به اهدای جوایز دوره ای می پردازند. 

تبلیغات محیطی 
بهترین نقطه برای تبلیغات محیطی، شهرهای برگزارکننده جام جهانی 
اس��ت. هم��واره میلیون ها نفر برای تماش��ای این بازی ها به کش��ور محل 
برگزاری مسابقات س��فر می کنند. برای این کار می توان یک نمایندگی را 
در کش��ور مقصد ایجاد کرد یا در هتل های پ��ر رفت و آمد به معرفی برند 
پرداخت.  برای مثال یک شال یا شیپور که برند شما در آن حک شده است، 
می تواند تأثیر عمیقی روی افراد داشته باشد. با این حال این امر باید کامال 
متناسب با بودجه شما باشد. توجه داشته باشید که همواره گران قیمت ترین 

اقدامات، بهترین نتیجه ها را به همراه نخواهد داشت. 
حامی غیرمسقیم باشید 

 در صورتی که قادر به رس��می کردن حمایت خود نیس��تید، توصیه 
می ش��ود اقدام��ات خ��ود را در این رابط��ه متوقف نکنید. ب��رای مثال 
مایکروس��افت در ط��ول جام جهان��ی ۲۰۱۰ در اقدام��ی خالقانه و در 
راس��تای شناساندن بهتر موتور جست وجوگر خود با نام بینگ، اقدام به 
عرضه آن در کافه های مختلف کش��ور میزبان کرد. این امر باعث شد تا 
افراد به بهانه تماش��ای رایگان مسابقات، با امکانات و مزایای این موتور 

جست وجوگر نیز آشنا شوند. 
در مورد برندهای داخلی و عدم رعایت قوانین کپی رایت

در مورد اس��تفاده از ن��ام و هویت و آیتم های مرتب��ط با جام جهانی 
قوانین بسیار سخت گیرانه ای در دنیا وجود دارد که برندهای بین المللی 
ملزم به رعایت آن هستند. این موضوع برای برندهای بین المللی که در 
ایران فعال هس��تند نیز صدق می کند، ال جی و سامسونگ از این دست 
برندها هستند که می دانند تنها حق دارند بر این موج سوار شوند و حق 
اس��تفاده از لوگو و المان های جام جهانی را ندارند وگرنه با شکایت فیفا 

روبه رو خواهند شد. 
اما برعکس برخی از برترین برندهای ایرانی به س��ادگی به استفاده از 
لوگو، نشان های مرتبط یا کلماتی همچون حامی و اسپانسر جام جهانی 
می پردازن��د. فارغ از اینکه که در این لحظه فیفا می تواند به ش��کایت از 
برندهای داخلی بپردازد یا خیر، به نظر می رسد برندهای داخلی باید به 
عنوان یک ش��هروند مسئول و قانون مدار یک قدم جلو بگذارند و از این 

اقدام غیرقانونی خودداری کنند. 
در ادام��ه به معرفی چند کمپی��ن تبلیغاتی تأثیر گ��ذار در ادوار جام 
جهانی، در ایران و سایر نقاط دنیا و همچنین کمپین های فعلی که برای 

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه طراحی شده اند، می پردازیم. 
آگهی های تبلیغاتی موفق و اثرگذار در ادوار جام جهانی 

شرکت پپسی – سومو – سال 2006
رائول، روبرتو کارلوس، ادگار داویدز و دیوید بکهام برای برنده ش��دن 
یک جعبه نوش��ابه پپسی خنک در یک مسابقه کشتی ژاپنی موسوم به 
سومو شرکت می کنند. از نکات برجسته این آگهی تبلیغاتی می توان به 
نمایش فیلمی کمدی از کشتی این آماتورها و اثبات مجدد این موضوع 

اشاره کرد که مهارت های بدنی دیوید بکهام چندان باال نیست. 
برند بیتس – بازی قبل از بازی – سال 2014

برند Beats Electronics زیرمجموعه Apple اسپانسر بازی های 
ج��ام جهانی نبوده و بازیکنان نیز از به کارگیری هدفون های زیبای آن 
با هدف حمایت از حقوق اسپانس��ر رسمی مس��ابقات یعنی سونی منع 
ش��دند، اما چنین محدودیت هایی جلوی موفقیت Beats در اختصاص 

سهمی بزرگ از بازار پیش از تورنمنت ۲۰۱۴ به خود را نگرفت. 
آگه��ی تبلیغات��ی زیبای »بازی قب��ل از بازی« تاکن��ون ۶,۸ میلیون 
بازدید کننده در یوتیوب داش��ته و بسیاری از کاربران توییتر قبال آن را 

بهترین آگهی تبلیغاتی جام جهانی امسال نامیده اند. 
شکالت مارس – ترانه خوانی برای انگلستان – 2010

با حفظ تم نوس��تالژیک خود، آگهی تبلیغاتی مارس برای جام جهانی 
۲۰۱۰ به تالفی جان بارنز، خواننده رپ س��ال ۱۹۹۰ س��اخته ش��د که 
زمان��ی آهنگ موف��ق World in Motion را روانه بازار کرد. در این 
آگهی تبلیغاتی ما شاهد حضور خواننده استرالیایی سبک راک بارنسی، 
هس��تیم که یک نوار کاست را قبل از ارائه سبک رپ کالسیک خود به 
گروه boombox  می دهد. در ادامه درخواست انجام یک کار در زمان 

مناسب مطرح می شود. 
نمونه کمپین های تبلیغاتی در ایران در سال 2014

- ش��رکت آس��ان موت��ور )وارد کنن��ده اتومبیل های برن��د هیوندای: 
پیش بینی نتایج و عضوگیری در کلوب آسان موتور

-  مسابقه جام جهان نما از ایرانسل: مسابقه پیامکی برای پرسش و پاسخ 
در رابطه با تیم های حاضر در جام جهانی برزیل

- همراه با جام جهانی از همراه اول به عنوان حامی تیم ملی ایران در 
جام جهانی: یک مس��ابقه پیامکی که مخاطبان با پرداخت روزانه ۱۲۰ 

teammelli. ir تومان از تیم ملی حمایت می کنند
– َکل َکل کالب از فراس��و: پیش بینی نتایج بازی های جام جهانی در 

www. kalkalclub. com سایت
– ش��بکه اجتماعی ورزشی طرفداری tarafdari. Com: پیش بینی 

نتایج بازی های جام جهانی ۲۰۱۴
- س��ایت خبری آفت��اب aftab. Ir: پیش بینی نتای��ج بازی های جام 

جهانی ۲۰۱۴
- فیدیلی��و: طرف��داری هر تیم با یک رس��توران به صورت یک به یک 
انتخاب ش��ده که ش��رکت کنندگان می توانند با پیش بینی درست نتایج 
ب��ازی تیم م��ورد عالقه به ازای هر ی��ک امتیاز ۵هزار توم��ان اعتبار از 

رستوران بگیرند.
کمپین های داخلی ایجاد شده برای جام جهانی 2018 روسیه 

- بانک ملی ایران: تیم ملی ۹۰ نفره
سفر به جام جهانی روسیه برای ۴۵ نفر + یک همراه

برگ��زاری قرعه کش��ی جه��ت افزایش عضوهای س��امانه ب��ام، بله و 
حس��اب های قرض الحسنه و همچنین افزایش اعضای صفحات بانک در 

شبکه های مجازی
- برند چاکلز: 

بریم جام جهانی
داخل بسته بندی محصوالت کوپن های الزم برای ثبت در قرعه کشی 

موجود است. 
- مدیران خودرو: 

مسابقه پیش بینی نتایج مسابقات جام جهانی
- همراه اول: 

قرعه کشی کمک هزینه سفر به جام جهانی برای ۱۰۰۰ نفر )با توجه 
به امتیازات کسب شده توسط کاربران خدمات همراه اول(

- دیجی کاال
س��امانه پیش بینی مس��ابقات جام جهانی ۲۰۱۸ به شکلی متفاوت و 

بسیار شبیه سیستم های شرط بندی
- چرم درسا: 

سامانه پیش بینی مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸
- کلوب مارکتینگ: 

س��امانه اختصاص��ی فع��االن برندین��گ، بازاریابی و تبلیغ��ات برای 
پیش بینی مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸

imarketor :منبع

پایان دوره ایجاد رزومه و ظهور تأثیرگذاری برند شخصی
5 توصیه برای ایجاد برند شخصی

امروزه افراد بسیار زیادی با استفاده از برند شخصی شان موفق به بهبود کارنامه 
حرفه ای و کسب وکارش��ان ش��ده اند. یکی از نمونه های واضح در این زمینه، گری 
وینچوک، کارآفرین و س��رمایه دار بالروس��ی-آمریکایی، است. در حقیقت امروزه 
برندس��ازی شخصی به کانون توجه مردم در سراس��ر دنیا بدل شده است. اکنون 
روزهایی که افراد به س��ادگی پشت میزهای ش��ان به کار مشغول بودند، به آرامی 
به پایان نزدیک می شود. در عوض دنیا اکنون بسیار باز تر شده است. امروزه مردم 
مایل به خرید اطالعات هس��تند. همچنین آنها قصد شناخت بهتر شما به عنوان 
فروش��نده یا کارآفرین را دارند. برهمین اساس دوران ایجاد رزومه و جست وجوی 
شغل مناسب با تحصیالت و تخصص مان به زودی به پایان خواهد رسید. حال همه 
مردم به دنبال مشاوران مورد اعتماد هستند. بی تردید شناخت مشاور مورد اعتماد 
نیز از طریق رزومه یا هر فایل فیزیکی دیگری امکان پذیر نخواهد بود. در حقیقت 
برند ش��خصی در اینجا به کمک افراد می آید.  بس��یاری از مردم گمان می کنند 
برندسازی شخصی فرایندی بس��یار خودخواهانه است. در هر صورت شما به طور 
مداوم در تالش برای تصویرس��ازی از خود هس��تید و این امر کامال خودخواهانه 
به نظر می رس��د. با این حال ماجرای این الگو از برندسازی کامال متفاوت از تصور 
عمومی اس��ت. ایجاد برند شخصی معتبر، صادق و در تعامل بین المللی با افراد به 
خوبی پتانسیل تغییر بازی کسب وکار هر کارآفرینی را دارد. به این ترتیب نه تنها 
شما، بلکه س��ازمان و همه همراهان تان نیز از برند شخصی تان سود خواهند برد.  
امیدوارم جمالت باال شما را متقاعد به بازبینی برند شخصی تان کرده باشد. در این 

صورت توجه به نکات زیر مناسب خواهد بود. 
1- مایل باشید یا نه، شما برند شخصی دارید

فرق��ی ندارد در لینکدین، هاب اس��پات ی��ا هر پلتفرم دیگری عضو هس��تید، 
حقیق��ت حاکی از نگاه دقیق همکاران و رئیس بخش تان به پروفایل ش��ما پیش 
از اس��تخدام تان است. به این ترتیب سرنوشت حرفه ای و دوستی  محل کار اغلب 
ما تحت تأثیر فعالیت مان در شبکه های اجتماعی و سایر حوزه های عمومی است. 
پرس��ش اصلی در اینجا بدین گونه است: »آیا شما قصد مراقبت و سرمایه گذاری  
روی برند شخصی تان را دارید؟«. امروزه افراد بسیار زیادی به دلیل فعالیت اندک 
در ش��بکه های اجتماعی در یافتن شغل دچار مشکل هستند. در این زمینه باید 
اندکی هم به شرکت ها حق داد. بی شک هیچ مؤسسه ای مایل به همکاری با فردی 
کامال ناشناخته نیست.  تمرکز اصلی در این بخش باید روی تصمیم شخصی مان 
باشد. شما در این شرایط چه برنامه ای دارید؟ یکی از مراحل مناسب برای شروع، 
بارگذاری اس��توری های متفاوت و متنوع اس��ت. به این ترتیب به عنوان مثال از 
موفقیت ها و شکس��ت های تان در زندگی شخصی و حرفه ای استوری های زیبایی 
تهیه کنید. امروزه همه افراد داس��تان هایی برای بی��ان دارند. این ماجراها به طور 
معمول به نظر خود افراد خاص هس��تند، در عین حال با داستان های برخی دیگر 
از اف��راد در ارتباط قرار می گیرد. کش��ف این ارتباط و س��رمایه گذری روی آن در 

برندسازی شخصی بسیار مهم است. 
2- برندسازی شخصی به شرکت تان هم کمک می کند

یکی از افس��انه های رایج پیرامون برندس��ازی شخصی صدمه آن به شرکت مان 
اس��ت. با این حال یک برند در واقعیت ماجرا کامال برعکس در جریان اس��ت. به 
این ترتیب یک برند ش��خصی خوش س��اخت توانایی بهبود شرایط شرکت مان را 
نی��ز دارد. به این ترتیب خلق یک برند ش��خصی جذاب توج��ه مخاطب را عالوه 
بر ش��ما به ش��رکت متبوع تان نیز جلب خواهد کرد.  به طور پیشرفته، مراقبت از 
برند ش��خصی بسیار دشوار اس��ت. در هر صورت این برند پیرامون شخصیت یک 
فرد شکل می گیرد. به این ترتیب کوچک ترین تحرک فرد موردتوجه قرار خواهد 
گرفت. با این حال خوشبختانه اکنون ابزارهای بسیار مناسبی برای مدیریت بهینه 

برند شخصی وجود دارد. 
3- صداقت به مثابه بهترین سیاست

پیرامون این موضوع باید به ش��یوه ای درس��ت بحث شود. در حقیقت همگان 
نحوه فعالیت ش��ما در مکان های عمومی را بس��یار راحت تر از تصورمان مشاهده 
خواهند کرد. برهمین اساس شما باید نسبت به اهداف تان با مخاطب صادق باشید.  
فرقی ندارد که ش��ما یک فرد تازه وارد در دنیای کس��ب وکار هستید یا کارآفرینی 
حرفه ای، مردم عالقه مند به ش��ناخت شخصیت و ماهیت کسب وکارتان هستند. 
چارچوب بندی برندتان براساس فعالیت واقعی خود در محیط کسب وکار و زندگی 
ش��خصی به تأثیرگذاری هرچه بهتر آن کمک شایانی خواهد کرد. نکته اصلی در 
اینجا خلق داستان برند شخصی مان برپایه حقیقت زندگی و کسب وکارمان است. 

4- کمک به بهبود شرایط شغلی
ش��ما دیگر نیازی به رزومه کاری به منظور کس��ب شغل ندارید. امروزه کسب 
بهترین شغل ها از دل ارسال رزومه برای شرکت های بزرگ بیرون نمی آید. اکنون 
کس��ب موقعیت های شغلی مناس��ب از طریق ارتباط های از پیش پرداخته شده 
با افراد و ش��رکت ها صورت می پذیرد. بی تردید در چنین رابطه هایی رزومه نقش 
چندانی ایفا نمی کند. برندسازی شخصی یکی از راهکارهای مناسب برای برقراری 
ارتباط با افراد مؤثر در شکل دهی به آینده شغلی مان است. به این ترتیب برندسازی 
ش��خصی چیزی فراتر از سرگرم سازی مخاطب ها به حساب می آید.  با ساماندهی 
برند شخصی مان بهبود شرایط شغلی بسیار راحت تر رخ خواهد داد. به بیانی دیگر، 
برند ش��خصی ش��ما به مثابه س��رمایه ای عینی و تأثیرگذارتر از رزومه روی ذهن 
شرکت ها تأثیر می گذارد. به این ترتیب در صورت نیاز به استخدام نیرو آنها به طور 

ناخودآگاه به فکر شما نیز خواهند افتاد. 
بی تردید فرآیند اس��تخدام در دوران کنونی رو به تغییر گذاش��ته است. در این 
میان برندس��ازی ش��خصی به افراد در زمینه انطباق با تغییرات این حوزه کمک 
فراوانی خواهد کرد.  برنامه ش��ما برای ایجاد چنین رابطه های مناس��بی با دیگر 

کارآفرینان و شرکت ها چیست؟ 
5- تظاهر معنا ندارد

اعتبار مرکز تمام بحث هایی اس��ت که ما در ط��ول روز انجام می دهیم. به طور 
معمول این مفهوم از دل آنچه بدان عالقه داریم، بیرون می آید. به عنوان مثال اگر 
شما در مقام مدیریت یک کسب وکار هستید، نمی توان اعتبار را به زور ایجاد کرد. 
برخ��ی از افراد در زمین��ه خلق اعتبار چندان موفق عمل نمی کنند. از آنجایی که 
اعتبارآفرینی امری ذاتی نیست، این نکته چندان اهمیتی ندارد. به یاد داشته باشید 
که در زمینه اعتبار عمل ما بیشتر از سخن مان تأثیرگذار خواهد بود. به این ترتیب 
عمل در راستای کسب اعتبار پیام مشخصی را برای مخاطب و سایر دست اندرکاران 
حوزه کس��ب وکار مخابره خواهد کرد: شما نسبت به آنچه انجام می دهید، مصمم 
هستید.  در این بخش توجه شما باید به یک نکته مهم باشد و آن ثبات در شروع و 
بنای یک مجموعه )در اینجا برند شخصی( است. بی تردید ایده برندسازی شخصی 
می تواند دلهره آور باش��د. با این حال فرآیند برندس��ازی ش��ما نیازی به پیروی از 
فرآیندهای کلیش��ه ای ندارد. این برند ویژه شماست. به این ترتیب باید از عالقه و 
شور شخصی تان نیز تغذیه شود.  برند شخصی تان در هر وضعیتی که هست، امروز 
یک قدم به س��وی جلو بردارید. اجازه دهید برندتان تحول یابد. همین قدم ساده 
امروز ش��ما گام های بزرگ بعدی را به همراه خواد داشت. به یاد داشته باشید که 
inc :همیشه شروع یک مسیر دشوارتر از پیمودن آن است.                     منبع
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 )eCommerce(اگر به دنبال ایجاد وب س��ایت تجارت الکترونیکی
جدی��دی هس��تید، اولی��ن تصمیمی ک��ه بای��د بگیرید انتخ��اب میان 
 Custom( یا سفارش��ی )Premade Solution( راهکارهای آماده

Solution( است. 
ووکام��رس  و   )Shopify( ش��اپیفای  مانن��د  آم��اده  راهکاره��ای 
)WooCommerce(  مزیت ه��ای خود را دارند، ام��ا برای نیازهای 

همه شرکت ها مناسب نیستند. 
درس��ت است که وب س��ایت  های تجارت الکترونیک سفارشی نیاز به 
صرف وقت بیشتری دارند، اما بازدهی آنها در ارائه کنترل، انعطاف پذیری 

و مقیاس پذیری باالتر است. 
بای��د ببینید مزایای قابل مالحظه سفارش��ی کردن وب س��ایت تجارت 
الکترونیک به س��هولت استفاده از محصوالت آماده می چربد یا خیر و بعد 
تصمیم خود را بگیرید. به کمک این ۱۳ معیار، تصمیم آگاهانه تری بگیرید. 

1- محصوالت شما ماژوالر هستند یا قابلیت سفارشی سازی دارند
اگر می خواهی��د گزینه های زیادی برای سفارش��ی کردن محصوالت 
در اختیار خریداران قرار دهید، بهتر اس��ت با استفاده از وب سایت  های 
سفارش��ی این تنوع را ایجاد کنید. نمونه بارز آن فروش��گاه های تیشرت 
هس��تند که قابلیت سفارشی کردن اندازه، رنگ، قلم نوشته و المان های 

گرافیکی روی تیشرت ها را دارند. 
وقت��ی ای��ن همه متغیره��ای مختلف دخیل هس��تند ک��ه هر کدام 
هزینه ای اضافی به بار می آورد، منطقی است که برای هر تیشرتی قیمت 

متمایزی نیز درج شود. 
سیس��تم های آماده تجارت الکترونیک قادر نیس��تند حتی برای یک 
محص��ول هم این همه گزینه های متنوع مهیا کنند، چه برس��د به تک 

تک محصوالت. 
برای پیاده س��ازی و مدیریت سفارش��ات پیچی��ده اینچنینی نیازمند 

راهکارهای سفارشی پیشرفته هستید. 
2- گزینه های تخصصی یا منحصری برای ارسال کاال دارید

اگر محصوالتی عرضه می کنید که دارای اندازه و وزن ثابت و مشخصی 
هس��تند و نیاز به مالحظات خاصی هم ندارند، با دردسر خاصی مواجه 
نخواهید ش��د، اما هرچه تنوع محصوالت ش��ما باالتر باشد، دغدغه های 

ارسال کاال بیشتر خواهد بود. 
راهکارهای سفارشی برای این گونه محصوالت بهتر جواب می دهد. 

مثال ش��اید مش��تریان شما خدمات شرکت پس��تی خاصی را ترجیح 
می دهند. 

یا اگر کاالهای خود را به کش��ورهای دیگر هم ارس��ال می کنید، باید 
هزینه های گمرکی را هم مدنظر قرار دهید. 

 ی��ا اگر محصوالتی عرض��ه می کنید که نیازمند نگه��داری در دمای 
مشخص هستند )مانند داروها، تنباکو، آثار هنری و محصوالت آرایشی 
بهداشتی(، ممکن است برای جلوگیری از فساد و حفظ تازگی نیاز باشد 

این محصوالت در سردخانه نگهداری شوند. 
3- صنعت شما قوانین خاصی دارد

همه صنعت ها یک جور نیس��تند. احتماال صنعت ش��ما هم قوانین و 
مقررات مختص خود را دارد. 

 مثال ش��اید همین مش��کل س��ردخانه که پیش تر ذکر شد در مورد 
ش��ما صدق کند. کاالهای فاسدش��دنی مانند میوه، سبزیجات، گوشت، 

محصوالت لبنی یا مایعات نیاز به مراقبت های ویژه دارند. 
همچنین باربری ها قوانین خاص خود را در خصوص کاالهای ممنوعه 
دارند. مثال شرکت خدمات پستی ایاالت متحده )USPS( ارسال داخلی 
کاالهایی نظیر کیس��ه هوا و بنزین و ارسال بین المللی مواد هواپخش و 

یخ خشک را ممنوع می داند. 
اگر ش��ما هم در صنعت خود با کاالهایی اینچنیی سروکار دارید، باید 

راهکارهای سفارشی تجارت الکترونیک را امتحان کنید. 
ب��ه کمک این راهکاره��ا می توانید ترتیبی بدهید که اس��تانداردهای 
ارس��ال کاال خاص صنعت شما و باربری های مختلف در وب سایت شما 

لحاظ شود. 
4- با تأمین کنندگان مختلفی همکاری دارید

اگر کاالهای خ��ود را از تأمین کنن��دگان )Vendor( مختلف تهیه 

می کنید، برای ارس��ال کاال بهتر اس��ت از سیستم های سفارشی تجارت 
الکترونیک استفاده کنید. 

هرچه تأمین کنندگان ش��ما بیشتر باشند، نیاز شما هم به استفاده از 
باربری های مختلف و تأمین مالحظات خاص کاالها بیشتر می شود. 

مثال ش��اید تأمین کننده ای که در منزل خود زیورآالت تولید می کند، 
خدم��ات باربری خاصی را ترجی��ح بدهد، مثال USPS چون به منزلش 
نزدیک تر اس��ت و تأمین  کننده دیگری به خاطر اشتراکی که با باربری 

خاصی دارد )مثال فدکس( فقط از خدمات آن باربری استفاده کند. 
لذا ش��اید در نتیجه این تعدد گزینه های ارس��ال مجبور باشید بستر 
تجارت الکترونیک خود را طوری شخصی سازی کنید که محدودیت هایی 

بر اختیارات خریداران اعمال کند. 
مث��ال برخی باربری های خ��اص کاالها را به صندوق های پس��تی هم 
ارسال می کنند، یا قبل از تحویل مرسوله از گیرنده امضا می گیرند، ولی 

برخی دیگر این خدمات را ارائه نمی کنند. 
5- کدهای تبلیغاتی )Promo Code( یا کوپن های تخفیف 

سفارشی قبول می کنید )یا قوانینی برای استفاده از آنها دارید(.
شاید سیستم های تجارت الکترونیک آماده هم قابلیت دریافت کوپن 

را داشته باشند، اما معموال محدود و ابتدایی هستند. 
مثال شاید بخواهید تعداد محصوالتی را که خریداران قادر به استفاده 
از کوپن برای آنها هس��تند محدود کنید، یا ش��اید تأمین  کننده خاصی 
روی محصوالت مشخصی تخفیف قایل نمی شود و مجبور باشید کاالها 

یا برندهای خاصی را از اعمال کوپن مستثنی کنید. 
متأس��فانه هر راهکار آماده ای قابلیت برآورده کردن این قوانین خاص 

را ندارد. 
اما با استفاده از وب س��ایت های سفارشی می توانید هر تعداد قوانینی 
ب��ا هر درجه از جزییات که می خواهید روی کدهای تبلیغاتی و کوپن ها 

اعمال کنید. 
  )Back-End Software( 6- نیاز به ادغام با نرم افزار پستویی

دارید
در وب سایت های تجارت الکترونیک همیشه نیاز است با سیستم ها و 

نرم افزارهای دیگر ادغام صورت بگیرد. 
مثال شاید در الیه پستویی از یک سیستم ثبت سفارش برای ردگیری 
سفارش��ات از لحظه تأیید تا مرحله نهایی و ارس��ال کاال استفاده کنید. 
همزمان الزم اس��ت سفارشات را صورت بزنید و در سیستم حسابداری 

خود ثبت کنید. 
ادغام نرم افزار پس��تویی مورد استفاده با وب سایت تجارت الکترونیک 
ش��ما بس��ته به نوع نرم افزار امکان دارد به س��ادگی قابل انجام باشد یا 
اینکه فرآیند پیچیده ای در کار باش��د. برای فرآیندهای پیچیده باید از 

وب سایت  های سفارشی استفاده کنید. 
7- مشتریان شما نیازهای خاصی دارند

برای مش��تریان برخی کس��ب وکارها زمان از اهمیت باالیی برخوردار 
اس��ت و س��رعت خرید در اولویت ق��رار دارد، لذا بای��د فرآیند خرید به 
سریع ترین و آسان ترین شکل ممکن صورت بگیرد. برخی کسب و کارها 
هم ترجیح می دهند فضایی دوس��تانه، شخصی سازی شده و آشنا برای 
مش��تری تعبیه کنن��د. برای س��اخت تجربه خرید خاص مورد پس��ند 

مشتریان خود بهتر است از وب سایت های سفارشی استفاده کنید. 
8- نیاز به صدور فاکتور دارید

ش��اید مش��تریان ش��ما به دالی��ل قانون��ی بخواهند فاکت��ور تمامی 
سفارشات شان از وب س��ایت شما را در طول یک بازه مشخص مشاهده 
کنن��د. هر راهکار آماده ای این قابلیت را ندارد که چنین فاکتوری برای 

بازه زمانی خاصی صادر کند. 
9- می خواهید از درگاه پرداخت خاصی استفاده کنید

معم��وال راهکارهای آماده تج��ارت الکترونیک از تمام��ی درگاه های 
پرداخت پش��تیبانی نمی کنند. با اینکه بیش��تر کسب و کارهای کوچک 
از خدم��ات درگاه پرداخت بانک خود اس��تفاده می کنند، اما ش��اید به 
دالیلی همچون کارمزد کمتر یا واریز س��ریع تر وجوه، ش��رکت دیگری 

را ترجیح دهید. 
10- دغدغه های امنیتی دارید

بارزترین دغدغه امنیتی در مدیریت یک وب سایت تجارت الکترونیک، 
حفاظت از اطالعات شخصی مشتریان، مشخصا اطالعات حساب بانکی 
آنها اس��ت. وب سایت شما هم به عنوان بخش��ی از کسب و کارتان باید 

از ۱۲ پی��ش نی��از PCI DSS )اس��تانداردهای امنی��ت داده اطالعات 
کارت های پرداخت( برخوردار باشد. 

اگر شرکت شما از پشتیبانی شخص ثالث به وسیله بسترهای سفارشی 
تجارت الکترونیک برخوردار نباش��د، تضمینی نیست که امنیت تجارت 
الکترونیکی شما به شیوه صحیح برقرار شده باشد. شکی نیست که شما 
بلدید کس��ب وکار خود را بگردانید، اما آیا می توانید با ضمانت کنید که 
تراکنش های ش��ما از باالترین امنیت الزم برخوردار هستند؟ با استفاده 
از وب سایت  های سفارشی از تخصص برنامه نویسان و متخصصان امنیت 
بهره مند خواهید شد که به شیوه های امن حفاظت از اطالعات مشتریان 

واقف هستند. 
11- می خواهید برای خریداران سنگ تمام بگذارید

اگر کس��ب وکار شما خاص است، وب س��ایت تجارت الکترونیک شما 
هم باید با خاص باشد و ویژگی های منحصر به فردی در اختیار کاربران 
قرار دهد. وقتی کس��ب وکار الکترونیک شما روی غلتک افتاد، می توانید 
دستی به سر و روی وب سایت خود بکشید و مجموعه ای از ویژگی های 
تجمل��ی به آن اضافه کنی��د. مثال می توانید تجربه خری��د را با ظاهری 

سفارشی برای تک تک مشتریان شخصی سازی کنید. 
متأس��فانه بیش��تر راهکاره��ای آم��اده چ��ون هدف ش��ان س��اخت 
وب س��ایت  های اس��تاندارد و ب��ا کارایی ه��ای معین اس��ت، توجهی به 
شخصی س��ازی نمی کنن��د. در نتیجه اگ��ر قصد داری��د تجربه خاص و 
منحصر به فردی برای مش��تریان تان ت��دارک ببینید، باید خودتان وارد 

عمل شده و وب سایت را به صورت سفارشی بسازید. 
12- دیگر راهکار آماده تجارت الکترونیکی فعلی پاسخگوی 

نیازهای شما نیست
ه��ر کس��ب و کاری باالخره به این نقطه می رس��د. ک��م کم می بینید 
نرم افزار دیگر از پس نیازهای ش��ما بر نمی آید و توقعات شما را برآورده 
نمی کن��د. معموال هم همین حول و حوش اس��ت که می خواهید آمار و 
ارقام مواردی چون میانگین درآمد به ازای هر مشتری، تعداد خریداران 

مجدد یا درصد سبدهای خرید متروک را بهبود دهید. 
کس��ب و کارهای بسیاری بعد از اینکه بس��ترهای سفارشی را تجربه 
می کنند دیگر مایل به اس��تفاده از راهکارهای آماده نیس��تند. راحتی و 
س��هولت اس��تفاده نرم افزاری که دقیقا مطابق ویژگی های مدنظر ش��ما 

طراحی شده باشد، با راهکارهای آماده قابل قیاس نیست. 
13- می خواهید موجودی اجناس خود را به تأمین کنندگان 

متصل کنید
یکی دیگر از دغدغه هایی که با رش��د کس��ب وکارتان به وجود می آید 
این اس��ت که دائم موجودی مش��خصی از محصوالت را در انبار داشته 
باشید. به این منظور باید با تأمین  کنندگان در تماس باشید تا هر وقت 

موجودی رو به اتمام بود بار جدید سفارش دهید. 
 وب س��ایت  های سفارشی تجارت الکترونیک قابلیت اتصال به سیستم 
مدیریت موجودی و شبکه تأمین کنندگان شما را دارند و به طور خودکار 
موجودی ش��ما را مدیریت می کنند. لذا وقت��ی موجودی یک محصول 
رو به اتمام باشد، سیس��تم می تواند سفارشی تهیه و برای تأمین کننده 
ارس��ال کند و دیگر موجودی محصوالت محبوب به صورت غیرمنتظره 

تمام نخواهد شد. 
مخلص کالم

معموال ش��رکت ها برای ش��روع تجارت الکترونیک خود از راهکارهای 
آماده اس��تفاده می کنند، مگر اینکه شرکتی بزرگ با نیازهای تخصصی 
باش��ند. اما رفته رفته با افزایش درآمد و مش��تریان نیاز به وب سایتی با 
امکانات سفارشی بیش��تر دارند. اگر نیازهای شما نیز از جنس مواردی 
اس��ت که در باال ذکر ش��د، مانند مقررات متنوع ارسال کاال یا کدهای 

تبلیغاتی، تقریبا هیچ راهکار آماده ای به درد شما نخواهد خورد. 
مهم ترین س��ؤالی که باید در ارزیابی یک بس��تر تج��ارت الکترونیک 
لح��اظ کرد این اس��ت که: آیا ای��ن قابلیت را دارد که همگام با رش��د 
نیازهای ش��ما پیش بیاید؟ آیا وب س��ایت شما از پس کارهایی همچون 
حراج اجناس، موجود کردن کاالها و عودت سفارش��ات بر می آید؟ باید 
دید کدام راهکار می تواند همزمان که شما محصوالت و تأمین کنندگان 
خود را افزایش می دهید و شعبه های بیشتری باز می کنید، همپای شما 
پیش آمده و از پس حجم کاری افزوده بر بیاید. وب سایت های سفارشی 

گزینه انتخابی بسیاری از افراد و سازمان ها هستند. 
impactbnd :منبع

آیا بازخورد ضعیف، درحال کند کردن رویه 
رشد شرکت شماست؟ 

نس��ل دهه های ۸۰ میالدی تا س��ال ۲۰۰۰ که به اصطالح به آنها نس��ل 
هزارس��اله می گویند، درحال وارد ش��دن به بازار کار هستند و درطول تمام 
سال های رشد خود بازخوردهای مثبت دریافت کرده اند. حال بسیاری از آنها 
انتظار دارند دائماً مورد س��تایش قرار بگیرند، ترفیع دریافت کنند و افزایش 
حقوق داش��ته باش��ند. درنتیجه همه اینها، مدیران تحت فش��ار حمایت از 
کارکنان هستند. مشکل اینجاست که بازخورد مثبت تنها نیمی از ماجراست. 
کارکن��ان باید در بازخوردهایی که دریافت می کنند، تصویری تمام وکمال از 
کارکرد خود داشته باشند؛ بدین معنا که شرکت ها باید به دنبال راه هایی برای 
ارائه انتقاد سازنده بگردند.  در شرکت اکسلریشین پارتنرز )AP(، من مدیران 
را تش��ویق به »اصالت محترمانه« می کنم. هسته این روش متشکل است از 
توانای��ی صادق بودن در دیدگاه خود و هم زم��ان درنظر گرفتن دیدگاه ها و 
احساسات دیگران. این قاعده ای مهم است که رعایت آن می تواند به ارتباطات 
کاری و ش��خصی بهتری بینجامد و موجبات مکالم��ات و بازدهی بهتری را 
فراهم آورد. هدف از دادن بازخورد به دیگران، رش��د و ارتقای آنهاس��ت، نه 
تضعی��ف روحیه و بنابراین زمانی که می خواهید کارکنان را راهنمایی کنید، 
مهم اس��ت که دقیق و صریح باشید. مسئله را شخصی و مشکالت کوچک 
را بزرگ نکنید. من قانونی دارم مبنی بر این که تا س��ه روز بعد از وقوع یک 

مشکل، به فرد بازخورد ارائه دهید، در غیر این صورت چشم پوشی کنید. 

زمان ارائه بازخورد دو نکته را فراموش نکنید: 
۱. افراد خواهان این هستند که با احترام و وقار با آنها رفتار شود. 

۲. افراد می خواهند حقیقت را بدانند و می توانند با آن کنار بیایند. 
سعی کنید از لحن اتهام آمیز پرهیز کنید و به جای آن راجع به رفتار فرد در 
آن شرایط و تأثیری که آن رفتار بر شرکت می گذارد صحبت کنید. به عنوان 
مثال، می توانید به نماینده فروش خود بگویید که متوجه این موضوع شده اید 
که او معموال وقتی یکی از مش��تریان سؤالی می پرسد، سکوت می کند. این 
موضوع شاید خیلی مهم به نظر نیاید، اما سکوت در چنین شرایطی ممکن 
است مشتری را به این نتیجه برساند که فروشنده درمورد موضوع موردبحث 
اطالعات زیادی ندارد. سپس می توانید به نماینده فروش خود بگویید »من 
دوس��ت ندارم کسی توانایی شما را زیر سؤال ببرد، به همین دلیل در چنین 

شرایطی، به مشتری بگویید که بعدا جواب سؤال او را خواهید داد.«
آنچه می خواهم به آن اشاره کنم، تأثیر این مسئله بر کسب وکار شماست، و 
این مسئله چیزی نیست که تنها برای شما و به صورت شخصی دردسر ایجاد 
کند. هرچند هیچ کس دوست ندارد نظرات خود را طور دیگری جلوه دهد، اما 
همواره به اصطالح »بهترین نسخه از واقعیت« وجود دارد، نسخه ای که منظور 
شما را می رساند و در عین حال احساسات فرد را نیز محترم و ارزشمند تلقی 
  ۲x۲ می کند. برای اینکه نشان دهم »اصالت محترمانه« چگونه است، جدولی

ساخته ام که گونه های متفاوت بازخورد را نمایش می دهد. 
به عنوان مثال اگر کس��ی از ش��ما بپرس��د »این طرح از نظر شما چگونه 
است؟« و شما واقعا از آن طرح خوش تان نمی آید، چهار نوع جواب می توانید 

ارائه دهید. 
۱. رک و بی پرده. می توانید بگویید »ازش متنفرم«. جوابی صادقانه، اما در 

عین حال نامحترمانه. 
۲. تهاجمی منفعل. اگر ش��ما از این طرح به دلیل این که طرح خود ش��ما 
مورد  قبول واقع نشده است بدتان می آید، ممکن است چیزی از قبیل »خوب 
است، اما فکر نکنم مدیرعامل خوشش بیاید« را بگویید. این گونه جواب ها هم 

ناصادقانه هستند و هم نامحترمانه. 
۳. دوری از درگیری. شاید به این فکر افتاده باشید که بگویید »به نظر من 
خوب است« درحالی که این طور فکر نمی کنید، اما این شیوه ناکارآمدی است. 
شما سعی دارید محترمانه برخورد کنید، اما در این مورد غیرصادقانه برخورد 
کرده اید. این گونه بازخوردها نه تنها به کارکنان، بلکه به ش��رکت نیز کمکی 

نمی کند. 
۴. روراس��ت و تاکتیکی. »از دید من اگر }. . . { ها را داش��ته باشید بهتر 
است«. این جواب حساب شده به صراحت می رساند که از نظر شما این طرح 

مشکالتی دارد و همچنین راه جدید و مفیدی را ارائه می دهد. 
بس��یاری اوقات افراد یا ربع قسمت باال و چپ جدول )رک و بی پرده( و یا 
ربع پایین و راست جدول )دوری از درگیری( را اشغال می کنند، درحالی که 
هیچ کدام از این دو رویکرد نتایج مطلوبی نخواهند داش��ت. در دس��ته اول، 
به دلیل ش��یوه نادرست، پیام شما به صورت صحیح به مخاطب نمی رسد. در 
دسته دوم نیز جوابی صادقانه، محترمانه و تاکتیکی داده نمی شود. به نظر شما 
افراد لیاقت بهتر از این دو گزینه را ندارند؟  در شرکت من، خودم و تیمم در 
تالش هس��تیم که بازخوردهای خود را به سمت ربع »روراست و تاکتیکی« 
 Kim( جدول س��وق دهیم. این مفهوم به خوبی با قواعدی که کیم اسکات
Scott(  در کتاب خود به نام »بی پردگی رادیکال: چگونه مدیری فوق العاده 
باشیم، بدون این که انسانیت را زیر پا بگذاریم« نام برده است، مطابقت دارد. 
به گفته اسکات »برای اینکه در زمینه بازخورد حقیقتا فوق العاده ظاهر شوید، 
بازخ��ورد دریافت کنید، بازخورد بدهید و افراد را نیز به این کارها تش��ویق 
کنی��د.« دفعه بعد که تصمیم به دادن بازخورد داش��تید یا از ش��ما نظری 
خواسته شد، بدانید که از به کارگیری صداقت و احترام نتایج مطلوبی خواهید 
گرفت. من به این نتیجه رسیده ام، زمانی که انتقال پیامی برایم دشوار است، 
این روش بسیار کارآمد است. حتی اگر مخاطب با بازخوردی که برای او دارم 
موافق نباشد یا از آن خوشش نیاید، معموال از اینکه آن را به صورت محترمانه 

و صادقانه انتقال داده ام، قدردان خواهد بود. 
دادن بازخورد صحیح و خوب به افراد کمک می کند از تکرار اش��تباهات 
خود جلوگیری و پیش��رفت کنند. وقتی مطمئن شدید کدام یک از رفتارها 
صحیح هس��تند و کدام ناصحیح، به راحتی می توانی��د افرادی از تیم خود را 
که قابلیت یادگیری، تطبیق و در نهایت رشد همگام با شرکت شما را دارند 
شناس��ایی کنید. اینها افرادی هس��تند که باید در تیم خود نگاه دارید، زیرا 
forbes :رشدشان منجر به رشد کسب وکار شما خواهد شد.            منبع
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شما واقعا  از آن طرح خوشتان و " ؟است گونهاین طرح از نظر شما چ"ا بپرسد اگر کسی از شم عنوان مثالبه
 .دهیدارائه توانید آید، چهار نوع جواب مینمی

 .حال نامحترمانه نجوابی صادقانه، اما در عی". ازش متنفرم"توانید بگویید می .پردهرک و بی.1

ید، آبدتان می استقبول واقع نشده که طرح خود شما مورداین دلیلاگر شما از این طرح به .تهاجمی منفعل.0
ها وابج گونهاین. را بگویید "امل خوشش بیایدعخوب است، اما فکر نکنم مدیر"بیل ممکن است چیزی از ق

 .هم ناصادقانه هستند و هم نامحترمانه

طور که ایندر حالی" نظر من خوب استبه"فکر افتاده باشید که بگویید این شاید به  .دوری از درگیری.3
 موردحترمانه برخورد کنید، اما در اینشما سعی دارید م. ستناکارآمدی ۀاما این شیو ؛کنیدفکر نمی

 .کندیکمکی نم نیزبه شرکت  بلکه ،تنها به کارکنانگونه بازخوردها نهاین .ایدد کردهغیرصادقانه برخور

 شده به صراحتاین جواب حساب." تباشید بهتر اس ها را داشته}...{ از دید من اگر " .روراست وتاکتیکی.4
 .ددهمی ارائهچنین راه جدید و مفیدی را رساند که از نظر شما این طرح مشکالتی دارد و هممی

ری دو)ول و یا ربع پایین و راست جد( پردهرک و بی)بع قسمت باال و چپ جدول بسیاری اوقات افراد یا ر
 در. د داشتناین دو رویکرد نتایج مطلوبی نخواهاز کدام هیچ کهحالی، در کنندرا اشغال می( از درگیری
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6 راه ساده برای حفظ انگیزه

ش��روع یک کسب وکار ش��اید به نظر غیرممکن باشد، ولی من 
این کار را چندی��ن بار انجام داده ام و آخرین تجارت خود را نیز 
در سال ۲۰۱۴ افتتاح کردم. گرچه مراحل اول کار بسیار سخت 
و دشوار است و ش��اید حتی احساس ناامیدی و شکست بکنید، 
ولی چنانچه قصد تبدیل شدن به یک کارآفرین موفق و معروف 
را دارید، حفظ و ایجاد انگیزه از اهمیت بس��یار باالیی برخوردار 

خواهد بود. 
مطمئن��ا ح��رف زدن از کار ک��ردن راحت تر اس��ت، ولی من 
ب��ه ش��خصه پس از گذش��ت چهار س��ال و تحمل س��ختی ها و 
مشقت های فراوان تجارت خود را با موفقیت به سوددهی رساندم 
و در عین حال همچنان درست مانند روز اول شروع کارم انرژی 

و انگیزه دارم. 
اکنون رازهای حفظ و ایجاد انگیزه را با ش��ما در میان خواهم 

گذاشت: 
1. به ندای قلب خود گوش کنید 

اکث��ر کارآفرینان تازه کار به دنبال راه های پرطرفدار و معروف 
یا مس��یرهایی کوتاه به س��مت موفقیت می گردند، ولی افرادی 
ک��ه در نهایت اتفاق های بس��یار بزرگی خل��ق می کنند، افرادی 
هس��تند که در مس��یرهای خاص خود ق��دم می گذارند و از این 
 Albert( مس��ئله ترس��ی ندارند. برای مثال، آلبرت پرس��یادو
Preciado(، کارآفرین و مش��اور امالک مش��هور، ایده ساخت 
تج��ارت چند میلیون دالری خود را روی کاناپه منزل دوس��تش 
در س��ر می پروراند و س��پس به ندای قلب خود گوش داد و کار 

خود را آغاز کرد. 
او ابت��دا لوگوی ش��رکت را طراحی و س��پس پروانه فعالیت را 
دریافت کرد و در نهایت ش��رکت خود را به ثبت رساند. سپس با 
کمک همسرش و در طبقه باالی منزل پدر و مادرش فروشگاهی 
کوچ��ک افتتاح کرد. هم اکنون تجارت وی ح��دودا یک میلیارد 
دالر ارزش و بیش از ۳۰ کارمند دارد و از س��ال ۲۰۰۵ تاکنون 

حدود ۲۴۰۰ قرارداد تجاری را با موفقیت به ثبت رسانده اند. 
ب��ه ندای قلب خود گوش کنید و به دنب��ال آرزوها و رویاهای 

خود بروید. 
2. اهداف مشخصی داشته باشید 

هدف خود را تکرار کنید و س��پس دس��ت به کار شوید. شاید 
به نظر چندان س��اده نباش��د، ولی تعیین هدف و توجه به مسیر 
نه تنها شما را از نقطه الف به نقطه ب خواهد رساند، بلکه در شما 

احساس موفقیت و رضایت را نیز به وجود خواهد آورد. 
تجارت ها یک ش��به به وجود نخواهند آمد. به گام های کوچک 

و کوتاه خود توجه داشته باشید. 
3. با افراد باانگیزه در ارتباط باشید 

موفقی��ت، زمانی ک��ه با اف��رادی بدبین و بی انگی��زه در ارتباط 
باشید، غیرممکن خواهد بود. 

چنانچه تجارت خود را با هدف کس��ب موفقیت آغاز می کنید، 
بای��د با افرادی در ارتباط باش��ید که ش��ما را دائم��ا به تالش و 
پیش��رفت بیش��تر تش��ویق می کنند. این یعنی همکاران و سایر 
کارآفرین��ان، مش��اوران ماهر و حت��ی کارمن��دان و افرادی که 
اس��تخدام می کنید نیز باید دارای این ش��رایط باشند. شما باید 
با کمک انرژی مثبت این افراد هر روز به س��مت رویاها و اهداف 

خود حرکت کنید. 
من از ابتدای کار و از زمان ش��روع تجارت همواره به مشاوران 
و دوس��تان نزدیک��م تکیه کردم. من از آنها بس��یار ممنونم، زیرا 
جایگاه امروز خود را مدیون آنها هستم. آنها هر روز مرا به کار و 

تالش بیشتر تشویق می کردند و مرا باور داشتند. 
4. استرس خود را کنترل کنید

متأس��فانه اس��ترس بخش��ی جدایی ناپذیر از کار ماست، ولی 
راه هایی برای مدیریت آن و کاهش نگرانی و خستگی وجود دارد. 
کار ش��ما نباید زندگی شخصی ش��ما را تحت الشعاع خود قرار 
دهد، ولی ش��ما بای��د آن را به عنوان یک��ی از بخش های اصلی 
زندگ��ی خ��ود بپذیرید و ب��ه راه خود ادامه دهی��د. تالش برای 
جداسازی آن از زندگی بی فایده است و تنها باعث تولید استرس 

بیشتر خواهد شد. 
کارآفرین��ان ناموفق معموال زمانی را به کنترل اس��ترس خود 
اختص��اص نمی دهند. آنها با نادیده گرفتن اس��ترس و اضطراب 
باعث رش��د آن خواهند شد و این انرژی، که می توان آن را برای 
کارها و وظایفی مفید و مؤثر مصرف کرد، به هدر خواهد رفت. 

5. تجارتی که می سازید و دلیل ساخت آن را دائما به خود 
یادآوری کنید 

ش��اید برخی مواقع این احس��اس را داشته باشید که اشتباهی 
بسیار بزرگ و مهلک مرتکب شده اید. این احساس کامال طبیعی 
و متأس��فانه پایدار اس��ت و یکی از عوارض جانبی کارآفرینی به 

شمار می رود. 
شک و تردید به وجود خواهد آمد. مثال »شاید هرگز نباید این 
کار را می ک��ردم. باید به عنوان کارمند به کار خود ادامه می دادم 
و این ریسک را قبول نمی کردم«. ولی شما باید با این احساسات 
مبارزه کنید. هرگز از رویاها و آرزوهای خود ناامید نش��وید، زیرا 

زندگی بدون رؤیا و آرزو بی ارزش خواهد بود. 
یک راه ب��رای حفظ انگیزه، توقفی کوتاه پس از دس��تیابی به 
موفقیت ها و پیروزی های کوچک اس��ت. به خود یادآوری کنید 
که از کجا ش��روع کردید و برای چه تالش می کنید. این لحظات 

کوتاه شاید در درازمدت به شما کمک شایانی خواهند کرد. 
6. لذت ببرید

دلیل اصلی سعی و تالش شما، عشق و عالقه به این کار است. 
اکثر کارآفرینان به دلیل هیجانات و احساسات لحظه ای در این 
مس��یر قرار می گیرند و در نهایت این احساس��ات به دلیل اصلی 
اس��ترس در زندگی آنها تبدیل می شود. ش��ما باید از این دسته 

افراد دوری کنید. 
بهترین راه ب��رای حفظ انگیزه، تکرار و یادآوری دلیل تالش و 
کار و یافت��ن راه هایی جدید برای ل��ذت بردن از کار خواهد بود. 
هیچ پاداشی در زندگی برتر از انجام روزانه کاری که به آن عشق 

می ورزید نخواهد بود. 
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کیفی��ت کاری ه��ر کس��ب وکار درس��ت مطابق ب��ا اوض��اع و احوال 
کارمندانش اس��ت، اما متأسفانه افراد دچار استرس شده و حتی ممکن 
است از مسیر اصلی منحرف شوند. خبر خوب این است که علم می تواند 
در رویاروی��ی با برخی از این تأثیرات به کمک تان بیاید و آنها را در اوج 

ظرفیت  شغلی شان نگاه دارد. 
س��امان دهی فض��ای کاری رابط��ه مس��تقیمی ب��ا می��زان کارایی و 
سودمندی افراد دارد، حال تفاوتی نمی کند که موارد جزئی ای همچون 
طراحی داخلی و رنگ دفتر مورد نظر باشد یا رویه های محل کار. برخی 
از این موارد به رفتار خود کارکنان بس��تگی دارد، اما بیش��ترین عوامل 
تأثیرگذار، مربوط به محیطی هستند که شما به عنوان کارفرما برای آنها 

فراهم می کنید. 
در اینجا پنج روش س��اده و درعین حال مطمئن، برای ارتقای کارایی 

و سودمندی افراد در محل کار ارائه شده است. 
از نور طبیعی استفاده کنید

به نور خورش��ید اج��ازه ورود دهید. کارفرمایانی ک��ه در محل کار از 
ن��ور طبیعی روز اس��تفاده می کنند، میزان کارای��ی کارکنان خود را به 
میزان قابل توجهی افزایش می دهند. زمانی اهمیت این موضوع افزایش 
می یابد که کارکنان ش��ما مجبور باش��ند تمام زمان کاری خود را پشت 

میز درمعرض نور غیرطبیعی بگذرانند. 
تحقیقات درون س��ازمانی برنامه نوروس��اینس دانش��گاه شمال غرب 
ش��یکاگو نشان داد کارمندانی که در اتاق های پنجره دار کار می کنند در 
مقایسه با کارمندانی که در دفاتر بدون پنجره کار می کنند، ۱۷۳درصد 
بیش��تر در معرض نور س��فید هس��تند. این تحقیق همچنین نشان داد 
کارمندانی که در دفاتر پنجره دار کار می کنند، ۴۶ دقیقه خواب ش��بانه 
بیش��تری دارند و کیفیت خواب ش��ان به مراتب مطلوب تر اس��ت. طبق 
گزارش ه��ا، کارمندانی ک��ه در دفاتر بی پنج��ره کار می کنند، اصطالحا 
بدخواب هستند و در طول روز کارکرد ضعیف تری دارند. دلیل این امر، 
تأثیر نور طبیعی در تنظیم ریتم های شبانه روزی بدن است. به طوری که 
فقدان ن��ور طبیعی می تواند کارکرد داخلی بدن را مختل کرده یا حتی 

اختالل مؤثر فصلی ایجاد کند. 
اگ��ر دفتر ی��ا محل کارت��ان پنجره ن��دارد، می توانی��د الیت باکس یا 
المپ های درمان��ی ای که نور طبیعی خارج��ی را تقلید می کنند، تهیه 

کنید. 
دکوراسیون را با ترکیب رنگ درست بچینید

دکوراس��یون و نقاش��ی دفتر کار با رنگ هایی مناس��ب، ممکن است 
چن��دان بااهمیت به نظر نیای��د، اما تفاوت چش��م گیری ایجاد می کند. 
به جای اینکه اتاق ها را تماما  رنگ سفید بزنید، رنگ های متنوع استفاده 
و اتمس��فر روانی محل کار را متحول کنید. ب��ا این کار کارمندان انگیزه 

دوچندانی می یابند و حتی خودشان متوجه دلیلش نمی شوند. 
یکی از تحقیقات دانش��گاه تگزاس که روی تأثیر رنگ بر س��ودمندی 
محی��ط کار و کارمندان صورت گرفت، حکایت از آن دارد که دیوارهای 

س��فید برای کیفیت کار و میزان س��ودمندی و کارایی کارکنان تأثیری 
س��وء دارد. این تحقیق، سه گروه از افرادی را که در دفاتر رنگی )قرمز، 
آبی اقیانوس��ی و س��فید( کار می کردند مورد مطالعه قرار داد. مبنی بر 
گزارش فس��ت کمپان��ی، افرادی که در اتاق های س��فید کار می کردند، 

اشتباهات بیشتری داشتند. 
نانسی کوالک می گوید: رنگ سفید تأثیری در میزان سودمندی ندارد 
و عمده دفاتر کار، س��فید، خاکس��تری یا کرم رنگ هستند. رنگ آبی و 

سبزآبی بهترین گزینه ها برای رنگ آمیزی دفاتر کار هستند. 
تحقیق دیگری در دانش��گاه بریتیش کلمبیا کشف کرد که رنگ قرمز 
موجب افزایش سودمندی کارکنانی می شود که وظایف جزییات محوری 
داش��ته باش��ند. این در حالی اس��ت که رنگ آبی آرامش بخش بوده و 
ارتباط و خالقیت را ارتقا می بخش��د. س��بز نیز برای افزایش خالقیت و 
نوآوری مفید اس��ت؛ زرد موجب خس��تگی و اضمحالل روانی می شود و 
خاکس��تری انرژی درونی را هدر داده و ممکن است مقدمات افسردگی 

را فراهم آورد. 
تایم استراحت و قهوه منظور کنید

ممکن اس��ت از خودتان بپرس��ید »تایم قهوه چیست«؟ دقیقا همان 
چیزی است که به نظر می آید. تایم قهوه، استراحت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه ای 
اس��ت که با یک فنجان قهوه همراه اس��ت. ممکن است این طور به  نظر 
بیاید که با باالبردن میزان کافئین بدن، به دنبال افزایش کارکرد باشیم، 
اما حقیقت این اس��ت که در مؤثر بودن تایم قهوه بر افزایش سودمندی 

کارکنان، دالیل علمی وجود دارد. 
طبق تحقیقات ووکس، نوشیدن یک فنجان قهوه و چرت زدن بعد از 
آن، به چند دلیل مفید اس��ت. کافئین با مسدود ساختن مسیر آدنوزین 
)س��طوح باالی آدنوزین منجر به ایجاد احس��اس خستگی می شود( در 
مغز، ش��ما را بیدار ن��گاه می دارد، اما نمی تواند مان��ع از اتصال آدنوزین 
ب��ا تم��ام گیرنده های مغزی ش��ود. این لحظه ای اس��ت که احس��اس 
خواب آلودگی کرده و چرت ش��روع می شود. چرا که مکانیسم خواب نیز 
مغ��ز را از آدنوزین پاک می کند. چرت زدن ب��ه مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه 

بدون ورود به خواب عمیق، خستگی را از تن تان خارج می کند. 
یک تحقیق در آزمایش��گاه تحقیقات خواب دانش��گاه لوبرو انگلستان 
نش��ان داد که ترکیب کافئین و چرت روزانه، نسبت به کافئین و چرت 
زدن جداگانه، تأثیر بسزایی در رفع خستگی و افزایش هوشیاری دارد. 
و تحقیق دیگری در دانش��گاه هیروش��یما نشان داد که ترکیب چرت 
روزان��ه و کافئی��ن در افزایش و ارتقای عملک��رد کارکنان نقش مؤثری 
دارد. پس با این اوصاف ممکن است کارفرمایان بخواهند ایجاد یک اتاق 

استراحت را در دستور کار خود داشته باشند. 
ترتیب صندلی ها را تغییر دهید

هرگز نمی دانید که یک تغییر س��اده در چیدمان صندلی ها چه تأثیر 
عظیمی در افزایش کارایی و نوآوری تیم تان دارد. بنا به نظر کریستیان 
کاتالین��ی، اس��تاد دانش��گاه MIT در رش��ته مدیری��ت، »تغییر جای 
کارکنان تان می تواند خالقیت ش��ان را دوچندان کرده و عملکرد آنها را 
به ش��کلی چشم گیر افزایش دهد«. کاتالینی به مجله وال استریت گفت: 
گروه بندی دپارتمانی کارکنان می تواند میزان تمرکز و سودمندی آنها را 

افزایش دهد، اما ترکیب کردن آنها باهم نیز خالقیت را موجب می شود. 
سیگال بارِسید، استاد مدیریت دانش��گاه پنسیلوانیا می گوید: »تغییر 
ج��ای کارکنان حالتی همه گیر دارد، بنابراین گروه بندی افراد بر مبنای 
ویژگی های شخصیتی ش��ان تأثیر مس��تقیم و مؤثری برمحیط ش��غلی 

شرکت دارد.«
بارسید می گوید: »افراد احساسات مختلف را همچون ویروسی از بقیه 
دریاف��ت می کنن��د.« افزون بر این، اگر واقعا می خواهید محیط ش��غلی 
شاد و خالی از استرسی داشته باشید، کارکنان مضطرب خود را با افراد 

سرحال و پرانرژی تیم خود هم گروه کنید. 
عالوه بر این، مجله وال اس��تریت به ش��رکت هایی اش��اره می کند که 
ترتیب قرارگیری و محل نشس��تن کارکن��ان خود را تغییر داده و نتایج 
جالبی به دس��ت آوردند. ب��رای مثال گروه بن��دی کادر مدیران در کنار 
همدیگر، موجب می شود تا سایر کارمندان خود را از شرکت جدا بدانند. 
پل انگلیش، موس��س Kayak. com بر این اعتقاد است که قرار دادن 
افراد تازه استخدام شده در جاهایی که مطابق با عادات شغلی و سالیق 
شخصی آنها باش��د، می تواند دینامیک گروه های مختلفی را دستخوش 

تغییر کند. 
همه با هم زمان استراحت را سپری کنید 

تایم ه��ای اس��تراحت تنها برای خس��تگی درک��ردن و بازیابی انرژی 
نیس��تند، بلک��ه کارک��رد مهم تر آنه��ا در افزایش و ارتق��ای خالقیت و 
سودمندی است وگذراندن زمان استراحت با همکاران تان می تواند تأثیر 

شگرفی بر عملکرد تان داشته باشد. 
بر اساس یکی از تحقیقات مؤسسه هیومنایز )نهاد تحقیقات کسب وکار 
ایال��ت ماساچوس��ت(، هنگامی که همکاران زمان اس��تراحت خود را با 
هم به اش��تراک می گذارند، میزان استرس شغلی ش��ان کاهش یافته و 
به همان نس��بت افزایش سودمندی و ارتقای عملکرد را تجربه خواهند 
کرد. این تحقیق که کارمندان یک بانک آمریکایی را به مدت س��ه ماه 
م��ورد مطالعه قرار داد، در نهایت این تحقی��ق ۱۵ تا ۲۰درصد افزایش 
سودمندی، ۱۲ تا ۴۰درصد کاهش بازگشت و ۱۹درصد افت استرس را 
در بین کارکنانی که تایم استراحت شان را با هم می گذراندند، نشان داد. 
بن��ا به گزارش Phys. org، این کارمن��دان مجال کافی را برای انتقال 

تجربیات خود در خصوص نحوه ارتباط با مشتری داشتند. 
بن ِویِبر، مدیر و موس��س هیومنایز، ب��ه Phys. org گفت: تغییرات 
این چنینی می توانند میزان رضایت و س��ودمندی کارمندان را به میزان 

تقریبی ۲۰درصد افزایش دهد. 
حال چه بخواهید دکوراس��یون دفتر کار را از نو بچینید یا اینکه برای 
کارمندان خود زمان و مکان اس��تراحت مش��خصی تعیین کنید، در هر 
صورت در جایگاه کارفرما باید بدانید که این اس��تراتژی های علمی، در 
افزایش س��ودمندی و خالقیت کارمندان تان نقش��ی مؤثر و بسزا دارد. 
در نظر گرفتن اتاق اس��تراحت و تایم قهوه نه تنها به خودی خود خوب 
اس��ت، بلکه راهکارهایی علمی در جهت افزایش کارایی ش��غلی بوده و 
در طول دوره های زمانی بلندمدت، س��ودمندی و خالقیت کارمندان  را 

تضمین می کند. 
businessnewsdaily :منبع
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نوروساینس، نیمکره راست و منطق رفتار مصرف کننده

بس��یاری چنین اس��تدالل می کنند که با احساس��ات و افکارشان در 
تماس اند و بر رفتارشان تسلط کامل دارند. حتی هنگامی که کنترل شان 
را از دست می دهند آنها شرح و توضیح آماده ای در اختیار دارند. تا آنجا 
که به آنها مربوط اس��ت، مفاهیم ناهشیار بیشتر مهجور، حتی بی مزه یا 

نچسب به نظر می رسد. 
در واقع، بس��یاری افراد، به رغم اینکه مکرر در مکرر از بخت بد، سوء 
داوری، ی��ا روابط نامطلوب رن��ج برده اند، هنوز بر این باورند که به خوبی 
قادرند دلیل این را که چه چیز آنان را بر آن داش��ته تا به شیوه خاصی 
رفت��ار کنن��د تبیین کنند. البته برخی در جریان یادآوری و برش��ماری 
تردس��تی مآبانه دالیل و توجیهات، صرفا سرنوشت، خداوند، کارفرما، یا 
همسرش��ان را س��رزنش می کنند و بدین ترتیب می توانند از مواجهه با 
انگیزه های ناهشیار خودشان و مسئولیت آنچه پیش آمده اجتناب کنند. 
غالبا همین گونه تفکر و اعتماد بیش از حد به زبان، اندیش��ه و دلیل 
اس��ت که بیش از هر چیز، آنها را به مشکل دچار می کند. از آنجا که ما 
بسیار زیرکیم و توانایی های زبانی و فکری نیمه چپ مغزمان را گسترش 
داده ای��م، غالبا می توانیم برای رفتارم��ان، توضیحات بارز و باورکردنی و 
کامال منطقی س��رهم بندی و ابداع کنیم. با ای��ن همه، غالبا همه آنچه 
ما کرده ای��م چیزی نبوده جز اینکه خودم��ان را تحمیق کرده، به خود 
کلک زده ایم. تنها به این علت که یک توضیح، منطقی و معنی دار است، 

نمی توان آن را صحیح تلقی کرد. 
برای مثال، آر. ای. نیس بت و تی. دی. ویلس��ون، در یک مطالعه که 
در فروشگاهی بزرگ به عمل آمد، چهار لنگه جوراب نایلون از یک نوع 
و رنگ را روی میز از چپ به راس��ت قرار دادند و از مشتریان خواستند 
که یکی را ترجیح داده، علت را بیان کنند. بیشتر خریداران آن یکی را 
که در طرف راست شان قرار داشت برگزیدند، گرچه آن یکی از هر لحاظ 
همانند س��ه لنگه دیگر بود. گرچه آزمون گیرندگان به طور مکرر ترتیب 
چیدن جوراب ها را تغیی��ر می دادند اکثر خریداران، باز هم، هر جورابی 

را که تصادفا در سمت راست دیدشان قرار داشت انتخاب می کردند. 
هنگامی که دالیل ترجیح آنان را پرس��یدند، همگی توضیحاتی کامال 
منطق��ی، خردمندان��ه و معقول ارائ��ه کردند، از جمله ای��ن که:  رنگ 
آن؛  کیفیت آن بهتر اس��ت یا این که  به نظر بادوام تر اس��ت؛  بیش��تر 
کش می آید؛  لطیف تر؛ یا ظریف تر اس��ت. در ه��ر صورت حتی یکی از 
خریداران علت واقعی را که همان موضوع دید جوراب بود به دست نداد. 
با وجود این، همه آنها از این که توضیحی درس��ت به دست داده بودند، 

کامال خشنود بودند. 
بیش��تر مردم )دست کم آنها که راست دست هستند( دارای پاسخی 
با گرایش به جانب راس��ت هستند. آنها محتمال هنگام صحبت بیشتر با 
دست راست اشاره می کنند تا چپ و موقعی که از آنها بخواهند حرکتی 
بکنند محتمال بیشتر جانب راست بدن شان را به حرکت در می آورند. 

بس��یاری از متصدیان امور تبلیغات از این پاس��خ و تمایل به راس��ت 
آگاهند و معموال نوع یا برند فالن محصول را در س��مت چپ و فرآورده 
خودش��ان را در عرصه مطلوب س��مت راس��ت عرضه می کنند. این امر، 
به ویژه، در آگهی بازرگانی تلویزیون مش��هود اس��ت. البته، این گرایش 
به س��مت راس��ت ناش��ی از هیج��ان یا تکانه ه��ای برخاس��ته از درون 
ناهش��یار نیس��ت، بلکه فرآورده ای است از س��ازمان افتراقی مغز انسان 
و ای��ن حقیق��ت که ما دارای دو مغز هس��تیم، مغز راس��ت و مغز چپ 
که توانایی ه��ا و کنش های گوناگونی را کنترل می کنند. به علت همین 
س��ازمان افتراقی مغز اس��ت که مردم غالبا توضیح��ات غیر دقیق ارائه 

می کنند که به غلط به آنها معتقدند. 
دکت��ر آر جوزف می گوید: ذهن ناهش��یار، به راس��تی، ثروتی بس��یار 
گرانبهاس��ت، ولی مهم ترین بخش ذهن ما نیس��ت. ای��ن بخش نه تنها 
مسئول بسیاری از فعالیت های روزمره ما نیست، بلکه در آنها مشارکتی 

هم ندارد. بس��یاری از اعمال با وساطت یا توسط نیمکره ناهشیار ذهن 
و مغز تکوین می یابد. 

در واقع، ما غالبا بدون تأمل و مداقه ذهن هشیار در فعالیت های بسیار 
پیچی��ده ای درگیر می ش��ویم. برای مثال، ممکن اس��ت ما به رفتارهای 
هدفمن��د و پیچیده ای مانند پایکوبی، پرتاب ک��ردن یا گرفتن توپ، یا 
دوچرخه س��واری بپردازیم، بدون اینکه از تفکر، اس��تدالل، یا مساعدت 
زبان ش��ناختی ذهن هش��یار مدد بگیریم. این امکان وجود دارد که ما 
حتی اتومبیلی را کیلومترها در ترافیکی س��نگین یا در طول جاده های 
پرپی��چ و خم برانیم و حال آنکه طی این مدت ذهن هش��یار و افکار ما 
جای دیگری باش��د. در این ش��واهد، چنین به نظر می رس��د که آنچه 
رانندگ��ی م��ا را کنترل می کند، به طور مس��تقل از ذهن هش��یار عمل 
می کند. در موارد دیگر، چون پایکوبی، ممکن اس��ت در عمل تولید فکر 
و در عم��ل تولید حرکت ممانعت کند. یعنی، ممکن اس��ت س��کندری 
خوردن آنها شروع شود یا به طور ناموزونی حرکت کنند. بدیهی است که 
هنگام پایکوبی یا رانندگی، ما ناهشیار نیستیم، زیرا کامال از حرکات مان 

آگاهیم. 
همچنی��ن این امکان وجود دارد که ما ب��ه رفتارهای پیچیده دیگری 
بپردازیم که خود تخریب کننده، موهن یا نامناسب باشند و اینکه از قرار 
معلوم، از خارج از ذهن هش��یار نش��أت بگیرد. از این قرار، ممکن است 
ما س��ر کار، سخن نادرستی بگوییم، از لحن نادرستی استفاده کنیم، از 
انجام کار مهمی غفلت بورزیم، خش��مگین شویم، یا عشق چشم و عقل 
ما را کور کند. در هر صورت اگر رفتار ناش��ی از ماس��ت، چگونه امکان 
دارد که ندانیم چه چیزی بر ما مس��تولی ش��ده است؟ چه کسی یا چه 
چیز این اطالعات را مخفی نگاه می دارد؟ در واقع این نیمه هش��یار مغز 
اس��ت که نمی داند و در این رابطه، او تنها نیمی از حقیقت را می گوید. 
اگر ناحیه غیر هش��یار ذه��ن به مناطق زبان و گفتار دسترس��ی کامل 
داش��ت و می توانست سخن بگوید، محتمال ما را در اسرار کامال محفوظ 
خود س��هیم می کرد. اینکه چرا مش��تریان با وجود تمایل شدیدشان به 
محصول ش��ما ناگهان از خرید منصرف می ش��وند ی��ا اینکه چرا عده ای 
حاضرند برند تجاری فالن ش��رکت را به نش��انه عشق شدید به آن روی 
بدن خود خالکوبی کنند؟ یا اینکه به چه دلیل ما دس��ت به خرید های 
بی برنامه، مصرف بی رویه محصوالت و ... می زنیم همه از ناشناخته ترین 

بخش وجودی ما یعنی ذهن ناهشیار نشأت می گیرد. 
اگر کاس��ه س��ر فردی را برداریم و از باال به پایین نگاه کنیم، متوجه 
می ش��ویم که شیار پهنی به نام ش��یار بین دو نیمکره، مغز انسان را به 
دو نیمه تقس��یم کرده اس��ت. این دو نیمه، مغز راست و مغز چپ یا در 
واقع، نیمکره های مغزی را تش��کیل داده اند. به عبارت دیگر، نصف یک 
مغز، همان نیمکره اس��ت. اگر انگش��تان مان را در شیار بین دو نیمکره 
فروکنیم. در فاصله کمی با طناب پهنی متش��کل از رش��ته های عصبی 
برخورد می کنند که دو نیمه مغز را به یکدیگر متصل می کند. این دسته 

بزرگ رشته های عصبی، جسم پینه ای نامیده می شود. 
این رشته های عصبی جسم پینه ای را به مثال گذرگاهی شکل داده اند 
که بخشی از اطالعات با عبور از آن از نیمه ای از مغز به نیمه دیگر سفر 
کن��د. بدین ترتیب، دو نیمه مغز تا اندازه ای می توانند با یکدیگر مبادله 
اطالعاتی داش��ته باش��ند. راه دیگری که از آن مقدار بس��یار محدود از 
اطالعات می تواند مبادله شود مسیر ظریف متشکل از رشته های عصبی 
است که بافت رابط پیشین anterior commissur  نامیده می شد. 
کریدور روانی)psychic corridor(  دیگری وجود ندارد و هر مبادله 
اطالعاتی دیگری که به مقدار محدود بین دو نیمه مغز صورت می گیرد 
از طریق همان مسیرهای غیرمستقیم و مدارگونه ای است که در همان 
دس��تگاه قدیمی حاشیه ای و س��اقه مغز قرار دارد. گاهی، اطالعاتی که 
از یک نیمه مغز ما ارس��ال می ش��ود، نیمه دیگر، آن را درست مبادله و 
تفس��یر نمی کند. این انتقال اطالعات به ب��ازی تلفن که گاهی کودکان 
در مدرس��ه انجام می دهند بی شباهت نیس��ت. در این بازی جمله ای از 
دانش آموزی به دانش آموز دیگر درگوش��ی منتقل می شود و در جریان 
این انتقال جمله اصلی دگرگون می ش��ود. زمانی ک��ه پیام برای آخرین 
دانش آموز بازگو می ش��ود به علت دست به دس��ت شدن به کلی تغییر 
ش��کل داده با اص��ل مطلب کامال متفاوت اس��ت. گاهی همین وضعیت 
هنگام��ی اتفاق می افتد که اطالعات بای��د از نیمه ای به نیمه دیگر مغز 
ارسال ش��ود. گاهی این اطالعات در روند انتقال، گم شده، تغییر شکل 
می ده��د. عالوه بر این، از آنجا که دو نیمه مغز نحوه بیان یا زبان ش��ان 
متفاوت اس��ت )نیمه راس��ت( دارای زبانی عاطفی، دی��داری- فضایی، 

هندسی و بساوشی و )نیمه چپ( دارای بیانی زمانی - ترتیبی، تحلیلی 
و گویش��ی است و به واس��طه نیاز به تفسیر، احتمال اینکه پیام نادرست 

تفسیر شود بیشتر است. 
از آنجا که هر نیمه مغز با گونه های متفاوتی از اطالعات سروکار دارد 
ک��ه تنه��ا آنها را درک و تجزیه و تحلیل کرده به یاد می س��پارد، برخی 
اطالع��ات هرگز حتی از نیمه ای به نیمه دیگر انتقال نمی یابد. درس��ت 
همانند چشم که هرگز قادر به شنیدن و گوش که قادر به دیدن نیست 
و دو نیم��ه مخ نمی توانند اطالعاتی را که در زمینه آن تخصص ندارند، 
دریاف��ت کنند. برخ��ی گونه های اطالعات از یک نیم��ه مغز به دیگری 
منتقل نمی ش��وند، زیرا نیمه دیگر قادر نیس��ت آن اطالعات را درک و 
بازشناس��ی کند. تا آنجا که به هر یک از دو نیمه مربوط اس��ت، برخی 

اطالعات اصوال وجود خارجی ندارند. 
توانای��ی درک گفتار، در بیش��تر افراد، به نیمه چپ محدود اس��ت و 
حال آنکه اس��تعداد بازشناس��ی آواهای موسیقی محدود به نیمه راست 
است. مغز چپ نمی تواند به درستی آوا را درک کند و تا اندازه ای نسبت 
به موس��یقی ش��نوایی ندارد. مغز راست بیشتر جنبه های گفتار را درک 
نمی کند و تقریبا می توان گفت که واژه ها و جمالت را نمی شنود. حتی 
اگ��ر ش��ما واژه های تان را فریاد کنید یا صدای بلن��د آواز بخوانید، نیمه 
نامربوط مغز این صداها را به صورت سر و صدا و اصوات مغشوش خواهد 

شنید و اطالعات دریافتی را نادرست تعبیر خواهد کرد. 
از آنجا که یادها، برداش��ت ها و استعدادها به طور انحصاری در هر یک 
از دو نیم��ه مغز بازنمود دارند، ممکن اس��ت دو نیمه مغز درباره پاره ای 
اطالع��ات ظاهرا واحد به نتیجه گیری های متفاوت و متناقضی برس��ند 
و ب��ه همین دلیل مصرف کننده ممکن اس��ت در خری��د دچار تردید یا 
پشیمانی ش��ود، بی آنکه دلیل موجهی ارائه دهد. علت این است که هر 
یک از دو نیم��ه مغز مصرف کننده به جنبه های متفاوتی از آنچه تجربه 
می ش��ود توجه دارد. هنگامی که فردی به موسیقی گوش می کند، مغز 
چ��پ به وزن یعن��ی توالی های زمان��ی و واژه ها و مغز راس��ت به آوا و 
هیجانی که منتقل می ش��ود توجه دارد. همچنی��ن، هنگامی که فردی 
با دوس��تی، یا با یک فروش��نده صحبت می کند، مغز راست به چگونگی 
نح��وه بیان و مغز چ��پ تنها به آنچه گفته می ش��ود توجه دارد. به این 
ترتیب، ه��ر یک از دو نیمه پیام های متفاوت��ی را درک می کنند. مثال، 
ممکن است شوهری به همسرش بگوید که تا دیروقت کار خواهد کرد. 
نیمه چپ مغز همس��ر این مرد تنها این مطلب را می ش��نود که شوهر 
می خواه��د ت��ا دیروقت در محل کارش بمان��د و کار کند و این گفته را 
برمبنای ارزش ص��وری آن می پذیرد. ولی، نیمه راس��ت مغز این خانم، 
آوای صدای ش��وهرش را می ش��نود. به تغییرات بارز در چهره او و زبان 
بدنی او در هنگام صحبت توجه می کند و بر آن می ش��ود که ش��وهرش 
قصد سوئی در سر دارد که به کارش ربطی ندارد. چگونگی واکنش او به 
اینکه کدام نیمکره مغز غلبه دارد و نیز به تجربه گذشته او یا شوهرش 
و تأخیرهای دیرگاه ش��بانه او بس��تگی دارد. در هریک از دو صورت، او 

دچار کشمکش است. 
هنگامی که به س��خنرانی یک سیاس��تمدار گوش می دهیم. مغز چپ 
محتمال می ش��نود، پردازش می کند و ممکن اس��ت کلمات س��خنران، 
وعده های��ش و حقایق��ی که برای تأیی��د اظهاراتش ارائ��ه می دهد او را 
متقاعد کند. در مقابل، مغز راست ممکن است با تجزیه و تحلیل آهنگ 
صدا، زبان بدن و حالت های چهره متوجه ش��ود که سیاستمدار دروغگو 
و ریاکار اس��ت. ش��نونده ای که نمی تواند از تأثیرات مغز راست استفاده 
کند و در عوض، تنها به آثار س��اخته و پرداخته مغز چپ تکیه می کند 
محتمال تحمیق ش��ده، ممکن است احمقانه رأی بدهد. )البته، برعکس 
این جریان نیز پیش می آید(. گرچه ریاکاری سیاس��تمدار ممکن است 
آشکار نباشد، ولی این امکان وجود دارد که وعده هایش زنگ های اخطار 
را در مغز رأی دهنده به صدا درآورد. اگر سیاس��تمدار با سخن گفتن با 
قلب و عواطف رأی دهنده بتواند در نوس��ان مغز راس��ت رأی دهنده اثر 
بگذارد، در این صورت، خواه وعده هایش مس��خره باش��د یا نباشد، رأی 
این ش��نونده را اخذ می کند. چنین روندی در مذاکرات تجاری، ساختن 
تبلیغ��ات تجاری یا هر آنچه به منظور ایجاد گرایش های ذهنی و روانی 

در مصرف کنندگان به کار می رود نیز اتفاق می افتد. 
دو نیمه مغز نه تنها مس��ائل را یکسان درک نمی کنند، بلکه در پاسخ 
ب��ه این ادراک ها، یادها و خاط��رات متفاوتی را بیدار می کند. عواطف یا 
هیجان ها، احساسات بساوش��ی جای کلیدهای اتومبیل شخصی، آوای 
آوازی معین و حتی نمای چهره فالن آدم در بانک های اطالعاتی ما مغز 
راست ذخیره می شود. واژه ها، قرارهای مالقات، نام دندانپزشک شخص، 
عن��وان یک کتاب، مجموعه امث��ال و اقوال و فرمول های ریاضی در مغز 

چپ ذخیره می شود. 
هر یک از دو نیمه مغز، بر پایه شیوه متفاوت درک از یک رویداد واحد و 
خاطرات متفاوتی که در آن نیمکره بیدار می شود، ممکن است در آن هنگام 
به نحوه متفاوتی عمل کند. نیمه ای بکوشد که به چیزی معتقد و به گونه ای 
عمل کند، نیمه ای دیگر بکوشد که به چیزی کامال متفاوت معتقد شود یا 
به نوعی دیگر عمل کند. در چنین شرایطی، این امکان وجود دارد که فرد 
کشمکش احساس کند، سردرگم و ظنین شود، یا حتی در اثر تردید فلج 
شود، زیرا برخی اطالعات همیشه نمی توانند بین دو نیمکره تقسیم شوند و 
یا از یک نیمکره به نیمکره دیگر انتقال یابند. با همه اینها، این امکان وجود 
دارد که نمیه های مغز هماهنگ عمل کنند، مصال شما با زنگ تلفن گوشی 
را برمی دارید و بی درنگ از کیفیت صدا در می یابید که گوینده دندانپزشک 
شماست. مغز راست، نامش و مغز چپ، صورتش، مغز راست، اینکه در چه 
س��اعتی فردا با او قرار دارید و مغز چپ، موس��یقی وحشتناکی که در اتاق 
انتظار مطب پخش می شود، مغز راست، اینکه هزینه چقدر می شود و مغز 
چب، اینکه تا چه اندازه مایل نیس��تید که به کلینیک او بروید، مغز راست 

همه اینها را با هم با خاطر می آورد. 
در برخی از موارد، خاطراتی در ذهن برانگیخته می شوند که از لحاظ 
عاطفی بسیار تکانشی هستند. با وجود این، از آنجا که دو نیمه از لحاظ 
س��ازمانی متفاوتند، ای��ن امکان وجود دارد که خاط��ره و همه عواطف 

همراه آن در نیمکره راست محصور بماند. 
در آخ��ر: این نکته مهم اس��ت ک��ه بدانیم برای تحلی��ل رفتار خرید 
مصرف کننده باید به درک درس��تی از تجربه های پیشین خرید او دست 
یابیم، ش��اید ای��ن مهم ترین بخ��ش کار ما به عن��وان صاحبان صنایع، 
فروش��ندگان، بازاریابان، تبلیغاتچی ها و مدیران س��طوح مختلف باشد، 
اینکه بدانیم پش��ت پرده ناهشیار ذهن مصرف کنندگان مان چه اتفاقاتی 

رخ داده است. 
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راهبردی هست که برندهایی مانند آی بی ام و استارباکس سال هاست 
از آن ب��رای تقوی��ت دس��تاوردهای بازاریاب��ی و درآمد خود اس��تفاده 

می کنند؛ راهبرد فعال سازی کارکنان. 
با مهار پتانسیل افرادی که برند شما را حتی از وفادارترین مشتریان تان 
هم بهتر می شناس��ند، می توانید به منبعی غنی از هواداری برند و قوای 

تازه دست یافته و به طور همزمان تعهد کارکنان را نیز باال ببرید. 
کارکنان متعهد برای موفقیت سازمان شما اشتیاق فراوانی دارند. آنها 
با پیام و چشم انداز شما هم سو هستند و چیزی بسیار مهم تر از بهره وری 

باال به شما ارزانی می کنند. 
رفتار مثبت کارکنان می تواند در مش��تریان شما نیز تعهد ایجاد کند. 
این طور به مس��ئله نگاه کنید که حدود ۶۸درصد از مشتریان به عنوان 
واکنش مس��تقیم به طرز برخ��ورد ضعیف کارکنان، ی��ک برند را کنار 

می گذارند. 
میزان درک باالی مشتری از برند- یعنی حدود ۷۰درصد- ارتباطی با 
نبوغ در راهبرد بازاریابی ویدئویی یا کیفیت محصوالت شما ندارد، بلکه 
به تعامل با نمایندگان خدمات مش��تری، رفتار کارکنان در رویدادهای 
حضوری، پاس��خ ب��ه ایمیل ه��ا و گفت وگوهای آنالی��ن و محتوایی که 

کارکنان درباره برندتان به اشتراک می گذارند بستگی دارد. 
به اشتراک گذاشتن محتوای شرکت توسط کارکنان تان کاری نیست 
ک��ه بدون انگیزه انجام ش��دنی باش��د، تنها حدود ۳درص��د از کارکنان 
محتوای مرتبط با ش��رکت را به اش��تراک می گذارند، اما با همین تعداد 

هم با افزایش مطلوبی در تعهد مشتری مواجه خواهید شد. 
این تأثیر مثبت تصاعدی است. وقتی بتوانید ۶درصد از کارکنان خود 
را به اش��تراک محتوا ترغیب کنید، تعهد مش��تری تا ۶۰درصد افزایش 
می یاب��د. با برخ��ورداری از ۱۰درص��د کارمند فعال، پتانس��یل افزایش 

۱۰۰درصدی در انتظارتان خواهد بود. 
ح��رف آخر اینکه تجربه ای که مش��تری از کارکنان ش��ما به دس��ت 
م��ی آورد بیش از ه��ر چیز دیگری تعیین کننده تأثیرگذاری برند ش��ما 

خواهد بود. 
از س��وی دیگر، وقت��ی در فعال س��ازی کارکنان خود ن��اکام بمانید، 
س��ازمان خود را متحمل شکست مالی سنگینی خواهید کرد. کارکنان 
غیرمتعهد ساالنه بین ۴۵۰ تا ۵۵۰ دالر برای کسب وکارها هزینه دارند. 

پس چطور می توانید کارکنان خود را به فعالیت وادار کنید؟ 
کلی��د ح��ل این معم��ا در پی  بردن ب��ه معنای حقیقی فعال س��ازی 
کارکنان اس��ت. راهنمایی: فعال س��ازی کارکنان چیزی فراتر از تشویق 

کردن آنهاست. 
وقتی به نمونه هایی از برنامه های عالی هواداری کارکنان که تا به حال 
اجرا شده اند نگاهی بیندازید، خواهید دید که این برنامه ها چیزی بیش 
از چند تلنگر س��اده در فرآیندهای سازمانی و ارتباطات داخلی هستند. 
این برنامه ها در حکم یک تغییر و دگرگونی هس��تند. تغییرش��کلی که 
نیاز به زمان طوالنی و تالش آگاهانه دارد، اما با کمک ابزارها، توصیه ها 
و راهبردهای اندکی که در فعال س��ازی متخصصان داخلی تان به ش��ما 

کمک می کنند قادر به تحقق کامل آن خواهید بود. 
خوب پس بیایید شروع کنیم! 

فعال سازی کارکنان شامل چه اقداماتی است؟ 
فعال س��ازی کارکنان به طور کامل در مورد انگیزه بخش��ی به کارکنان 
برای به اشتراک گذاشتن محتوا در شبکه های اجتماعی شان است. همه 
می دانیم که بازاریابی دهان به دهان یکی از مؤثرترین ش��یوه های جذب 

مخاطب و افزایش فروش است. 
فعال سازی کارکنان یک قدم فراتر از این می گذارد و از کارکنان برای 
وس��عت بخشیدن به دستاوردهای برندتان بهره می گیرد. این کار چقدر 
تف��اوت ایجاد می کن��د؟ به طور بالقوه می تواند دارای اثر لرزه ای باش��د، 
چراکه در کسب وکارهای معمول، گستره شبکه های اجتماعی کارکنان 

۱۰برابر گستره دنبال کنندگان اجتماعی خود شرکت است. 
 »اگر  بتوانید تمام شرکت خود را به فعالیت درآورید تا نقش سفیران 
برندت��ان را ایفا کنند، تأثی��ر فروش از طریق رس��انه های اجتماعی در 

سراسر جهان احساس خواهد شد«.
کوکا سکستون، مدیر سابق بازاریابی اجتماعی لینکدین و 

هوت سوییت
توانایی فعال سازی کارکنان نس��بت به رسانه های اجتماعی وسیع تر، 

فواید بیشتری را نصیب برندتان می کند. خیلی بیشتر. 
 س��ازمان ش��ما تأثیر مثبت چش��مگیری را تجربه خواه��د کرد زیرا 
در عی��ن حال که ت��الش می کنید کارکنان خ��ود را از طریق آموزش، 
حمایت، مربیگ��ری و تجهیز فعال کنید، کار آنها را با هدف و مأموریت 
کسب وکارتان هم سو می س��ازید، در واقع به شغل شان معنای بیشتری 

می بخشید. 
این فقط یک ایده آل نیس��ت. هدف همان چیزی است آدمی هر روز 
صبح به خاطرش از خواب برمی خیزد و مشتاقانه سر کار می رود و همان 
چیزی است که شرکت های سودآور سالهاست تمرکز خود را بر روی آن 

گذاشته اند، مانند »شرکت هواپیمایی جنوب غربی«.
این ش��رکت تمرکز خود را هم بر روی فرهنگ ش��رکت و هم بر روی 
خدمات مش��تری گذاشته و بر به رس��میت شناختن مداوم کارکنان در 
وب س��ایت و مجله برند خود تأکید می کند و دارای مجموعه  ویدئوهایی 
اس��ت که در آنها مشتریان واقعی که تجربه خوبی با این برند داشته اند 

نظرات خود را به اشتراک می گذارند. 
در قدم های بعدی، کارکنان فعال منافع زیادی کس��ب می کنند. آنها 
با به اشتراک گذاش��تن بینش، تخصص و چشم انداز خود برند شخصی 
خود را می سازند که می تواند در درازمدت از حرفه شان پشتیبانی کند. 
 »اگر به برند ش��دن اف��راد خود کمک کنید، آنها نیز به برند ش��دن 

شرکت شما کمک خواهند کرد«. 
جنیفر جونز نیوبیل، شرکت ِدل 
۸۶ درص��د از کس��انی که جزئ��ی از برنامه هواداری از طریق رس��انه 
اجتماعی برای ش��غل خود بوده اند اذعان داش��ته اند که این برنامه تأثیر 

مثبتی بر حرفه شان داشته است. 
ش��ما کارکنانی خواهید داشت که هم متعهد و باانگیزه هستند و هم 
از تجربه خود در قالب یک هوادار کارمند سود می برند. هر چه بیشتر از 
طریق به اشتراک گذاری محتوا و هواداری برند در شرکت سرمایه گذاری 
کنند، دس��تاوردهای حرفه ای بیشتری کسب می کنند. این رابطه برد-

برد به نفع همه است. 

در زی��ر تنها چند م��ورد از امتی��ازات فراوانی را می بینید که س��ایر 
ش��رکت ها به س��بب رویکرد جدی خود به فعال س��ازی کارکنان کسب 

کرده اند: 
- خوش نامی بیش��تر: افزایش هواداری برند از سوی کارکنان می تواند 

مطلوبیت وجهه عمومی را ۴۳درصد افزایش دهد. 
- ج��ذب آس��ان تر اس��تعدادهای برتر: کارکنان س��ه برابر بیش��تر از 
مدیرعام��ل س��ازمان تان مورد اعتماد مش��تریان بالقوه ق��رار می گیرد. 
هنگامی که آنها به عنوان نمایندگان برند در رسانه های اجتماعی حضور 

دارند، جذب افراد واجدشرایط بسیار ساده تر است. 
- حف��ظ و نگهداش��ت بیش��تر کارکنان. ش��رکت هایی ک��ه از تعهد 
اجتماعی فعالی برخوردارند ۲۰درصد بیش��تر از س��ایرین قادر به حفظ 

کارکنان خود هستند. 
- داس��تان گویی بهت��ر برند. به محت��وای اصیل تری نی��از دارید؟ آن 
را از اف��رادی دریافت کنید که در قلب کس��ب وکارتان هس��تند، از آنها 
بخواهید صدای خود را به اش��تراک بگذارند. »نِیل گان«، مشاور راهبرد 
دیجیتالی صندوق حیات وحش جهانی در انگلستان می گوید: »به لحاظ 
نظری، افرادی که داس��تانی برای تعریف کردن دارند از اهمیت ویژه ای 
برخوردارند. اگر واقعاً قصد دارید حضور خوبی در رس��انه های اجتماعی 
داش��ته باش��ید، باید با افرادی که داس��تانی برای تعریف دارند ارتباط 

برقرار کنید.«
-افزای��ش ج��ذب مش��تری. پژوهش  ه��ا نش��ان می دهن��د ک��ه به 
اش��تراک گذاری محتوا توسط کارکنان در لینکداین جذب مشتری را تا 

۵۸درصد افزایش می دهد. 
برندهایی که از برنامه های هواداری کارکنان بهره می برند

ب��ه این چند نمونه از برندهایی که ایجاد تعهد در کارکنان خود را در 
اولویت قرار داده اند نگاهی بیندازید. 

ِدل )Dell(: دل در زمینه فعال سازی کارکنان در رسانه های اجتماعی 
سرآمد است. کاری که این شرکت انجام داده برقراری یک برنامه پویای 
آموزش��ی، حمایتی و تس��هیل گری به منظور کمک به کارکنان فروش 

برای فعالیت در رس��انه های اجتماعی و تضمین تأثیر حداکثری کاربرد 
رسانه های اجتماعی است. 

دانشگاه رسانه های اجتماعی شرکت دل دارای ۱۶۰۰۰ کارمند در ۴۶ 
کشور مختلف است. عملکرد این شرکت به این صورت است: 

- کارکنانی که می خواهند بخش��ی از برنامه باش��ند تحت تعلیم قرار 
می گیرند. 

 - س��پس ش��رکت به کارکنان حس��اب های کاربری با ن��ام برند خود
)@dell( ارائه می دهد. 

- یک سیس��تم نظارتی در کار اس��ت تا به هدای��ت فرآیند، تصدیق 
ایده ه��ا و به طور کلی به تس��هیل تولید محتوای ارزش��مندتر در حوزه 

بازاریابی و جذب نیرو بپردازد. 
- این ش��رکت از یک تیم کارشناس��ی برای پایش و پاسخ به مسائل 
مربوط به خدمات مشتری و مکالماتی از جنس برند خود در رسانه های 

اجتماعی نیز برخوردار است. 
این رویکرد بس��یار س��اختارمند هم برای کارکنان و هم برای شرکت 

دل پیروزی بزرگی بوده است. 
کارکن��ان فروش��ی ک��ه از رس��انه های اجتماعی اس��تفاده می کنند 
۲۳درصد عملکرد بهتری نس��بت به فروش��ندگان غایب در رسانه های 
اجتماعی دارند. در ش��رکت دل تعهد مشتری بسیار بیشتر بود، چراکه 
محتوای پست شده توسط کارکنان در رسانه های اجتماعی هشت برابر 
بیش��تر از محتوای منتشر شده توس��ط برند جذاب و درگیرکننده بوده 
است. سود این شرکت نیز بیش از ۱۴میلیون دالر افزایش یافته است. 
ادوبی )Adobe(:  »برنامه تغییر اجتماعی« ش��رکت ادوبی نیز یکی 
دیگر از رویکردهای تفکر رو به جلو به مس��ئله هواداری کارکنان از برند 
اس��ت. این برنامه برای آنک��ه به کارکنان کمک کند ه��واداران بهتری 
برای این برند باش��د، دست به آموزش و ارائه روش های ایده آل می زند. 
عالوه براین، کارکنان می توانند با تمرین در تجربه های شبیه سازی شده، 

مهارت های سفیر بودن خود را بسنجند. 
الرن فرایدم��ن، سرپرس��ت توانمندس��ازی جهانی کس��ب وکارهای 
اجتماعی ش��رکت ادوب��ی درباره هواداری کارکنان خ��ود می گوید: »ما 
ب��اور داریم که مردم ب��ه هم اعتماد دارند و از هم خرید می کنند. وجود 
چنی��ن روابطی در بین آدم ها موجب��ات موفقیت همه جانبه ما را فراهم 
می آورن��د«. او ب��ا ذکر اینکه »نمی خواهیم ارتش��ی از روبات های ادوبی 
بس��ازیم!« به این نکته اش��اره می کند برنامه این ش��رکت بدین صورت 
اس��ت که با ارائه فرصت ه��ای کافی به کارکنان برای اینکه خودش��ان 

باشند به توانمندسازی و تشویق آنها می پردازند. 
ادوبی کارکنان خود را تشویق می کند در پلتفرم های مختلفی فعالیت 

کنند: 
Adobe Life به اشتراک گذاری مطلب در وبالگ -

- مش��ارکت در رقابت های به اشتراک گذاری در رسانه های اجتماعی 
که بهترین سفیران هفته را انتخاب می کنند. 

- ادوبی به دنبال افراد س��خنگوی ایده آل برای به اش��تراک گذاشتن 
مطالب در لینکداین و گلس دور )Glassdoor( است. 

- کارکنانی که حقیقتاً از سایرین متمایز باشند به رویدادهای ویژه ای 
مانند کنفرانس MAX ادوبی دعوت می شوند. 

 ای��ن راهبرد ادوبی نتیجه بخش اس��ت، چرا که بیش از یک س��وم از 
کارکنان ادوبی به رسانه های اجتماعی گرایش یافته اند. ادوبی به داشتن 
بیشترین تعداد کارکنان در رسانه های اجتماعی در تمام صنعت فناوری 

معروف است. 
اس��تارباکس )Starbucks(: اس��تارباکس با رهبری هاوارد ش��ولتز 
همیشه رویاپرداز یکی دیگر از شرکت هایی است که سالهاست در حال 
ترغیب هواداری برند از سوی کارکنان است. این امر فقط به برخورداری 
از کارکنان فعال در رسانه های اجتماعی و باالرفتن اعتماد به برند منجر 
نش��ده است، بلکه جرقه ایده جمعیت هواداران برند مشتری-محور این 
ش��رکت را نیز زده اس��ت. اس��تارباکس در ترغیب تولید محتوا از سوی 

کاربران بی رقیب است. 
استارباکس کارکنان را تشویق می کند رویدادها و داستان های جدید 
برند را در صفحات اجتماعی خود به اش��تراک بگذارند. همچنین از تیم 
داخلی خود برای کس��ب بازخورد قب��ل از رونمایی از محصوالت جدید 
بهره می برد. این کار برای برندهایی که به طور مس��تقیم با مصرف کننده 
در ارتباط هس��تند )B2C( و می خواهند ایده های جدیدش��ان را پیش 
از معرفی علنی روی »مصرف کننده« امتحان کنند ش��یوه ای فوق العاده 

است. 
 »]کارکنان[ س��فیران راس��تین برند م��ا، تاجران حقیق��ی عالقه و 
واس��طه های اولیه به شوق آوردن مشتریان هس��تند. ]آنها[ تجربه تک 
تک مش��تریان را ارتق��ا می دهند- کاری که به ن��درت می توانید با یک 

بیلبورد یا آگهی تلویزیونی ۳۰ ثانیه ای انجام دهید«.
هاوارد شولتز

7 توصیه برای فعال سازی کارکنان 
کارکن��ان معتمدتری��ن، اجتماعی تری��ن و احتماالً یک��ی از بهترین 
داس��تان پردازان برند ش��ما هس��تند. در اینجا ن��کات و راهبردهایی را 
می بینید که می توانی��د از آنها برای ترغیب کارکنان برای اینکه صدای 

برندتان باشند استفاده کنید. 
1- کار را در مقیاس کوچک و با ستاره های اجتماعی که از قبل 

داشته اید شروع کنید
الرس اش��میت، مشاور برجسته هش��دار می دهد که آغاز فعال سازی 
کارکنان از بخش منابع انسانی یا سطوح مدیریتی باالتر می تواند نتیجه 

معکوسی داشته باشد. 
اش��میت معتقد اس��ت: »کارکنان ممکن اس��ت از اینکه از سوی تیم 
منابع انس��انی یا رهبری برای فعالیت تحت فشار قرار بگیرند خوششان 
نیاید، اما اگر مشارکت همتایان خود را ببینند، بیشتر متقاعد به پیروی 
از س��ایرین می شوند و ابتکارات ش��ما می توانند به طور طبیعی و واقعی 

رشد کنند.«
کارکنان��ی که از پیش در رس��انه های اجتماعی هوادار ش��ما بوده اند 
شناس��ایی کنید و کار را در مقیاس کوچک با آنها شروع کنید. وقتی به 
آنها آموزش می دهید تا از پروفایل های خود در رس��انه های اجتماعی یا 
پروفایل ه��ای اختصاصی که برای برند ایجاد کرده اند اس��تفاده کنند، از 
آنها رهبرانی داخلی می س��ازید که می توانید بعدها از آنها در برنامه های 

بزرگ تر استفاده کنید. 
2- روی برندسازی شخصی تمرکز کنید

بهترین راه برای ترغیب هواداری برند در سازمان تان وعده پاداش های 
مالی یا مادی نیس��ت، بلکه انگیزه های ش��خصی هستند که در این راه 

حائز اهمیت هستند. 
کارکنان، خصوصاً در برندهای کس��ب وکار به کسب وکار )B۲B(، این 
فرص��ت را دارند که با تولید محتوای موثق یا تفکربرانگیز در لینکداین، 
انتش��ار ویدئوهای آموزشی در یوتیوب یا به اشتراک گذاشتن محتوا در 
توئیت��ر و فیس بوک تخصص خود را به اش��تراک گذاش��ته و خود را به 

عنوان متخصص در حوزه کاری خود معرفی و تثبیت کنند. 
فعال س��ازی کارکن��ان یعنی ب��ه این توانای��ی را به آنه��ا بدهیم که 
حرفه ای ترین عملکرد خود را نش��ان دهند. این کار، به نوبه خود به نفع 
برندتان نیز خواهد بود چرا که آنها نمایندگان اجتماعی س��ازمان ش��ما 
هستند. همچنین، با این کار عالقه ای حقیقی در کارکنان ایجاد می شود 

تا تمام توان خود را صرف سازمانی کنند که در آن کار می کنند. 
اگر به هواداری برند به چشم یک امر سودمند هم برای شرکت و هم 
برای کارکنان بنگرید به عالقه  و جاذبه ای پایدار دست خواهید یافت. 

3- به کارکنان خود ماهیگیری یاد بدهید
در ش��روع کار یک سیس��تم حمایتی برای خود داش��ته باشید. الزم 

نیس��ت مانند دل یا ادوبی کار را با آکادمی آموزِش کار در رس��انه های 
اجتماعی آغاز کنید، اما دس��ت کم نکات و دس��تورالعمل ها و روش های 
ایده آل معینی داش��ته باش��ید و متخصصان اجتماعی س��ازمان خود را 
شناس��ایی کنید تا افراد برای طرح س��ؤاالت یا راهنمایی گرفتن به آنها 

مراجعه کنند. این کار پایه یک برنامه موفق را محکم می سازد. 
یکی از راهبردهای مؤثر، تولید محتوای آموزشی منظم است. وبینارها، 
مجموعه ویدئوهای آموزش��ی که ش��امل نکات زیادی درباره رسانه های 
اجتماعی هستند، کالس های آموزشی یا جلسات کوتاه هفتگی یا ماهانه 
همگی روش هایی هس��تند که می توانید به کار بگیرید تا مطمئن شوید 
کارکنان ت��ان از موضوعات قابل قب��ول برای اش��تراک گذاری و بهترین 
راه های به اش��تراک گذاری موفق تخصص خود در رسانه های اجتماعی 

گوناگون آگاهی دارند. 
4- اشتراک گذاری در رسانه های اجتماعی را برای استفاده از 

محتوای گردآوری شده آسان کنید
کارکنان ش��ما وقتی فعال تر هس��تند که خودتان این کار را برایشان 
آس��ان  کنی��د. به عنوان بخش��ی از برنام��ه فعال س��ازی کارکنان خود، 
می توانی��د به طور منظم محتوای موردنظرتان را از منابع دیگر گردآوری 
کنی��د؛ می توانید مطالب وبالگ های مرتبط، ویدئوها، اخبار حوزه کاری 
خ��ود و مطالعات موردی را در آن بگنجانید. س��پس ه��واداران خود را 
تش��ویق کنید مطالب را طوری ویرایش کنند که بازتاب صدای شخصی 

خودشان باشند. 
5- با برگزاری مسابقات انگیزه ایجاد کنید

انگی��زه به تنهایی نمی تواند به پایداری برنامه هواداری کارکنان ش��ما 
کم��ک کند، اما قطعاً می تواند افراد را عالقه مند و مش��تاق نگه دارد. به 
فکر مس��ابقات یا جوایز هفتگی باشید. هدف از این نوع انگیزه بخشی ها 
بیش��تر متعهد نگه داشتن کارکنان است تا خوِد پاداش، پس سعی کنید 

این مسابقات بیشتر جنبه شادی و سرگرمی داشته باشند. 
6- از فناوری کمک بگیرید

بله، برای فعال س��ازی کارکنان اپلیکیش��ن وج��ود دارد. درحقیقت، 
چندی��ن اپلیکیش��ن وجود دارد ک��ه تع��داد فراوان��ی از الگوریتم های 
یادگیری ماش��ینی و پلتفرم های الهام گرفته از هوش مصنوعی را شامل 
می شوند. از این ابزارها برای انگیزه بخشیدن هر چه مؤثرتر به کارکنان 

بهره بگیرید. 
- Elevate  یکی از اجزای لینکداین اس��ت که می توانید از آن برای 
به اشتارک گذاشتن محتوای گردآوری شده در مقیاس مناسب استفاده 
کنید. این یک ویژگی پیش فرض است که استفاده از آن را بسیار ساده 

کرده است. 
- EveryoneSocial  یک پلتفرم هواداری کارکنان است که توسط 
دل و ادوبی مورد اس��تفاده قرار می گیرد و به اش��تراک گذاری محتوا در 

شبکه های اجتماعی را برای کارکنان بسیار ساده کرده است. 
DynamicSignal  یک��ی دیگ��ر از ابزارهای س��ودمند   -
به اش��تراک گذاری محتوا برای کارکنان اس��ت که تجزیه و تحلیل ارائه 
می دهد . این پلتفرم توانایی ارسال اعالن های زمان-واقعی و دعوت های 
شخصی سازی ش��ده را دارد. همچنین توس��ط این پلتف��رم می توانید به 
طراح��ی آزمون، نظرس��نجی و محت��وای تعاملی برای حف��ظ تعهد در 

کارکنان خود بپردازید. 
- Influitive  ی��ک پلتفرم هواداری اس��ت که ش��رکت هایی نظیر 
کوئیک بی��س )Quickbase( و مونگودی ب��ی )MongoDB(  از آن 
اس��تفاده می کنند. بخش AdvocateHub در ای��ن پلتفرم هواداران 
را تش��ویق می کند محتوا، نقد و بررس��ی و توصیه نامه های مخالف را در 

شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند. 
- DrumUp ب��ه ش��ما این امکان را می دهد تا به تهیه پس��ت های 
سفارش��ی و محتوای گردآوری شده بپردازید. این پلتفرم متشکل از یک 
سیستم نقطه ای برای شناسایی ستاره های اجتماعی و تحلیل هایی برای 
ردگیری فعالیت هاس��ت. DrumUp  از یادگیری ماشینی و پردازش 
زبان طبیعی استفاده می کند، این یعنی با استفاده از آن شاهد محتوایی 

بسیار مرتبط طی عملیات گردآوری محتوا خواهید بود. 
- ع��الوه بر این موارد، در پلتفرم های اجتماعی مانند هوت س��وئیتس 
از    )Bambou( بامب��و  و   )Hootsuite’s Amplify( امپلیف��ای 

اسپروت سوشال )Sprout Social( نیز راه حل هایی وجود دارد. 
7- از هواداران عاقالنه استفاده کنید

هر چقدر ه��م که پروفایل  کارکنان در رس��انه های اجتماعی مفید و 
پرثمر باش��ند، باز هم الزم اس��ت مراقب می��زان بهره گیری از هواداری 
کارکنان خود باش��ید. این مراقبت دو علت دارد؛ اول اینکه نباید کاری 
کنی��د که هواداران تان احس��اس کنند برای صرف زم��ان زیاد برای به 
اشتراک گذاری محتوا در رسانه های اجتماعی تحت فشار قرار گرفته اند. 
این کار برای آنها باید کاری س��اده و آسان بوده و برایشان حکم وظیفه 
نداشته باشد. در غیر این صورت، افراد کمتری به برنامه داوطلبانه شما 

عالقه مند خواهند شد. 
عل��ت دوم و مهم تر این اس��ت که ب��ه اش��تراک گذارِی بیش از حد 
از ارزش و اصال��ت محت��وای کارکن��ان می کاه��د. راز قدرتمن��دی و 
تأثیرگذاری اش��تراک گذاری محتوا توس��ط کارکنان در این است که 
اش��تراک گذاری توس��ط یک فرد ص��ورت می گیرد نه ی��ک برند. اگر 
ش��بکه های اجتماعی کارکنان شما با پس��ت های فراوان اشباع  شود، 
مردم کم کم محتوای آنها را نادیده می گیرند و به نظرشان این پست ها 
بیشتر حاوی محتوای بازاریابی برای برند هستند تا دیدگاه های اصیل 

خود کارکنان. 
فعال س��ازی کارکنان اعتماد و تعهد بس��یار باالی��ی را نصیب حضور 
آن الین و حس��ن شهرت برند ش��ما می کند. مش��تریان بالقوه ای که از 
طریق به اشتراک گذاری محتوا توسط کارکنان در رسانه های اجتماعی 
جذب می ش��وند، هفت برابر بیش��تر از سایر مش��تریان بالقوه تبدیل به 
مش��تری واقعی می شوند. استفاده از رس��انه های اجتماعی می تواند در 
جذب نیروهای حرفه ای برای موفقیت بیش��تر کس��ب وکارتان در آینده 

به شما کمک کند. 
از س��وی دیگ��ر، نادیده گرفتن قابلیت ه��ای کارکن��ان می تواند یک 
اش��تباه ویرانگر باش��د. با این کار نه تنها شانس کسب مشتریان بالقوه و 
فروش بیش��تر و لذت بردن از افزایش حسن شهرت برندتان را از دست 
می دهی��د، بلکه فرصت کمک کردن به کارکنان برای رش��د حرفه ای و 
 تجربه حس ارزش��مند بودن و تعلق به ش��رکتی ک��ه در هفته بیش از
۴۰ س��اعت ب��رای آن کار می کنند را از دس��ت می دهی��د و این هزینه 

سنگینی برایتان خواهد داشت. 
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چطور کارکنان را فعال کرده و قدرت متخصصان داخلی را مهار کنیم؟ 
به قلم مایکل بِِرنر
مترجم: نسیم حسینی 
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آیا تاکنون به این فکر کرده اید که کارمند بهتری باشید؟ 
اگرچه این موضوع از اهمیت بس��یار باالیی برخوردار است 
با این حال جالب اس��ت بدانی��د که تنها افراد اندکی وجود 
دارند که برای این موضوع برنامه  ای داش��ته باش��ند. با این 
حال ب��ا توجه به اینکه هم��ه افراد خواهان این هس��تند، 
بدون ش��ک از جمله موان��ع آنها عدم آش��نایی با روش ها 
و راهکاره��ای موجود اس��ت. به همین خاط��ر در ادامه به 
بررس��ی ۱۰ اقدامی که می تواند ش��ما را به کارمند بهتری 

تبدیل کند خواهیم پرداخت. 
1- مهارت های خود را تقویت کنید 

هیچ پیشرفتی برای شما حاصل نخواهد شد تا زمانی که 
در تالش برای ارتقای مهارت های خود نباشید. این بسیار 
مهم اس��ت و برخی از افراد رس��یدن به یک پس��ت را به 
معن��ای پایان کار دانس��ته و دیگر ضرورت��ی برای بهبود 
خود احس��اس نمی کنند. این در حالی اس��ت که جهان با 
سرعتی ش��گفت آور در حال پیشرفت اس��ت و تحت این 
شرایط در صورتی که خود را با آن همگان نسازید، بازنده 
خواهید بود. بدون ش��ک شرکت ها هیچ گاه افرادی را که 
در یک وضعیت ثاب��ت قرار دارند جدی نخواهند گرفت و 
ای��ن موضوع در بهترین حالت تنها به حفظ جایگاه ش��ما 
خواهد انجامید. برای جلوگیری از این اتفاق الزم اس��ت تا 
برنامه ریزی دقیق آموزشی برای خود داشته باشید. در این 
رابطه توجه داشته باشید که تنها به مهارت  هایی بپردازید 
که مرتبط با کار شماست. در غیر این صورت ممکن است 
زمان و پول ش��ما صرف چیزی ش��ود که سودمندی الزم 

را نخواهد داشت. 

2- میزان وفاداری و اهمیت خود را به اثبات برسانید
نتایج تحقیقات در رابطه با مالک های مهم برای مدیران، 
وفاداری از جمله معیارهای بس��یار مهم تلقی ش��ده است. 
در واقع اینکه مدیریت با اطمینان نس��بت به کارمند خود 
صحبت کند، از جمله مواردی اس��ت ک��ه کامال با عملکرد 
خ��ود ف��رد در ارتباط اس��ت. ب��ه همین دلیل الزم اس��ت 
تفاوت ها و مزیت های خود را به نمایش گذاشته و از آن در 
راستای بهبود اوضاع و جایگاه شرکت استفاده کنید. توجه 
داش��ته باشید که بسیاری از مدیران و افرادی که از جایگاه 
مهمی در ش��رکت برخوردار است، در ابتدا کارمندی ساده 
بوده ان��د که قابلیت های خود را به کار گرفته و با این اقدام 

نگاه ها را به سمت خود جلب کرده اند. 
3- دایره ارتباطات خود را گسترش دهید 

امروزه هیچ انس��انی نمی تواند به تنهایی تمامی کارها را 
انجام دهد. به همین دلیل بس��یار مهم اس��ت تا ارتباطات 
خوبی با س��ایرین داش��ته باش��ید و این امر نه  تنها شما را 
در محی��ط کاری بهتری قرار خواهد داد، بلکه امکان انجام 
کارهای بیشتر و تجربه های جدید تر را فراهم خواهد آورد. 
نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است 
که نبای��د خود را محدود به اقدام��ات مدیریت کنید و در 
راس��تای پیشرفت الزم اس��ت همواره خودتان اقداماتی را 
صورت دهید. توجه داش��ته باشید که دایره ارتباطات شما 
الزم است مرزهای مشخصی داشته باشد تا تمامی افراد در 

یک جایگاه و اهمیت قرار نگیرند. 
4- چشم انداز خاص خود را داشته باشید 

در بس��یاری از موارد مشاهده ش��ده است که افراد اقدام به 
انجام برنامه فرد دیگری می کنند. اگرچه توجه به اقدامات سایر 
افراد امری س��ودمند است، با این حال توجه داشته باشید که 
این موضوع تنها زمانی مفید خواهد بود که صرفا در راس��تای 

الگوبرداری و ایجاد چارچوب فکری باشد. در غیر این صورت 
نتایج الزم را به همراه نخواهد داش��ت. علت آن هم این است 
که ه��ر برنامه ای با توجه به ویژگی ها و ش��رایط افراد بوده و 
باعث می ش��ود کپی برداری کاری بیهوده محس��وب شود. به 
همین دلیل الزم است چشم انداز خاص خود را تعیین کرده و 

اقدامات خود را براساس آن شکل دهید. 
5- مدیریت زمان بهتری داشته باشید 

بس��یاری از پیش��رفت های فردی زمانی حاصل می شود 
که افراد توجه بیش��تری به زمان خود می کنند. درواقع هر 
فرد در طول ش��بانه روز ۲۴ س��اعت وقت دارد، با این حال 
اینکه چگونه از آن استفاده شود، از جمله مواردی است که 
باعث می ش��ود نسبت به س��ایرین از جایگاه بهتر یا بدتری 
برخوردار باش��ید. خوش��بختانه امروزه مقاالت متعددی در 
زمینه مدیریت زمان منتش��ر ش��ده اس��ت که مطالعه آن 

می تواند شما را در این رابطه کمک کند. 
6- توقعات خود را به واقعیت نزدیک کنید 

بیش از حد آرمانی بودن از جمله مواردی است که شما را 
در مسیر پسرفت قرار خواهد داد. اگرچه این موضوع کمی 
عجیب به نظر می رس��د با این حال واقعیت این اس��ت که 
تعیین اهداف اشتباه و بیش از حد جسورانه، باعث می شود 
تا س��رعت رشد و ترقی ش��ما با کندی شدید مواجه شود. 
تحت این ش��رایط بس��یاری از افراد با ناامیدی و از دس��ت 
دادن انگیزه اولیه خود مواجه می شوند. بدون شک این امر 
ف��رد را در موقعیت بدی قرار خواه��د داد. برای جلوگیری 
از وقوع چنین اتفاقی الزم اس��ت اهداف کوتاه مدت و قابل 
دسترس��ی داشته باش��ید و اهداف بلندمدت خود را نیز به 
واقعیت نزدیک تر کنید. بدون ش��ک تحت این شرایط شما 

قادر به کسب موفقیت به مراتب بیشتری خواهید بود. 
fastcompany :منبع
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گوگل بخش تبلیغات خود را با تغییر برند، بازطراحی می کند
بخش تبلیغات گوگل مهم ترین منبع درآمد این شرکت است. غول جست وجوی جهان قصد دارد انواع 

محصوالت و خدمات این بخش را با چند برند جدید عرضه کند. 
سریدار راماسوامی، معاون بخش تبلیغات گوگل در یک کنفرانس خبری در مورد بازطراحی این بخش 
توضیحاتی ارائه کرده اس��ت. او در این کنفرانس خبری اعالم کرد که در س��ال های گذشته، بازخوردهای 
منف��ی متع��ددی در ارتباط با تعدد برنده��ا و محصوالت و خدمات گوگل در این ح��وز دریافت کرده اند. 
راماس��وامی گفت که تعداد زیاد برندها و خدمات گوگل در بخش تبلیغات، تبلیغ دهندگان و ناش��ران را 

دچار سردرگمی می کرده است. او در این کنفرانس گفت: 
در ق��دم اول، م��ا قص��د داریم نام س��رویس تبلیغات خود را تغیی��ر دهیم. البته این اقدام ش��روعی بر 
جهت ده��ی ب��ه محصوالت این حوزه در آینده اس��ت.  در ق��دم اول تصمیم گوگل به برندس��ازی بخش 
تبلیغ��ات، گوگل ادورزد به گ��وگل ادز )Google Ads(  تغییر نام خواهد داد. این بخش به نوعی ورودی 
تبلیغ دهن��دگان برای س��فارش تبلیغات در تمامی بخش های گوگل اعم از بخش جس��ت وجو، ویدئوهای 

یوتیوب، تبلیغ اپلیکیشن در گوگل پلی و نمایش در آدرس های گوگل مپ  خواهد بود. 
آن طور که مش��خص اس��ت بازطراحی برند در این بخش از گوگل تنها به تغییر نام خالصه نمی ش��ود. 
اهال��ی مانتین ویو سرویس��ی جدید به نام Smart Campaigns  نی��ز راه اندازی خواهند کرد که برای 
برنامه ریزی تبلیغات ش��رکت های نوپا مفید خواهد بود. این کمپین های هوش��مند، هدف دهی و بازدهی 
تبلیغات ش��رکت ها را در کانال های مختلف مانند تماس تلفنی، بازدید مس��تقیم از فروشگاه یا خریدهای 
آنالین بررس��ی کرده و اج��زای تبلیغات بعدی مانند مت��ن و تصاویر را برای افزای��ش این بازدهی بهینه 

می کند. این فرآیند به کمک یادگیری ماشین گوگل انجام می شود. 
برند بعدی که در این طرح اضافه خواهد ش��د، Google Parketing Platform  اس��ت. این برند 
ترکیب��ی از بخش های DoubleClick Digital Marketing و Google Analytics ۳۶۰ خواهد 
ب��ود. این بخش جدی��د نیز محصولی به ن��ام Display & Video ۳۶۰ خواهد داش��ت که محصوالت 

بازاریابی دابل کلیک مانند مدیریت کمپین و مرکز مخاطبان را با هم ترکیب خواهد کرد. 
دن تیلور، مدیر این بخش می گوید که این پلتفرم به منظور پاس��خ دهی به نیاز روزافزون ش��رکت ها به 
همکاری بیش��تر توس��عه داده شده است. او برای این مورد آدیداس را مثال می زند که از این پلتفرم برای 

ترکیب بخش های بازاریابی برند و تیم های آنالیز استفاده کرده است. 
پلتف��رم بازاریابی گوگل به بازاریاب ها این ام��کان را می دهد که تمامی راهکارهای گوگل برای تبلیغات 
برند خود را مش��اهده کرده و با بررس��ی ترکیبی آنها، بهترین راه حل را ب��ه کار گیرند. البته اگرچه هدف 
اصلی هماهنگ سازی در داخل پلتفرم ها و دیگر ابزارهای گوگل است، اما این پلتفرم برای هماهنگ سازی 

با دیگر ابزارهای خارجی تبلیغات نیز بهینه خواهد شد. 

اصول سرمایه گذاری

یادگی��ری اصول س��رمایه گذاری بس��یار مش��ابه با یادگی��ری زبانی جدید اس��ت. فرق��ی نمی کند که 
سرمایه گذاری از چه نوعی باشد؛ بازار بورس، اوراق قرضه و معدل گیری نرخ ارز. به هرحال سرمایه گذاران 
تازه کار احس��اس می کنند در اقیانوسی کشف نشده سرگردان هس��تند. خبر خوب این است که به محض 
یادگیری این زبان و اصول و قواعد س��رمایه گذاری، به درک بهتر و وس��یع تری می رس��ید. برای همراهی 
ش��ما در این مس��یر، در زیر انواع روش های س��رمایه گذاری  که درطول زندگی خود با آنها مواجه خواهید 

شد آمده است. 
۱- بازار بورس ۲- اوراق قرضه ۳- سرمایه گذاری مشارکتی ۴- امالک و مستغالت

در اینجا موارد مش��ابهی اعم از نهادهای قانونی، ش��رکت های مس��ئولیت محدود و مشارکت محدود، تا 
صندوق هزینه و سرمایه گذاری سهام خصوصی مورد بحث قرار می گیرند. 

بورس و اوراق قرضه
بدون ش��ک، از  لحاظ تاریخی، س��رمایه گذاری در بورس بهترین راه برای تولید ثروت بوده است. در یک 
قرن اخیر، س��رمایه گذاری در بازار اوراق قرضه به عنوان یکی از ایمن ترین روش های پول س��ازی شناخته 

شده است. اما این روش های سرمایه گذاری به چه شیوه ای کار می کنند؟ 
کارکرد بورس واقعا ساده است؛ سهام بورس در واقع سهم مشارکت در شرکتی خاص است. برای مثال 
وقتی سهام شرکت اپل را داشته باشید، صاحب بخش بسیار کوچکی از این شرکت هستید. قیمت سهام 

متناسب با سودآوری شرکت و کلیت پیکره اقتصادی، دچار نوسان می شود. 
زمانی که اوراق قرضه می خرید، در واقع مقداری پول به ش��رکت یا س��ازمان مورد نظر قرض می دهید. 
برای مثال در مورد اوراق قرضۀ آموزش��ی، ش��ما برای ساختن دبیرستان جدید یا ارتقای شرایط آموزشی 
مدارس، به واحد آموزشی منطقه مقداری پول قرض می دهید. خریدن اوراق قرضه یک شرکت نیز بدین 

معناست که شما برای رشد و گسترش کسب وکار آن شرکت، مقداری پول به آن قرض می دهید. 
سرمایه گذاری در اوراق مشارکتی

یکی از راه های معمول برای تصاحب س��هام بورس و اوراق قرضه، س��رمایه گذاری روی اوراق مشارکتی 
ا س��ت. از لحاظ آماری، بیش��تر مردم به داش��تن سهام مش��ارکتی تمایل دارند. س��رمایه گذاری فردی تا 
حدودی ش��امل ریسک می شود. اوراق مش��ارکتی، خصوصا برای تازه کارهایی که درحال یادگیری اصول 
سرمایه گذاری هستند، مزایای فراوانی دارد. درک این روش آسان است و شما را قادر می سازد تا با خریدن 
اوراق شرکت های مختلف، سرمایه گذاری متنوعی داشته باشید. هرچند اوراق مشارکتی می تواند ضررهای 
خود را نیز داش��ته باش��د. حتی اگر این اوراق را خرید و فروش نکنید، مالیات مجموع و س��ایر هزینه ها 

می توانند موجودیت سرمایه گذاری تان را به خطر بیندازند. 
سرمایه گذاری در امالک و مستغالت

جهان مملو از انس��ان هایی  اس��ت که بهترین محل س��رمایه گذاری را امالک و مستغالت می دانند. چه 
به این فلس��فه اعتقاد داشته باش��ید چه نه، اکنون بیش از هرزمان دیگری برای سرمایه گذاری در امالک 
دلی��ل وجود دارد.  بل��ه، می توانید برای خودتان خانه ای بخرید یا این که ام��الک خود را اجاره دهید. اما 
راه های دیگری نیز وجود دارد که یکی از آنها خریدن اوراق قرضۀ نهادهای س��رمایه گذاری امالک اس��ت. 
این س��ازمان ها مزایا و منافع س��هام حاصل از زمین، مراکز خرید، آپارتمان ها و تقریبا هرچیز دیگری را 

شامل می شوند. 

تبلیغـاتخالق نوشدارو
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دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342
روابط عمومی: 88895672      فکس تحریریه: 88853919
سازمان آگهی ها: 88936651    امور مشترکین: 88935349

به قلم: لیندا دیشمن خبرنگار و نویسنده روزنامه
مترجم: امیر آل علی

مترجم: علی  اکبری


