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گذری بر لیست پرحاشیه دالری

پس لرزه های 
فهرست ارزی

انتش��ار لیست ش��رکت های دریافت کننده ارز دولتی برای واردات کاال در حالی به یکی از جریان های پرحاشیه 
ارزی در روزهای اخیر تبدیل ش��ده که از نگاه کارشناس��ان اصل موضوع انتشار و واکنش های اتفاق افتاده نسبت 

به رانت دریافتی واردکنندگان خود جای سؤال دارد. صفحات 2، 3، 4 و 6 را بخوانید.

وزیر ارتباطات پاسخ داد

واردات موبایل از ارز دولتی محروم می شود؟

3

4

ترمیم کابینه به تنهایی،  مشکل اقتصاد ایران را حل نمی کند

تغییر رویکرد به جای ترمیم کابینه

نکاتی که باید برای طراحی دفتر کسب وکار به آن توجه کنید
مدیران موفق چگونه از زمان خود استفاده می کنند

4 روش برای عبور از میان هیاهو و جلب توجه مشتریان 
تأثیر قابلیت جدید ویدئوهای طوالنی بر بازاریابی اینستاگرامی

چگونه با بودجه محدود محتوای ویدئویی گیرا بسازیم
نام خود را روی برندتان نگذارید

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 کمپانی دل بعد از 5 سال
دوباره عمومی می شود

3
فرصت امروز: گزارش های رسـمی بانـک مرکزی حکایت از 

آن دارد کـه قیمت کاالهای اساسـی به شـدت در 
یک سال اخیر افزایش را تجربه کرده که در صدر...

کدام کاالها در یک هفته اخیر گران شدند؟

 موج گرانی
به روایت بانک مرکزی

یادداشت
جای خالی سامانه اطالعاتی 

فراگیر برای مدیریت بازار

در  ارتباط��ات  وزارت 
برای  تحس��ین برانگیز،  اقدامی 
س��ودجویی  از  جلوگی��ری 
موبایل،  واردکنن��دگان  بعضی 
که  را  ش��رکت هایی  فهرس��ت 
وارد  موبای��ل  دولت��ی  ارز  ب��ا 
کرده اند منتش��ر ک��رده تا آن 
دس��ته از واردکنندگانی که با 
ارز آزاد گوش��ی های واردات��ی 
خود را به بازار عرضه کرده اند، 
شناسایی ش��وند. با انتشار این 
و  عجیب  چیزه��ای  فهرس��ت 
غریب��ی معلوم ش��ده؛ از جمله 
اینکه ش��رکتی ی��ک ماه پیش 
واردات گوش��ی موبای��ل را به 
زمره فعالیت ه��ای خود افزوده 
و ح��اال 26 میلی��ون ی��ورو ارز 
دولت��ی گرفت��ه اس��ت. از این 
شرکت بازرس��ی تعزیراتی هم 
ارتباطات  به گفته آقای وزی��ر 
 به عم��ل آمده و معلوم ش��ده
20 هزار گوش��ی آیف��ون وارد 
ک��رده و 15 هزار ع��دد از آن 
را یکج��ا به یک ش��رکت دیگر 
فروخت��ه اس��ت، آن ه��م به 2 
میلی��ون باالت��ر از قیمت. این 
یعنی 40 میلیارد تومان س��ود 

نامشروع، آن هم فقط 
2در کمتر از یک...

حمیدرضا 
سیمه ساز

 کارشناس مدیریت 
داده های اصلی
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رئیس جمه��ور با بیان اینکه ایران ب��رای اتحادیه اروپا و 
س��وئیس اهمیت فوق العاده قائل است، چش��م انداز روابط 
تهران – برن را با توجه به توانایی های ایران و جایگاه علمی، 
فناوری و صلح خواهی سوئیس، بسیار روشن خواند و تأکید 
کرد که س��وئیس دقیق ترین کشور دنیا در تنظیم ثانیه ها 

است و امروز ساعت همکاری به نفع دو ملت است. 
به گ��زارش پایگاه اطاع رس��انی دولت، حجت االس��ام و 
المسلمین دکتر حسن روحانی روز سه شنبه در نشست تجار 
و فعاالن اقتصادی ایران و س��وئیس که همتای سوئیسی وی 
نیز حضور داش��ت، با اش��اره به اینکه به ضرر هیچ کش��وری 
قدم برنداشته و برنمی داریم، گفت: برخی دنبال فرا سرزمینی 
کردن رفتارهای غیرقانونی خود هستند؛ وظیفه ما همکاری در 

چارچوب قوانین بین المللی، صلح و منافع ملت هاست. 
روحانی گفت: برگزاری این جلسه در مقطعی مهم پیام 
بزرگی دارد و به معنای آن است که ایران و سوئیس مصمم 
هس��تند در چارچوب قوانین بین المللی و منافع ملت های 
خود، روابط دوس��تانه تجاری و اقتصادی خودشان را ادامه 

دهند. 
رئیس جمه��ور افزود: پیام ما از برگزاری این اجاس این 
اس��ت که ایران و س��وئیس در چارچوب منافع دوجانبه و 
قوانین بین المللی روابط خود را ادامه می دهند و این اجاس 
به معنای آن اس��ت که در دنی��ای امروز یکجانبه گرایی در 
هیچ کدام از بخش های سیاس��ی، امنیتی، اقتصادی، علمی 
و زیست محیطی یا دیگر بخش ها راهگشا نیست. در دنیای 
امروز با توجه به مش��کاتی که در س��طح جهان از لحاظ 
کمبود مواد اولیه، تغییرات آب و هوایی و نیز بروز ناامنی ها 
در س��طح جهان وجود دارد، بهترین راه برای تأمین منافع 
ملت ها، ارتباط هر چه نزدیک تر دولت ها و ملت ها با یکدیگر 

است. 
روحانی با اش��اره به اینکه اس��اس سیاس��ت جمهوری 
اس��امی ایران همواره تعامل سازنده با جهان است، اظهار 
داشت: ما در دوران مذاکرات هسته ای و پس از توافق برجام 
به خوبی نشان دادیم که بر هر عهدی که می بندیم پایبند 
خواهی��م بود. یک��ی از ویژگی های فرهنگ��ی و ارزش های 
ایرانی��ان در طول تاریخ حاکم ب��ودن خصوصیات وفای به 
عه��د به عنوان پایه اعتماد در روابط بین ملت ها و دولت ها 
بوده و هس��ت. به دنیا اعام می کنیم ک��ه ایران به قوانین 
بین المللی و معاهدات عدم اشاعه پایبند بوده و خواهد بود 
و همکاری های خود را با س��ازمان های بین المللی از جمله 

آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه خواهد داد. 
رئیس جمهور تصریح کرد: به دنیا اعام می کنیم که ایران 
خواهان روابطی عادالنه، قانونی، صلح آمیز و باثبات با جهان 
است و در این زمینه نقش خود را به خوبی ایفا خواهد کرد. 
روحانی در ادامه با اشاره به اینکه روابط ایران با سوئیس 
در طول دهه های گذش��ته همواره نشانه و گواه اعتماد دو 
دولت و ملت بزرگ و متمدن در دو قاره آس��یا و اروپا بوده 
اس��ت، خاطرنشان کرد: سوئیس نه تنها در روابط دو جانبه 
مورد اعتماد ایران بوده، بلکه هرگاه مش��کل و اختافی در 

روابط ایران با کش��وری دیگر پیش آم��ده، همواره یکی از 
بهتری��ن انتخاب ه��ا برای حفاظت از منافع م��ا بوده و این 

اعتماد همچنان ادامه دارد. 
رئیس جمهور گفت: ایران کش��وری اس��ت که از لحاظ 
ژئوپلیتیکی در سطح دنیا کم نظیر بوده، دارای بزرگ ترین 
منابع گاز جهان اس��ت و یک��ی از بزرگ ترین ذخایر نفتی 
جهان را دارد و دارای جایگاهی اس��ت که می تواند آسیای 
مرکزی، قفقاز و ش��رق اروپا را به دری��ای عمان، اقیانوس 
هند، آفریقا و آس��یا متصل کند. ای��ران توانایی آن را دارد 
ک��ه از طریق جاده ها و خطوط ریلی بن��ادر دریای خزر را 

به خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند متصل کند. 
روحان��ی اضاف��ه ک��رد: ای��ران دارای جمعی��ت بزرگ 
تحصیلکرده دانش��گاهی و یکی از چند کشور مهم دنیا در 
داشتن بیشترین تحصیلکردگان در رشته مهندسی است. 
ای��ران در طول تاریخ به علم و دانش کمک ش��ایانی کرده 
و امروز نیز از لحاظ انتش��ار مقاالت علمی، جایگاه پانزدهم 
را در دنی��ا دارد و در برخی رش��ته های علمی مثل نانو، در 
جایگاه ششم دنیا قرار دارد و در عرصه هایی مثل داروسازی 

و پزشکی، جزو برترین کشورهای خاورمیانه است. 
رئیس جمه��ور ادامه داد: ایران ام��روز بیش از 4 میلیون 
دانش��جو و بیش از 13 میلیون دانش آموز در حال تحصیل 
دارد و دارای مناب��ع انرژی ارزان، نیروی کار تحصیلکرده و 
جوان دانشگاه های معتبر، جایگاه جغرافیایی ویژه و از همه 
مهم تر امنیتی فراگیر در سطح کشور خود است. ایران امروز 
نه تنها امنیت دارد، بلکه یکی از بزرگ ترین مسئولیت های 
خود را برای برقراری حفظ ثبات و امنیت در جهان می داند 
و امروز برخی کشورهای همسایه، ثبات و امنیت شان را در 

سایه کمک های ایران به دست آورده اند. 
روحانی اظهار داش��ت: در ط��ول دولت یازدهم و در آغاز 
دولت دوازدهم رش��د اقتصادی ایران که در س��ال 13۹2 
حدود منفی ۷ درصد بود، س��ال گذش��ته ب��ه مثبت 4.6 
دهم درصد رس��ید و توانستیم س��ال گذشته حدود ۸00 
هزار شغل خالص و جدید ایجاد کنیم. همچنین در زمینه 
کش��اورزی و تولیدات مواد غذایی قدم ه��ای مهمی برای 

خودکفایی برداشته ایم. 
رئیس جمهور تصریح کرد: با ش��رایطی ک��ه ایران دارد و 
س��وئیس به عنوان کش��وری صاحب دان��ش، علم، تمدن، 
قانون گرا و طرفدار ثبات و امنیت در سطح منطقه و جهان 
و ویژگی های خاص در زمینه داروسازی و تولید تجهیزات و 
فناوری های پیشرفته پزشکی، امروز زمان اعتماد و همکاری 

دو کشور است. 
روحان��ی با بی��ان اینکه بس��یاری از کش��ورهای جهان 
سوئیس��ی ها را با س��اعت های دقیق و ظریف ساخت این 
کشور می شناس��ند، خاطرنشان کرد: امروز هر دقیقه و هر 
ثانی��ه زمان افزای��ش اعتماد به یکدیگر و برق��راری روابط 
مس��تحکم تر بین دو ملت ایران و سوئیس است و معتقدم 
ادامه همکاری های دو طرف به نفع هر دو کشور است. ایران 
و سوئیس به ضرر کشور دیگری قدم برنداشته و برنخواهند 

داش��ت. ایران برای اتحادیه اروپا و کشورهای مهمی چون 
سوئیس در اروپا اهمیت فوق العاده ای قایل است. 

رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه بازرگانان در برقراری 
روابط بین دو کشور نسبت به سیاستمداران پیشتاز بوده اند، 
گفت: قبل از اینکه ما سیاستمداران به فکر برقراری روابط 
سیاسی بین ایران و سوئیس بیفتیم این بازرگانان بودند که 
احس��اس کردند برای تأمین منافع دو ملت بزرگ ایران و 
سوئیس باید روابط اقتصادی برقرار کنند؛ امروز نیز از شما 

بازرگانان همچنان پیشتازی را طلب می کنیم. 
روحانی افزود: در ش��رایطی که دو دولت ایران و سوئیس 
مصمم به گسترش و تحکیم روابط هستند، برخی کشورها 
فک��ر می کنند قوانین کشورش��ان فراس��رزمینی اس��ت و 
تصور می کنند ش��اید در اثر فشارهای اقتصادی، ملت های 
بزرگ حاضر ش��وند استقال خودش��ان را در برابر دیگران 
بفروشند، در شرایطی که حکمرانی برخی کشورها در نظر 
حاکمان شان به معنای آن اس��ت که دیگران باید در برابر 
آنها کامًا تس��لیم باشند، زمان آن است که یکجانبه گرایی 
را ت��رک کرده و احت��رام به قوانین بین المللی را به همگان 

یادآوری کنیم. 
رئیس جمهور گفت: اصل برای ایران و سوئیس منافع دو 
ملت و منتفع شدن همه جهان از روابط بین المللی است و 
ایران مصمم به گسترش همکاری ها با کشورهای دوست از 
جمله سوئیس اس��ت و لذا از شما بازرگانان، صنعتگران و 
کارآفرینان می خواهیم که روابط بین دو کشور را به خصوص 
در زمینه تولیدات دارو، تجهیزات بیمارس��تانی و تولیدات 
مواد غذایی گس��ترش دهید تا نش��ان دهیم که دو ملت و 
دو کش��ور بزرگ ایران و سوئیس در هر شرایطی کنار هم 

خواهند بود. 
آلن برس��ه، رئیس کنفدراس��یون س��وئیس نیز در این 
نشس��ت برگزاری این اجاس را نشان دهنده پیوند عمیق 
فعاالن اقتصادی دو کش��ور توصیف کرد و گفت: سوئیس 
به همکاری و تعامل با ایران ادامه داده و ادامه خواهد داد. 

رئیس کنفدراس��یون سوئیس با اش��اره به اینکه پس از 
اجرای برجام نقش��ه راه روابط دو کش��ور تصویب شد و در 
ضمن برگزاری جلسات مشورتی منظم، چارچوب حقوقی 
با ثباتی برای توس��عه روابط بین دو کش��ور تدوین ش��د، 
افزود: س��وئیس برجام را پیروزی بزرگ دیپلماسی دانسته 
و می دان��د و از همه طرف ه��ا می خواهد که به اجرای مفاد 

آن ادامه دهند. 
آلن برس��ه ادامه داد: کمیسیون مشترک تجاری ایران و 
س��وئیس نقش مهمی در مواجهه با چالش های پیش روی 
روابط خواهد داشت و دو کشور تاش خواهند کرد تعامات 

اقتصادی و تجاری همچنان ادامه داشته باشد. 
رئیس کنفدراس��یون سوئیس اظهار داشت: در مذاکرات 
امروز رؤس��ا و مقامات دو کش��ور توافق نامه هایی در زمینه 
همکاری های علمی، پژوهش��ی مراقبت های بهداش��تی و 
حمل و نقل جاده ای بین دو کش��ور امضا خواهد ش��د که 

برای سوئیس و ایران بسیار مهم خواهند بود. 

رئیس جمهور در همایش تجاری ایران و سوئیس: 

تعامل سازنده با جهان، اساس سیاست خارجی ایران است
پس از دو ماه

بسته اقتصادی 1+4 جمعه رونمایی می شود
یک مقام ایرانی اعام کرد نشس��ت وزیران خارجه ایران 
و 1+4 با حضور رئیس سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا روز 
جمعه در وین برگزار و بس��ته اقتصادی کشورهای اروپایی 
در این نشست به ایران ارائه می شود. این نخستین نشست 
وزیران خارجه ایران و 1+4 است که بعد از خروج آمریکا از 
برجام انجام می ش��ود.  به گزارش ایسنا، بعد از آن که دونالد 
ترامپ در 1۸ اردیبهش��ت به طور یک جانبه از برجام خارج 
ش��د، ایران و س��ه کشور اروپایی و نیز کش��ورهای چین و 
روس��یه از ادامه اجرای برجام و حفظ این توافق بین المللی 
استقبال کردند. ایران و سه کشور اروپایی بافاصله مذاکرات 
درباره چگونگی حفظ برجام را با وجود تحریم های یکجانبه 
آمریکا که نه تنها ایران، بلکه شرکت ها و کشورهای خارجی 
بس��یاری را با خود همراه خواهد کرد، آغاز کردند و مدتی 
نگذش��ت که چین و روس��یه نیز در چارچوب کمیس��یون 

مشترک برجام به این مذاکرات پیوستند. 
اکنون بعد از دو ماه و برگزاری نشست های متعدد کارشناسی 
و سیاس��ی در ای��ران و پایتخت  کش��ورهای اروپایی از جمله 
بروکس��ل و وین، کشورهای  1+4 قرار است بسته پیشنهادی 
اقتصادی خود را با هدف تأمین منافع اقتصادی، تجاری و مالی 
ایران از ادامه اجرای برجام بدون آمریکا به مقامات کش��ورمان 
تحویل دهند.  مذاکرات کارشناسی ایران و سه کشور اروپایی 
در سطوح مختلف به طور رسمی پس از دیدار وزیران خارجه 
ایران و س��ه کش��ور اروپایی در 24 اردیبهش��ت در بروکسل 
آغ��از ش��د و در روزها و هفته های بع��د از آن نیز ادامه یافت.  
پس از آن در 4 خرداد اولین کمیس��یون مش��ترک برجام در 
س��طح معاونان وزیران خارجه در هتل کوبورگ وین برگزار و 
مذاکراتی که ایران و سه کشور اروپایی از یک هفته پیش از آن 
آغاز کرده بودند با حضور هیات های فنی و کارشناس��ی چین 
و روس��یه دنبال شد.  عاوه بر کشورهای باقی مانده در برجام 
و ت��اش برای حفظ این توافق، آژانس بین المللی انرژی اتمی 
نیز همچنان به راستی آزمایی و نظارت بر اجرای تعهدات ایران 
بر اس��اس برجام ادامه داده اس��ت و در فاصله خروج آمریکا از 
برجام تاکنون، در گزارش��ی دیگر برای یازدهمین بار از زمان 
اجرای برجام تأیید کرد که اقدامات و فعالیت های هس��ته ای 

ایران کاماً منطبق با برجام انجام می شود. 
تفاوت بس��ته اقتص��ادی  1+4 ب��رای ایران نس��بت به 
بس��ته های که در مذاکرات های قبل��ی در مقاطع مختلف 
سیاس��ی و دیپلماتیک از س��وی اروپا و 5+1 به ایران داده 
شده است و همگی آنها از سوی ایران رد شد این است که 
در تهیه و تنظیم و مذاکرات جزیی و کارشناسی این بسته، 
مقامات و کارشناس��ان ایرانی در جوانب مختلف اقتصادی، 
تجاری، مالی، هس��ته ای و سیاس��ی حضور داشته اند و این 
گونه نیس��ت که ایران از این بسته و محتوای آن بی اطاع 
باشد؛ از این رو باید گفت بسته اقتصادی پیشنهادی  4+1 
میزان قابل توجهی از »موافقت« ایران را هنوز باز نشده در 
بر دارد؛ با این حال این بسته باید در اختیار مقامات ارشد و 
عالی کشور نیز قرار گیرد و نظر آنها نیز در این باره اخذ شود. 
هنوز جزییات بس��ته اقتصادی 1+4 که بیشتر باید آن را 

بسته اقتصادی اتحادیه اروپا برای ایران دانست منتشر نشده 
اس��ت اما رسانه های مختلف به گمانه زنی درباره آن در این 
مدت پرداخته اند.  برخی رسانه ها مدعی شدند که ایران به 
این بسته نگاه مثبتی دارد و در آن اروپا خرید یک میلیون 
بش��که نفت از ایران را تضمین خواهد ک��رد و در قبال آن 
از کانال مش��خصی به ایران ارز پرداخت می شود. همچنین 
اروپ��ا پذیرفته اس��ت که میزان 10 میلی��ارد دالر در ایران 
س��رمایه گذاری کند.  بنا بر اعام رسانه های مختلف انتظار 
است بسته اقتصادی 1+4 بعد از آن که به ایران تحویل شد 
در رس��انه های به طور عمومی منتشر ش��ود.  عاوه بر این 
در فاصل��ه مذاکرات ای��ران و 1+4، کمیس��یون اروپا اواخر 
خردادماه با انتشار بیانیه ای مطبوعاتی اعام کرد که مقررات 
مس��دود کننده و وام خارجی بانک س��رمایه گذاری اروپا را 
به روزرس��انی کرده اس��ت. این اقدامات در جهت محافظت 
از منافع ش��رکت های اروپایی که در ایران س��رمایه گذاری 
می کنند اتخاذ شده است و نشان دهنده تعهد اتحادیه اروپا 

به برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای دوم خرداد در دیدار سران قوا و 
جمعی از مسئوالن و کارگزاران نظام، شرایطی را برای ادامه 

اجرای برجام از سوی ایران اعام کردند. 
رهبر انقاب گفتند: 

-  س��ران سه کش��ور )اروپایی( باید متعهد شوند و قول 
دهند که بحث موش��ک و حضور منطقه ای ایران را مطلقاً 

مطرح نخواهند کرد. 
-  اروپایی ها باید قطعنامه ای علیه آمریکا به شورای امنیت 

ببرند و به این حرکت آمریکا اعتراض کنند. 
-  اروپایی ه��ا باید خرید نفت از ایران به مقدار مورد نیاز 

ما را تضمین کنند. 
-  اگر اروپایی ها در پاسخ به مطالبات ما تعلل کردند حق 
ایران برای آغاز فعالیت های تعطیل شده هسته ای محفوظ 

است. 
رهب��ر انقاب دو هفته بعد از این س��خنان 14 خرداد و 
در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی )ره( در مرقد مطهر 
دس��تور آمادگی س��ازمان انرژی اتمی ب��رای فراهم کردن 
مقدمات رس��یدن به 1۹0 هزار س��و در صورت تعلل اروپا 
و دیگر کشورها در پاسخ به مطالبات ایران را صادر کردند. 

در همین چارچوب بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی بافاصله از انجام اقدامات ایران در این خصوص 
به ایس��نا خبر داد.  کمالوندی گف��ت: در نامه ای به آژانس 
انرژی اتمی که از سوی نمایندگی ایران در وین تحویل شد، 
اعام شده است که از 14 خرداد روند افزایش ظرفیت های 
الزم برای تولید گاز UF6 و Uf4 آغاز خواهد شد و ساخت 

و مونتاژ »کارخانه روتور سانتریفیوژ« را آغاز می کنیم. 
عاوه بر ای��ن اقدامات، کارخانه تولی��د UF6 به عنوان 
یک��ی از کارخانجات مهم مجتمع تولید س��وخت اصفهان 
و از بخش های مهم صنعت هس��ته ای کش��ور اوایل تیرماه 
راه اندازی و برای نخس��تین بار پس از حدود ۹ سال، اولین 
بشکه کیک زرد در قسمت خوراک دهی کارخانه تخلیه شد. 



انتشار لیست ش��رکت های دریافت کننده ارز دولتی برای واردات کاال 
در حالی به یکی از جریان های پرحاش��یه ارزی در روزهای اخیر تبدیل 
ش��ده که از نگاه کارشناس��ان اصل موضوع انتش��ار و واکنش های اتفاق 

افتاده نسبت به رانت دریافتی واردکنندگان خود جای سؤال دارد. 
به گزارش ایسنا، بعد از آنکه رئیس جمهوری هفته گذشته از مسئوالن 
مربوطه خواس��ت تا به صراحت اعام کنند که ک��دام واردکنندگان ارز 
دولت��ی و با ن��رخ 4200 توم��ان دریافت کرده و چ��ه کاالهایی را وارد 
کرده ان��د، بانک مرکزی نیز لیس��تی را منتش��ر کرد ک��ه در آن حدود 
1500 واردکنن��ده به همراه ارزی که برای آنها تأمین ش��ده بود، وجود 
 داش��ت. اما نکته اینجا بود که این لیست کامل نبود و در مجموع حدود

2.5 میلیارد یورو از حجم واردات را پوشش می داد، درحالی که در مدت 
مورد نظر حدود 12 میلیارد دالر ارز پرداخت ش��ده و این اختاف قابل 
توجه بود. از سویی جای برخی واردکنندگان از جمله خودرو خالی بود. 
بانک مرکزی توضیح داد اسامی را اعام کرده است که وزارت صنعت در 
اختیار آن قرار داده بود و اگر لیس��ت کامل باشد، آن را منتشر می کند. 
ول��ی در واکنش به این موضع، وزارت صنعت نیز اعام کرد که لیس��ت 
کامل را در اختیار بانک مرکزی قرار داده و وزیر صنعت، معدن و تجارت 
با اعام کامل اسامی موافق است. در حالی این دو واکنش در تناقض با 
یکدیگر بود که البته تاکنون هم هیچ توضیحی در مورد چرایی این عدم 

اعام کامل اسامی ارائه نشده و در ابهام باقی مانده است. 
بررس��ی موض��وع از نگاه کارشناس��ی ب��ا توضیحاتی از س��وی حیدر 
مستخدمین حسینی، کارشناس امور بانکی و معاون اسبق بانک مرکزی 
هم��راه ب��ود. وی در رابطه با اینکه لیس��ت دریافت کنن��دگان ارزی در 
اختیار کدام دس��تگاه قرار داشته و مجوز انتشار را می تواند داشته باشد، 
این گونه گفت که گرچه ثبت س��فارش توس��ط وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( انجام می شود و مورد تأیید قرار می گیرد، اما در نهایت 
تخصی��ص و پرداخت ارز به عنوان زمینه س��از واردات در بانک مرکزی 
نهایی می ش��ود. ممکن است وزارت صمت ثبت سفارش های مختلفی با 
چند برابر ارز پرداختی داش��ته باشد، اما مهم برای واردات تأمین ارزی 
است که از سوی بانک مرکزی انجام می شود، بنابراین حتی آمار تا یک 
دالر پرداخت شده واردات با نظارت و تأیید بانک مرکزی انجام می شود 

و اطاعات کامل در اختیار آن قرار دارد. 
وی ب��ا بیان اینکه در ثبت س��فارش و یا تخصی��ص ارز قانونی نداریم 
که مانع از اعام آن باش��د، گفت: بنابراین به نظر می رسد بانک مرکزی 
نیز به صراحت می تواند لیس��ت را منتش��ر کند، اما اینکه پشت صحنه 
ای��ن ماجرا چ��ه می گذرد و چه دس��توراتی به بانک مرک��زی یا وزارت 
صمت نیز داده ش��ود، خود موضوعی است که از آن بی اطاع هستیم و 
می تواند مانع از این باشد که بانک مرکزی بتواند اسامی را به طور کامل 
منتش��ر کند. در مجموع این تفاوتی که در انتش��ار لیس��ت وجود دارد 
و ش��رکت هایی که ج��ای آنها خالی بود، خود موج��ب ابهامات دیگری 
می ش��ود؛ اینکه اینها کدام ش��رکت ها هس��تند یا به کجا وابسته اند که 
اس��امی آنها اعام نشده و شفافیتی در موردشان وجود ندارد. حتی اگر 

این گونه نباشد، خود باعث گمانه زنی هایی در افکار عمومی می شود. 
معاون اسبق بانک مرکزی در ادامه به کلیت موضوع و رسانه ای شدن 
اس��امی واردکنندگان با ارز دولتی اش��اره کرد و اف��زود: به طور معمول 
عرف نبوده که اس��امی واردکنندگان ارز دریافتی آنها منتش��ر شود، اما 
اینکه در این مقطع زمانی این اتفاق می افتد، نه تنها نمی تواند مش��کلی 
را ح��ل کند، بلک��ه ابهامات دیگری را در عملک��رد دولت ایجاد می کند 
که خود تناقض هایی را به همراه دارد. وقتی می بینیم ش��رکت هایی که 
س��ال های س��ال کاالهایی مثل گندم و جو وارد می کردند اما اکنون ارز 
ارزان قیم��ت دولتی را برای واردات ف��والد صرف کرده اند و هر زمان که 
حس می کنند در بخش��ی س��ودآوری بیشتری وجود دارد، به آن سمت 
می روند و به راحتی مجوز واردات و ارز مورد نیاز را می گیرند، خود بیانگر 

نقاط ضعفی در سیاست ارزی می تواند باشد. 
وی ب��ا بیان اینکه این ابهام وجود دارد که درخواس��ت برای انتش��ار 
لیس��ت قرار است چه مشکلی را حل کند، گفت: آیا در این میان رانتی 
وجود داش��ته که مس��ئوالن خواستار شفاف س��ازی در آن شده اند؟ هر 
چند که در این باره باید گفت پیش از آنکه دنبال آن بگردیم رانت های 
موجود را چه کسانی برده اند، باید به دو ماه قبل برگشت، یعنی زمانی که 
دولت به یکباره این سیاست ارزی را به مرحله اجرا درآورد و نقاط ضعف 
آن موجب ایجاد فضا برای واردات بی رویه و همچنین رانت عده ای شده 
است. از این رو نمی توان این اشکال را به کسانی که از این فضا استفاده 

کرده اند گرفت، چراکه ش��رایطی برای س��ود بردن داشتند که شاید هر 
کسی را ترغیب به چنین اقدامی کند. 

مس��تخدمین حس��ینی با بیان اینکه در ابتدای اجرای سیاست ارزی 
بارها کارشناس��ان هش��دار دادند که بای��د در برخی از م��وارد آن، که 
می تواند زمینه س��از رانت و فساد باش��د، بازنگری کرد، افزود: چرا وقتی 
مجوز واردات برای تمامی کاالها وجود داش��ت، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت این فضا را آزاد گذاشت و اولویت بندی در همان ابتدا انجام نداد 
و بعد از دو ماه به این فکر افتادند که واردات 1500 قلم کاال را محدود 
کنند. از سوی دیگر اگر بانک مرکزی ارز پرداخت می کرد و می دید که 
این نحوه تأمین برای تمامی کاالها سیاس��ت درستی نیست، چرا زودتر 
از این نس��بت به آن هشدار نداد تا شرایط تغییر کند. هر چند که واقعاً 
مش��خص نیست چه گذش��ته که اینقدر دیر به فکر تغییر جریان اخیر 

افتاده اند. 
وی یادآور ش��د حتی انتشار کامل لیست هم مشکلی را حل نمی کند 
و باید دولت و بانک مرکزی بتوانند طی یک برنامه هماهنگ، سیاس��ت 
ارزی را تعدی��ل کرده و چارچوب و مقرراتی را در پیش بگیرند که مانع 

از ایجاد هر گونه رانت و فساد باشد. 
گفتنی اس��ت از 21 فروردین ماه سال جاری و با اوج گرفتن نوسانات 
در بازار ارز که قیمت دالر را از ش��ش هزار تومان گذراند، دولت دس��ت 
ب��ه اجرای سیاس��تی زد که بر اس��اس آن دالر را با ن��رخ 4200 تومان 
تک نرخی اعام کرد و تأکید داش��ت باید تمامی ارز ناش��ی از صادرات 
و تقاضای واردات در چرخه ای ش��فاف در س��امانه یکپارچه ارزی )نیما( 
وارد ش��ود که بازار ارز از رسمیت خارج شد و هر گونه مبادله ای در آن 
را قاچ��اق اعام کردند. با این حال ب��ازار ارز به فعالیت خود ادامه داده 
و ط��ی هفته های اخیر قیمت دالر از ۸000 تومان گذش��ت و تا ۹000 
توم��ان هم قیمت خورد. این اخت��اف ارزی رانت هایی برای افرادی که 
دریافت کنن��ده ارز ارزان بودند ایجاد ک��رد که در نهایت به انجام برخی 
تغییرات در سیاست ارزی منتهی شد، به طوری که واردات تعداد زیادی 
کاال ممنوع و همچنین قرار اس��ت به زودی ارز بخشی از صادرکنندگان 
غیرنفتی با ورود به بورس، تأمین  کننده ارز مورد نیاز واردات غیرضروری 

باشد. 

گذری بر لیست پرحاشیه دالری

بیش��ترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به اس��تان ایام و کمترین 
آن مربوط به اس��تان اردبیل اس��ت، ب��ه طوری که خانوارهای س��اکن 
اس��تان ایام به طور متوس��ط 3.۷ درصد بیش��تر از میانگین کل کشور 
و خانوارهای س��اکن اس��تان اردبیل به طور متوسط 3.3 درصد کمتر از 

میانگین کل کشور نسبت به خرداد 13۹6 هزینه کرده اند.
براساس تازه ترین تحلیل های مرکز آمار ایران از نرخ تورم، در خردادماه 
13۹۷ عدد ش��اخص کل برای خانوارهای کل کشور )100=13۹5( به 
116,2 رسید که نس��بت به ماه قبل 1.۹ درصد افزایش نشان می دهد. 
درصد تغییر ش��اخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به 

نقطه( برای خانوارهای کل کشور 10.2 درصد است.
بیش��ترین نرخ ت��ورم نقطه به نقط��ه مربوط به اس��تان ایام )13.۹ 
درصد( و کمترین آن مربوط به استان اردبیل )6.۹ درصد( است. یعنی 
خانوارهای س��اکن اس��تان ایام به طور متوس��ط 3.۷ درصد بیشتر از 
میانگین کل کش��ور و خانوارهای س��اکن استان اردبیل به طور متوسط 
3.3 درصد کمتر از میانگین کل کش��ور نس��بت به خرداد 13۹6 برای 

خرید یک »مجموعه کاال و خدمات یکسان« هزینه کرده اند.

نرخ ت��ورم دوازده ماهه منتهی به خردادم��اه 13۹۷ برای خانوارهای 
کل کش��ور به عدد ۸.2 درصد رسید. بیش��ترین نرخ تورم دوازده ماهه 
مربوط به استان کرمانشاه )11.1درصد( و کمترین آن مربوط به استان 
کهگیلویه و بویراحمد )5.۹ درصد( اس��ت. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه 
اس��تان ها در خردادماه 5.2 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.2 واحد 

درصد افزایش نشان می دهد.
تورم خانوارهای شهری

همچنین بنا به گزارش مرکز آمار ایران، در خردادماه 13۹۷ عدد شاخص 
کل برای خانوارهای ش��هری کل کشور )100=13۹5( به 116,1 رسید که 
نس��بت به ماه قبل 1.۷ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص 
کل نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای 
شهری کشور 10.2 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای 
شهری کشور مربوط به استان همدان )14.6 درصد( و کمترین آن مربوط به 
اس��تان اردبیل )6.۸ درصد( اس. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خردادماه 
13۹۷ برای خانوارهای ش��هری کشور به عدد ۸.2 درصد رسید. بیشترین 
نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان )11.4درصد( و کمترین آن 

مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد )6.1 درصد( است. شکاف نرخ تورم 
دوازده ماهه اس��تان ها در خرداد ماه 5.3 درصد است که نسبت به ماه قبل 

0.2 واحد درصد افزایش نشان می دهد.
تورم خانوارهای روستایی

در همین حال، در خردادماه 13۹۷ عدد شاخص کل برای خانوارهای 
روستایی کش��ور )100=13۹5( به 11۷,1 رسید که نسبت به ماه قبل 
2.۷ درصد افزایش نش��ان می دهد. درصد تغییر شاخص کل خانوارهای 
روس��تایی نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای کل 
کش��ور ۹.۹ درصد است. بیش��ترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای 
روستایی مربوط به استان کرمانشاه )14.3 درصد( و کمترین آن مربوط 
به اس��تان کرمان )5.6 درصد( اس��ت. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به 
خردادماه 13۹۷ برای خانوارهای روس��تایی کشور به ۷.۹ درصد رسید. 
بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه )11.4درصد( 
و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان )4.۷ درصد( است. 
شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در خرداد ماه 6.۸ درصد است که 

نسبت به ماه قبل 0,2 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

تورم در همه شهرها یکسان نیست

کدام استان بیشترین تورم را دارد؟

یادداشت

جای خالی سامانه اطالعاتی فراگیر برای 
مدیریت بازار

ب��رای  تحس��ین برانگیز،  اقدام��ی  در  ارتباط��ات  وزارت 
جلوگیری از سودجویی بعضی واردکنندگان موبایل، فهرست 
ش��رکت هایی را که با ارز دولتی موبایل وارد کرده اند منتشر 
کرده تا آن دس��ته از واردکنندگانی که با ارز آزاد گوشی های 
وارداتی خود را به بازار عرضه کرده اند، شناس��ایی ش��وند. با 
انتش��ار این فهرس��ت چیزهای عجیب و غریبی معلوم شده؛ 
از جمله اینکه ش��رکتی یک ماه پیش واردات گوشی موبایل 
را ب��ه زمره فعالیت های خود اف��زوده و حاال 26 میلیون یورو 
ارز دولتی گرفته اس��ت. از این ش��رکت بازرسی تعزیراتی هم 
به گفته آقای وزیر ارتباطات به عمل آمده و معلوم ش��ده 20 
هزار گوش��ی آیفون وارد کرده و 15 هزار عدد از آن را یکجا 
به یک شرکت دیگر فروخته است، آن هم به دو میلیون باالتر 
از قیمت. این یعنی 40 میلیارد تومان سود نامشروع، آن هم 
فقط در کمتر از یک ماه. یا مثًا پس از انتش��ار فهرس��ت، به 
گفته نایب رئیس اتاق اصناف، معلوم شده که یک شرکت دام 
و طیور با ارز 4200 تومانی گوش��ی تلفن همراه وارد کش��ور 
کرده اس��ت. با کنکاش در فهرست و بررسی زوایای مختلف 
آن حتماً به موارد دیگری از این دست هم برخواهیم خورد. 
عاوه بر انتشار فهرست یاد شده، وزارت ارتباطات سامانه ای 
ه��م راه انداخته ب��رای خریداران گوش��ی ک��ه از طریق آن 
می توانند استعام کنند گوشی تلفن همراهی که خریده اند با 
ارز دولتی وارد ش��ده یا ارز آزاد؛ سامانه ای که حتماً می تواند 
نق��ش مهم��ی در جلوگیری از س��ودجویی و گرانفروش��ی و 
احقاق حقوق مصرف کننده داشته باشد، اقدامی شفافیت زا و 
ارزشمند که همه ما آرزو می کنیم کاش مشابه آن برای سایر 

کاالهای وارداتی به کشور هم قابل انجام بود. 
واقعیت این است که اقدام امروز وزارت ارتباطات و فناوری 
اطاعات، حاصل شکل گیری زیرساخت اطاعاتی ارزشمندی 
اس��ت که طی پروژه رجیس��تری برای ای��ن وزارتخانه فراهم 
شده است. مطمئنم مسئوالن دولت پس از اقدام شفافیت زای 
وزارت ارتباطات، به این فکر افتادند که کاش می ش��د چنین 
کاری را ب��رای همه کاالهای وارداتی انجام داد، که اگر چنین 
می شد داشت امروز س��ودجویی اخالگران به راحتی در بازار 

قابل تشخیص و جلوگیری بود. 
وجود یک سامانه یکپارچه برای مدیریت چرخه لجستیک 
هم��ه اق��ام وارداتی به کش��ور از گمرک ت��ا خرده فروش و 
مصرف کننده، از س��ال ها پی��ش در دس��تور کار دولت بوده 
اس��ت؛ سامانه ای که ش��اید کنترل التهابات بازار و جلوگیری 
از سودجویی های غیرمعمول، از کوچکترین مزایای آن باشد. 
مبارزه آس��ان با قاچ��اق کاال، امکان ردیاب��ی و جلوگیری از 
احتکار و گرانفروش��ی کاال در شرایط ویژه بازار، صرفه جویی 
قابل توجه در خریدهای س��ازمانی، شناسایی اقام پرمصرف 
وارداتی و امکان بومی سازی، مدیریت هوشمندانه ذخایر ارزی 
کش��ور و تخصیص ارز و... فقط بخش��ی از مزایا و قابلیت های 

وجود چنین زیرساخت اطاعاتی است. 
طبعاً اثربخش��ی این نوع زیرس��اخت های اطاعاتی به دوام 
عملی��ات و یکپارچه بودن آنهاس��ت. ایران کد و ش��بنم یک 
نمونه از این پروژه ها هس��تند که می توانس��تند در مدیریت 
چرخه لجس��تیک کاالهای وارداتی کش��ور مؤثر باشند. طبعا 
ای��ن دو پروژه دارای مزایا و معایبی بودند، اما به جای اصاح 
معایب، جایش��ان را به شناسه کاال و شناسه رهگیری دادند. 
بدیهی اس��ت این ن��وع تصمیم گیری های سیاس��ی و یکباره 
نتیج��ه ای جز م��وازی کاری و اتاف منابع ن��دارد و نخواهد 

داشت. 
جالب است بدانید که در سطح هیچ کدام از وزارتخانه های 
کش��ور هم زیرس��اختی برای مدیریت یکپارچه  این حوزه از 
اطاعات وجود ندارد. این یعنی اگر ش��ما در فان وزارتخانه 
بخواهی��د بدانید که از فان تجهیز ی��ا کاالی مهم چه تعداد 
در انبارهای مختلف وجود دارد، هیچ کس قادر نیس��ت پاسخ 
سرراس��تی به ش��ما بدهد. همین موضوع البته درباره س��ایر 
ارگان ها و س��ازمان های بزرگ حاکمیتی و خصولتی و حتی 
خصوصی کشور هم صادق است. چیزی که معنایش هدررفت 
و ات��اف بخش قابل توجه��ی از منابع کش��ور در خریدها و 
انبارهای سازمانی است. دولت حداقل در سطح وزارتخانه های 
خ��ودش می تواند با تأکید ویژه به راه اندازی این زیرس��اخت 
که بخش مهمی از آن س��امانه کاتالوگینگ اقام اس��ت، گام 
مهمی در راس��تای اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی در منابع و 

مصارف بردارد. 
بهینه س��ازی فرآیند تأمین اق��ام از طریق تجمیع خریدها 
و عق��د قرارداده��ای بلندم��دت، جلوگیری از تن��وع بی رویه 
اق��ام و کاالها در انبارهای س��ازمانی، جلوگی��ری از خواب 
س��رمایه، مدیریت بهتر رابطه س��ازمان ها با تأمین  کنندگان 
کاال، تش��خیص اقام تکراری موجود در انبارهای س��ازمانی 
و فراهم س��ازی بس��تر شناس��ایی اقام پرمص��رف خارجی و 
بومی س��ازی آنها حداقل منافعی اس��ت که راه اندازی چنین 
سیس��تمی در س��طح وزارتخانه ها می تواند برای کشور در بر 

داشته باشد. 
اگر کاتالوگینگ یا شناسنامه دار کردن اقام در سازمان های 
دولت��ی فقط بتواند جلوی خری��د 12درصد از اقام جدیدی 
ک��ه مش��ابهش در انبار وج��ود دارد را بگی��رد، در طول یک 
س��ال صرفه جویی به میزان 4درص��د کل ارزش اقام موجود 
در انبارهای دولتی را به همراه خواهد داش��ت. یا در صورتی 
که بتوان نس��بت به تجمیع خریدهای اقام یکسان در سطح 
کل زیرمجموعه ه��ای ه��ر وزارتخانه اقدام ک��رد، می توان با 
شناس��ایی اقام پرمص��رف و عقد قرارداد ه��ای بلندمدت با 
تأمین  کنندگان کاالها با حفظ شرایط کیفی کاالها، آنها را تا 

25درصد پایین تر از قیمت معمول خریداری کرد. 

حمیدرضا سیمه ساز
 کارشناس مدیریت داده های اصلی

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه

13 تیر 1397

شماره 1103



مدیران دولتی چگونه مانع توسعه اقتصادی 
می شوند؟

به طورکلی مش��کاتی که در حال حاضر گریبانگیر اقتصاد کش��ورمان 
شده اند به دو قسم است؛ مشکات درون زا و مشکات برون زا. بخش بزرگی 
از مشکات اقتصاد کشورمان ارتباطی به ترامپ، عربستان یا دیگر کنشگران 
عرصه سیاست و تجارت بین الملل و دیگر عوامل برون زا ندارد و مشکات 

درون زا هستند.
راهکارهاي مختلفی براي حل مش��کات درون زا وجود دارد اما باتوجه 
به ش��رایط به نظر می رسد که هیچ تمایلی براي حل این مشکات وجود 
ندارد. اقتصاد ما از خودتحریمی ها بیشتر ضربه خورده است، در شعار مطرح 
می شود که از تولید و بخش خصوصی حمایت می کنیم اما در عمل هیچ 

نشانه اي از حمایت دیده نمی شود.
 تولید سال  هاست که مشکات جدي دارد، ریسک فعالیت هاي تولیدي 
باالست. هر دولتی که روي کار می آید شعار می دهد که فضاي کسب و کار 
را بهبود می بخشد، اما بعد از روي کار آمدن، موضوع یا به فراموشی سپرده 
می شود و یا اقدام موثري به عمل نمی آید. سیاست  گذاري هاي دولت به نفع 

تولید نیست و اصا تولید در ایران جایگاهی ندارد.
 متاس��فانه هیچ گونه زمینه و تمایلی براي حل مشکات دیده نمی شود 
تا باعث بهبود و رونق فضاي کسب و کار شود. حجم بسیار زیاد نقدینگی 
در کشور سرگردان است و قطعا این نقدینگی به سمت بخش هایی خواهد 
رفت که ریس��ک کمتر، امنیت و سود بیشتري داش��ته باشد. عدم وجود 
فضاي کسب و کار و عدم جذابیت بخش تولید براي سرمایه گذاري، اوضاع 
نامناس��ب نظام بانکی و عدم همخوانی سیستم هاي بانکی کشور با سطح 
استانداردهاي بین المللی، ورشکستگی صندوق هاي بازنشستگی و . . . باعث 
شده است تا سرمایه هاي مردم به جاي حمایت از تولید به سمت بازارهاي 
ارز و طا برود. در صورتی که براي حمایت از تولید و فضاي کسب و کار باید 
ریسک فعالیت هاي غیرمولد افزایش پیدا کند تا فعاالن اقتصادي و بخش 
خصوصی در بخش هاي تولید و ایجاد فرصت هاي ش��غلی سرمایه گذاري 

کنند.
 ایران کش��وري اس��ت که به لحاظ منابع طبیعی و توان نیروي انسانی 
س��تودنی اس��ت ولی متاس��فانه از این ظرفیت بی نظیر براي حل مسائل 
داخلی استفاده نمی شود. پس از تصویب برجام و به رغم فراهم بودن فضاي 
ورود خارجی ها به ایران به دلیل عدم آمادگی و همخوانی با استانداردهاي 

بین المللی نتوانستیم از این فرصت استفاده درست کنیم.
اکنون تنه��ا نقطه امید، بهبود وضعیت مش��ورت اهالی دولت با بخش 
خصوصی است، اما در این ارتباط نیز بعضا مدیران سازمانی و ادارات هنوز 
دیوار و س��دي بین بخش خصوصی و خود می کش��ند و حاضر به تعامل 
با بخش خصوصی نیس��تند. در س��ازمان ها و ادارات دولتی شاهد هستیم 
ک��ه ارائه اطاعات ناقص مدی��ران غیرمتخصص میانی به مدیران رده هاي 
باالتر منجر به تصمیم گیري هاي غلط درباره حل این مس��ئله شده است. 
بعضا دیده  می شود که مدیران عالی از آنچه در سازمان های شان می گذرد 
بی خبرند و یا اگر هم اطاع دارند جرات تصمیم گیري درست درخصوص 
تعام��ل با فعاالن بخش خصوصی را ندارن��د و تا زمانی که مدیران دولتی، 
بخ��ش خصوصی را رقیب خود می بینند و نه هم��راه و در کنار خود، این 

مشکل حل شدنی نیست.

وزیر ارتباطات پاسخ داد
واردات موبایل از ارز دولتی محروم می شود؟

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات گفت: بعید می دانم ارز دولتی بر مبنای 
قیمت دالر 4200تومانی برای تأمین گوشی همراه در آینده اختصاص داده 
شود. به گزارش ایرنا، دولت از بیست و یکم فروردین ماه یکسان سازی نرخ 
ارز را ب��ا اع��ام قیمت هر دالر 4200 توم��ان کلید زد و با تهیه و تصویب 
دس��تورالعمل هایی، شیوه های تخصیص ارز را اعام کرد. با این  همه، چند 
روز پیش وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات با دس��تور وزیر فهرس��تی از 
ش��رکت های واردکننده گوشی تلفن همراه با ارز دولتی منتشر کرد که بر 
پایه آن، 30 شرکت از این فهرست 40 بندی از آغاز امسال تا بیست و نهم 
خردادماه همه ارز تخصیص  داده شده را در مسیر قانونی آن صرف نکرده 
بودند. رقم کل ارز اختصاص یافته به 40 ش��رکت یادشده، 220 میلیون و 
643 ه��زار و 206 یورو بود، اما محموله هایی با مجموع رقم ۷5 میلیون و 
2۸3 هزار و ۸60 یورو با عاملیت 30 شرکت واردکننده از گمرک ترخیص 
شد. در همین پیوند، وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات، ادامه تخصیص ارز 

دولتی به واردات گوشی همراه را بعید دانست.
به گزارش خانه ملت، محمدجواد آذری جهرمی ادامه داد: یک دوره گذار 
برای به تعادل رس��یدن قیمت ها در بازار وجود دارد و سیاست بازار درباره 
گوشی تلفن همراه به طور دقیق مشخص نشده است، بنابراین معلوم نیست 
کسانی که در صف خرید گوشی تلفن همراه قرار دارند، منتفع شوند یا خیر.

آذری جهرمی تأکید کرد درباره موجودی گوش��ی تلفن همراه در کشور 
مشکلی وجود ندارد. وی ادامه داد: در تصمیمات کان ستاد اقتصادی دولت 
موضوع شیوه اختصاص ارز به واردات گوشی تلفن همراه بررسی می شود و 
یکی از پیشنهادها این است که سقفی از قیمت گوشی تلفن همراه به وسیله 

ارز از طریق بانک مرکزی در قالب گروه دوم کاالیی تأمین اعتبار شود.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه برخورد با متخلفان الزمه شفاف سازی است، 
گفت: شفاف سازی در مسائل اقتصادی اگر همراه برخورد با متخلفان نباشد، 
نتیج��ه الزم را در پی ن��دارد. آذری جهرمی اعام کرد: س��ازمان تعزیرات 
حکومتی در حال پیگیری تخلفات مربوط به گران فروشی گوشی های تلفن 
همراه اس��ت تا گوش��ی های تلفن همراهی که با ارز دولتی به کشور وارد 

شده اند، با قیمت منطقی به خریدار فروخته شوند.
وی یادآوری کرد: تنظیم بازار گوش��ی همراه برعه��ده وزارت ارتباطات 

نیست، اما پیش بینی می شود بازار به تعادل برسد.
گفتنی اس��ت امکان استعام نام شرکت واردکننده و نوع ارز تخصیصی 
برای واردات گوش��ی در سامانه #۷۷۷۷* فراهم شده است. در این روش، 
خریدار باید کد یادش��ده را در تلفن همراه وارد کرده و سپس عدد یک را 
برای اس��تعام اصالت و ارز ارس��ال کند؛ سپس شناسه 15 رقمی دستگاه 
)IMEI( را بفرس��تد. نتیجه بررسی به طور آنی در قالب پیامک به آگاهی 
فرد می رسد. مردم در صورت برخورد با گران فروشی تلفن همراه می توانند 

شکایت خود را از طریق سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری کنند.

فرصت امروز: با ثبت مصرف لحظه ای برق به میزان 56 هزار و 6۷2 
م��گاوات، رکورد جدیدی در تاریخ مصرف برق کش��ور به ثبت رس��ید. 
براساس آمار رسمی ثبت شده در شرکت مدیریت شبکه برق ایران، روز 
دوش��نبه یازده��م تیرماه ۹۷ در س��اعت 16و 3۸ دقیقه با ثبت مصرف 
لحظه ای برق به میزان 56هزار و 6۷2 مگاوات، رکورد جدیدی در تاریخ 

مصرف برق کشور به ثبت رسید.
پیش از این، هش��تم مردادماه سال گذش��ته با ثبت مصرف لحظه ای 
55 هزار و 443 مگاوات، بیش��ترین میزان مصرف برق در تاریخ کش��ور 
رقم خورده بود، که روز دوشنبه بیش از 1200 مگاوات، از رکورد قبلی 

پیشی گرفت.
ش��دت مصرف برق در س��اعات بعدازظهر روز دوشنبه در ساعات 14 
تا 1۷، موجب ش��د تا بخش های زیادی از کش��ور به ویژه نقاط مختلف 
در کانش��هرهایی چون تهران، سمنان، اصفهان، بندرعباس، کرج و... با 
قطعی های پراکنده و چندساعته برق مواجه شوند. به گفته معاون وزیر 
نی��رو در امور برق و انرژی، اگر مش��ترکان بخ��ش خانگی 10درصد در 
مصرف برق خود صرفه جویی کنند، قطعی های برق رخ نمی دهد، اما به 
نظر می رسد اغلب مردم به ضرورت صرفه جویی در مصرف برق توجهی 

ندارند و دولت نیز برنامه بازدارنده اثربخشی در این خصوص ندارد.
همای��ون حائری، مع��اون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اش��اره به 
خاموشی های برق در چند روزه گذشته گفت: رشد مصرف برق به دلیل 
باالرفتن دما موجب واردش��دن فش��ار به تجهیزات صنعت برق و آسیب 
ترانس های ش��بکه برق ش��د که به ناچار برای جلوگیری از اختال در 

شبکه، خاموشی  اعمال شد.
به گفته او، با توجه به اینکه میزان نیاز شبکه توزیع در تابستان حدود 
س��ه برابر زمستان اس��ت، در این برهه از زمان به دلیل پیک باالی برق 
صادرات به صفر می رس��د و در فصول دیگر سال صادرات به کشور های 

عراق، پاکستان و افغانستان صورت می گیرد.
بحران تأمین برق تابستان و راهکارهای مقابله با آن

همچنین مرک��ز پژوهش های مجلس در گزارش��ی ب��ه ارزیابی ابعاد 
بحران تأمین برق تابس��تان و راهکارهای مقابله با آن پرداخت. براساس 

ای��ن گزارش، تأمین برق مصرفی در تابس��تان س��ال ج��اری با توجه با 
کاهش حجم بارندگی ها و در نتیجه کاهش ظرفیت نیروگاه های برقابی 
بیش از پیش به بحران تبدیل ش��ده اس��ت. پیش بینی ها نشان می دهد 
به طور متوس��ط کمبود تقاضای توان مصرفی بیش از 5000مگاوات در 

فصل تابستان خواهد بود.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس عاوه بر روش��ن ش��دن موضوع 
بحران برق در فصل تابس��تان، به بررس��ی تجربیات برخی کش��ورهای 
جهان برای مقابله با این بحران نیز پرداخته ش��ده و راهکارهای مناسب 
در قالب راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ارائه شده است.

این گزارش براس��اس بررس��ی تجربیات سایر کش��ورها در مقابله با 
بحران تأمین برق در زمان اوج بار نش��ان می دهد تمرکز بر مشترکان 
پرمص��رف، تغیی��رات قیمتی محس��وس در روزها و س��اعات اوج بار، 
اس��تفاده حداکثری از رسانه های عمومی و همچنین حمایت از توسعه 
تجهیزات کم مصرف اصلی ترین راهکارهای مقابله با بحران تأمین برق 

در اوج بار در دنیاست.
در عین حال، با توجه به س��هم 50درصدی بخش خانگی در مصرف 
برق در زمان های اوج بار، کنترل مصرف بخش خانگی نس��بت به سایر 
بخش ه��ا در اولویت اس��ت. راهکاره��ای کوتاه م��دت و میان مدت برای 
کاهش اوج بار در این بخش عبارتند از: اصاح نظام تعرفه گذاری اوج بار 
و زیرساخت های قبوض و کنتورها، استفاده حداکثری از ظرفیت وسایل 

ارتباطی و همچنین توسعه تجهیزات کم مصرف سرمایشی.
نتایج این پژوهش نش��ان می ده��د تعرفه گذاری فعلی برق خانگی در 
زمان اوج بار و کم باری غیرموثر و ناعادالنه بوده و مش��ترکان پرمصرف 
کمتر از مش��ترکان کم مصرف جریمه مصارف اوج بار خود را احس��اس 
می کنند. برای حل این معضل پیش��نهاد شده اس��ت با تعیین »الگوی 
مص��رف برق در اوج ب��ار« برای اقلیم های مختل��ف، از مصارف باالتر از 
الگوی مصرف در زمان اوج بار جریمه اخذ ش��ود و طبق فرمول دقیقی، 
این جریمه میان مشترکان کم مصرف توزیع شود. درنتیجه در این روش 
از آنجا که اکثریت مردم از تشویق ها بهره مند می شوند و تنها 25درصد 
از کل مش��ترکین، جریمه می پردازند، از س��ویی مشترکان پرمصرف به 

اصاح رفتار خود ترغیب می ش��وند و از سوی دیگر نارضایتی عمومی از 
تغییر تعرفه ها کاهش می یابد.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه تأثیرگذاری تعرفه های 
اوج ب��ار منوط به اصاح قبوض و همچنین اصاح برخی زیرس��اخت ها 
در رابطه با کنتورهاس��ت، پیش��نهاد داده اس��ت که با استفاده بهینه از 
ظرفیت رس��انه ای قبوض برق، مش��ترکان به صورت واضح اطاعاتی از 
قبیل س��اعات اوج بار، میزان مصرف نس��بت به سایر ساکنان منطقه یا 
شهر، میزان جریمه اوج بار، میزان کاهش مبلغ قبض در صورت کنترل 
مصرف و . . . را در قالب قبوض دریافت کنند. همچنین ضروری اس��ت 
توس��عه کنتورهای دیجیتالی و هوش��مند به صورت جدی پیگیری شود 
و با اس��تفاده از ابزارهای نوین بر بس��تر نرم افزارهای گوش��ی هوشمند، 

خوداظهاری قبوض برق به صورت هفتگی در دستور کار قرار گیرد.
در پای��ان این گزارش، مرک��ز پژوهش ها براس��اس تجربه های موفق 
جهانی، پیش��نهاد داده اس��ت ک��ه با تعطیل��ی برنامه ه��ای تلویزیونی 
در برخی س��اعات خ��اص در روز های بحرانی و همچنین نش��ان دادن 
نمایش��گر وضعیت بحرانی در کنار برنامه های تلویزیونی مش��ترکان به 

کاهش مصرف برق ترغیب شوند.
همچنی��ن از منظر تجهیزات مصرف انرژی، با توجه به اینکه اختاف 
اوج بار تابستان و زمستان به بیش از 20000 مگاوات رسیده است، باید 
نقش و اهمیت وس��ایل سرمایش��ی در کاهش مصرف اوج بار به صورت 
جدی توجه ش��ود. در این راس��تا مکانیس��م ها برای اس��قاط تجهیزات 
فرسوده و نوسازی آنها و همچنین حمایت از تولیدکنندگان و خریداران 
تجهیزات کم م   صرف پیش��نهاد ش��ده اس��ت. همچنین ضروری است با 
اصاح تعرفه ها، روند ش��تابان گسترش اس��تفاده از کولرهای گازی در 

مناطق عادی )غیرگرمسیر( هرچه سریع تر متوقف شود.
در عین حال، توس��عه تجارت برق، گس��ترش ذخیره س��ازها، توسعه 
مص��ارف برق در بخ��ش حمل ونق��ل و صنعت، کاهش تلف��ات، اصاح 
س��اختار مدیریت و تصدیگری و همچنین احیای اقتصاد برق، به عنوان 
راهکارهای بلندمدت بهب��ود وضعیت بحران تأمین برق در این گزارش 

معرفی شده اند. 

بحران تأمین برق در تابستان امسال از نگاه مرکز پژوهش های مجلس

رکورد تاریخی مصرف برق ایران شکست

فرصت امروز: گزارش های رس��می بانک مرکزی حکایت از آن دارد 
که قیمت کاالهای اساس��ی به شدت در یک سال اخیر افزایش را تجربه 
کرده که در صدر آنها تخم مرغ با 55درصد، میوه با 44درصد و گوش��ت 
قرمز با 23درصد قرار دارند. بانک مرکزی خاصه نتایج گزارش هفتگی 
متوس��ط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به 
هش��تم تیر را اعام کرد که براس��اس آن، قیمت هفت گروه نس��بت به 
هفته قبل از آن افزایش و چهار گروه کاهش نش��ان می دهد. به گزارش 
بانک مرکزی، در هفته منتهی به هشتم تیرماه، نرخ لبنیات 0.2درصد، 
برنج 0.۸درصد، حبوب 0.1درصد، س��بزی های تازه 1.۸درصد، گوشت 
قرمز 2.3درصد، قند و ش��کر 0.3درصد و روغن نباتی 0.1درصد نسبت 
ب��ه هفته قب��ل از آن افزایش و نرخ تخم م��رغ 2.4درصد، میوه های تازه 

0.3درصد، گوشت مرغ 4.2درصد، و چای 0.1درصد کاهش یافت.
لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت ماس��ت پاس��توریزه و 
ش��یر پاستوریزه بدون تغییر بود. بهای پنیر پاستوریزه معادل 0.2درصد 
کاهش ولی قیمت سایر اقام بین 0.۷درصد تا 2.6درصد افزایش یافت. 
بهای تخم مرغ نیز معادل 2.4درصد کاهش داش��ت و شانه ای 115 هزار 

تا 1۸0 هزار ریال فروش می رفت.
برنج و حبوب

در ای��ن هفته در گروه برنج، قیم��ت برنج وارداتی غیرتایلندی معادل 
یک درص��د، برنج داخله درجه یک 0.۸درص��د و برنج داخله درجه دو 
0.۷درص��د کاهش یافت. در گروه حب��وب بهای لوبیا چیتی معادل یک 
درصد و لوبیا چش��م بلبلی 0.6درصد کاهش ولی قیمت سایر اقام بین 

0.1درصد تا یک درصد افزایش داشت.
میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررس��ی، در میادین زیر نظر ش��هرداری لوبیا سبز عرضه 
کمی داشت. سایر اقام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی 
در مقایس��ه با سایر میوه فروش��ی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان 
میادین میوه و تره بار عرضه می شد. میوه فروشی های سطح شهر اقام میوه 
و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه قیمت هلو معادل 
5.۹درص��د، انگور 2. درصد و خربزه 12.3درصد افزایش داش��ت اما قیمت 

سایر اقام بین 1.۸درصد تا ۸.5درصد کاهش یافت.
در گروه س��بزی های ت��ازه به��ای گوجه فرنگی مع��ادل 3.۷درصد و 
سبزی های برگی 1.2درصد کاهش ولی قیمت سایر اقام بین 2.0درصد 

تا 33.۹درصد افزایش داشت.
گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفت��ه مورد گزارش بهای گوش��ت گوس��فند مع��ادل 2.3درصد، 
گوش��ت تازه گاو و گوس��اله 2.2درص��د افزایش و قیمت گوش��ت مرغ 

4.2درصد کاهش یافت.
قند، شکر، چای و روغن نباتی

در ای��ن هفت��ه قیمت روغن نباتی مایع ثابت ب��ود. قیمت قند معادل 
0.4درصد و ش��کر و روغن نباتی جامد ه��ر یک 0.2درصد افزایش ولی 

بهای چای خارجی معادل 0.1درصد کاهش داشت.
تغییرهای یک  ساله

براس��اس اعام بانک مرکزی، قیمت خرده فروش��ی لبنیات در هفته 
منتهی به هش��تم تیر نس��بت به هفته مش��ابه س��ال قبل 12.5درصد، 
تخم م��رغ 54.۷درصد، برنج 5درصد، حب��وب یک درصد، میوه های تازه 
44.4درصد، س��بزی های تازه 12.3درصد، گوشت قرمز 23درصد، چای 
20.۸درصد و روغن نباتی ۸.3درصد رشد داشته  است. همچنین قیمت 
خرده فروش��ی قند و ش��کر 0.۷ و گوش��ت مرغ 2.4درصد کاهش یافته  

است. 

کدام کاالها در یک هفته اخیر گران شدند؟

موج گرانی به روایت بانک مرکزی
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد
مراودات ارزی و معامالت سکه مشمول 

مالیات سنگین می شود
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس از تعامل قوا برای س��اماندهی 
ب��ازار خب��ر داد و گفت: مراودات ارزی و معامات س��که مش��مول 
پرداخت مالیات های سنگین می شود.  شهاب نادری در گفت وگو با 
ایبنا، از تشدید نظارت های مجلس بر بازار با هدف ساماندهی نرخ ها 
خب��ر داد و گفت: همزمان با اثبات تخل��ف در دریافت ارز دولتی و 

فروش کاالها با ارز خارجی برخوردهای قاطع آغاز خواهد شد.
او با بیان اینکه مجلس خواس��تار انتشار لیست دریافت کنندگان ارز 
دولتی ش��ده اس��ت، افزود: همه دس��تگاه ها باید اقدامی مشابه وزارت 
ارتباطات داش��ته و با انتش��ار اس��امی دریافت کنن��دگان ارز دولتی از 
سوء اس��تفاده در بازار جلوگیری کنند. نادری با تاکید بر اینکه عملکرد 
خاف قانون برخی ش��رکت ها بازار را مختل کرده است، تصریح کرد: 
ع��اوه بر دولت و مجلس، قوه قضاییه نیز باید با ورود قاطع و برخورد 
منس��جم دست سوء  اس��تفاده کنندگان را کوتاه کند. وی با بیان اینکه 
ش��رکت های واردکنن��ده هر نوع کاالیی را که ب��ا ارز دولتی خریداری 
کرده اند باید با همان نرخ به بازار عرضه کنند، گفت: گران فروشی این 
نوع واحدها التهاب فعلی را به بازار تزریق کرده اس��ت. وی با تاکید بر 
اینکه معرفی افرادی که بیش��ترین تعداد سکه را در شرایط فعلی بازار 
خریداری کرده اند الزم است، افزود: کسانی که اقدام به خرید این تعداد 
س��که کرده اند به طور حتم با س��ودجویی در پی ایجاد اخال در بازار 

هستند از این رو دولت باید بی پرده به انتشار اسامی آنها اقدام کند.
نادری با بیان اینکه اخذ مالیات های س��نگین از خریداران کان 
سکه و ارز الزمه ثبات قیمتی در بازار است، تصریح کرد: کمیسیون 
اقتصادی مجلس در پی تصویب قانونی با هدف اخذ مالیات از افراد 
متناس��ب با تمکن مالی آنها در خرید س��که و ارز اس��ت. فردی که 
توانایی خرید س��که و ارز به تعداد قابل توجه را دارد باید بداند که 

طبق قانون از پرداخت مالیات نیز نباید سر بزند.

یک مقام مسئول مالیاتی تاکید کرد
مسافران خارجی قبل از سفر بدهی مالیاتی 

خود را چک کنند
دادس��تان انتظامی مالیاتی س��ازمان امور مالیاتی کش��ور با بیان 
اینکه ش��رایط مالیاتی برای اش��خاص حقیقی غیرتولیدی سخت تر 
اس��ت، گفت که تنها داش��تن 10 میلیون تومان بدهی به سازمان 

امور مالیاتی کافی است تا فرد ممنوع الخروج شود.
عباس بهزاد در گفت وگو با ایس��نا، گفت ک��ه ممنوع الخروج کردن 
مودی��ان مالیاتی بدهکار یک��ی از ابزارهای وص��ول بدهی های معوقه 
مالیاتی اس��ت. بنا به اختیارات حاصل از ماده 202 قانون مالیات های 
مس��تقیم، س��ازمان امور مالیاتی کش��ور می تواند از خروج بدهکاران 
مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از برای اش��خاص حقوقی تولیدی 
دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از 20درصد س��رمایه 
ثبت شده و یا مبلغ 500 میلیون تومان، سایر اشخاص حقیقی تولیدی 
از 10درصد سرمایه ثبت شده و یا 200 میلیون تومان و سایر اشخاص 
حقیقی از 10 میلیون تومان بیش��تر اس��ت، از کشور جلوگیری کند. 
وی با اش��اره به اصاحیه اخیر قانون مالیات های مس��تقیم  در تاریخ 
31 تیرماه 13۹4 که از ابتدای س��ال 13۹5 اجرایی شد، ادامه داد: بر 
این اس��اس سازمان امور مالیاتی با هدف کم کردن افراد ممنوع الخروج 
بدهکار و تس��هیل قوانین، سقف ممنوعیت خود را تغییر داد. براساس 
ماده 202 قانون مالیات های مس��تقیم از سال 13۹5 اشخاص حقوقی 
تولیدی که پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط را داشته باشند، 
می توانند تا 20درصد س��رمایه و تا س��قف 500 میلیون تومان بدهی 
مالیاتی داشته باشند و ممنوع الخروج نشوند. بهزاد اضافه کرد: اما سایر 
اش��خاص حقوقی به عاوه اش��خاص حقیقی تولیدی برای آنکه دچار 
ممنوع الخروجی نشوند نباید بیش از 10درصد سرمایه ثبت شده یا بیش 
از 200 میلیون تومان به نظام مالیاتی کشور بدهی داشته باشند. با این 
حال ش��رایط برای اشخاص حقیقی غیرتولیدی س��خت تر از دو مورد 
قبل است، به طوری که طبق اصاحیه، تنها داشتن 10 میلیون تومان 
بدهی به س��ازمان امور مالیاتی کافی است تا فرد ممنوع الخروج شود. 
این در حالی اس��ت که پیش تر این رقم معادل یک میلیون تومان بود. 
به این ترتیب اش��خاص حقوقی تولیدکننده دارای پروانه بهره برداری 
50برابر اش��خاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی 
تولیدی 20 برابر اشخاص حقیقی می تواند بدهی مالیاتی داشته باشند 

و ممنوع الخروج نشوند.
وی در پاس��خ به این سوال که اشخاص حقیقی و حقوقی چگونه 
می توانن��د از می��زان بدهی مالیاتی خود مطلع ش��وند؟ گفت: اباغ 
برگه های مالیاتی مانند برگ تش��خیص، قطعی و یا دعوت به هیات 
در طول فرآیند رس��یدگی تا وصول مالی��ات هر یک خود به نوعی 
به منزله اعام بدهی به مودیان مالیاتی تلقی می ش��ود که این اباغ 
براس��اس مواد 203 الی 20۹ قانون مالیات مس��تقیم به دو صورت 

قانونی و یا اباغ به شخص )اباغ واقعی( انجام می شود.
دادستان انتظامی مالیاتی اضافه کرد: بنابراین فعاالن اقتصادی با 
ثبت نام در نظام مالیاتی کش��ور و با ال��زام به رعایت تکالیف قانونی 
از می��زان بدهی خود مطلع خواهند ش��د. همچنین ب��ا مراجعه به 
حوزه ه��ای مالیاتی نیز می توانن��د اطاعات کامل��ی در این زمینه 
کس��ب کنن��د. همچنین با توجه ب��ه س��امانه های پیامکی موجود، 
در ص��ورت درج ش��ماره همراه صحی��ح و معتبر، کلی��ه مراحل و 
اقدام��ات صورت گرفته به اطاع مودیان مالیاتی خواهد رس��ید که 
ش��امل ممنوع الخروجی هم می ش��ود. بهزاد همچنین در پاس��خ به 
این س��وال که چرا برخی افراد در فرودگاه از ممنوع الخروجی خود 
مطلع می ش��وند در حالی ک��ه فعالیت اقتصادی نداش��ته اند، اظهار 
کرد: چنین مواردی بس��یار اندک اتف��اق می افتد که عمدتا مربوط 
به اش��خاصی است که بستگان و یا آش��نایان آنان با سوء استفاده از 
اطاعات هویتی آنها اقدام به ثبت ش��رکت، فعالیت های بازرگانی و 
یا س��ایر اقدامات این چنینی کرده اند؛ در این موارد اقدام خاصی از 
س��وی سازمان مالیاتی متصور نیست و مانند دیگر فعاالن اقتصادی 
اطاع رس��انی می شود. تنها می توان توصیه کرد که افراد در حفظ و 
صیانت از مدارک هویتی خود کوشا باشند و همچنین قبل از خروج 
از م��رز با مراجعه به اداره کل گذرنامه از وضعیت خروج از کش��ور 

خود مطلع شوند.

دریچه

فرصت امروز: سرانجام بانک مرکزی پس از حواشی بسیار، فهرست 
واردکنندگان خودرو با ارز دولتی را اعام کرد. این فهرس��ت در راستای 
ش��فافیت اطاعاتی و در ادامه انتشار فهرست شرکت هایی که از ابتدای 
امس��ال، پس از ثبت سفارش در سامانه س��ازمان توسعه تجارت، ارز به 
نرخ رس��می دریافت کرده اند، توس��ط بانک مرکزی منتشر شده است؛ 
فهرس��تی که از نام وزارت بهداش��ت تا ایران خودرو دیزل در آن دیده 

می شود.
در واقع، پس از انتش��ار نخس��تین فهرس��ت کاالهای دریافت کننده 
ارز رس��می از س��وی بانک مرکزی در تاریخ دهم تیرماه، روز سه شنبه 
دوازدهم تیرماه نیز دومین لیس��ت مربوط به واردکنندگان خودرو با ارز 
دولتی از س��وی این بانک منتشر ش��د. این فهرست شامل شرکت های 
واردکنن��ده خودرو اس��ت که از س��وی دس��تگاه های ذی ربط معرفی و 
تش��ریفات قانونی ثبت سفارش را انجام داده و در نهایت، از سوی بانک 

مرکزی، ارز مورد نیاز را برای واردات خودرو دریافت کرده اند.
گفتنی اس��ت در ستاد اقتصادی دولت مقرر شده است که بانک مرکزی 
با هماهنگی دس��تگاه های ذی ربط و مس��ئول، نس��بت به انتشار فهرست 
دریافت کنندگان ارز رسمی اقدام کند. بر این اساس در ادامه انتشار نخستین 
فهرست شرکت های دریافت کننده ارز توسط بانک مرکزی در روز یکشنبه 
دهم تیرماه، فهرس��ت دوم که حاوی میزان تامین ارز رسمی برای واردات 
خودرو است و از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار قرار گرفته 

اس��ت، دیروز منتش��ر شد. اما از س��وی دیگر، در حالی که در ضرب االجل 
رئیس جمهور به محمد ش��ریعتمداری وزیر صنعت تاکید شده بود که نام 
مدیران خاطی به همراه نرخ واقعی محصوالت واردش��ده به کش��ور اعام 
شود، همانند فهرست قبلی، این موارد در فهرست واردکنندگان خودرو نیز 
قید نشده است. به سخن دیگر، در حالی  روحانی دو هفته به وزیر صنعت، 
معدن و تجارت مهلت داده تا متخلفان پرونده واردات غیرقانونی خودرو را 
شناسایی و به مردم و قوه قضاییه معرفی کند که انتشار اخبار ضد و نقیض 

در این رابطه ادامه دارد.
به گزارش ایس��نا، ماجرا از تیرماه س��ال گذش��ته آغاز شد؛ جایی که 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت با هدف س��اماندهی واردات خودرو و 
اجرای دستورالعمل جدید واردات، ثبت سفارش واردات خودرو را از تیر 
ت��ا دی ماه 13۹6 متوقف کرد. ممنوعیت ثبت س��فارش واردات خودرو 
از دی ماه 13۹6 پایان یافت، اما هنوز روزهای س��ال گذش��ته به پایان 
نرسیده بود که اخباری مبنی بر تخلف در واردات خودرو منتشر و آنطور 
ک��ه برخی اعضای انجم��ن واردکنندگان خودرو اع��ام کردند در زمان 
توقف ثبت س��فارش، برخی خودروها به طور غیرقانونی ثبت س��فارش 
و وارد ش��ده اند. زمزمه ه��ای تخلف در این زمینه ادامه داش��ت تا اینکه 
سرانجام حدود س��ه ماه پیش مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه 
تجارت که سازمان متبوعش مسئول صدور مجوز و ثبت سفارش واردات 
خودرو اس��ت، وقوع این تخلف را رس��ما تایید و اعام کرد که بیش از 

6400 دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده اند.
اگرچه در چند ماه اخیر وی و برخی دیگر از مسئوالن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تخلف در ثبت س��فارش و واردات خودرو را در بازه های 
زمان��ی مختلف تایید کرده اند، اما خبری از برخورد با متخلفان و معرفی 
آنها نبود تا اینکه سرانجام چند روز پیش رئیس جمهوری شخصا به این 
پرون��ده ورود ک��رده و دو هفته به وزیر صنع��ت، معدن و تجارت مهلت 

داد تا متخلفان را شناسایی و به مردم و دستگاه قضایی معرفی کند.
در جدیدتری��ن رویداد در ای��ن زمینه روز دوش��نبه، قاضی پور، عضو 
کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس از بازداش��ت برخ��ی متخلفان در 
پرون��ده واردات غیرقانونی خودرو خب��ر داده و اظهار کرده که برخی از 
بازداشت ش��ده ها از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت هس��تند. 
درواکن��ش ب��ه این خبر اما رئیس س��ازمان توس��عه تجارت بازداش��ت 

متخلفان واردات غیرقانونی خودرو را تکذیب کرد.
ب��ا این همه، در حالی انتش��ار اخبار ضد و نقی��ض در این رابطه ادامه 
دارد ک��ه وزی��ر صنعت، معدن و تجارت کمت��ر از دو هفته وقت دارد تا 
طبق دستور رئیس جمهوری، متخلفان را شناسایی و به مردم و دستگاه 
قضای��ی معرفی کن��د. همچنین از س��وی دیگر، کنکاش در فهرس��ت 
منتشرش��ده توسط بانک مرکزی درباره واردکنندگان خودروی خارجی 
با ارز دولتی مطمئنا در روزهای آینده پرس��ش ها و سواالت بیشتری را 

پیش روی افکار عمومی مطرح می کند.

خبرهای ضد و نقیض از مافیای واردات خودرو

واردکنندگان خودرو با ارز دولتی را بشناسید

ای��ن روزها بس��یاری از منتقدان با توجه به ش��رایط اقتصادی جامعه 
و نوس��انات ارزی، بح��ث ترمیم تیم اقتصادی دول��ت دوازدهم را دنبال 
می کنن��د، اما در این بین، برخی از اقتصاددان��ان معتقدند که با تقلیل 
راه حل ه��ا به ترمی��م کابینه نمی ت��وان بحران را برط��رف کرد و صرف 
تغیی��ر در ترکیب کابینه، ش��رایط اقتصادی ایران را دس��تخوش تغییر 
نمی کند. به باور این کارشناسان، برای حل مشکات اقتصادی باید عقبه 
مشکات را شناسایی کرد و الزم است با آگاهی عمیق نسبت به دالیل 
ایجادی بحران در کشور، نسخه ای چندوجهی برای درمان تدوین شود.
در همین زمینه، محمد خوش چهره، کارشناس اقتصادی در گفت وگو 
ب��ا خبرآناین، با اش��اره به اینک��ه درک ناقص از موضوع��ات بی تردید 
منجر به ارائه نس��خه های نادرست برای رفع بیماری می شود، گفت: اگر 
تشخیص یک بیماری درس��ت نباشد، ممکن است بیمار از دست برود، 
در این فضا برخی دچار اش��تباه برداش��تی می  ش��وند و از ترمیم کابینه 
ح��رف می زنن��د و برخی دیگر نیز پا را فراتر گذاش��ته و کل دولت را به 
ب��اد انتقاد می گیرند در حالی که باید دید چرا مش��کات امروز اقتصاد 

ایجاد شده است.
این اس��تاد دانش��گاه تهران ادامه داد: رویکردهاس��ت که مشکات را 
ایجاد کرده اس��ت، من برای روشن ش��دن بحث مثال می  زنم، به عنوان 
مث��ال ارز یا س��که امروزه ب��ا افزایش قیمت روبه رو هس��تند، حال باید 
دید چرا این مش��کل به وجود آمده و دالیل ایجادی آن چه بوده است؟ 
می بینیم به جز مدیریت تقاضا، مسئوالن متوجه مدیریت عرضه بوده اند 
و با باالبردن عرضه ارز و سکه، حتی تاکید کرده اند هر کسی می خواهد 
می تواند هر چقدر ارز نیاز دارد بگیرد، در حالی که از اساس این برخورد 

اشتباه است.
نماینده اسبق مجلس در توضیح این مطلب ادامه داد: ارز کاال نیست 

بلکه ابزاری برای کنترل سیاس��ت های تجاری و بازرگانی است، در این 
میان درصد ارزی که مس��افران و دانشجویان و . . . نیاز دارند نیز بسیار 
اندک اس��ت، بنابراین اگر ریش��ه ها را درک نکنی��م حرف های عمومی 
می زنیم.  وی اضافه کرد: در مورد سکه نیز همین اشتباه صورت گرفته 
اس��ت، به جای تمرکز بر مدیریت تقاضا، عرض��ه را مدیریت کرده ایم و 
حاال می گویند ۷میلیون س��که پیش فروش شده اما بازار متعادل نشده 
است، بعد هم از مردم می خواهند هجوم نیاورند در حالی که مردم اصا 
در این جریان حضوری جدی ندارند، آنها که سکه پیش خرید کرده اند، 

مردم نیستند و رقم های اصلی متعلق به افراد خاصی است.
وی ادام��ه داد: مردم هنوز وارد عمل نش��ده اند پ��س به مردم توهین 
نکنی��د چراک��ه کار اصل��ی را کس��انی کرده اند که س��رمایه های بزرگ 

داشته اند.
تغییر رویکردها به جای ترمیم کابینه

خوش چه��ره با تاکید بر اینکه انتقاداتی نس��بت به مقامات حاضر در 
کابین��ه و بانک مرک��زی و . . . دارد، اضافه ک��رد: تغییر رویکرد اهمیت 
بس��یار باالیی دارد واال ب��دون تغییر رویکرد و صرفا ب��ا تغییر چند فرد 

نمی توان به اصاح و حل مشکل امید داشت.
او گفت: همین حاال حرف های تازه می شنویم و رویکردهای جدیدی 
را ش��اهدیم، ب��ه عنوان مثال می بینی��م که در حوزه اقتص��اد مقاومتی 
چرخش های 1۸0 درج��ه ای اتفاق افتاده، همین امروز می ش��نویم که 
می گویند به جای س��فرهای پنج نفره، با هیات های س��ه نفره به س��فر 
برویم، این حرف ها بس��یار خوب است اما س��وال من اینجاست که چرا 
پیش از این شاهد رویکردهایی از این دست نبودیم. مگر نه اینکه اقتصاد 
نیازمند اتخاذ سیاست کنترلی بود، در ساختار این دولت قرارگاه اقتصاد 
مقاومتی وجود داش��ت و این اس��م نشان می دهد چینش��ی نیز به این 

منظور صورت گرفته بود. او به تجربه تقلیل بحران در گذشته نه چندان 
دور اشاره کرد و گفت: در گذشته کسانی تحریم را کاغذپاره خواندند در 

حالی که عما باید برای مقابله با آن برنامه تدوین می کردند.
وی با تاکید بر اینکه قصد ورود به این مس��ئله را ندارد، گفت: از اهل 
فن و متخصصان این حوزه یعنی حوزه اقتصاد مقاومتی نیز دعوتی برای 
روشن شدن بحث صورت نگرفت، اما حاال می بینیم ضرورت پرداختن به 

اقتصاد دفاعی در دولت احساس شده است.
وی ب��ه مکانی��زم انتخاب وزرا اش��اره ک��رد و گف��ت: در انتخاب وزرا 
گفتیم فانی س��ابقه مدیریتی زیادی دارد، این در حالی است که مدیر 
باید سیاس��تگذار و  تصمیم گیر و نگاه درس��ت و استراتژیکی به مسائل 
داشته باشد. به این معنا صرف ترمیم کابینه نمی تواند امیدی برای حل 

مشکات ایجاد کند و الزم است عقبه مسائل را مد نظر قرار دهیم.
اقتصاد نیازمند اقدامات آنی

نماینده اس��بق مجلس با اشاره به ش��رایط کنونی کشور گفت: برای 
حل مش��کات مجموعه ای اقدامات آن��ی، کوتاه مدت و بلندمدت وجود 
دارد، امروزه اما ش��اهدیم که برخی پیش��نهادات مطرح شده در حقیقت 
اقدامات بلندمدتی هستند که تاثیر آنی کوتاه مدت دربر ندارند در حالی 
که اقتصاد ایران مانند بیماری اس��ت که با وجود شکستگی استخوان با 
پارگی ش��ریان روبه روست، از این رو نیازمند اقدام آنی برای ممانعت از 

خونریزی و ترمیم شریان است نه رسیدگی به شکستگی استخوان .
 او گف��ت: در این وضعیت اقدام بلندم��دت بدون تاثیر آنی تاثیری بر 

بهبود وضعیت ندارد.
 او مهم ترین اقدام در ش��رایط کنونی را اتخاذ تصمیماتی دانس��ت که 
بتوان��د فورا از کاهش ارزش پول ملی پیش��گیری کرده و وضعیت را در 

این بخش بهبود بخشند. 

ترمیم کابینه به تنهایی،  مشکل اقتصاد ایران را حل نمی کند

تغییر رویکرد به جای ترمیم کابینه

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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در نشست تحلیلی بورس کاال مطرح شد
بازیگران جدید در راه ورود

به معامالت آتی زعفران
نشست بررسی و تحلیل قیمت های نقدی و آتی زعفران و وضعیت 
عوام��ل مؤثر بر قیمت محصول در س��ال جاری با حضور مدیرعامل 
شرکت زرین زعفران مش��رق زمین، معاون توسعه بازار و مطالعات 
اقتص��ادی بورس کاالی ایران و جمع��ی از کارگزاران، تحلیلگران و 

فعاالن بازار آتی در محل بورس کاالی ایران برگزار شد. 
به گزارش »کاالخبر«، در این نشس��ت مدیرعامل ش��رکت زرین 
زعفران مش��رق زمی��ن در خص��وص وضعیت بازار زعف��ران گفت: 
محصول زعفران برخاف بازار س��که و ارز، موجودی زنده محسوب 
می ش��ود ک��ه عوامل مختلف محیط��ی از جمله آب و ه��وا، میزان 
بارندگی، س��طح زیرکش��ت و کیفیت پیاز آن در میزان برداش��ت و 

کیفیت و در نتیجه قیمت محصول زعفران اثرگذار است. 
وی افزود: در حال حاضر بیش از 30 هزار هکتار زمین زیرکشت 
زعفران در اس��تان های خراس��ان رضوی و جنوبی وج��ود دارد که 
تولی��د نزدیک به 300 تن محصول را در پ��ی دارد که بازار فروش 
آن چه در داخل و چه در س��طح جهانی س��اماندهی نش��ده است، 
به طوری ک��ه س��اماندهی و مدیریتی که در بازار پس��ته وجود دارد، 
در بازار زعفران قابل مش��اهده نیس��ت. گرچه در راس��تای حرکت 
به س��مت این س��اماندهی اقدامات مثبتی و بزرگی انجام شده که 
عرضه زعفران در بورس در قالب گواهی س��پرده کاالیی و راه اندازی 
معامات آتی آن در راستای کشف قیمت این محصول ارزآور حوزه 

کشاورزی مهم ترین آن است. 
کریمی وجود 1400 عضو کش��اورز خرده مالک در بازار زعفران را 
عاملی در عدم ساماندهی این بازار تاکنون برشمرد و اظهار کرد: در 
بازار پسته ۹0 درصد کشاورزان و باغداران را مالکان بزرگ و عمده 
تش��کیل می دهند، این در حالی اس��ت که در ب��ازار زعفران حدود 
۹0درصد کشاورزان خرده مالک هستند و این عزم ما را برای ایجاد 

ساماندهی در این بازار جزم کرد. 
اثر تحریم ها بر طالی سرخ

کریم��ی در خصوص اثر تحریم ها بر ب��ازار زعفران اظهار کرد: در 
برخی محصوالت مثل پس��ته ش��اید بتوانند ای��ران را تحریم کنند؛ 
چراکه در ح��ال حاضر قیمت گذاری آن در اختیار آمریکا بوده و به 
دلیل کاهش تولید و برداشت محصول در ایران تحت تأثیر مدیریت 
ضعیف و اثرات مخرب س��م و کودهای واردات��ی بر محصول، ایران 
از جایگاه نخس��ت تولید پس��ته در جهان تنزل یافته اس��ت، اما در 
خص��وص محصولی همچون زعفران که ایران به عنوان تولیدکننده 
انحص��اری آن محس��وب می ش��ود، دیگر کش��ورها از جمله آمریکا 
مجب��ور هس��تند از ایران خرید کنند و اس��م زعف��ران نیز تاکنون 
در لیس��ت تحریم ها نبوده اس��ت. ضمن اینکه با تدابیری که برای 
راه اندازی انبارهای جدید در اروپا اندیش��یده شده، اجازه نمی دهیم 

زعفران نیز به سرنوشت پسته و سایر محصوالت دچار شود. 

کریم��ی، پیک زمان تولید زعفران را 30 آب��ان ماه عنوان کرد و 
گف��ت: مصرف جهانی امکان گس��ترش بیش از این میزان را دارد و 
می توان به کمک ساختار بورس کاال این بازار و فرآیند کشف قیمت 
در آن را س��اماندهی کرد. ما طالب زعف��ران 15 میلیون تومانی در 
داخل نیس��تیم ام��ا معتقدیم قیمت های فعلی در ب��ازار داخلی هم 

چندان مناسب نیست. 
وی ادامه داد: هر س��رمایه گذار و خریدار گواهی س��پرده کاالیی 
و یا ق��رارداد آتی زعفران می تواند در سررس��ید و یا با ارائه گواهی 
س��پرده کاالیی خود، محصول دارای استاندارد قابل قبول بورس را 
از انبارهای پذیرش ش��ده دریافت کند. ضم��ن اینکه زرین زعفران 
مش��رق زمین به عن��وان یکی از انبارهای پذیرفته ش��ده در بورس 
متعهد به تحویل محصول دارای اس��تانداردهای تعیین شده توسط 
بورس و صدور گواهی سپرده به نام شخص است که قابلیت معامله 

در بورس را دارد. 
وی در خصوص پیش بینی ها در خصوص میزان تولید زعفران در 
س��ال زراعی جدید گفت: با توجه به خشکس��الی ها و کاهش میزان 
بارندگی احتمال کاهش تولید وجود دارد؛ گرچه س��طح زیرکش��ت 
نیز در حال افزایش است و این امر می تواند کاهش تولید را پوشش 

دهد. 
مدیرعامل ش��رکت زرین زعفران مشرق زمین در خصوص قیمت 
زعفران گفت: درس��ال ۹4 براس��اس یوروی 4200 تومانی زعفران 
حدود هفت میلیون تومان فروخته می ش��د؛ اما با قیمت های فعلی 
ای��ن ارز که نزدیک به دو برابر ش��ده باز هم زعف��ران در مرز هفت 
میلی��ون تومان معامله می ش��ود. نقص اصلی ب��ازار زعفران نیز این 

است که معامات آن ریالی پرداخت می شود. 
بازیگران جدید در معامالت آتی زعفران از آبان

وی از احتمال ورود کدهای جدید معاماتی توس��ط کش��اورزان 
زعف��ران کار از آبان ماه س��ال جاری همزمان با برداش��ت محصول 
جدی��د س��خن گفت و اف��زود: ورود بازیگ��ران جدید به ب��ازار آتی 
زعفران نیازمند کمک کارگزاران و آموزش بیشتر کشاورزان است تا 

قیمت ها به تعادل الزم دست یافته و واقعی شود. 
در خاتم��ه، وی تأکی��د کرد: از کل ۸ میلی��ارد دالر گردش مالی 
زعفران در دنیا تنها 260 میلیون دالر آن سهم صادرات ایران است. 
ب��ا توجه به تقاض��ای موجود باید برای افزایش س��هم خود در دنیا 
تاش کنیم تا ایران به عنوان بزرگترین تولیدکننده زعفران در دنیا 

مرجعیت قیمت ها را در دست بگیرد. 
در پایان این گزارش می افزاید، طی این جلسه کارگزاران و فعاالن 
ب��ازار معامات آتی زعفران پرس��ش ها، دغدغه ه��ا و نظرات خود را 
ب��رای بهبود و افزایش عم��ق این معامات و رف��ع محدودیت ها و 

نواقص موجود مطرح کردند. 

بورسکاال

بار دیگر معامله گران بورس تهران روز گذش��ته ش��اهد رشد فزاینده 
قیمت ه��ا و در نتیجه افزایش بیش از 2000 واحدی نماگر اصلی بودند 
و ش��رکت هایی در گروه فلزات اساس��ی، محصوالت شیمیایی و معدنی 
بیش��ترین تأثیر را روی نماگرهای بازار داشتند. در واقع، در چند هفته 
اخیر بورس تهران ش��اهد تاطم های زیادی اس��ت و این موضوع باعث 
ش��ده تا نماگر اصلی بازار هر روز وارد کانال جدیدی شود. چنانچه روز 
سه ش��نبه نیز این شاخص چند بار کانال ش��کنی کرد و وارد مدار 112 

هزار واحدی شد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، قیمت دالر در بازارهای غیررس��می در این روزها 
بس��یار در نوسانات ش��اخص بازار تأثیرگذار اس��ت. در مجموع افزایش 
قیمت دالر در بازارهای غیررس��می س��بب افزای��ش قیمت ها در بورس 
تهران و در نتیجه افزایش شاخص ها می شود. بسیاری معتقدند افزایش 
قیمت دالر در بازارهای غیررس��می به حدی بوده که ش��اخص کل هم 
همچن��ان برای چندمین روز با رش��د مواجه باش��د، ام��ا علی رغم این 
پیش بینی در روزهای گذشته ش��اهد بودیم که گاهی معامله گران بازار 
در صف فروش می ایس��تند و با سنگینی عرضه و تقاضا روند قیمت ها را 

می شکنند و شاخص کل نیز نزولی می شود. 
اما ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی ب��ورس اوراق بهادار تهران روز 
سه ش��نبه 240۹ واحد رش��د کرد و به رقم 112 هزار و 346 رس��ید. 
همچنین شاخص کل هم وزن با 105 واحد رشد تا رقم 1۸ هزار و ۷30 
باال رفت. شاخص آزاد شناور نیز 250۹ واحد رشد کرد و رقم 123 هزار 
و 302 واحدی را تجربه کرد. ش��اخص بازار اول و شاخص بازار دوم نیز 

هر یک 2002 و 3062 واحد افزایش یافتند. 
صنایع پتروش��یمی خلیج ف��ارس، فوالد مبارکه اصفه��ان و معدنی و 
صنعت��ی گل گهر هر یک به ترتی��ب 3۸3، 334، 325 واحد در افزایش 
دماسنج بازار س��رمایه تأثیر داشتند و در طرف مقابل شرکت ارتباطات 
سیار ایران، ایران خودرو و به پرداخت ملت به ترتیب 32، 15 و 13 واحد 

تأثیر کاهنده روی دماسنج بازار سرمایه داشتند. 
همچنین در گروه فلزات اساس��ی ش��اهد رش��د قیمتی اکثر سهم ها 
بودیم که تعدادی از این سهم ها در این گروه توانستند بیش از 4درصد 
رش��د کنند و دو س��هم نی��ز در قیمت پایانی اف��ت را تجربه کردند. در 
گروه محصوالت ش��یمیایی نیز روند قیمت سهم ها عمدتا افزایشی بود. 
در ای��ن گروه 22۷ میلیون س��هم به ارزش بی��ش از ۸3 میلیارد تومان 
مورد معامله قرار گرفت. در گروه خودرو اما روند قیمت سهم ها کاهشی 

بود. در این گروه 265 میلیون س��هم به ارزش 2۷ میلیارد تومان رسید. 
همچنین در گروه کانه های فلزی روند قیمت س��هم ها همچنان افزایش 

خود را ادامه داد هرچند که در یک سهم قیمت کاهنده بود. 
ارزش معامات بورس تهران به رقم 3۸5 میلیارد تومان رسید که این 
رقم ناشی از دست به دست شدن 1.4 میلیارد سهم و اوراق مالی است. 
آیفکس نیز روز سه شنبه 1۹.54 واحد رشد کرد و به رقم 1250 رسید. 
ارزش معامات فرابورس ایران به رقم 412 میلیارد تومان رسید و حجم 

معامات رقم 615 میلیون سهم و اوراق مالی را تجربه کرد. 
ارزش گذاری استارتاپ های بزرگ در بورس

اما چالش دیگری که این روزها در خبرهای بازار سهام موضوعیت پیدا 
کرده است، ارزش گذاری استارتاپ های بزرگ در بورس است. درحالی که 
چند شرکت حوزه کسب وکارهای مجازی با اعام ارزش گذاری های چند 
هزار میلیاردی، درخواس��ت پذیرش به فرابورس ایران را داده اند، رئیس 
س��ازمان بورس گفت: مشخص نیست این ارزش گذاری ها بر اساس چه 
چارچوبی انجام ش��ده و س��ازمان بورس ایران هیچ کدام از مبالغ اعام 
ش��ده را تأیید نمی کند. در عین حال بسیاری دیگر از فعاالن این حوزه 

نیز این ارزش گذاری ها را قبول ندارند. 
در شرایطی که برخی شرکت های اینترنتی معیار ارزش گذاری های 
چند هزار میلیاردی خود را معامات صورت گرفته با س��رمایه گذاران 
خارج��ی می دانند، ع��ده ای معتقدند این ش��رکت ها با هدف افزایش 
ص��وری ارزش خ��ود اق��دام به معامله ص��وری کرده اند و اس��تدالل 
می کنند که بررسی های صورت گرفته مشخص کرده که سرمایه گذار 
خارجی این ش��رکت ها عمًا ش��رکت های کاغذی ب��وده و حتی یک 
دفتر و نش��ان اینترنتی هم ندارند. سابقاً هم یکی از سهامداران عمده 
این ش��رکت ها در مصاحبه ای گفته من بابت س��هامی که فروخته ام 
پول گرفته ام و برایم فرقی نمی کند که نام آن ش��رکت س��رمایه گذار 
یا منبع پول چیس��ت. این موضوع به ش��بهه ها در این مورد بیش از 

پیش دامن زده است. 
بخشی از استدالل کسانی که معتقدند معامات این شرکت ها صوری 
بوده، این است که سرمایه گذار خارجی قطعاً با هدف سودآوری اقتصادی 
به هر بازاری ورود پیدا می کند و س��رمایه گذاری در اس��تارتاپ ها عاوه 
بر ریسک ذاتی این کسب وکارها که نیازمند سرمایه گذاری مخاطره پذیر 
اس��ت، به دلیل ریسک های ناشی از تحریم های مالی، تضعیف پول ملی 
و حتی امکان نقدشوندگی س��رمایه گذاری صورت گرفته، بسیار بیشتر 

از ریس��ک های متداول برای س��رمایه گذاری در بخش هایی مثل نفت و 
گاز و پتروش��یمی اس��ت و لذا تنها زمانی حاضر به پذیرش این ریسک 
می شوند که چشم انداز بازدهی بس��یار باالیی برای سرمایه گذاری خود 
متص��ور باش��ند و این بازدهی با توجه به اینکه این کس��ب وکارها طبق 
گفته مدیران خود آنها زیان ده هس��تند، صرفاً از طریق فروش س��هام 
به قیمت های بس��یار باال محقق خواهد ش��د، لذا با توجه به عدم وجود 
چنین چشم اندازی برای سرمایه گذاران خارجی احتمال سرمایه گذاری 

خارجی بسیار اندک است. 
ام��ا به تازگی جعفر جمال��ی، معاون حقوقی س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار در پاس��خ به اینکه آیا اگر ش��رکتی قبل از ورود به بازار س��رمایه 
ب��ا هدف افزایش ارزش ش��رکت معامله ای صوری انج��ام دهد و بگوید 
قس��متی از س��هامش را س��رمایه گذار خارجی خریداری کرده اس��ت و 
سپس درخواست پذیرش به بورس یا فرابورس دهد و حین بررسی برای 
پذی��رش یا بعد از پذیرش ثابت ش��ود معامات و س��رمایه گذار خارجی 
صوری بوده، آیا قانون آن ش��رکت را مجرم می شناس��د؟ گفت: از لحاظ 
قانون اوراق بهادار س��ال 13۸4 و قانون توس��عه ابزارها و نهادهای مالی 
جدی��د، ه��ر گونه ارائه اطاعات خ��اف واقع یا عدم ارائ��ه اطاعات به 

سازمان بورس جرم است. 
امی��ر هامون��ی، مدیرعام��ل فراب��ورس نیز درب��اره نگرانی ه��ا برای 
س��رمایه گذاری در چنی��ن ش��رکت هایی اظه��ار کرد: این ک��ه یک نفر 
بخواهن��د تئاتر بازی کنند و اذهان را به س��مت خ��ود معطوف کنند و 
نهایتاً عده ای بیایند س��رمایه گذاری کنند و سرشان بی کاه بماند، یک 
جرِم اقتصادی شناخته شده در بورس است. این که این اتفاقات بخواهد 
در بازار سرمایه رخ دهد عمًا با فرآیندی که در نظام فرابورس طراحی 

شده، امکان پذیر نیست. 
در عین حال ش��اپور محمدی، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار نیز 
در این مورد گفته که »مشخص نیست این ارزشگذاری ها بر اساس چه 
چارچوبی انجام ش��ده و س��ازمان بورس ایران هیچ کدام از مبالغ اعام 

شده را تأیید نمی کند«.
کارشناس��ان معتقدند نقش س��ازمان بورس به عن��وان نهاد ناظر در 
بررس��ی این شرکت ها که از بس��یاری جهات دارای ابهام هستند، بسیار 
پررنگ اس��ت و اقدام��ات آگاهانه آن می تواند از احتم��ال از بین رفتن 
س��رمایه های مردمی و از بی��ن رفتن اعتماد عامه مردم به بازار س��هام 

جلوگیری کند. 

ارزش گذاری استارتاپ های بزرگ مورد تأیید سازمان بورس نیست

کانال شکنی پی درپی شاخص کل بورس

اخی��راً نام��ه ای جعلی در فض��ای مج��ازی خطاب ب��ه صندوق های 
س��رمایه گذاری و ب��ا موض��وع ع��دم س��رمایه گذاری در ش��رکت های 
خودروسازی منتشر شده و به آنها هشدار داده شده بود تا اطاع ثانوی 
در هیچ یک از شرکت های خودروسازی سرمایه گذاری نکرده و از خرید 
س��هام این ش��رکت ها خودداری کنند؛ نامه ای که با نام شاپور محمدی 
مبنی بر عدم س��رمایه گذاری صندوق ها در شرکت های خودروسازی ها 
منتش��ر شده اما توسط معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و 

اوراق بهادار تکذیب شد. 
بر اساس این گزارش، سعید فاح پور، معاون نظارت بر نهادهای مالی 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، نامه منتس��ب به سازمان بورس و اوراق 
بهادار، با موضوع ممانعت صندوق های س��رمایه گذاری از سرمایه گذاری 
در س��هام شرکت های خودروسازی را تکذیب کرد. فاح پور در گفت وگو 

با س��نا، ضمن اشاره به جعلی بودن این نامه اظهار داشت: صندوق های 
س��رمایه گذاری در چارچ��وب ترکیب دارایی های مندرج در اساس��نامه 
و امیدنامه آنها مجاز به س��رمایه گذاری هس��تند و مطابق روال معمول 
ه��ر گونه مقررات جدید در خصوص فعالیت های نهادهای مالی توس��ط 
مدیری��ت نظارت ب��ر نهادهای مالی و مدیریت نظ��ارت بر کارگزاران، از 
طریق مجاری رسمی این سازمان از جمله درج در تارنمای این سازمان 
به نش��انی www. seo. ir یا از طریق مکاتبات اتوماسیون اداری انجام 
می ش��ود، بنابراین چنین نامه ای با چنین مشخصاتی که در سربرگ آن 

نام »مدیریت سازمان بورس« درج شده، اساساً امکان صدور ندارد. 
معاون نظارت بر نهادهای مالی س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار تأکید 
کرد: قطعاً مدیریت حقوقی س��ازمان بورس و اوراق بهادار این موضوع را 
پیگیری و با جاعلین و برهم زنندگان نظم و آرامش بازار سرمایه برخورد 

خواهد کرد.  خاطرنش��ان می شود اخیراً نامه ای جعلی در فضای مجازی 
خطاب به صندوق های س��رمایه گذاری و با موضوع عدم س��رمایه گذاری 
در شرکت های خودروسازی منتشر شده و به آنها هشدار داده شده بود 
تا اطاع ثانوی در هیچ یک از ش��رکت های خودروسازی سرمایه گذاری 

نکرده و از خرید سهام این شرکت ها خودداری کنند. 
در ای��ن نام��ه همچنین ادعا ش��ده ب��ود این تصمیم توس��ط رئیس 
س��ازمان بورس اتخاذ ش��ده و با مدیران خودروسازی نیز در این زمینه 
هماهنگی هایی صورت گرفته است!  پیش از این یاسر فاح، مدیر روابط 
عمومی و امور بین الملل س��ازمان بورس نیز در صفحه شخصی خود از 
جعل س��ربرگ و نسبت دادن دروغ شاخدار به سازمان بورس خبر داده 
و اعام کرده بود این سازمان شکایت حقوقی علیه انتشار دهندگان این 

نامه جعلی را پیگیری خواهد کرد. 

از شایعه تا واقعیت

نامه منتسب به سازمان بورس، جعلی است
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توزیع نهاده های دامی دولتی جوابگوی نیاز 
تولیدکنندگان نیست

 یک مقام مس��ئول گف��ت: دول��ت از طریق پش��تیبانی امور دام
2 میلیون تن نهاده دامی به صورت سهمیه ای میان تولیدکنندگان 
توزیع کرد در حالی که این رقم پاس��خگو نیست. مهدی مسعودی، 
قائم مق��ام اتحادی��ه تعاونی ه��ای خ��وراک دام، طی��ور و آبزیان در 
گفت وگ��و با باش��گاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از نوس��ان ش��دید 
ن��رخ نهاده ه��ای دامی در ب��ازار اظهار کرد: با توجه ب��ه آنکه 65 تا 
۷0درصد هزینه تولید یک کیلو گوشت قرمز، مرغ و شیر به خوراک 
بس��تگی دارد، بنابراین تغییرات چشمگیر در قیمت تمام شده مورد 
انتقاد ش��دید تولیدکنندگان قرار گرفته اس��ت. به گفته وی، قیمت 
تمام شده هزینه های تولید در یک سیستم مرغداری 20هزارتایی با 

یک سیستم مرغداری یک میلیون تایی متفاوت است.
مس��عودی در پاسخ به این سوال که خرید 2 میلیون نهاده دامی 
توس��ط دولت و توزیع میان دامدار و مرغدار چه تأثیری بر وضعیت 
بازار داش��ته است، بیان کرد: دولت از طریق شرکت پشتیبانی امور 
دام به تعدادی مرغدار و دامدار به صورت سهمیه ای اقدام به عرضه 
ذرت و کنجاله س��ویا می کند، اما این میزان نس��بت به مصرف کل 
کش��ور رقم چندان باالیی نیس��ت. این مقام مسئول ادامه داد: بنده 
معتقدم که دولت به جای یارانه به نهاده ها باید شرایطی فراهم کند 
که تش��کل ها خود اقدام به واردات کنند، ضمن آنکه قیمت گذاری 
مرغ و گوشت آزاد شود چراکه با این وجود ظرف مدت یک سال نرخ 

گوشت و مرغ منطقی می شود.
 مس��عودی ادامه داد: پشتیبانی امور دام در مواقعی که نیازی به 
توزیع مرغ نیس��ت، اقدام به عرضه مرغ منجمد در بازار می کند که 
در نهایت این امر س��ردرگمی و مش��کاتی را به وجود می آورد در 
حالی که ورود بخش خصوصی و تولید به موقع ش��رایط رقابتی را به 
وجود خواهد آورد که ب��ا کاهش هزینه ها، محصول نهایی با قیمت 
مناس��ب به بازار عرضه خواهد ش��د. وی در پایان در پاس��خ به این 
سوال که بازگش��ت تحریم ها بر بازار نهاده های وارداتی چه تأثیری 
خواهد گذاش��ت، گفت: صنع��ت دام و طیور در بخ��ش نهاده ها به 
شدت به واردات وابسته است، اما با بازگشت تحریم ها امکان حواله 
پول به طرف های خارجی وجود ندارد که در نهایت این امر موجب 

شده با بحران بسیار خطرناکی روبه رو شویم.

خودتحریمی در صنعت سنگ را تمام کنید
رئیس هیات مدیره انجمن سنگ ایران با اشاره به اینکه در مقطع 
فعلی که حتی ورود یک دالر به کشور غنیمت است، شاهدیم دولت 
بر صادرات مواد خام عوارض تعیین کرده است، اظهار داشت: وضع 
عوارض برای سنگ های صادراتی در شرایط فعلی به مصلحت کشور 
نیس��ت. به گزارش تسنیم، ابوالقاسم ش��فیعی در نشستی خبری با 
اش��اره به حضور نزدیک ب��ه 100 صادرکنن��ده در این صنعت که 
صادرکنندگان خرد هس��تند، خاطرنش��ان کرد: دولت هنوز برنامه 
خ��ود را برای این دس��ته از صادرکنندگان اع��ام نکرده و احتمال 
م��ی رود »ارز توافقی« ک��ه در بورس عرضه می ش��ود را برای آنان 
در نظر بگیرد. وی افزود: در دو ماه گذش��ته اعضای انجمن س��نگ 
صادرات داشته اند، اما هنوز مشخص نشده که چگونه و با چه ساز و 
کاری باید این ارز را به داخل برگردانند. رئیس انجمن سنگ ایران 
درخصوص اتهام خام فروشی این صنعت، گفت: حتی یک متر مربع 
از سنگ و محصوالت نهایی تولید شده از آن به کشور باز نمی گردد.
وی با بیان اینکه 40 هزار واحد سنگ بری در کشور فعال هستند 
اما نقطه ضعف اصلی این صنعت، ناتوانی در صادرات اس��ت، تصریح 
کرد: در س��ال 6۸ ایران دو برابر ترکیه صادرات داشت )۸0 میلیون 
دالر در براب��ر 40 میلی��ون دالر(، اما صادرات ام��روز ترکیه به 2.6 
میلیارد دالر رسیده و صادرات ایران فقط 200 میلیون دالر است.

ش��فیعی با اشاره به اینکه در مقطع فعلی که حتی ورود یک دالر 
به کشور غنیمت است، شاهدیم دولت بر صادرات مواد خام عوارض 
تعیین کرده اس��ت، اظهار داش��ت: وضع عوارض برای س��نگ های 
صادراتی در ش��رایط فعلی به مصلحت کش��ور نیست، زیرا حداقل 
سود دریافتی فعاالن صادرکننده را می بلعد. در کشور ترکیه نه تنها 
از صادرکنندگان س��نگ های تزئینی عوارض گرفته نمی ش��ود بلکه 
فعاالن این صن��ف از معافیت مالیاتی نیز برخوردارند؛ این در حالی 
است که فقط 20درصد صادرات سنگ ایران معاف از مالیات است.

رئیس هیات مدیره انجمن س��نگ ایران هش��دار داد: با در پیش 
گرفتن مجدد این رویه و وضع عوارض، صادرات سنگ ایران مجدد 

با کاهش مواجه می شود و به مثابه نوعی خودتحریمی است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه افزایش ن��رخ دالر، گفت: فع��االن این صنعت 
مصرف کنن��ده دالر هس��تند، زیرا اقام و ماش��ین آالتی نظیر لودر، 
بولدوزر، س��یم برش، مته و... تابع نرخ های جهانی است، اما با وجود 
درخواس��ت های متعدد هنوز ارز 4200 تومانی به فعاالن این صنف 
اختصاص نیافته است، بنابراین با افزایش نرخ  ها، اعضای این انجمن 
نیز ضرر می کنند. ش��فیعی س��ه خواس��ته اصلی فعاالن این صنف 
از دول��ت را بازگش��ت معافیت های مالیاتی به حال��ت قبل، متوقف 
ش��دن عوارض صادرات س��نگ و حمایت از صادرکنندگان و تامین 
تس��هیات برای آنان برشمرد. ش��فیعی به برخی اطاع رسانی های 
غلط در عرصه س��نگ آهن اش��اره کرد و گفت: اینکه گفته می شود 
چینی ها کارخانه س��نگ بری در کش��تی راه اندازی کرده و س��نگ 
صادرات��ی ای��ران را در بندرعب��اس درون این کش��تی ها تبدیل به 
محصوالت فرآوری ش��ده ک��رده و مجدد به ایران ب��از می گردانند، 

دروغ محض است و چنین کشتی  هایی وجود ندارد.
این فعال عرصه س��نگ، با اشاره به واردات 2۷میلیون تنی سنگ 
خام چین که فقط یک میلیون تن آن از ایران تامین می شود، گفت: 
اکن��ون چینی ها واردات از ترکی��ه را به ایران ترجیح می دهند، زیرا 
اجناس را با گش��ایش اعتبار اس��نادی )ال سی( یک ساله از ترکیه 
می خرد و پ��س از برش و تبدیل آن به محصوالت فرآوری ش��ده و 

فروش آنها، باز می گرداند، اما نمی تواند از ایرانی ها ال سی بگیرد.
 در ادامه این نشس��ت احمد شریفی، دبیرکل انجمن درخصوص 
نمایش��گاه سنگ گفت: این نمایش��گاه از 2۸ تا 31 تیرماه در محل 
دائمی نمایش��گاه های تهران برگزار می ش��ود و 130 شرکت ایرانی 
به همراه 41 ش��رکت خارجی از کشورهای اسپانیا، ایتالیا، ترکیه و 
چین حضور دارند ضمن آنک��ه از هیات های تجاری برای مذاکرات 

مستقیم با تولیدکنندگان ایرانی دعوت کردیم.

اخبـــار

در حالی که طی ماه های اخیر بالغ بر ۷0 میلیون یورو ارز دولتی به 
واردکنندگان چای اختصاص داده شده است، آمارها نشان می دهد که 
این محصول با افزایش بیش از 20درصدی قیمت در بازار مواجه شده 

که به گفته معاون بازرگانی سازمان چای غیرقانونی است.
به گزارش ایس��نا، چای یکی از محصوالتی است که عمده آن وارد 
می ش��ود و از حدود 110 هزار تن نیاز بازار داخلی تنها حدود 20 تا 
30 ه��زار تن آن در داخل کش��ور تولید می ش��ود. البته طی ماه های 
اخیر و با نوسانات بازار ارز، دولت تصمیم گرفت به واردات بسیاری از 
محصوالت ارز دولتی اختصاص دهد تا بازار آنها را بتواند کنترل کند. 
ای��ن در حالی اس��ت که با وجود اختصاص پی��دا کردن ۷0 میلیون و 
635هزار و ۹4۷ یورو ارز به نرخ رس��می 4200تومانی به 5۸ شرکت 
واردکنن��ده، قیمت چای خارجی براس��اس آخرین آمار بانک مرکزی 
از متوس��ط قیمت خرده فروش��ی م��واد خوراکی در ته��ران در هفته 

 منتهی به هشتم تیرماه امسال 20.۸درصد افزایش یافته و به کیلویی
55 هزار و 2۸0 تومان رسیده است.

جالب تر اینکه براس��اس آماری که بانک مرکزی به دس��تور رئیس 
جمه��ور از دریافت کنندگان ارز دولتی منتش��ر ک��رد، ردپای چندین 
ش��رکت مختلف در بازار چای دیده می ش��ود که ارتباطی با این بازار 
و صنع��ت ندارند و به عنوان مثال جزو ش��رکت های خودروس��ازی و 
عرضه کنن��ده پنکه به حس��اب می آیند. البته در ای��ن میان نام دیگر 
ش��رکت ها نیز به چش��م می خورد که براس��اس قوانین موجود تخلف 
محس��وب نمی ش��ود، اما س��وال اصلی اینجاس��ت که چرا باید چای 
خارجی با وجود دریافت ارز با نرخ رس��می و دولتی مش��مول افزایش 
قیمت ش��ود. گودرز خردادپور - معاون بازرگانی س��ازمان چای - در 
ای��ن ب��اره به خبرنگار ایس��نا، گفت: چای جزو محصوالتی اس��ت که 
مش��مول ارز دولتی 4200تومانی شده است که شرکت های بسیاری 

از 21 فروردین ماه تا امروز موفق به دریافت این ارز شده اند، اما سوال 
اینجاس��ت که چرا باید با وج��ود دریافت ارز دولتی قیمت محصوالت 
آنه��ا در ب��ازار افزایش یاب��د. وی تاکید ک��رد: اگر ش��رکتی از میان 
واردکنن��دگان چای ب��ا ارز دولتی قیمت محصول��ش را افزایش دهد 
مرتکب تخلف شده و دستگاه های نظارتی با آن برخورد خواهند کرد. 
مع��اون بازرگانی س��ازمان چای با بیان اینکه ب��ا ارز مورد نظر حدود 
15 هزار تن چای خش��ک به کش��ور وارد شده اس��ت، گفت: در حال 
حاضر و پس از انتش��ار لیس��ت دریافت کنندگان ارز دولتی، بررسی و 
ارزیابی همه ش��رکت های دریافت کننده ارز با نرخ دولتی در سازمان 
چای به همراه دیگر دس��تگاه های نظارتی آغاز شده است و به زودی 
نتیجه این بررسی را اعام می کنیم که کدام شرکت ها مرتکب تخلف 
شده اند، چراکه افزایش قیمت چای خارجی مشمول ارز با نرخ دولتی 

غیرقانونی است.

واردکنندگان چای هم گران فروشی کردند

یک مقام مسئول گفت: اگرچه قرار بود از پایان اردیبهشت ماه واردات 
تیاپیا ممنوع اعام ش��ود، اما متاس��فانه تا این لحظ��ه این امر صورت 
نگرفته است. آرش نبی زاده، مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی در گفت 
و گو با  باش��گاه خبرنگاران جوان، ب��ا انتقاد از واردات بی رویه تیاپیا از 
چین، اظهار کرد: اگرچه قرار بود از پایان اردیبهشت ماه  واردات تیاپیا 
بنا به درخواس��ت سازمان شیات ممنوع اعام شود، اما متاسفانه تا این 

لحظه این امر صورت نگرفته است.
به گفته وی درخواس��ت دولت برای اختصاص ارز مبادله ای به واردات 
ماهی های غیرصنعتی بس��یار نگران کننده اس��ت، چراکه این امر بیانگر 

تایید واردات تیاپیا و حذف تولیدکنندگان داخلی است.
نبی زاده ادامه داد: در ش��رایطی که بس��یاری از افراد به دنبال مجوز 

گرفتن تولید تیاپیا هستند، واردات آن با شعار سال مغایرت دارد.
این مقام مس��ئول با بی��ان اینک��ه واردات تیاپیا ب��ه قیمت نابودی 

تولیدکنن��دگان داخل تمام می ش��ود، گف��ت: با توجه ب��ه آنکه امکان 
ص��ادرات ی��ک کیلو قزل آال به صورت مس��تقیم به چی��ن وجود ندارد، 

واردات تیاپیا از چین بی انصافی در حق تولیدکنندگان داخلی است.
وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه سال گذشته 100 تا 
120 هزارتن قزل آال در کش��ور تولید شد، بیان کرد: پیش بینی می شود 
امس��ال به س��بب ش��رایط خشکس��الی تا حدودی میزان تولید قزل آال 

کاهش یابد، چراکه تولید قزل آال به جریان دائم آب نیاز دارد.
وی از صادرات ۸ تا 10 هزار تن قزل آال  در سال گذشته  خبر داد.

نبی زاده با بیان اینکه ایران جزو پنج کشور بزرگ تولیدکننده قزل آال 
در دنیاس��ت، افزود: واردات تیاپیا به سبب شرایط نابرابر تولید به زیان 
تولیدکنندگان داخلی تمام می شود در حالی که با تولید تیاپیا در داخل 
جای هیچ گونه نگرانی به س��بب ش��رایط برابر تولید از نظر میزان اخذ 
تس��هیات، فرآوری و بازاررس��انی وجود ندارد و به همین خاطر انتظار 

می رود که واردات این محصول به طور کامل قطع شود.
مدیرعام��ل اتحادیه ماهیان س��ردآبی درباره آخری��ن وضعیت قیمت 
قزل آال در بازار تصریح کرد: با توجه به نوسان نرخ دالر، هر کیلو قزل آال 
با نرخ 22 هزار تومان در بازار عرضه می ش��ود که با وجود تعادل قیمت 

تا حدودی تولیدکنندگان نفس می کشند.
وی ادامه داد: وزیر جهاد کش��اورزی باید پاس��خگوی واردات تیاپیا 
باش��د، چراکه به اعتقاد بنده وزارت جهاد توجه ای به بخش آبزی پروری 
ندارد در حالی که بزرگ ترین صنایع کشاورزی دنیا صنایع شیاتی است 

که نادیده گرفتن آن در کشور جای تاسف است.
نب��ی زاده در پای��ان تصریح ک��رد: مهرفرد قائم مقام جهاد کش��اورزی 
متوجه نیس��ت که با واردات تیاپیا چه آس��یبی به بخش تولید داخل 
وارد می ش��ود، نمی دانم چه کس��انی از واردات تیاپیا سود می برند که 

این گونه رفتار می کنند.

یک مقام مس��ئول گفت: با پایبندی اروپ��ا به برجام و انجام معامات 
براساس یورو، در صادرات محصوالت معدنی مشکلی نخواهیم داشت.

مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات 
عامل سازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در گفت وگو با   
باشگاه خبرنگاران جوان، با ابراز خرسندی از رشد بی سابقه صادرات در 
بخش معدن، اظهار کرد: با این امر، توانستیم به بازارهای جهانی دست 
یابی��م. وی با بیان اینکه تولیدات مل��ی ما در بخش فوالد  به کانادا هم 
رسیده اس��ت، افزود: هم اکنون در آسیا رقیب قدرتمندی برای چین به 
ش��مار می رویم، اروپا نیز مشتری خوبی برای ورقه آهنی ) با حجم باال( 
به حساب می آید، البته باید این را هم بگوییم که این روند رشد، جهشی 

و یکباره نیست و ما با سرعت مطمئن در این مسیر حرکت می کنیم.

مع��اون وزیر با تاکید ب��ر توان ارتقای قابلیت ه��ای صنعتگران ایرانی 
ب��رای افزایش حض��ور در بازارهای جهانی، رقم صادرات در س��ال۹۷ را 
با رش��د چشمگیری پیش بینی کرد. کرباسیان اضافه کرد: این اطمینان 
حاصل تاش واحدهای تولیدی اس��ت که در آمارهای س��ال گذشته به 
خوبی مش��اهده می شود. دولت نیز در سیاست های جدید خود به دنبال 
برقراری روابط مطلوب بین المللی برای ایجاد سهولت در کار تجار ایرانی 
اس��ت. وی ابراز کرد: صادرات در س��ه ماهه اول امس��ال  رشد  مطلوبی 
داش��ته اس��ت، اگر بتوانیم این روند را در جنگ اقتصادی که در سطح 
جهانی گس��ترده شده است و مختص به ایران  نیست  ادامه دهیم قطع 

به یقین با وضعیت قابل قبولی در صنعت رو به رو خواهیم شد.
کرباسیان با اش��اره به آغاز زمان تحریم های تجاری علیه ایران گفت: 

ب��ا توجه ب��ه اینکه 1۸ مرداد )۸آگوس��ت( اقام متع��ددی نظیر فوالد، 
زغال سنگ و مس مشمول تحریم ها می شوند و با چالش های بین المللی 
در مب��ادالت بانکی ب��ه ویژه در بحث دالر مواجه خواهیم ش��د، اما اگر 
اتحادیه اروپا بر تعهدات خود نس��بت به برجام پایبند باش��د و مبادالت 
براساس یورو و تهاتر اعضا صورت بگیرد هیچ نگرانی درباره صادرات این 

اقام نخواهیم داشت.
وی در پای��ان با تاکید بر حفظ انس��جام مل��ی در بخش صنعت بیان 
ک��رد: صنعتگران و معدنکاران نیز باید ضمن حفظ اتحاد و همبس��تگی 
خود برای یاری رس��اندن به دولت در مقابله با جنگ اقتصادی،  کش��ف 
بازارهای مناس��ب بین المللی را در اولویت های خود قرار دهند و در این 

موضوع با جدیت تمام کوشا باشند.

ثبت سفارش واردات تیالپیا ادامه دار شد

 وزیر جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشد

2شرط برای حفظ روند افزایش صادرات محصوالت معدنی

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

خسروتاج: متخلفان واردات خودرو هنوز 
اعالم نشده اند

رئیس سازمان توس��عه تجارت اعام کرد ش��رکت های متخلف در 
ثبت سفارش واردات 6400 دستگاه خودرو هنوز از سوی دستگاه های 
مربوطه اعام نش��ده و عوامل آن دستگیر نشده اند.  به گزارش ایسنا، 
روز گذشته قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسامی 
از بازداش��ت عوامل متخلف در واردات بیش از 6400 دس��تگاه خودرو 
خبر داده و اعام کرده بود که این افراد از درون وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت بوده اند که با دسترس��ی به اطاعات دقی��ق و امکانات ویژه 
توانس��ته اند به این اقدام دس��ت بزنند. در این باره مجتبی خس��روتاج، 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد که هنوز دستگاه های 
نظارتی مربوطه، شرکت های متخلف را به این وزارتخانه اعام نکرده اند.  
وی با بیان اینکه ثبت س��فارش غیرقانونی 6400 دس��تگاه خودرو در 
سال گذشته از سوی وزارت صنعت مشخص و به دستگاه های نظارتی 
مربوطه اعم از تعزیرات حکومتی، س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان و گمرکات کش��ور برای رسیدگی به موضوع اعام شد، 
اظهار کرد: این تعداد خودرو به صورت رسمی وارد کشور شده و حقوق 
گمرک��ی و ورودی را پرداخت کرده اند و ضوابط فنی و خدمات پس از 
فروش را داشته اند و تنها تخلف شان این بوده که در دو دوره ممنوعیت 
ثبت سفارش، نسبت به ثبت سفارش اقدام کرده اند.  معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت گفت: یک دوره از ثبت سفارش غیرقانونی این خودروها 
مربوط به زمانی بوده که ثبت س��فارش فقط از س��وی نمایندگی های 
رسمی مجاز بوده و دوره دیگر تخلف در ثبت سفارش نیز زمانی صورت 

گرفته که کًا ثبت سفارش واردات خودرو ممنوع بوده است. 

پژو می خواهد در ایران بماند
هر چند ش��رکت پژوسیتروئن جزو اولین ش��رکای ایرانی بود که 
پ��س از نقض برجام اق��دام به تعلیق فعالیت های مش��ترک تجاری 
خود کرد، اما ظاهراً دل کندن از بازار کش��ورمان برای این ش��رکت 
فرانسوی سخت و ناممکن است.  به گزارش »عصر خودرو«، در این 
زمینه روز گذش��ته خبرگزاری فرانس��ه تأکید کرد یک مقام دولتی 
فرانس��ه که نخواس��ت نامش فاش شود با اش��اره به کارشکنی های 
دولت آمریکا در توافق هس��ته ای با ایران، اظهار کرده که ش��رکت 
خودروسازی پژو تاش می کند چراغ خاموش در ایران باقی بماند. 
یک ماه پیش گروه خودروس��ازی پی اس ای )پژو س��یتروئن( فرانسه 
شروع به تعلیق پروژه های مشترک خود در ایران کرد تا از تحریم های 
آمریکا در امان بماند. پژوسیتروئن در بیانیه 14 خرداد خود اعام کرد 
که این گروه شروع به تعلیق فعالیت های مشترک تجاری خود در ایران 
کرده اس��ت تا به این ترتیب تا 6 آگوس��ت، با قان��ون آمریکا مطابقت 
داشته باشد. در این زمینه برخی منابع آگاه تأکید می کردند که دولت 
آمریکا با ابزارهای تشویقی شرکت پژوسیتروئن را مجبور به ترک ایران 
کرده حال آنکه آنچه پژویی ها تأکید بر آن دارند این اس��ت که دولت 
آمریکا این ش��رکت فرانس��وی را با نظام بانکی جهانی و اینکه آمریکا 
این نظام را علیه پژوس��یتروئن متحد می کند، تهدید کرده اس��ت. در 
هر صورت آنچه مش��خص است در حال حاضر این شرکت خودروساز 
با حمایت دولت فرانسه، در حال مذاکره با مقامات آمریکا برای در نظر 
گرفتن معافیت هایی از تحریم، برای این ش��رکت اس��ت. در این میان 
گروه خودروسازی پی اس ای اعام کرد تعلیق قراردادهای مشارکت این 
شرکت با ایران، بر چشم انداز مالی این شرکت تأثیری نمی گذارد؛ چراکه 
فعالیت های پژوسیتروئن در ایران کمتر از یک درصد درآمد این شرکت 
را تش��کیل می دهد. این اظهارنظر اگرچه به نظر می رس��د برای جلب 
نظر مقامات آمریکایی عنوان شده، اما در اصل ترک ایران این شرکت 
فرانس��وی را همچون تحریم های اولیه هسته ای ایران با دشواری هایی 
مواجه خواهد کرد. اما خبرگزاری فرانس��ه در ادامه گزارش خود بر این 
نکته نیز تأکید کرده که این ش��رکت در انتظ��ار دوران پس از ترامپ 
ی��ا احتمال تغیی��ر ناگهانی نظر رئیس جمهوری آمریکاس��ت و تاش 
می کند به عنوان یک ش��ریک خام��وش در ایران باقی بماند. در همین 
ارتباط، خبرگزاری فرانس��ه در گزارشی به تاش های دو شرکت مهم 
خودروسازی این کشور، یعنی رنو و پژو برای باقی ماندن در بازار ایران، 

که یک بازار حیاتی برای آنها محسوب می شود، پرداخت. 

ابهامات تخصیص ارز دولتی به نمایندگی 
شرکت بریجستون

س��خنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران با اش��اره به لیس��ت 
ارزبگیران بانک مرکزی گفت در لیست مذکور عاوه بر اسم شرکت 
خودروس��از، اسم برخی از نمایندگی ها و حتی یک مؤسسه ورزشی 
در بن��در کن��ک وجود دارد که با اس��تفاده از ارز دولت��ی تایر وارد 
کرده ان��د.  مصطفی تنها در گفت وگو با خبر خودرو اظهار داش��ت: 
نکته جالب اینجاس��ت که در س��ال جاری وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت اصًا حاضر به تمدید نمایندگی ش��رکت های خارجی تایر 
در ایران نش��ده است و معلوم نیس��ت چگونه به نمایندگی شرکت 

بریجستون ارز دولتی برای واردات تایر تعلق گرفته است. 
وی با اشاره به تب و تاب کمبود تایرهای سنگین باری و اتوبوسی 
در بازار افزود: در حالی این س��خنان به گوش می رسد که با بررسی 
لیس��ت منتشر شده مش��اهده می کنیم بخش قابل توجهی از ارزی 
که به واردات تایر تخصیص داده شده برای واردات تایر های سواری 
مصرف ش��ده اس��ت.  وی با اش��اره به عدم تخصیص ارز دولتی به 
تایر ه��ای س��واری گفت: در هی��چ دوره ای ارز دولتی به تایر س��ایز 
سواری تعلق نمی گرفته است و در گذشته همیشه قبل از تخصیص 
ارز دولتی به واردات تایر از درخواس��ت کننده می خواس��تند اندازه 
تایرهایی که قصد واردات آنها را دارد مشخص کند سپس لیست به 
انجمن صنفی صنعت تایر منعکس می ش��د و پس از اینکه مشخص 
می ش��د کدام س��ایز تایر در داخل کشور امکان س��اخت ندارد ارز 

دولتی به آن سایز تایر تعلق می گرفت. 
س��خنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران در ادامه تصریح کرد: 
متأس��فانه هیچ یک از تشریفات مانند سابق، در تخصیص ارزی که 

صورت گرفته رعایت نشده است. 
تنها خاطرنشان کرد: در حالی ارز دولتی به بخشی از واردات تایر 
تعلق گرفته که تا هفته گذش��ته مجبور بودیم بخشی از مواد اولیه 
را با ارز در ازای صادرت وارد کنیم، لذا این نحوه تخصیص ارز برای 

واردات تایر خیلی جای تعجب دارد. 

نشس��ت هم اندیشی قطعه سازان خودروی سراسر کشور روز گذشته با 
صدور بیانیه ای ۷ بندی برگزار شد. 

ب��ه گزارش »عصرخودرو«، در این بیانیه آمده: صنعت خودرو و قطعه 
ام��روز در بحرانی ترین دوران خود قرار گرفته و تحریم های ناجوانمردانه 
دش��منان قسم خورده بسیار هوشمندانه اصلی ترین بخش صنعت کشور 
را که در توس��عه دانش افروزی و همچنین اش��تغال نقش اساسی بازی 
کرده، در کنار دانش بنیان ترین نقطه توس��عه کش��ور ک��ه همانا انرژی 
هسته ای است، قرار داده و هرگونه انتقال دانش فنی را در این حوزه سد 
کرده اس��ت و از سوی دیگر محدودیت های داخلی و خودتحریمی ها که 
بر پیکره این صنعت کوفته، قطعه سازان را بسان جهادگران میهن پرست 
و حافظان بزرگ ترین بخش صنعتی کش��ور در این برهه حساس تاریخ، 
در س��نگر تولید و اشتغال موظف به حفظ اشتغال و دانش فنی و جذب 
حداکثری نیروی جوان و تحصیلکرده جامعه خود کرده تا به دش��منان 
نظام و میهن همانند گذشته ثابت کند که ایرانی تسلیم ناپذیر و پرتوان 
به حفظ میهن و صنعت خود ادامه خواهد داد. بنابراین بدیهی است این 

ماموریت صرفاً دوش��ادوش دولت و مجلس میسر خواهد بود و همانطور 
ک��ه در مقطع جنگ تحمیلی دولت و ملت به معنای واقعی در کنار هم 
توانس��تند کشور را از بحران های پیش رو سربلند بیرون آورند، حال در 
این مقطع امتحانی دیگر پیش روی این صنعت پیش��تاز قرار دارد تا به 
جهانیان ثابت کند هیچ قدرتی قادر به توقف قطار توسعه قطعه سازی و 

خودروسازی نخواهد بود. 
قطعه س��ازان سراس��ر کش��ور از وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت به 
نمایندگ��ی از دولت و متولی صنعت کش��ور در کن��ار مجلس به عنوان 
قانونگ��ذار دع��وت می کنند ب��ا لبیک به فرم��ان مقام معظ��م رهبری 
در حمای��ت از تولی��د و خری��د کاالی ایرانی، تس��هیل و اجرایی کردن 
خواسته های این س��ربازان میهن، قطعه سازان را در این راه یاری کنند 
ت��ا تمام تاش های خ��ود را که منجر به حفظ صنعت خودرو می ش��ود 

انجام دهند. 
بنابراین از دولت و مجلس به عنوان قوای اجرایی و قانونگذاری کشور 
خواس��تاریم با حمایت از خواسته های این صنعت تمام تاش خود را در 

اجرایی کردن آن معطوف سازند. 
- به روزرسانی قیمت قطعات بر مبنای تورم و افزایش مواد اولیه

- آزادسازی قیمت خودرو و حفظ قیمت گذاری دستوری جهت ایجاد 
رقابت آزاد و رفع هرگونه انحصار

- تخصیص ارز دولتی به مواد اولیه مورد نیاز صنعت
- کاهش دوره بازپرداخت خودروسازان حداکثر به یک ماه

- بازنگری مقررات گمرک در راس��تای تس��هیل واردات مواد اولیه به 
کمک انجمن های مربوطه و خودروساز

- ارائ��ه تس��هیات بانکی با س��ود مناس��ب جهت کمک ب��ه تولید و 
جلوگیری از ورشکستگی

-تش��کیل کمیته بحران متشکل از خودروس��ازان، قطعه سازان و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با هدف ارائه راهکار عاجل برای برون رفت از بحران.
بدیهی اس��ت خروج خانواده قطعه س��ازی و خودروس��ازی با اشتغال 
بی��ش از ۷00 هزار نفر به صورت مس��تقیم و 3میلی��ون نفر به صورت 

غیرمستقیم تمام بانیان این امر را تاریخ ساز کرده است. 

۷ راهبرد قطعه سازان برای خروج از بحران

نگرانی ه��ای فاصله تولید و مصرف بنزین در کش��ور با به مدار آمدن 
فاز دوم پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس همچنان ادامه دارد، فاصله  روزانه 
4 میلی��ون لیتری که هرچند کم و ناچیز به نظر می رس��د اما به دالیل 

شرایط پیش بینی نشده می تواند نامطمئن باشد. 
به گزارش ایس��نا، با توجه ب��ه اینکه پاالیش��گاه ها در حال حاضر در 
ح��د توان بنزین تولید می کنند و ه��دف اصلی آنها افزایش کیفیت این 
فرآورده نفتی اس��ت، مدیریت مصرف و ب��ه کارگیری راهکارها مختلف 

برای نائل شدن به این هدف اهمیت ویژه ای دارد. 
واردات بنزی��ن به کش��ور عم��ری حدود 3۹ س��اله دارد و ب��ا اینکه 
چرخ های تولید بنزین در کشور تندتر می چرخد باز هم زور پاالیشگاه ها 
به س��رعت چرخ خودروها نمی رسد. درحالی که طبق آخرین آمار میزان 
تولید در کش��ور با به مدار آمدن فاز دوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و 
اضافه شدن روزانه 12 میلیون لیتر بنزین یورو 5 به تولید کشور، در 10 
پاالیش��گاه کش��ور به ۸۸ میلیون لیتر در روز رسیده است، اما همچنان 

باید روزانه 4 میلیون لیتر بنزین وارد کنیم. 
با اینکه نقش��ه راه ایران صادرات بنزین اس��ت اما شواهد حاکی از آن 
اس��ت که پرونده صادرات بنزین فعًا زیر پرونده خودروسازی و مصرف 
باالی بنزین در کش��ور خاک می خورد؛ موضوعی که ش��یخ الوزرا بارها 
به آن اش��اره کرده است و حتی یک بار صراحتا اعام کرد کارخانه های 

خودروسازی، راه حل ایران برای خودکفایی در بنزین است. 
زنگنه در این مورد توضیح داد: ایران در نیمه دوم س��ال ۹۷ در تولید 
بنزین خودکفا می شود اما به سرعت ناچار خواهیم شد که مجدداً بنزین 
را از کش��ورهای دیگر وارد کنیم، زیرا تولی��د خودروها ادامه دارد و هر 

چقدر به میزان تولید خودروها در کشور اضافه شود، به بنزین بیشتری 
نیاز اس��ت. به نظر من راه حل ما برای خودکفایی در بنزین پاالیشگاه ها 

نیستند بلکه راه حل ما کارخانه های خودروسازی است. 
آماری از تولید و مصرف بنزین در کشور

در س��ال ۹2 تولید بنزین در پاالیشگاه های کشور حدود 60 میلیون 
لیتر در روز بود که سهم بنزین یورو 4 از این میزان 3.4 میلیون لیتر در 
روز بود. این میزان تا سال ۹5 تقریباً ثابت ماند. در سال ۹6 فاز نخست 
پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس راه اندازی ش��د و تولید بنزین در سه ماهه 
آخر سال ۹6 با تثبیت تولید در فاز اول ستاره خلیج فارس به ۷5میلیون 
لیتر در روز رس��ید که 2۸ میلیون لیتر آن طبق اس��تاندارد یورو 4 بود. 
هفته گذش��ته نیز فاز دوم پاالیشگاه س��تاره خلیج فارس به مدار آمد و 
روزانه 12 میلیون لیتر بنزین به تولید کش��ور اضافه ش��د. میزان تولید 

کشور در حال حاضر ۸۸ میلیون لیتر است. 
روی دیگر س��که بنزین در کش��ور میزان مصرف آن اس��ت. متوسط 
مصرف بنزین در خردادماه س��ال جاری ۸3 میلی��ون و 600 هزار لیتر 
بوده که نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل که ۷5 میلیون و 200 هزار 
لیتر بوده اس��ت، 11.2 درصد رشد داشته است. میانگین مصرف بنزین 
از ابتدای س��ال تا آخر خردادماه سال ۹۷، ۸5 میلیون و 100 هزار لیتر 
بوده که نس��بت به مدت مشابه سال گذشته که ۷۷میلیون و 400 هزار 

لیتر بوده، 10 درصد رشد داشته است. 
برای کاهش مصرف بنزین چه باید کرد؟ 

در ش��رایطی که ب��ه تعداد خودروه��ای در خیابان روز ب��ه روز افزوده 
می ش��ود ش��اید باید بس��تر مناس��ب را برای مدیریت مص��رف بنزین 

فراهم کرد؛ بس��تری که گزینه هایی مانند اس��تفاده از کارت س��وخت، 
سهمیه بندی و دونرخی شدن بنزین در آن قابل بررسی است. 

گزینه هایی ک��ه البته قبا امتحان خود را پس داده اند. برای مثال در 
س��ال 13۸5 میزان مصرف ۷3.660 بود که این میزان در س��ال 13۸6 
با منفی 12 درصد رش��د به 64.450 رس��ید. این اتفاق ناش��ی از آغاز 
سهمیه بندی س��وخت در ایران و صدور کارت هوشمند در تیرماه سال 
مذکور اس��ت. میزان مصرف بنزین در کش��ور تا سال 13۹3 بین 64 تا 
6۹میلی��ون لیتر باقی ماند و حتی در س��ال 13۹0 به 5۹ میلیون لیتر 

نیز رسید. 
میزان مصرف بنزین در س��ال 13۹4 و با تک نرخی ش��دن بنزین و 
حذف تقریبی کارت سوخت به ۷1میلیون لیتر رسید و بعد از آن میزان 
مصرف بنزین روند رو به رش��د داش��ت، به طوری که پیش بینی می شود 

میزان مصرف بنزین در سال 13۹۷، ۹ درصد رشد داشته باشد. 
بازگشت کارت سوخت و به روزرسانی جایگاه ها

البته زمزمه های بازگشت کارت سوخت از زمستان سال گذشته و با 
مصوبه مجلس به گوش می رسید. درحالی که در سال های اخیر با غیر 
فعال ش��دن طرح س��همیه بندی بنزین، استفاده از کارت های سوخت 
عمًا منتفی ش��ده بود، ش��رکت ملی پاالیش و پخ��ش فرآورده های 
نفتی اعام کرد طبق مصوبه مجلس اس��تفاده از کارت س��وخت برای 
متقاضیان س��وخت گیری خودرو بار دیگر الزامی خواهد ش��د. ضمن 
اعام این خبر تأکید ش��د افرادی که فاقد کارت سوخت هستند باید 
به منظور جلوگیری از ایجاد مش��کل نس��بت به اخذ کارت س��وخت 

اقدام کنند. 

برخی شرکت های وارداتی اقدام به واردات کاالهای غیرتخصصی خود 
ب��ا ارز 4200 تومان��ی کرده اند که در صورت مطابقت ثبت س��فارش با 

اظهار کاال، این امر مانعی ندارد. 
به دنبال دس��تور رئیس جمهور مبنی بر ضرورت شفاف سازی و انتشار 
اس��امی کاالهای وارد ش��ده با ارز دولت��ی 4200 تومانی، بانک مرکزی 
لیست شرکت های دریافت کننده ارز دولتی 4200 تومانی برای واردات 

را منتشر کرد. 
به گزارش تجارت نیوز، لیس��ت ش��رکت های دریافت کننده ارز 4200 
تومان��ی دولت��ی برای واردات که منتش��ر ش��د، مش��خص ش��د برخی 
ش��رکت های وارداتی ک��ه به نام یک کاالی خاص ثبت ش��ده اند کاالی 
دیگری وارد کرده اند؛ به طور نمونه یک ش��رکت واردکننده خودرو برای 
واردات اقامی همچون چای ساز و قهوه ساز هم ارز دولتی دریافت کرده 

است. 
بررس��ی این لیست نش��ان داد که ش��رکت ماموت خودرو با شناسه 
مل��ی »14004۷0۸۷2۷« که حوزه فعالی��ت آن واردات خودرو با برند 
فولکس واگ��ن اس��ت، مع��ادل 3641 یورو ب��رای واردات »چای س��از و 

قهوه س��از« ارز دولتی دریافت کرده اس��ت.  البته در این زمینه یکی از 
مدیران شرکت ماموت خودرو اعام کرد که واردات چای ساز و قهوه ساز 
از س��وی این ش��رکت برای عرضه ب��ه عنوان لوازم جانب��ی خودروهای 
وارداتی صورت گرفته اس��ت که در صورت درخواست خریداران خودرو 
به آنها ارائه می ش��ود. پس از آشکار شدن این مورد و همچنین مواردی 
دیگ��ر از قبیل اینک��ه رد پای چندین ش��رکت مختل��ف در بازار چای 
دیده ش��ده که ارتباطی با این بازار و صنعت ندارند و جزو ش��رکت های 

خودروسازی و عرضه کننده پنکه به حساب می آیند. 
در این زمینه ایس��نا برای مشخص ش��دن قانونی یا غیرقانونی بودن 
این نوع اقدامات در رویه واردات س��راغ س��ازمان توسعه تجارت و اتاق 
بازرگانی ایران رفت که در این راس��تا احتشام زاد، نایب رئیس کمیسیون 
واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران اعام کرد: ثبت 
سفارش که برای کاالیی انجام می شود، از نظر گمرکی باید بررسی شده 
و گمرک ایران تأیید کند که اظهار، ثبت سفارش و کاالی واردشده باهم 

مطابقت دارد یا خیر؟ 
ب��ه گفته وی، واردکننده موظف اس��ت مجوز خود را برای کاالیی که 

ثبت س��فارش کرده است، اس��تفاده کند و نمی تواند با استفاده از مجوز 
ثبت سفارش خودرو، اقدام به اظهار و واردات کاالی دیگر کند. 

احتشام زاد افزود: از س��وی دیگر باید مشخص باشد که ارز تخصیص 
یافته برای کدام کاالست؛ به عبارت دیگر در صورتی که ارز برای خودرو 
تخصیص یافته باش��د، امکان استفاده از آن برای واردات کاالی دیگری 
وجود ندارد. همچنین سازمان توسعه تجارت این موضوع را تأیید کرد. 
ب��ه ای��ن ترتیب به نظر می رس��د با توجه به اینکه این ش��رکت، ثبت 
س��فارش را برای کاالی موردنظر انج��ام داده و ارز نیز برای همان کاال 
اختصاص یافته اس��ت، احتم��اال تخلفی در این زمین��ه صورت نگرفته، 
ام��ا در نهایت این گمرک اس��ت که می تواند در ای��ن زمینه نظر نهایی 

را صادر کند. 
در عی��ن حال دول��ت پیش از ای��ن اختص��اص ارز 4200 تومانی را 
ب��رای هم��ه کاالها در نظر گرفته ب��ود و به این ترتی��ب، واردکنندگان 
می توانس��تند برای هر کاالیی از این ارز اس��تفاده کنند، اما به هر حال 
نکته مهم اینجاس��ت که هر واردکننده ای می تواند در صورت اخذ مجوز 

ثبت سفارش، اقدام به واردات کاالهای مجاز کند. 

بنزین دونرخی چه کمکی به کشور می کند؟ 

واردکنندگان خودرو می توانند چای و چای ساز وارد کنند؟! 

7خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
چهار شنبه
13 تیر 1397
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کسب و کارامـروز8

اچ تی س��ی ش��ب گذش��ته اعام کرد که در نظر دارد 1500 نفر از 
نیروه��ای خود در یکی از واحدهای تولیدی تای��وان را تعدیل کند تا 

بتواند به سوددهی برسد.
به گزارش زومیت، اچ  تی  س��ی با انتشار 
بیانیه ای اعام کرده اس��ت که در نظر دارد 
ت��ا با س��ازماندهی مجدد بتواند بیش��ترین 
به��ره را از تغییرات و بهره وری اعمال ش��ده 
ببرد. اطاعات ارائه ش��ده نش��ان از آن دارد 
ک��ه HTC از طریق هم��کاری با اداره  کار 
تایوان تاش های خ��ود برای بهبود زندگی 

افراد تعدیل شده را فراهم خواهد کرد.
ای��ن اولین باری نیس��ت که اچ  تی  س��ی 
دس��ت به س��ازماندهی مجدد زده اس��ت. 
ابتدای سال جاری میادی نیز شاهد ایجاد 
تغییراتی در اچ  تی  سی بودیم، به طوری که 
با گذش��ت مدت کوتاهی از زمان استعفای 

مدیر قسمت موبایل اچ  تی  سی، این شرکت تصمیم به ادغام دو بخش 
گوشی های هوشمند و واقعیت مجازی گرفت، این ادغام نیز باعث نشد 
تا جدیدترین گوشی  هوشمند اچ  تی  سی یا همان یو 12 پاس بتواند 

موفقیت چندانی را در بازار کس��ب کند. هدس��ت واقعیت مجازی وایو 
پرو اچ  تی  سی نیز به دلیل نداشتن لوازم جانبی کاربردی و همچنین 

قیمت باال آنچنان که باید مورد استقبال قرار نگرفته است.
بخش موبایل اچ  تی  س��ی در سال های 
گذش��ته وضعیت چندان مطلوبی نداشته 
است و از همین رو تایوانی ها سال گذشته 
بخشی از واحد گوشی های هوشمند خود 
را در ازای 1.1 میلی��ارد دالر ب��ه گ��وگل 
فروختن��د. در واق��ع اچ  ت��ی  س��ی بخش 
تولید گوشی های هوش��مند پیکسل را به 
غول جس��ت وجو واگذار ک��رد. فروش این 
بخش به گوگل باعث ش��د تا اچ  تی  س��ی 
مسئولیت 2000 نفر از کارکنان خود را به 
گوگل واگذار کند و بخش��ی از هزینه های 
خود را کاهش دهد. اچ  تی  س��ی به لطف 
فروش بخش تولید گوش��ی های هوشمند 
در آخری��ن گ��زارش مالی خبر از س��وددهی داد، ح��ال آنکه به نظر 
می رس��د این روند ادامه نخواهد داشت، چراکه کسب وکار گوشی های 

هوشمند این کمپانی از سامت کامل برخوردار نیست.

مع��اون فناوری و نوآوری وزیر ارتباط��ات و فناوری اطاعات گفت: 
با اینکه قوانین و تس��هیات مالی بس��یاری برای حمایت از کس��ب و 
کارهای نوین )استارتاپ( در داخل تهیه و اجرا شده، اما مهم ترین مانع 

رون��ق در این بخش اس��تفاده نکردن عموم 
مردم از کاالها و خدمات ارائه شده آنهاست.

به گ��زارش ایرن��ا، نص��راهلل جهانگرد در 
نشس��ت خب��ری معرفی زنجی��ره حمایتی 
وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات از تولید 
کس��ب و کاره��ای نوپای بخش آی.س��ی.

تی خبر داد و در پاس��خ به س��وال خبرنگار 
ایرن��ا مبنی بر اینکه صاحبان ایده و جوانان 
خ��اق هنگامی که ایده خود را به محصول 
تبدیل کردند با مش��کات و موانعی مواجه 
می ش��وند که نومید می شوند، گفت: اکنون 
قوانی��ن و مقررات و تس��هیات فراوانی در 
نظام حمایتی مالی برای این ایده پردازان و 

جوانان خاق وجود دارد که از آنها حمایت های الزم را انجام می دهد.
وی ادامه داد: به رغم همه این س��رفصل های حمایتی و تعدد اقدام های 
حاکمیتی کسب و کارهای نوپا و جوانان خاق با مشکل در سمت تقاضا 

مواجه می ش��وند و این موضوع از عواملی اس��ت که س��بب می شود آنها 
نتوانن��د محصول خود را آنگونه که باید و ش��اید، عرضه کنند. جهانگرد 
خاطرنشان ساخت: اکنون انواع و اقسام پول های حمایتی و قانون هایی که 
تسهیل کننده کار هستند در خدمت کسب 
و کارهای نوپاس��ت، اما در بخش اس��تفاده، 
کار کساد اس��ت و ایده پردازان نیز از آن در 
رنج هس��تند. معاون فناوری و نوآوری وزیر 
ارتباطات و فن��اوری اطاع��ات گفت: باید 
تاش کرد در سمت تقاضا رویکرد همگانی 
به سمت استفاده از محصوالت تولید داخل 
باش��د و عاوه ب��ر آن، عزم مدی��ران نیز به 
استفاده از دستاوردهای متخصصان داخلی 
باش��د تا رونق در این کس��ب و کارها ایجاد 
شود. جهانگرد در ادامه به اقدام های حمایتی 
وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطاع��ات در 
حمایت از کس��ب و کارهای نوپا اشاره کرد 
و از ایجاد یکصد ش��تاب دهنده این کسب و کارها و تعدادی صندوق های 
ریس��ک پذیر خبر داد و گفت: تا 50درصد آورده کسب و کارهای نوپا به 

آنان تسهیات کم بهره پرداخت می شود.

مردم از خدمات استارتاپ ها استقبال نمی کننداچ تی سی برای سوددهی 1500 نفر از نیروهای خود را اخراج می کند

اگر تاکنون محصوالت و خدمات شرکت خود را به روش های سنتی 
عرضه کرده اید، باید پیش از آنکه دیر شود برای ورود به دنیای تجارت 

الکترونیک اقدام کنید. 
زمان��ی ارنس��ت همینگوی به نقل از یکی از ش��خصیت های کتابش 
نوشته بود: »کسب وکارها به دو شکل ورشکست می شوند، یا به تدریج، 
یا ناگهانی.« این ماجرا بی شباهت به شرکت های امروزی که کسب وکار 

خود را به تجارت الکترونیک تبدیل نمی کنند، نیست. 
توصیه کارشناسان به ش��رکت هایی که هنوز کانال های آناین خود 
را راه اندازی نکرده اند، این اس��ت که هر چه زودتر در این زمینه اقدام 
  Credit Suisse کنند. به گزارش وال اس��تریت ژورنال، تحلیلگ��ران
معتقدند که تا پایان سال 201۸، حدود ۸600 فروشگاه خرده فروشی 

در آمریکا تعطیل خواهد شد. 
اما برخی ش��رکت های قدیمی که از س��ابقه ای طوالنی برخوردارند، 
بای��د مدل های تجاری س��نتی خود را کامًا تغیی��ر دهند. این تحول 
تنها مس��تلزم حفظ شیوه های خرید مش��تریان فعلی نیست، بلکه به 
معنی بازس��ازی کامل چارچوب پیش��نهادات و راه حل هایی اس��ت که 

ارائه می دهند. 
در این مطلب، هفت نکته ای را که ش��رکت ها باید در پروسه   گذار به 

تجارت الکترونیک مدنظر داشته باشند، مرور می کنیم: 
با یک برنامه استراتژیک شروع کنید

تصمیمات��ی ک��ه باید در پروس��ه آناین ش��دن اتخاذ کنی��د، اصًا 
تصمیمات س��اده ای نیس��تند و نباید آنها را به زم��ان مقتضی موکول 
کنید. اولین گام شما این است که این متغیرها را در محدوده وسیع تر 

استراتژی کسب وکار خود قرار دهید. 
زنجیره تأمین مناسبی بسازید

آمازون پرایم نخستین صفحه از یک زنجیره عرضه سراسری را ورق 
زد. اگر به فروشگاه های محبوب آناین نگاه کنید، متوجه می شوید که 
مردم انتظار دارند س��فارش خود را )بس��ته به نوع محصول( طی یکی 
دو روز دریاف��ت کنند. به همین دلیل باید تمام پیش بینی های الزم را 
برای سازماندهی یک زنجیره تأمین عالی در نظر بگیرید. به عنوان مثال 
ممکن اس��ت در طول یک روز به حض��ور در چندین نقطه از بازار نیاز 
داش��ته باش��ید. از لحظه ای که منابع تولیدی را تحوی��ل می گیرید تا 
لحظه ای که محصول یا خدمات نهایی را به دست مشتری می رسانید، 

باید پروسه برنامه ریزی شده و حساب شده ای داشته باشید. 
فروش مستقیم خود را حداکثر کنید

می توانید برای فروش محصوالت خود به فروشگاه های مشهور آناین 
مراجعه کنید. این کار فرصت های خوبی را در اختیار شما می گذارد و 
البته چالش های خاص خود را دارد. بهترین راهکار این است که سعی 
کنید فروش مس��تقیم از طریق وب س��ایت خصوصی شرکت خودتان 
را ب��ه حداکثر برس��انید. در این راه نیز اولین قدم��ی که باید بردارید، 
  )MAP( قیمت گ��ذاری آناین و حف��ظ حداقل قیم��ت قابل پذیرش
است. فروشگاه ها و بازارگاه های آناین برتر، استراتژی های قدرتمندی 
برای قیمت گذاری محصوالت ش��ان دارند اما اگر ش��ما بخواهید روش 
مشابهی را پیاده کنید، حاشیه سود خود را به خطر می اندازید. درواقع 

مثل این است که در یک حراجی با خودتان وارد رقابت شوید. 
برای کس��ب وکارهای س��نتی، گروه بندی ها و آیتم ه��ا نقش مهمی 
دارند. ی��ک بازار آناین می توان��د کانالی ب��رای افزایش حجم فروش 

ش��ما باشد اما وب س��ایت شرکت، کانالی اس��ت که کسب وکار شما را 
ارزش گذاری می کند. 

اگر ارزش س��ازمانی، برگ برنده نهایی ش��ما است، بهتر است کانال 
مستقلی داشته باشید که خودتان آن را کنترل می کنید. 

فاکتورهای عملکرد را به طور دقیق ارزیابی کنید
نرخ تبدیل آناین یک بازی است که بخشی از آن علم و بخش دیگر 
هنر است. فروشگاه های تجارت الکترونیک به طرح بندی و زیبایی نیاز 
دارند. بازاریابان دیجیتال ماهر می دانند که چه اصولی را در هر صفحه 
رعایت کنند تا کاربران وارد عمل ش��وند. فروشندگان آناین هوشمند 
نیز می دانند که نتیجه هر عمل کاربران، هر کلیک و تبدیل بر اس��اس 
هر آیتم چیس��ت. ش��ما باید از ابتدا فروشگاه خود را بر پایه این اصول 
طراحی کنید و س��پس تمام وب س��ایت خود را با تس��ت A/B مورد 

ارزیابی قرار دهید و رفتار خریداران واقعی را بررسی کنید. 
یک فروشگاه آنالین سطح باال بسازید

انتخاب فناوری مناسب تجارت الکترونیک، مبحث مهمی است. اگر 
از ابتدا وب س��ایت قدرتمندی با قابلیت ها و کارکردهای عالی نسازید، 
بعدها ابزارهای خوبی برای باال بردن نرخ تبدیل یا فراهم کردن تجربه 
خ��وب کاربری، در اختیار ندارید. ش��ما باید تصمیم��ات مهمی اتخاذ 
کنی��د، مثًا اینکه می خواهید از چه پلتف��رم تجارت الکترونیک و چه 

فضای میزباین استفاده کنید. 
زمانی که سایر الزامات فروش )مانند تضمین کیفیت، ایمنی و فروش 
خارج از قفسه( را در نظر بگیریم، این تصمیمات پیچیده تر می شوند و 
سرعت پیش��رفت را پایین می آورند. ضمن اینکه شما باید یک راهکار 

پرداختی مناسب و امن نیز پیش بینی کنید. 
از ترکیب کانال های فیزیکی و دیجیتالی استفاده کنید

موفقیت هم زمان در چندین کانال، به تکنیک ها و ترفندهای خاصی 
نیاز دارد. اگر س��ازمان شما یک کس��ب وکار سنتی است، ممکن است 
کنار گذاش��تن برخی عادت ها را س��خت بدانید. ب��رای مثال چگونه از 

توزیع کنندگان و فروشندگان خود محافظت می کنید؟ 
کانال ه��ا لزوم��اً در رقابت با یکدیگر نیس��تند، بلک��ه گاهی مکمل 
همدیگرن��د. گاهی خرده فروش��ی ها کیوس��ک هایی را کنار فروش��گاه 
خ��ود نصب می کنند ک��ه به مردم اجازه می ده��د از طریق یک کانال 
آناین، انتخاب های بیش��تری داشته باشند. هر زمان که فردی از این 
کیوس��ک ها خرید کند، به فروشندگان فروش��گاه کمیسیون پرداخت 
می شود. پس کانال ها را در رقابت با یکدیگر به کار نگیرید، بلکه راهی 
برای همس��ویی آنها بیابید. بس��یاری از اوقات فروشندگان آناین، راه 

خرید فیزیکی محصوالت را نیز در اختیار مشتریان می گذارند. 
رسانه های اجتماعی را فراموش نکنید

ش��رکت  Glade، نمایش��گاهی را ب��ا ن��ام »موزه احساس��ات« در 
نیوی��ورک افتتاح ک��رد تا قدرت عطرهای خود را نش��ان دهد. در این 
نمایشگاه هاله های وهم انگیز نور و ابر، فضایی احساسی به وجود آورده 
ب��ود. تنها یک ویدئو از این موزه، بیش از یک میلیارد تأثیر رس��انه ای 
ایجاد کرد. ش��رکت Glade  از رسانه های اجتماعی برای توسعه یک 
تجربه فراگیر و همه جانبه استفاده کرد. شما نیز از رسانه های اجتماعی 
برای تعامل، تس��ت های پایه ای و ترکیب دنی��ای فیزیکی و دیجیتالی 

استفاده کنید. 
INC/zoomit منبع

در سال 2013 میالدی بود که کمپانی دل با هدف تجدید سازمان، بدون اینکه فشاری از خارج و از سوی سهامداران 
وارد شـود، خصوصی شد، اما این کمپانی مجددا برای عمومی شـدن آماده است. دل اخیرا از برنامه هایش برای خرید 
بخشـی از سـهام خود به ارزش 21.7 میلیارد دالر رونمایی کرده و در ازای آن، »کالسـی تازه« از سهام عمومی را در 
نیویورک عرضه خواهد کرد. این حرکت به دل و شریک اقتصادی آن، سیلور لیک کمک خواهد کرد تا کنترل بیشتری 

روی شرکت VMware داشته باشند و باعث می شود دل با سرعت بیشتری قادر به پرداخت بدهی هایش باشد.
به گزارش دیجیاتو به نقل از فایننشـیال تایمز، از نظر مدیران کمپانی، زمان بندی عمومی شـدن کامال درست است. 
دل در سـه ماهه اخیر، رشـد 19درصدی نسبت به همین بازه در سال گذشـته را تجربه کرد و به شکل چشمگیری از 
ضرر و زیان های خود کاسته است. بدهی 13 میلیون دالری قرارداد خرید EMC از سوی دل هم حاال به صورت تمام 
و کمال پرداخت شده است، بنابراین مدیران دل امیدوارند که سرمایه گذاران عمومی هم مثل آنها نگاهی خوشبینانه 

به آینده کمپانی داشته باشند.
دل پیش از اینکه به تصمیم فعلی خود برسـد، تمام گزینه های روی میز را بررسـی کرده اسـت؛ حتی گزارش هایی 
درباره »ادغام معکوس« به گوش می رسید که درواقع به معنای فروش دل به VMware است. سخنگویان دل صحت 
ایـن گزارش هـا را در کنفرانس خبری خود تایید کرده اند و افزوده اند »ادغام تجاری مذاکره شـده« با VMware هم 

عالوه بر عرضه اولیه سهام، یکی از موضوعات مورد بحث در میان مدیران بوده است.
با توجه به تمام این مسـائل می توان گفت که طی پنج سـال اخیر، شـرایط برای دل بسیار تغییر کرده است. اگرچه 
تجارت پی سـی این کمپانی کماکان دسـت نخورده باقی مانده، اما به لطف EMC ،VMware و سایر سرویس هایش، 
حاال در حوزه های بیشـتری فعالیت می کند. دل دیگر مثل سـال 2013 شـکننده نیسـت و این خبر احتماال هیچ کس 
را به اندازه مایکروسـافت خوشـحال نمی کند؛ زیرا این کمپانی وامی 2 میلیارد دالری به دل داده بود تا از »موفقیت 

طوالنی مدت تمام اکوسیستم پی سی« مراقبت کند و به نظر می رسد که این کمک مالی، کار خودش را کرده است.

 

کسب و کار سنتی خود را به دنیای آنالین بیاورید

 کمپانی دل بعد از 5 سال
دوباره عمومی می شود

شهردار تهران در بازدید از شتابدهنده پرسیس ژن فعال در حوزه زیست فناوری 
و کارخانه نوآوری تهران ضمن تأکید بر رشد روزافزون کشور در فتح قله فناوری و 
قدردانی از تاش جدی معاونت علمی برای تبدیل شدن پایتخت به شهر هوشمند 
و نوآور، از عزم جدی ش��هرداری تهران برای حرکت در مس��یر توسعه فناوری و 
نوآوری در شهر تهران خبر داد. به گزارش پایگاه اطاع رسانی بنیاد ملی نخبگان، 
محمدعلی افش��انی ش��هردار تهران، در بازدید از این مرکز نوآوری با بیان اینکه 
الزمه شهری هوشمند و نوآور استفاده از دانش و فناوری روز دنیاست، عنوان کرد: 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تجربه موفقی در کل کشور به خصوص 
شهر تهران برای راه اندازی شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها و همین طور تولید 

محصول از شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی آنها داشته است.

گام های جدی تهران برای حرکت به سوی 
شهر هوشمند و نوآور

دریچــه

چهار شنبه
13 تیر 1397

شماره 1103
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نادرقلی ابراهیمی، دبیر ستاد توس��عه فناوری های آب، خشکسالی، 
فرس��ایش و محیط زیس��ت معاونت علمی در راس��تای ش��رکت های 
دانش بنیان این حوزه گفت: حدود 3 هزار شرکت دانش بنیان در کشور 

فعالیت دارند که تنها 50 شرکت در حوزه، 
آب، کش��اورزی و خشکسالی هستند. تعداد 
این شرکت ها از این نظر مهم است که باید 
به این بخش بیشتر توجه کرد. چون افرادی 
که در این حوزه دارای ایده اند در حوزه های 

علمی مشغول به فعالیت هستند.
ب��ه گزارش بنیاد ملی نخبگان، وی افزود: 
باید بتوان افراد ایده پ��رداز را به فعالیت در 
قالب ش��رکت های دانش بنیان ترغیب کرد. 
ب��ه این صورت می ت��وان از فرصت هایی که 
قانون در نظر دارد اس��تفاده کرده و مشکلی 

از مشکات کشور حل کنیم.
توس��عه  س��تاد  ابراهیم��ی،  گفت��ه  ب��ه 

فناوری های آب، خشکس��الی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی 
در برنامه خود دارد تا به ش��دت از ش��رکت های دانش بنیان این حوزه 
حمای��ت کند، چراکه موتور محرکه برای انتقال فناوری با دانش��گاه ها 

مراکز پژوهشی همین شرکت ها هستند.
وی همچنین طرح دیگر این س��تاد را هدایت پایان نامه های مقاطع 
ارش��د و دکترا برای برطرف کردن نیازه��ای فناورانه این عرصه عنوان 
ک��رد و گف��ت: دانش��جویان بای��د حتما 
پایان نامه و رس��اله خود را با کیفیت انجام 
داده و نم��ره قابل قبول دریافت کنند. پس 
اگر موض��وع موردنظر و وقت��ی  که صرف 
می کنند در جهت رف��ع نیازهای فناورانه 
آب، خشکس��الی،  فناوری ه��ای  توس��عه 
فرس��ایش و محیط زیست باش��د می توان 

نتیجه چندجانبه دریافت کرد.
دبیر س��تاد توس��عه فناوری ه��ای آب، 
خشکس��الی، فرس��ایش و محیط زیس��ت 
معاون��ت علمی ای��ن نتای��ج چندجانبه را 
ب��ه این صورت بی��ان کرد: نخس��ت، نیاز 
فناوری کش��ور رفع می شود. دوم، دانشجو 
در راس��تای نیاز کش��ور وقت، انرژی و امکانات را صرف می کند. نکته 
سوم نیز این است که ارتباطی میان دانشگاه، فناوری و بخش اجرایی 

ایجاد خواهد شد.

مع��اون فناوری ه��ای نوین بانک مرک��زی در آیین تب��ادل تفاهمنامه 
همکاری در زمینه توس��عه ارز دیجیتال و فناوری ه��ای مالی با معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، از تعیین ضوابط استفاده از ارز دیجیتال 

تا پایان شهریورماه خبر داد و گفت: امیدواریم 
از طریق توس��عه همکاری بین بانک مرکزی 
و معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
تعامل با الیه های پایین تر کسب و کار برقرار 
شده و چارچوب های اس��تفاده از این نوع ارز 
تعیین ش��ود. به گزارش ایسنا، ناصر حکیمی 
در آیین تبادل تفاهمنامه همکاری در زمینه 
توس��عه ارز دیجیتال و فناوری های مالی که 
دوازدهم تیرم��اه در معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری برگ��زار ش��د، در ابتدای 
س��خنانش به مصوبه ش��ورای عالی مبارزه با 
پولشویی و اباغ مطابق  آن در بخشنامه بانک 
مرکزی پرداخت و توضیح داد: فلس��فه صدور 

این بخش��نامه این است که ش��ائبه اینکه ارزهای دیجیتال در کشور به 
منظور پولشویی مورد استفاده قرار می گیرد، از بین برود. وی با تاکید بر 
اینکه صدور این بخش��نامه به معنای ممنوعیت ابدی استفاده از ارزهای 

دیجیتال نیس��ت، خاطرنشان کرد: س��ابقه ورود تکنولوژی های جدید به 
کشور را داریم و در این مورد هم قرار بود این تکنولوژی خاص به رسمیت 
ش��ناخته ش��ود. معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: گاهی 
اضطرار حاکمیتی کشور ایجاب می کند که 
انعطاف به خرج دهیم و صدور بخشنامه فوق 
نیز ذیل این موضوع قرار می گیرد. حکیمی 
تشریح کرد: اتهامی که در عرصه بین المللی 
مبنی بر استفاده ما از ارز دیجیتال به عنوان 
ابزار پولشویی مطرح ش��ده، به هیچ عنوان 
پذیرفته نبوده، اما این به معنای ممنوعیت 
استفاده از رمزارزهای رایج یا ایجاد شدن آنها 
نیس��ت. این موضوع نیازمند تعیین ضوابط 
اس��ت که این ضوابط تا پایان شهریورماه در 
اختیار نهاده��ای مربوطه قرار می گیرد. وی 
تکنولوژی را یک بحث س��یال دانس��ت و با 
بیان اینکه ام��کان تعیین ضوابط به صورت 
جزئی وجود ندارد، اظهار کرد: در این زمینه تنها می توانیم چارچوب های 
کل��ی را معین کنیم، اما اینکه ح��دود و آزادی عمل نیز به صورت دقیق 

معین شود، مقدور نیست.

تعیین ضوابط استفاده از ارز دیجیتال تا پایان شهریورماهحمایت از شرکت های دانش بنیان آب، خاک و محیط زیست

با  وجود خبرهایی که تصاویری متضاد از شکس��ت های شرکت های 
نوپا و داستان هایی از موفقیت های شگفت انگیز را به تصویر می کشند، 
تصمیم گی��ری در مورد زمان مناس��ب برای  گذار به س��مت کارآفرینی 

دشوار می شود. 
اعداد و ارقامی که در مقاله ای از س��ال 201۷ به دس��ت ما رس��یده 
 اس��ت، ب��ه مثبت نگری در زمین��ه کارآفرینی اش��اره دارد. لِی بوکانان

)Leigh Buchanan(  ب��ا اش��اره ب��ه فهرس��تی که بنی��اد کافمن 
)Kauffman Foundatuon(  در سال 2016 و دررابطه با فعالیت 
شرکت های نوپا منتشر کرد، اعام کرد که »سال گذشته، ۸4درصد از 
کارآفرین��ان، کارآفرینان جدید و به اصطاح »در پی فرصت« بوده اند، 
ن��ه کارآفرین��ان »از روی ض��رورت«؛ عاوه بر این ه��ر ماه 550000 

کسب وکار جدید درحال شکل گیری است«.
اما ورود به دنیای ناش��ناِس مالکیت تجارت، س��ختی های خودش را 
نیز دارد. به  گفته ماری��و مارتینز )Mario Martinez(  که بیش از 
21 س��ال را در زندگی س��ازمانی گذرانده و به 300میلیون دالر س��ود 
دست یافته اس��ت »گذار از زندگی سازمانی به کارآفرینی سخت ترین 
کاری ب��ود که تابه ح��ال انجام داده ام. مردم دائم��اً صحبت از این رؤیا 
به میان می آورند که از زندگی سازمانی دست بردارند و کسب وکار خود 
را اداره کنند، اما اگر ش��ما تنها نان آور خانواده هستید، باید به گونه ای 
دس��تمزد از دست رفته تان که از زندگی سازمانی به دست می آوردید را 

در وضعیت کنونی جبران کنید«.
م��ن با ماریو درباره س��ه گام مه��م در جهت  گ��ذار از کارمندی به 
کارآفرینی صحبت کردم. هرچند تغییری این چنینی خالی از ریس��ک 
نیس��ت، اما آماده کردن زیربنایی از آمادگی، محاسبه و انطباق پذیری، 

برای قدم اول به نظر مناسب می آید. 
1- آماده سازی

شما تنها یک فرصت برای موفقیت در این مسیر دارید. میل و اراده 
قوی مهم اس��ت، اما این فقط ش��روع ماجراس��ت. مارتینز تأکید کرد 
قبل از ش��روع باید برنامه ای از پیش آماده شده در دست داشته باشید. 
به  گفته مارتینز »برنامه و چش��م انداز خ��ود را روی کاغذ بیاورید، در 
غیر این ص��ورت باید برنامه ریزی  و مش��تری یابی را به صورت همزمان 
انج��ام دهید«. این که کارآفرینان تازه کار با حذف منبع درآمد قابل اتکا 
در ش��روع برنامه پرهزینه ش��ان روبه رو می ش��وند، امری معمول است. 
یک راه هوش��مندانه برای مقابله با این ش��رایط کنار گذاش��تن مبلغی 
 پ��ول به ان��دازه یک س��ال مص��رف خانوار اس��ت. به  گفته ان��دی آییم
)Andy Ayim(  »با وارد ش��دن به این کار خواهید دید که آن قدرها 
هم که تصور می کردید هزینه بر نیس��ت. س��خت اس��ت که ماه ها را با  
سختی پشت س��ر بگذارید، اما می توانید به حداقل درآمد ماهیانه خود 
به دید »حالت بقاء« نگاه کنید. هرچند ش��ما برای همیش��ه تحت این 
شرایط مالی محدود زندگی نخواهید کرد، اما به احتمال زیاد در اوایل 

کار احتیاج می شود مخارج خود را محدود کنید«.
م��ورد آخ��ر این که تصمیم به پی��ش گرفتن ای��ن راه و تغییراتی که 
در نتیجه این تصمیم در س��بک زندگی شما ایجاد خواهد شد، نیازمند 
 )Micheal Cole( همکاری نزدیکان شما است. به  گفته مایکل کول

»داشتن افرادی که به ش��ما نزدیک هستند، می تواند بسیار ارزشمند 
باش��د. آنها می توانند از این که ش��ما درحال پیمودن مس��یر درس��ت 
هس��تید اطمینان حاصل کنند، در مقابله با چالش مش��وق باش��ند و 

هنگام رسیدن به موفقیت به شما شادی و نشاط بخشند«.
2- گسترش

یکی از بزرگ ترین چالش های کارآفرینی، کمبود نیرو است. به  گفته 
مارتینز »من به عنوان فردی تنها، سختی های زیادی را پیش رو داشتم. 
بنابراین تصمیم گرفتم تعداد زیادی از افراد دیگر در ش��رایط مش��ابه 
را دور هم جم��ع و بزرگ ترین تجارت خدماتی درزمینه تحول فروش 
دیجیت��ال را در جهان راه اندازی کنم. انجام ای��ن کار به تنهایی ممکن 
بود، اما پی بردم که حتماً باید با س��رعت باالیی به گسترش کسب وکار 

خود بپردازم«.
این مهم اس��ت که مهارت های خود را بسنجید و کمبودهای خود را 
شناسایی کنید، سپس در ش��بکه های ارتباطاتی خود به دنبال افرادی 
بگردید که توانایی جبران این کاس��تی ها را داش��ته باشند. »زمانی که 
اف��راد مختل��ف را با توانایی ه��ای متفاوت گرد ه��م می آورید، درواقع 

خودتان را چهاربرابر قدرتمند تر و ماهرتر ساخته اید.«
درعین حال باید نوع ش��رکت تان را مش��خص کنید؛ آیا می خواهید 
ش��رکتی خصوصی ثبت کنید یا با ش��خصی وارد ش��راکت و همکاری 
شوید. سوجان پاتل )Sujan Patel(  که درزمینه کارآفرینی فعالیت 
دارد، می گوی��د »این موضوع را به ط��ور قانونی دنبال کنید و به نتیجه 
برسانید تا نقش و تعهد هر یک از اعضای تیم رهبری مشخص شود«.

3- انطباق
هرچند ش��ما به یک برنامه تجاری متعهد خواهید بود، اما تغییر در 
ش��رایط متفاوت مانند تقاضای بازار یا موجودی س��رمایه ممکن است 
ش��ما را مجبور به تغییر برخی برنامه ها کند. در این نوع از کسب وکار 
هیچ تضمین��ی وجود ندارد، اما نه به آن معنا که نباید به فکر امتحان 
م��وارد جدی��د و یا تغییر باش��ید. مارتین��ز می گوید »اگر قرار اس��ت 
اش��تباه کنید، هرچه زودتر، بهتر. س��پس آنچه به دگرگونی نیاز دارد 
را به س��رعت تغییر دهید«. او تأثیرگذارتری��ن ابزارها و تکنولوژی ها را 
پیدا کرده اس��ت و از آنها بهره می برد. به  گفته مارتینز که عقیده دارد 
تقاضای بازار تابعی از کارکرد برند اس��ت »ش��بکه های اجتماعی راهی 
فوق العاده برای اعام حضور در مقیاس بزرگ هستند«. هرچند قابلیت 
انطباق امری مهم در ش��رکت های نوپا اس��ت، اما به منظور اطمینان از 
دیرپایی کس��ب وکار، نی��از به انعطافی دائمی وج��ود دارد. به  گفته اج 
اگروال )Aj Agrawal(  که در زمینه کارآفرینی مقاله منتشر می کند 
»موفق ترین افراد جهان همیش��ه از فرصت ها، در هر زمان و هر مکانی 
که باش��د، در جهت رشد اس��تفاده می کنند. آنها تنها زمانی که شرایط 
مساعد اس��ت خود را انطباق نمی دهند و همه جا و در همه زمان خود 
را منطبق می س��ازند«. نکته کلیدی این اس��ت که برای پیشرفت برند 
خودتان باید به خود س��ختی دهید. همانطور که مارتینز خاطرنش��ان 
ک��رد »رویه ع��ادی را پیش نگیرید و ش��یوه تفکر خ��ود را به چالش 
بکش��ید«. با برپایی یک استراتژی شفاف در زمینه کسب وکار، دریافت 
حمایت از س��ایر شرکت ها به منظور برجسته سازی مهارت های تیم تان 
و شناسایی شیوه های اساس��ی بازاریابی، روند تغییر شما از کارمند به 

کارآفرین با نتایج مهیجی روبه رو خواهد شد. 
forbes :منبع

کارآفرینی؛ هزینه ای سنگین و پاداشی بزرگ 

 کمپانی دل بعد از 5 سال
دوباره عمومی می شود

یادداشـت

س��ومین رویداد بازار س��رمایه گذاری طرح ه��ای فناوران��ه )Technovest( برای رفع 
نیاز س��رمایه ای ش��رکت های عضو پارک فناوری پردیس معاون��ت علمی، به همت مرکز 
تجاری س��ازی این پارک، تابستان ۹۷ برگزار می شود. به گزارش پایگاه اطاع رسانی بنیاد 
ملی نخبگان، رویداد تکنووست فرصتی است برای شرکت های عضو پارک فناوری پردیس 
معاون��ت علمی تا بتوانند س��رمایه الزم برای توس��عه طرح های فناورانه خ��ود را از طریق 
مش��ارکت تجاری با سرمایه گذاران صنعتی، صندوق های خطرپذیر، بانک ها و هلدینگ ها 
به دس��ت آورند. همراهی شرکت در تهیه و تکمیل مستندات الزم از جمله طرح توجیهی 
کسب وکار، شناسایی سرمایه گذاران تخصصی در هر حوزه، برگزاری رویداد معرفی طرح ها 
به س��رمایه گذاران مرتبط با حوزه فن��اوری طرح، مدیریت و راهبری جلس��ات مذاکرات 
س��رمایه گذاری و ارائه مش��اوره های الزم از مهم ترین خدمات برای آماده سازی طرح هایی 

است که مرحله داوری را با موفقیت پشت سر گذاشته اند.

طرح های آماده سرمایه گذاری پارک فناوری 
پردیس معاونت علمی معرفی می شود

مترجم: حسین علی پور



برای تولید محتوای ویدئویی گیرا حتما الزم نیس��ت کلی هزینه کرد. 
در این مقاله نکاتی برای ساخت ویدئو با بودجه پایین پیشنهاد می شود. 
طبیعت��ا محتوای ویدئویی برای برندها یک رس��انه جذاب محس��وب 
می ش��ود، چراک��ه خاقانه اس��ت، پیام را ب��ه خوبی منتق��ل می کند و 

محصوالت و خدمات را با جلوه خاصی به نمایش می گذارد. 
مث��ا برن��د تد بیک��ر )Ted Baker(  س��ال گذش��ته ب��ا همکاری 
گای ریچ��ی، کارگ��ردان مطرح س��ینما، فیلم کوتاهی س��اخته بود که 
مصرف کنندگان می توانستند با کلیک روی محصوالت استفاده شده در 
فیلم، آنها را بخرند. در ماه مارس امسال هم مجموعه ویدئویی جدیدی 

را در استوری اینستاگرام خود کلید زد. 
بودجه ای ک��ه صرف چنین کمپین هایی می ش��ود برای بس��یاری از 
برندهای کوچک تر یک رؤیا محس��وب می ش��ود. از طرفی هم بازاریابان 
بیشتر از همیشه تحت فشار هستند و باید لیاقت خود را ثابت کنند. لذا 

باید در عوض بودجه، زیرکی به خرج داد. 
مدیری��ت یک کمپین یا تولی��د یک اثر خودبه خ��ود کاری دلهره آور 
هس��ت، چه برس��د که با محدودیت بودجه هم مواجه باش��د. محتوای 
تولید شده نه تنها باید ظاهر و حس و حال درست و مناسب را به خوبی 

منتقل کند، بلکه تأثیرگذار نیز باشد. 
با این تفاس��یر مجله مارکتینگ ویک )Marketing Week( چند 
نکته کلیدی را برای اس��تفاده بهینه از بودجه مح��دود در تولید ویدئو 

گردآوری کرده است که در ادامه می خوانیم. 
1- عدم آمادگی = عدم موفقیت

ش��اید در ظاهر امر این نکته بدیهی به نظر بیاید، اما برندهای بس��یاری 
هستند که بدون لحاظ کردن پیام ویدئو، زمانبندی یا نتیجه مورد نظر خود 
شروع به فیلمبرداری ویدئو می کنند. با برنامه ریزی اولیه می توان اطمینان 
حاصل کرد پروژه بیشتر از بودجه مشخص شده خرج برندارد و از هدررفت 

سرمایه و هزینه های گزاف فیلمبرداری مجدد جلوگیری کرد. 
قب��ل از هر چیزی بای��د اهداف برند و مقاصدی که از س��اخت ویدئو 
دنبال می کند مشخص و تعیین شود. با مشخص شدن پیام های کلیدی 

ویدئو، تکلیف بازاریابان هم روشن تر خواهد بود. 
هر محتوای ویدئویی باید یک فراخوان عمل نیز در خود داشته باشد 
که نق��ش رهنمود و محرک را برای بازدیدکنن��دگان ایفا کند و آنها را 
ب��ه واکن��ش وا دارد. هدف ویدئو هرچه که هس��ت، مثا جذب ترافیک 
برای وب س��ایت خاصی یا ثبت ن��ام افراد در خبرنام��ه، از همان ابتدای 
امر مشخص کنید و فراخوان عمل برای تحقق آن در ویدئو قرار دهید. 
درور گینزب��رگ )Dror Ginzberg(، مدیرعام��ل ش��رکت تولید 
ویدئ��وی آنای��ن ووچی��ت )Wochit( می گوی��د: »برای مث��ال اگر 
می خواهید برای وب س��ایت خود ترافیک جذب کنید، تنها با قرار دادن 
لینک آن در انتهای ویدئو می توانید فراخوان به عمل را انجام دهید. هر 
نوعی از بازاریابی که انجام می دهید، باید س��بک خاصی برای برند خود 
تعریف کنید یا اگر س��بک مشخصی دارید، آن را به کار ببندید. آیا قرار 
است ویدئوی شما طنزآمیز و مفرح باشد؟ اگر خودتان هم نمی دانید، از 

مخاطب هم انتظاری نخواهد بود.«
یکی از مقدمات مهم دیگر شناسایی مخاطب است. همانگونه که قبل 
از عرض��ه هر محصول یا خدم��ت جدید، در بازار تحقیق می کنید، برای 
تولید و انتشار محتوای ویدئویی هم باید تحقیقات الزم را انجام دهید. 
گینزب��رگ در ادام��ه می گوید: »ابزاره��ای متنوعی برای شناس��ایی 
مخاط��ب وج��ود دارد، اما اگر در مضیقه زمانی ق��رار دارید می توانید با 
بررس��ی و تحلیل خروجی ویدئویی رقبای خود میانبر بزنید. به احتمال 
زیاد مخاطبان مدنظر ش��ما یکسان هستند و به این شیوه قادر خواهید 

بود مخاطب هدف خود را سریع تر شناسایی کنید.«
در نهای��ت هم باید دید ویدئو کجا اس��تفاده خواهد ش��د. اگر محتوا 

پیرامون مس��ائلی اس��ت که دارای محدودیت زمانی هستند، مانند یک 
روی��داد خبری، معم��وال باید در مدت زمان کوتاه��ی تحویل برند داده 
شود و لذا مجال زیادی برای ساخت ویدئو در اختیار نخواهید داشت. 

در عوض اگر قرار اس��ت ویدئو به مدت 1۸ ماه در وب س��ایت شرکتی 
قرار بگیرد و در این مدت طوالنی نماینده برند مذکور باشد، باید پیراسته 
و تمام و کمال باشد. در چنین موردی اهمیت ویدئو با فعالیت های رده 

باالی برند برابری می کند. 
دیوید هافس )David Hughes(، مدیرمس��ئول مؤسسه بازاریابی 
ه��وگارث ورلدوای��د )Hogarth Worldwide( می گوید: »اگر برای 
یک کمپین اجتماعی ویدئو می س��ازید، مثا یک ویدئوی آموزش��ی با 
مخاطبان بالقوه ناش��ناس، زمان و هزینه زیادی صرف تولید آن نکنید، 
اما اگر موفق ظاهر ش��د حتما با بودجه بیش��تری اقدام به بازسازی آن 

بکنید.«
2- لوکیشن، لوکیشن، لوکیشن

برندها برای ساخت محتوای اثرگذار لزوما نیازی به صرف هزینه گزاف 
برای لوکیشن فیلمبرداری ندارند. 

جولی��ا مان��در )Julia Munder(، مدیر بازاریاب��ی بین المللی برند 
لوک��س مکس��ول اس��کات )Maxwell Scott(، می گوی��د: »ما برای 
کمپین کریسمس 2016 خود از یک ساختمان فرسوده در شهر یورک 
استفاده کردیم و فقط مبلغ مختصری برای اجاره آن به صندوق مرمت 
بافت فرس��وده آن منطقه پرداخت کردیم. اتفاقا فضای بس��یار مناسبی 
برای فیلمبرداری صحنه ها از آب درآمد. شما هم اگر بگردید، مکان های 

مناسب زیادی پیدا خواهید کرد.«
همچنین بنا به گفته تس��نیم بوئیان )Tasnim Bhuiyan(، رئیس 
بخش محتوای اجتماعی ش��رکت های رایوت یو کی )RYOT UK(  و 
تامبل��ر )Tumblr(، برپا کردن یک اس��تودیوی خانگی موقتی امروزه 

کار خاصی ندارد. 
تس��نیم در توضی��ح می گوی��د: »اگ��ر اتاق بااس��تفاده در ش��رکت 
خود دارید، آن را به اس��تودیوی ش��خصی خود تبدی��ل کنید. اگر هم 
ویراس��تارهای ماهری در استخدام خود دارید، می توانید اتاق را با رنگ 
صفحه س��بز نقاشی یا اینکه به تناسب موضوع مدنظرتان اتاق را تزئین 
کنی��د. چند نوار کاغذ رنگی یا لینولیوم ط��رح چوب بخرید و کف اتاق 
را نوار بکش��ید. همچنین می توانید ی��ک میکروفون هم با قیمت پایین 

گیر بیاورید.«
3- کاردان باشید

در راس��تای نکته قبلی، نیاز به تفکر اقتصادی و فراس��ت داریم و باید 
صرفه جو باش��یم. امروزه ساخت ویدئو کار س��ختی نیست و چه با یک 
دوربی��ن دیجیتال )DSLR(  فیلمبرداری کنید چه با دوربین گوش��ی 
خود، می توانید ویدئوی خوبی بس��ازید. چهره های معروف ش��بکه های 
اجتماع��ی ب��ا کمترین پول یا تجهیزات در اتاق خ��واب خود ویدئوهای 

باکیفیت ساخته و منتشر می کنند. 
خانم بوئی��ان در ادامه می گوید: »بعض��ی از همه گیر ترین ویدئوهای 
اینترنت با یک دوربین لرزان گوش��ی گرفته ش��ده اند که صرفا لحظه ای 
جالب یا واکنش��ی تأثیرگذار و واقعی را ش��کار کرده اند. س��ؤالی که هر 
سازنده ویدئو باید از خودش بپرسید این است که آیا ویدئو چیز خاصی 

دارد که افراد را ترغیب به بازنشر آن کند؟«
در ش��رکت های خیریه توجیه زیادی ب��رای اختصاص مبالغ هنگفت 
ب��ه محتوای ویدئویی وجود ندارد. لذا برندهایی همچون بنیاد تحقیقات 
سرطان بریتانیا )Cancer Research UK(  بنا به اظهار جس تیلور 
)Jess Taylor(، مدیر ارش��د بخش زیرس��اخت ها و مشارکت های این 

برند، باید صرفه جو و کاردان باشند. 
خانم تیلور می گوید: »ما با آموزش داخلی و پشتیبانی تیم های شرکت 
خود، آنها را تشویق می کنیم با استفاده از گوشی موبایل خود ویدئوها را 
بسازند. برخی مواقع ویدئوهایی که با گوشی موبایل فیلمبرداری شده اند 
هم می توانند ب��ه همان اندازه ویدئوهای حرفه ای و با کیفیت تأثیرگذار 

باشند، لذا محتوای تولیدی کاربران یا کارکنان را پس نزنید.«
4- اشکالی ندارد راه دوری هم بروید

یک��ی از روش های به صرف��ه و اقتصادی، ویرای��ش مجدد ویدئوهای 
قدیمی اس��ت. فقط به خاطر قدیمی بودن یک ویدئو از اس��تفاده کردن 

آن ابا نداشته باشید. 
خانم ماندر، مدیر بازاریابی شرکت مکسول اسکات، می گوید: »با یک 
ویرایش مناسب و اضافه کردن موسیقی جدید، رنگ بندی هوشمندانه و 
کار روی فریم ها از زوایای مختلف می توان روح تازه ای به ویدئو بخشید 
و چی��زی ن��و خلق کرد. ما اخی��را با اس��تفاده از ویدئوهایی قدیمی که 
سال 2014 در ایتالیا فیلمبرداری شده بود، یک ویدئوی تبلیغاتی برای 
یوتیوب س��اختیم. برای ما ثابت شده که فیلمبرداری پشت صحنه ها در 
رویدادهای دوس��االنه فیلمبرداری ش��رکت، راهی کارآمد برای گرفتن 
بیشترین بازده از این رویدادهاست. در بازار کنونی که بیشتر گرایش به 
بازنمایی برندها به عنوان کس��ب وکارهای حقیقی وجود دارد و با تمرکز 
بر افراد پش��ت صحنه برندها س��عی در تهییج مخاطب می شود، چنین 

ویدئوهایی تأثیر خوبی می گذارند.«
با سرمایه گذاری مناسب در بخش ساخت و خاقیت می توان درگیری 

ارگانیک نیز به وجود آورد و در هزینه های رسانه ای صرفه جویی کرد. 
جو وید )Joe Wade(، مدیر مسئول شرکت ساخت محتوای خاقانه 
Don't Panic می گوی��د: »به ازای هر یک بازدید پولی که محتواهای 
تولیدی ما می خورد، حداقل 2۸ بازدید ارگانیک به دس��ت می آورد که 
ارزشش��ان بسیار باالتر از هر چیز پولی اس��ت. خودتان اگر محتوایی را 
یکی از دوس��تان تان به اش��تراک بگذارد بیشتر توجه می کنید یا اگر در 

یک آگهی به خوردتان بدهند؟«
آق��ای وید به برندها اکیدا توصی��ه می کند به جای خرج کردن مبالغ 
هنگفت در بخش رس��انه، ویدئوهایی بسازند که در کانال های ارتباطی 
مختلف کارایی داشته باشد و مخاطبان گسترده تری را قاب کند. با این 

کار از هزینه اندک، سود مضاعف خواهید برد. 
او می گوید: »برای اینکه احتمال بازنشر ویدئوی شما باالتر برود، باید 
با ریزبینی هایی همچ��ون آگاهی از ترندهای روز و پرداختن به مباحث 
فرهنگ��ی حال حاضر، ویدئوهای خود را تا جای��ی که می توانید مرتبط 

بسازید.«
5- مراقب چاله چوله های پیش رو باشید

در مس��یر هر تاکتیک بازاریابی چاله چوله هایی هس��ت که بازاریابان 
باید از آنها آگاه باشند. مثا برخی برندها فقط محض اینکه کاری بیرون 
داده باش��ند دس��ت به تولید ویدئو می زنند، یا برخی دیگر یک ویدئوی 
یکسان را در همه ش��بکه های اجتماعی خود فارغ از مخاطبان متفاوت 

منتشر می کنند. 
ب��رای جلوگیری از این مش��کات ویدئوی خود را با اس��تانداردهای 
ش��بکه های اجتماعی مهیا کنید. ب��ا درک و بینش از ماهیت کانال های 
ارتباطی مختلف، ویدئو را به تناسب شبکه اجتماعی هدف شخصی سازی 

کنید. 
آق��ای گینزبرگ، مدیرعامل ووچیت می گوی��د: »زیرنویس های متنی 
به زبان م��ادری مخاطبان هدف به ویدئوها اضافه کنید. مخصوصا برای 
فیس ب��وک که در حال حاض��ر ویدئوهای پخش خ��ودکار را در حالت 
بی صدا قرار می دهد. همچنین لینک ها و دکمه های بازنش��ر برای ویدئو 
تعبیه کنید تا بیننده بتواند به راحتی محتوای ش��ما را بازنش��ر دهد. در 
صورتی که چنین امکانی را فراهم نکنید، ویدئوی ش��ما هر قدر هم که 

خوب باشد، احتمال دارد به بن بست بخورد.«
یک��ی دیگر از نکاتی که باید در نظر داش��ت، فرم��ت بهینه ویدئو در 
شبکه های اجتماعی مختلف اس��ت. قبا نسبت تصویر افقی، استاندارد 
طایی ویدئو در ش��بکه های اجتماعی و بس��ترهای آناین به حس��اب 
می آمد، اما امروزه مخصوصا به لطف بس��تر اسنپچت ویدئوهای عمودی 

و مربعی در درگیر کردن مخاطب مؤثرتر عمل می کنند. 
marketingweek :منبع

نام خود را روی برندتان نگذارید

در این دنیا هیچکس کامل نیس��ت. به عنوان مثال گوگل در ابتدا با 
نام BackRub تأس��یس ش��د. همچنین نام برند Best Buy زمانی 
نوعی آوای موسیقی بود. در این میان شاید یاهو اندکی متفاوت تر باشد. 
در حقیق��ت نام این غول دنیای اینترنت از لقب جری یانگ )موس��س 
شرکت( گرفته شده است. به راستی اگر این برندها توانایی تأثیرگذاری  
روی مخاطب را نداشتند، اکنون کجای دنیای کسب وکار ایستاده بودند؟ 
امروزه  ترند جدیدی در زمینه انتخاب نام برند در میان استارتاپ های 
مختلف رواج یافته است. این روش در حقیقت بسیار راحت و بی دردسر 
محس��وب می ش��ود: کارآفرینان نام های انس��انی را روی برندهای شان 
ق��رار می دهند. با اندکی توجه به خوبی این نکته را درک خواهید کرد. 

برندهایی نظیر کسپر، لوال و اسکار از این الگو پیروی می کنند. 
اگرچه اس��تفاده از اسم های آش��نا در زمینه ترغیب سرمایه گذاران و 
مشتریان تا حدودی مفید به حساب می آید، اما ریسک های خاص خود 
را نیز دارد. در ادامه این مقاله به بررسی سه ریسک بزرگ در این زمینه 

خواهیم پرداخت. 
1- این بازی وقتی پای محصول تان در میان است، چندان 

جذاب نخواهد بود
در بحث ترجمه اینکه بس��یاری از اس��م ها و نام ه��ای رایج معنایی 
توهین آمیز یا بی ادبانه در زبان کشورهای دیگر داشته باشند، امری کاما 
رایج است. به عنوان مثال نام »سیری« به عنوان دستیار هوشمند برند 
اپل را مدنظر قرار دهید. شاید پیش از این هم به دنبال یافتن معنای این 
سیستم هوشمند رفته باشید. به راستی سیری به چه معناست؟ این نام 
سوئدی در زبان انگلیسی هیچ معنای مشخص و بالطبع توهین آمیزی 
ن��دارد. با این حال هنگامی که به صورت بلن��د آن را ادا کنید، در زبان 
ژاپنی ش��بیه یک لغت بی ادبانه به نظر می رس��د.  آیا هنوز نس��بت به 
توصیه این بخش مجاب نشده اید؟ اجاز دهید یک مثال دیگر را مطرح 
کنم. برند فرانس��وی کلوئه را در نظر بگیری��د. این برند فعال در زمینه 
پوشاک لوکس برای مدت ها در فرانسه به خاطر نام جالبش مورد توجه 
قرار داش��ت. با این حال هنگامی که کسب وکار شرکت بین المللی شد، 
همه چیز تغییر کرد. در آلمان لغت کلوئه به واژه »کلو« شباهت بسیار 
زیادی دارد. به یاد داشته باشید که »کلو« در آلمانی به معنای سرویس 
دستشویی است. بی تردید هیچ آلمانی تمایل به خرید لباس از برندی با 
چنین نامی ندارد. براین اساس اگر به دنبال توسعه بین المللی برندتان 
هس��تید، یک نکته را همیشه در ذهن داشته باشید: یک نام بی معنا یا 
حتی زیبا در کشوری مانند آمریکا شاید در سایر کشورها و فرهنگ شان 
چندان زیبا نباش��د. براین اس��اس هنگام انتخاب نام برندمان، به ویژه 
زمانی که آن را براساس یک نام انسانی قرار می دهیم، باید به دردسرهای 

ناشی از ترجمه اش در زبان های دیگر نیز توجه کنیم.
2- به نام های شبیه و هم خانواده برندتان توجه کنید

در سال 2013 شرکت بلژیکی تولید شکات Italio Suisse تصمیم 
به بازسازی برندش گرفت. این شرکت که از سال 1۹23 مشغول فعالیت 
بود، دیگر هیچ پیوندی با ایتالیا یا سوئیس )کشورهایی که نام شان در اسم 
ش��رکت به چشم می خورد( نداشت. برهمین اساس شرکت نام برندش 
را ب��ه  ISIS Chocolatesتغییر داد. این نام در زمان انتخاب چندان 
مشکل ساز نبود. با این حال یک سال بعد گروه تروریستی با همین نام 
ش��روع به جنجال آفرینی و کشتار مردم کرد. در این میان شباهت نام 
برند این شرکت شکات س��ازی با گروه تروریستی داعش دردسرهای 
فراوانی را برای مدیران ارشد برند بلژیکی به ارمغان آورد. نخستین بحران 
برای این ش��رکت عدم عاقه مش��تریان به خرید شکات و شیرینی از 
برندی هم نام با داعش بود. در این زمینه کاما حق با مش��تریان است. 
ب��ه هر حال هیچکدام از ما عاقه ای به صرف پول مان در برندهایی که 
به طرز عجیبی هم نام با گروه های خش��ونت طلب هستند، نداریم. البته 
اش��تباه برند بلژیکی نیز تا حد زیادی تصادفی محسوب می شود. با این 
حال در عرصه کسب وکار همین اشتباه های تصادفی نیز سرنوشت ساز 
هستند.  به طور کاما واضح در زمینه کسب وکار باید هوش تحلیلی باال 
و توانایی پیش بینی دقیق داشته باشیم. براین اساس در صورت مشاهده 
نشانه هایی مبنی بر ظهور اتفاقی که نام برندمان را به چالش می کشد، 
باید نسبت به آن واکنش مناسب نشان دهیم. در این زمینه استفاده از 
نام یک انس��ان اگرچه وسوسه انگیز است، اما دردسرهای خاص خود را 
نیز دارد. به عنوان مثال شما نام برند تولید لوازم بهداشتی تان را لوییس 
می گذاری��د. اگر چندی بعد یک قاتل زنجیره ای با همین نام دس��تگیر 

شود، چگونه واکنش های منفی خریداران را کنترل خواهید کرد؟ 
3- تقلید همیشه خوب است، اما تا پیش از آنکه از شما 

شکایت کنند
اگر برنامه شما اس��تفاده از نام انسان برای شرکت تان است، پیش از 
اقدام در مورد ریس��ک های قانونی چینن کاری به خوبی فکر کنید. به 
عنوان مثال نام های شخصیت  فیلم ها و کتاب ها به احتمال زیاد براساس 
قانون کپی رایت و سایر حقوق نشر و انتشار موجود در کشورهای مختلف 
محافظت شده اند. همچنین در مورد نقض حقوق کپی رایت مسئله فراتر 
از بهره برداری از یک یا چند نام است. در واقع این نوع قوانین همچنان 
غیرشفاف هستند. برهمین اساس احتمال بروز مشکات در این زمینه 

بسیار باالست. 
بنابراین اگر نگران آینده برندتان هستید، از انتخاب نام های مشهوری 

که پتانسیل دردسرآفرینی برای برندتان را دارند، پرهیز کنید. 
یکی از پرونده های حقوقی مش��هور در زمین��ه کپی رایت مربوط به 
شرکت مشهور لوکاس فیلم است. این غول دنیای سینما به طور معمول 
از نام های��ی نظیر جنگ س��تارگان و ایندیانا جونز به ش��دت محافظت 
می کند. در این میان اس��تفاده برند رن ونتور از نام Sabacc برای یک 
اپ با ش��کایت لوکاس فیلم همراه شد. لوکاس فیلم مدعی بود که رن 
ونتور این نام را از یک بازی تخته ای موجود در س��ری فیلم های جنگ 
س��تارگان دزدیده اس��ت. اگرچه این بازی هیچگاه به طور مشخص در 
سری فیلم مذکور مورد توجه قرار نگرفت، اما لوکاس فیلم حتی از چنین 

نکته های کوچکی نیز چشم پوشی نمی کند. 
بی تردید مثال هایی نظیر آنچه برای رن ونتور رخ داد، بسیار اندک و 
نادر است. با این حال در دنیای کسب وکار چنین اتفاق هایی رخ می دهد. 
برهمین اساس استفاده از نام هایی که در میان دیگران مشترک هستند، 
نه تنها نام انس��ان، خطرهای زی��ادی را در آینده به همراه دارد. بهترین 
راهکار برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاق هایی اس��تفاده از خاقیت، 

نوآوری و داستان اصلی شرکت مان به جای تقلید از دیگران است. 
inc :منبع
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اگر اخبار را دنبال کرده باش��ید، اطاع دارید که اینستاگرام به تازگی 
اعام کرد قصد دارد از تاریخ 20 ژوئن قابلیت جدید ویدئوهای طوالنی 
را به صورت آزمایشی کلید بزند. در نتیجه بیشترین طول مجاز ویدئو از 

60 ثانیه به حداکثر یک ساعت افزایش می یابد. 
ش��کی نیس��ت که این تغییر بزرگی نس��بت به محدودیت های قبلی 
اس��ت و الجرم نحوه استفاده از این شبکه اجتماعی را هم تغییر خواهد 
داد. همچنین شیوه ارتباط و تعامل کاربران )و خریداران( با محتواهای 

موجود را نیز دستخوش تغییر خواهد کرد. 
اگر کنجکاو هس��تید بدانید تکلیف ش��ما و راهب��رد بازاریابی تان چه 
خواهد ش��د و می خواهید خود را ب��رای این تغییر پیش رو آماده کنید، 
هرآنچ��ه را که در خصوص این رویداد باید بدانید در این مقاله خواهید 

یافت. 
چرا ویدئوی طوالنی؟ 

اگر یادتان باشد اولین بار که اینستاگرام اعام کرد می خواهد قابلیت 
بارگذاری ویدئو را اضافه کند، قصد رقابت با بس��تر ویدئوهای 5 ثانیه ای 
واین )Vine(  را داشت که اکنون به یک بستر مرده تبدیل شده است. 
  )Story( با قابلیت استوری  )Snapchat( کمی بعد که اس��نپچت
خود س��روصدا کرد، اینستاگرام هم قابلیت اس��توری را اضافه کرد تا از 

موقعیت ایجاد شده سود ببرد. 
اکنون هم گمان می رود با قابلیت ویدئوهای طوالنی به مصاف یوتیوب 

و محبوبیت آن نزد سازندگان محتوا و کاربران می روند. 
یوت��وب ب��ا بیش از 1,5۷ میلی��ارد کاربر فعال روزانه و 300 س��اعت 
محت��وای جدید بارگذاری ش��ده در هر دقیقه بی ش��ک یکه تاز بس��تر 
محتوای ویدئویی اس��ت و این حوزه را در قبضه خود دارد. اینس��تاگرام 
هم عزم خود را جزم کرده که سهمی از این کاربران را از آن خود کند. 
گزارش ه��ا حاکی از آن اس��ت که قصد دارند با اف��زودن قابلیت هایی 
چون لینک دادن به سایر بستر ها و درآمدزایی از این ویدئوهای طوالنی، 
س��ازندگان محتواهای با کیفیت را تش��ویق کنند بیشتر در اینستاگرام 

پست بگذارند. 

فیس بوک هم که شرکت مادر اینستاگرام است در سال 201۷ انتشار 
محتوای ویدئویی را در بس��تر خود تبلیغ و تروی��ج می کرد. اکنون هم 
اینس��تاگرام ت��اش دارد زمانی را  که کاربران در این ش��بکه اجتماعی 
س��پری می کنند افزایش ده��د و خود را به عنوان یک بس��تر محتوای 

ویدئویی جا بیندازد. 
هفته پیش وب س��ایت خبری تک کرانچ )TechCrunch(  گزارش 
داد اینس��تاگرام از قب��ل با چندین چهره معروف ش��بکه های اجتماعی 

صحبتی داشته و آنها را برای رونمایی بیستم ژوئن آماده کرده است. 
اینس��تاگرام هم همانند یوتیوب الگوریتم��ی به کار خواهد گرفت که 
بهتری��ن محتوای ممکن را بر اس��اس عایق کاربران به آنها پیش��نهاد 

بدهد. 
ش��اید عده ای این حرکت را کپی برداری از یوتیوب بدانند، اما مطمئنا 
اینس��تاگرام توجیه خود را خواهد داشت: این کار صرفا توجه به بهترین 
و ارزشمندترین ویژگی های چندین بستر محبوب و پیاده سازی آنها در 
بس��تر خودشان اس��ت تا بهترین تجربه ممکن را به کاربران این برنامه 

ارائه دهند. 
تا به حال که به نظر می رس��د این رویکرد جواب داده اس��ت، چرا که 

اخیرا تعداد کاربران اینستاگرام به یک میلیارد رسید. 
چه تغییرات دیگری اضافه خواهد شد؟ 

با اینکه بسیاری از این تغییرات هنوز به صورت رسمی اعام نشده اند، 
اما آنچه تاکنون می دانیم از این قرار است: 

مکان: گزارش��ات غیررس��می حاکی از آن اس��ت که بخش جدیدی 
مخصوص این ویدئوهای طوالنی در اینستاگرام ایجاد خواهد شد. 

مشخص نیست که به فید اکسپلور )Explore(  اضافه خواهد شد یا 
زبانه مخصوص خود را در نوار پایین صفحه خواهد داش��ت، اما می دانیم 
که اینس��تاگرام قصد دارد شکل و شمایل خاصی به آنها بدهد تا متمایز 

از شیوه ویدئوهای کنونی باشد. 
اختص��اص بخش جداگانه به ای��ن ویدئوها مزیت های خ��ود را دارد. 
پیش��نهادهای ویدئویی شخصی س��ازی شده آس��ان تر صورت می گیرد، 
محتواها بازدید بیش��تری خواهند داش��ت و صفح��ه اصلی کاربران هم 

شلوغ نخواهد شد. 
ویدئوهای عمودی: تغییر بزرگ دیگر، قالب ویدئوها اس��ت. ویدئوهای 

جدی��د برعکس قالب افقی که اکنون برای بارگذاری ویدئوها اس��تفاده 
می شود، به صورت عمودی و تمام صفحه خواهند بود، شبیه استوری ها. 
کیفی��ت:  طبق گزارش ت��ک کرانچ، می توانی��د ویدئوهایی با کیفیت 
4K  بارگ��ذاری کنید؛ مش��ابه کیفیتی که در ویدئوه��ای یوتیوب هم 

شاهد آن هستیم. 
ویژگی دیس��کاور )Discover(  اسنپچت هم این قابلیت را دارد، اما 
فقط با برندهای خاصی کار می کند، لذا فرصت خوبی برای اینس��تاگرام 

است تا وارد صحنه شود و خأل موجود را پر کند. 
تأثیر این قابلیت در راهبرد بازاریابی شما

با همه این تفاسیر، تغییرات در شبکه های اجتماعی اجتناب ناپذیرند و 
امروزه بیش��تر از هر زمانی الزم است نسبت به این تغییرات و تأثیر آنها 

بر راهبرد بازاریابی خود حساسیت به خرج دهید. 
اش��راف داش��تن به این تغییرات و همگام بودن با آنها، ش��ما را قادر 
می س��ازد پیش از رقبای خود با ش��یوه های ب��اب روز کاربران را جذب 

کنید. 
اگرچه بس��یاری از ای��ن تغییرات هنوز به تازگی معرفی ش��ده اند، اما 
ش��کی نیست که کس��ب وکارها با به کارگیری این تغییرات می توانند از 

طریق محتوای ویدئویی شهرت و محبوبیت خود را افزایش دهند. 
از آنجا که اینس��تاگرام بر خاف یوتیوب و فیس بوک هنوز با محتوای 
ویدئویی اش��باع نشده اس��ت، مجال بیش��تری برای معروفیت و مطرح 

شدن در این بستر نسبت به سایر بسترها فراهم است. 
در خص��وص مضمون پس��ت ها هم س��عی کنید محت��وای جذاب و 

آموزشی منتشر کنید که کاربران به تماشای بیشتر ترغیب شوند. 
در ضمن به یاد داشته باشید مثل هر راهبرد بازاریابی دیگر، باید آمار 
خود را به دقت تحت نظر بگیرید تا به کارایی و اثربخشی محتوای خود 
پی ببرید. اگر کاربران عاقه ای به محتوای ش��ما نش��ان ندهند و بازدید 
ناچیزی داشته باشید، شاید به زحمت و وقت صرف شده آن نمی ارزد. 
اینس��تاگرام هنوز اعام نکرده ک��ه ابزار تحلیلی جدی��دی برای این 
قابلیت ارائه خواهد کرد یا خیر، اما هم اکنون هم ابزارهای ارزش��مندی 
برای تحلی��ل عملکرد محتوای بارگذاری ش��ده در اختیار کاربران قرار 

می دهند. 
 impactbnd :منبع

همه افراد نمی توانند مش��تریان بالقوه کسب و کار شما باشند. هر قدر 
هم که بازار هدف شما بزرگ و نامعین به نظر برسد، همیشه راهی برای 
دقیق ت��ر کردن محدوده هدف گذاری وجود دارد. با محدود کردن حوزه 
بازار هدف به س��ه ت��ا پنج گروه، می توان ش��ناخت بهتری از مخاطبان 
پیدا و محتوایی مناس��ب آنها تولید کرد. همخوانی محتوا با ش��خصیت 
مخاطبان باعث اعتمادسازی شده که به نوبه خود منجر به فروش بیشتر 

می شود. 
معین کردن مخاطبان 

برای تعیین بازار هدف، این سواالت را از خودتان بپرسید: 
1- کس��ب و کار من به کدام نیاز یا خواس��ته مردم پاسخ می دهد؟ اگر 
محصوالت متنوعی می فروش��ید به پرفروش تری��ن آنها فکر کنید. برای 
فه��م بهتر ای��ن روند، در کل ای��ن مقاله از مثال ف��روش یک محصول 

استفاده می شود. 
2- محصول یا خدمات من چه مش��کلی را حل می دهد؟ هنگامی که 
کس��ب و کارتان را آغاز کردید، احتماال مشکاتی وجود داشته که شما از 

طریق ارائه محصول یا خدمات مشخص آنها را حل کرده اید. 
3- چه کس��انی در حال حاضر خریدار شما هستند؟ چند سال دارند 

و کج��ا زندگی می کنند؟ دس��ته بندی کردن خریداران براس��اس محل 
زندگی ش��ان یکی از آسان ترین روش های معین کردن بازار هدف است. 
دس��ته بندی براس��اس س��ن نیز انتخاب روش های بازاریابی محصول و 

خدمات را آسان تر می کند. 
4- کدام کس��ب و کارها بزرگ ترین رقبای من هستند و چرا؟ فهرستی 
از حداقل س��ه رقیب اصلی خود بنویسید و محتوای تولیدی این رقبا را 
بررسی کنید. نقاط قوت و ضعف این رقبا را بررسی کنید و خألهایی را 
که کسب و کار ش��ما می تواند پر کند شناسایی کنید. با بررسی عملکرد 
رقب��ا در ش��بکه های اجتماعی، می توانید به ش��ناخت بهت��ری از بازار 

هدف تان برسید. 
5- کسب و کار من چه مزیتی نسبت به سایر رقبا دارد؟ پس از بررسی 
عملکرد رقبا، نقاط قوت و مزیت کس��ب و کارتان را مشخص کرده و آنها 

را بیش از پیش ارتقا دهید. 
6- چه کس��انی در مورد کلمات کلی��دی مربوط به خدمات یا کاالی 
شما صحبت می کنند؟ به بررسی شبکه های اجتماعی و سایر بسترهای 
گفت وگ��وی برخط بپردازی��د یا جمعیت های عاقه من��د به محصول یا 
خدمات تان را شناسایی کرده و بفهمید که اوقات شان را بیشتر در کدام 

شبکه های اجتماعی سپری می کنند. 
۷- کس��ب و کار من بیشتر مناس��ب کدام گروه از مخاطبان است؟ بنا 
به توصیه نش��ریه هاب اسپات، در نظر گرفتن س��ن، الگوهای رفتاری، 
انگیزه ه��ا و اهداف مخاطبان می تواند به تیپ شناس��ی خریداران کمک 

کند. 
شناخت بازار هدف: تیپ شناسی خریداران

طبق تعریف نش��ریه هاب اس��پات، تیپ شناس��ی خریدار عبارت است 
از »ی��ک تصویر نیم��ه خیالی از خریدار ایده آل که براس��اس تحقیقات 
بازار و داده های به دس��ت آمده از خریداران فعلی تهیه می شود«. یکی 
از آس��ان ترین و ارزان تری��ن روش های انجام تحقیقات مش��تری محور، 

نظرسنجی است. 
با اس��تفاده از پاسخ هایی که به سواالت فوق داده اید می توانید یک یا 
چند نمونه نظرس��نجی طراحی کنید و به کمک این نظرس��نجی ها به 
ذهن مش��تریان راه یابید. ممکن اس��ت حس کنید که نیاز به انجام دو 
یا سه نظرس��نجی متفاوت دارید، چرا که از هر کدام اطاعات جدیدی 
دریافت می کنید. نظرس��نجی از هزاران نفر گران تمام می شود، بنابراین 
می توانید با گروه های 100 تا 250 نفره شروع کنید و به تدریج داده ها 

را گسترش دهید. 
دقت و ش��فافیت نظرس��نجی ها را در اولویت قرار دهید و سعی کنید 
تعداد س��واالت هر نظرس��نجی از ده مورد تجاوز نکند تا توجه مخاطب 
کم نش��ود. ابزارهایی نظیر AYTM و SurveyMonkey همیش��ه 
داوطلبانی برای ش��رکت در نظرس��نجی در اختیار ش��ما قرار می دهند. 
س��واالت و مخاطبان را مشخص کنید و سپس با اس��تفاده از ابزارهای 

ساده تحلیلی، نتایج را بررسی کنید. 
businessnewsdaily :منبع

چگونه بازار هدف را شناسایی کنید

4 روش برای عبور از میان هیاهو و جلب 
توجه مشتریان 

برندها الزم است که نیازهای مخاطبان خود را پیش بینی کنند. 
ما در دنیایی از توجهات نصفه و نیمه زندگی می کنیم، لحظاتی بسیار کوتاه 
و زودگذر که از میان تکه شیشه هایی در اندازه های مختلف به اشتراک گذاشته 
می ش��ود. درب��اره 10 دقیقه اول صبح خود فکر کنید. آیا تلویزیون را روش��ن 
می کنید؟ آیا در حال روش��ن کردن گوش��ی همراه خود، وضع آب و هوا را از 
الکسا )Alexa( می پرسید؟ چندتا اپ را باز می کنید؟ چند برند شما را انتخاب 
کرده اند؟ و چندتا از این بردها را به خاطر می آورید؟  روزهایی که صاحبان برند 
و بازاریابان می توانستند آگهی یا تبلیغات تلویزیونی خلق کرده و انتظار توجه 
کامل مخاطبان را داشته باشند، مدت هاست که به پایان رسیده است، چرا که 
هیچ کس دیگر برنامه های تلویزیون را با توجه کامل تماشا نمی کند. ما همزمان 
با تماشای تلویزیون، در گوشی های مان وبگردی می کنیم و با همسر یا دوستمان 
به گفت وگو می پردازیم. ما تبلیغات را نادیده می گیریم، از مس��دودکننده های 
تبلیغات استفاده می کنیم و از لحظاتی که بیش از همه نیازمند توجه ماست، 
به سرعت عبور می کنیم. در این نمای پرجنب وجوش رسانه ای، صاحبان برند و 
بازاریابان چگونه در زمان حواس پرتی مخاطبان ش��ان، پیام خود را با موفقیت 
انتقال می دهند؟  نایاب شدن توجه تمام و کمال، به الگوواره جدیدی پیرامون 
نحوه برقراری ارتباط ما با مشتریان نیاز دارد. با اینکه توجه نصفه و نیمه بیداد 
می کند، توانایی ما برای دسترس��ی به مخاطبان مورد نظر با پیام مناسب و در 
لحظه مناسب رشد فزاینده ای داشته است. شخص عادی روزانه ۸0 بار گوشی 
خ��ود را چک می کند و از آنج��ا که مردم تقریبا در هر لحظه از وقت آزاد خود 
با فرمت های متفاوت رس��انه ها تعامل دارند، ما هم اکنون در طول روز بسته به 
شرایط مناسب، از صدها فرصت برخورداریم تا با پیامی ارزشمند به مخاطبان 
دست یابیم. با این حال اگر صاحبان برند قرار باشد از میان این همه هیاهو عبور 
کنند، مورد احترام باقی بمانند و بر کس��ب وکار تأثیر گذارند، می بایس��ت این 

چالش را به شیوه ای متفاوت پیش ببرند. 
در همه جا حضور داشته باشید

برندها الزم اس��ت در همه جا حضور داشته باشند تا توجه مصرف کنندگان 
را در لحظ��ات گذرا حتی به صورتی اندک، به خود جلب کنند. ایجاد محتوای 
بومی که از همه نوع فرمتی حمایت می کند، منجر به فرصتی می ش��ود که به 
مخاطبان خود در زمانی دسترسی داشته باشید که آماده گوش دادن هستند. 
اگر مخاطبان در توئیتر حضور دارند، الزم است شما هم در توئیتر باشید. اگر در 
اینستاگرام حضور دارند، الزم است در اینستاگرام باشید. در فیس بوک، یوتیوب، 
تلویزیون و هر پایگاه جدیدی حاضر باش��ید. مسئله حضور در آنجا طی انتظار 
س��ه دقیقه ای برای مترو یا پخش آگهی یک نمایش تلویزیونی محبوب است، 
ولی این کار شامل فیس بوک نمی شود، چراکه مخاطبان تصمیم گرفتند گوشی 

خود را چک کنند. 
در خدمت باشید اما کنترل نکنید

برنده��ا دیگر قادر به کنترل مخاطبان خود نیس��تند و باید در همان جایی 
که مخاطبان حضور دارند، با ارائه همان چیزی که می خواهند و در زمان مورد 
نظر به آنها خدمت کنند. اگر صاحب برندی هستید که یک محصول را تولید 
می کنید و منحصرا در وب سایت خود به فروش می رسانید و با فروش محصول 
در آمازون نگران کاهش فروش خود هس��تید، باید قبول کنید که مش��تریان 
اهمیت نمی دهند که ش��ما در وب سایت خود درآمد بیشتری کسب می کنید. 
اگر یک مش��تری در آمازون به دنبال محصول شما می گردد، انتخاب خودشان 
بوده که در آمازون خرید کنند، اعم از اینکه برای ش��ان راحتی کار مهم است، 
عضو ممتاز هس��تند یا اینکه به باتری و لیس��ک آش��پزی و محصول شما نیاز 
دارند. دلیلش اهمیت ندارد. اگر مشتریان به دنبال محصول شما بگردند و شما 
آنجا حاضر نباش��ید، محصول بهتر بع��دی را خریداری می کنند: محصولی که 
در زمان نیازش��ان، آماده خدمت بوده است. مس��ئولیت شما که صاحب برند 
هس��تید، خدمت به مشتری در پایگاهی اس��ت که وی آنجا در حال خرید یا 

بررسی محصوالت است. 
ویمئو )Vimeo(  اخیرا  یک قابلیت انتشار در رسانه های اجتماعی را وارد 
بازار کرد که به جامعه خاقش امکان می دهد با فشردن یک دکمه، ویدئوهای 
خ��ود را در چندین پای��گاه - از جمله یوتیوب، فیس بوک و توئیتر - منتش��ر 
کنند. با اینکه میسر کردن این نوع قابلیت برای یک پایگاه پخش ویدئو، امری 
غیرعادی اس��ت، خالقان محتوای ویدئویی مس��ئولیت دارند در همانجایی که 
مخاطبان حضور دارند و نه در جایی که خودشان دوست دارند، به آنها دسترسی 
پیدا کنند. هدف ویمئو، خدمت به جامعه خالقان است و اگر به آنها کمک نکند 
تا به مخاطبان خود در هر جایی دسترسی داشته باشند، آنگاه دیگر در خدمت 

جامعه اش نیست. در خدمت باشید، اما کنترل نکنید. 
ارتباط مردم با برند خود را تسهیل کنید 

صاحبان برند با تش��خیص این موضوع که در لحظاتی که محصول برند در 
حال رقابت برای جلب توجه اس��ت، مردم ب��ا روش ها و فرمت های جدیدی با 
آن ارتباط برقرار می کنند، می بایست از سهولت اقدام کاربران اطمینان حاصل 
کنند. اگر به ش��خصی در گوشی همراه دسترس��ی پیدا کنید، قرار نیست که 
او زمان��ی را ص��رف پر کردن فرم های مختلف یا باز ک��ردن چندین پنجره در 
اینترنت کند. ش��ما می بایس��ت فرصت هایی برای تعامل سریع خلق کنید که 
مانند بازاریابی ایمیلی تک کلیک )one-click opt-ins( یا سازوکارهای ارائه 
بازخورد، نشان دهنده منظورتان باشد. نیازی نیست هر تعاملی منجر به فروش 
شود و امکانش هم وجود ندارد، با این حال مشتریان در این لحظات ارتباط گذرا، 

کم کم پیام شما را به هم متصل می کنند. 
یکنواخت عمل کنید

هر بازاریابی این ضرب المثل قدیمی را شنیده که باید پیام خود را پنج بار به 
شخصی نشان دهید تا در خاطرش بماند. با این حال در این عصر توجهات نصفه و 
نیمه، آیا پنج بار به 10 یا شاید 15 بار تبدیل شده است؟ صاحبان برند می بایست 
اطمینان حاصل کنند که همه چیز از لحن صدا گرفته تا گفت وگوها، طراحی و 
سبک، حتی در پایگاه هایی با هم همخوانی داشته باشند که دارای سطوح بسیار 
متفاوت از خاقیت و کنترل پیام از اینستاگرام گرفته تا آمازون هستند. مخاطب 
شما با زمان محدودی که دارد، به تمامی روش های مشاهده همزمان شما نیاز 
دارد.  با اینکه محدوده توجه ما کاهش و تعداد وس��ایل افزایش یافته اس��ت که 
برای جلب توجه رقابت می کنند، برای صاحبان برند هم فرصتی بی سابقه پیش 
آمده تا از طریق همان روش هایی که به اندازه نیازهای مخاطبان منحصربه فردند، 
با افراد گفت وگو کنند. چگونگی و روش گفت وگوی شما با مشتریان، باید مطابق 
با پایگاه ها و فضای کس��ب وکاری باشد که مردم آنجا در حال تعامل با محصول 
برندتان هستند. آن صاحبان برند که در این کار مهارت کسب کرده و در زمانی 
و با روشی که مخاطبان شان آمادگی اش را دارند، برای ارائه ارزش حضور دارند، 

همان هایی هستند که می توانند از میان این سردرگمی عبور می کنند. 
adweek :منبع
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مدیران موفق چگونه از زمان خود استفاده 
می کنند

تحقیق جدید، کامل و 12ساله دانشگاه هاروارد بررسی می کند 
ک��ه مدیران چگونه مهم ترین دارایی مش��ترک م��ا یعنی زمان را 

مدیریت می کنند. 
کارآفرینان عاوه بر معضات کش��ف انگیزه و اقدام براساس آن 
و ایجاد چهار عامل موفقیت ش��رکت )خدمات، سیستم، راهکار، 
ش��جاعت(، مسئولیت مهم رهبری و توس��عه کسب وکار روزانه را 
نی��ز برعهده دارند. یک کارآفرین پرمش��غله خیلی زود درمی یابد 
که زم��ان، باارزش ترین و نایاب ترین دارایی اس��ت که در اختیار 
دارد و مدیریت مؤثر آن، ش��رکت را به جای شکس��ت خوردن به 

موفقیت می رساند. 
تحقی��ق اخی��ر نیتی��ن نوهری��ا )Nitin Nohria(  و مایکل 
پورتر )Micheal Porter(  از دانشکده بازرگانی هاروارد نشان 
می دهد که مدیران شرکت های بزرگ، زمان خود را به چه نحوی 
سپری می کنند. این تحقیق که بیش از یک دهه به طول انجامیده 
است، شامل اطاعات به دست آمده از 25 مدیرعامل )که دو نفر از 
آنها زن هس��تند( شرکت هایی می شود که به طور علنی به تجارت 
مش��غول بوده اند و میانگین درآمد ساالنه آنها به 13میلیارد دالر 
می رس��د. در این تحقیق، فعالیت ها و اقدامات روزانه این مدیران 
پیگیری و جزییات آن در فواصل 15 دقیقه ای ثبت ش��ده است. 
همانطورک��ه می توان تصور کرد، نتایج بس��یار مفصل و پرباری از 

تحقیق انجام شده به دست آمده است. 
شاید ش��ما مدیریت یک شرکت چند میلیارد دالری را )هنوز( 
برعهده نداش��ته باشید، اما الزم اس��ت تمامی رهبران کسب وکار 
آگاه باش��ند که طریقه گذراندن زمان شان بر توانایی رهبری آنها 
تأثیر می گذارد. اگر وقت کمی را با اعضای ش��رکت بگذرانید، در 
نظر گروه تان ش��خصی گوشه گیر و بی عاطفه جلوه خواهید کرد و 
از طرف دیگر اگر زمان زیادی را نیز صرف آنها کنید، شما را مدیر 
کنترل کنن��ده ای تصور خواهند کرد که خاقی��ت و انگیزه را در 
نطفه خفه می کند. درنهایت می توان گفت برای درک این موضوع 
که ش��رکت ها با چه روش هایی رهبران بزرگ را به پیشرفت وادار 
می کنند، فهمی��دن نقش بنیان گذاران و مدی��ران عامل و روش 

اختصاص زمان آنها در کسب وکار، اهمیت زیادی دارد. 
همانطورکه پورتر و نوهریا خاطرنش��ان می کنند »برنامه کاری 
هر رهبر نش��ان می دهد که او چگونه رهبری می کند و پیام های 
قدرتمندی برای س��ایر قسمت های سازمان می فرستد.« در اینجا 

به بخشی از جالب ترین نتایج این تحقیق اشاره خواهیم کرد. 
- مدیران روزانه به طور میانگین، ۹,۷ ساعت کار کردند؛ 
- مدیران روی هم رفته 62,5 ساعت در هفته کار کردند؛ 

-  مدی��ران، ۷۹ درص��د از روزهای آخر هفت��ه و ۷0 درصد از 
تعطیات را به تجارت مشغول بودند؛ 

- بیش از نیمی از )53 درصد( کار مدیرعامل، در خارج از اداره 
مرکزی سپری و صرف دیدار از اماکن متعلق به شرکت، جلسه با 
اعضای خارج از شرکت، رفت وآمد، مسافرت و ماندن در خانه شد. 
عموما الزم اس��ت ک��ه ی��ک مدیرعامل، درس��ت همانند یک 
کارآفرین تازه کار، در تمامی بخش های سازمان زمان صرف کند. 
ع��اوه بر این، مدیران به یک ان��دازه در معرض نفرین کارآفرین 
)Entrapreneur’s Curse(، ی��ا عدم توانای��ی جه��ت توقف 
کسب وکار، هس��تند. این موضوع نباید جای تعجب داشته باشد، 
اما باید هش��داری باش��د برای کس��انی که باور دارند رهبری یک 
س��ازمان، تنها ش��امل مس��ئولیت های یک کار معمولی تمام وقت 

می شود. 
بخ��ش بزرگی از زم��ان یک مدیرعامل، در جلس��ات می گذرد. 
مدی��ران در این تحقیق، هر هفته به طور میانگین در 3۷ جلس��ه 
حضور داش��تند و ۷2درصد از کل زمان کاری خود را در جلسات 
گذراندند. طول مدت جلس��ه و ن��وع آن متفاوت، اما زمان صرف 

شده یکسان بود. به طور کلی: 
- 61 درصد از زمان مدیران در محل کار، به جلسات رودررو؛ 

- 15 درص��د به مکالم��ات تلفنی یا مطالعه و پاس��خگویی به 
مکاتبات؛  

- 24 درصد باقی مانده، به ارتباطات الکترونیکی صرف شد. 
تمامی این تحقیق به مسائل کاری اختصاص نداشت و بررسی 
دقیقی از س��اعات غیرکاری مدیران نیز انجام شد که حدود شش 

ساعت در روز را تشکیل می داد. درطول این مدت: 
- حدودا س��ه  س��اعت، یا نیمی از اوقات غی��رکاری، با خانواده 

سپری شد؛ 
- ح��دودا 2,1 س��اعت در روز به طور میانگین، به اوقات فراغت 
ف��ردی اختص��اص یافت که ش��امل ه��ر فعالیتی از س��رزدن به 
رس��انه های اجتماعی برای تفریح گرفته تا لذت بردن از کارهای 

تفریحی می شد؛ 
- مدیران هرشب به طور میانگین به مدت 6,۹ ساعت خوابیدند؛ 
- برای بسیاری از آنها، تناسب اندام ۹درصد از ساعات غیرکاری 

یا تقریبا 45 دقیقه در روز را تشکیل می داد. 
با وجود تمرکز بس��یار ب��االی مدیران در مح��ل کار، اکثر آنها 
تأکید زیادی داش��تند که کمیت و کیفیت زمان س��پری ش��ده 
در خ��ارج از محی��ط کار را به حداکثر برس��انند؛ زمانی که صرف 
فعالیت های مرتبط با س��امت روانی و جسمی نیز می شد. شاید 
ای��ن واقعیت از همه جالب تر باش��د که مدی��ران در این تحقیق، 
درمورد حفظ این بخش از روال روزانه بسیار منضبط بودند و این 
فعالیت های غیرمرتبط با کار را برای دس��ت یافتن به یک زندگی 

متعادل تر در اولویت قرار دادند. 
نتیجه این تحقیق س��اده است؛ مدیران )و کارآفرینان( قادر به 
انج��ام تمامی کارها نیس��تند و روش آنها ب��رای مدیریت مؤثر و 
اختصاص دادن زمان، نه تنها برای س��عادت ش��رکت، بلکه برای 
خودشان نیز اهمیت دارد. بنابراین اگر برای مدیریت زمان خود یا 
جهت درک روش س��پری کردن آن با اشکال مواجه شده اید، این 
نتایج را راهنمایی قرار دهید که به شما در فهم بهتر فعالیت های 

مدیران موفق کمک می کند. 
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اتاق های بازی، سوئیت های تفکر و مسیرهای دویدن روی پشت بام ها 
ممکن است همگی نوآوری هایی مدرن و نماد دفاتر کار در سال 201۸ 
محس��وب شوند، اما کسب وکارهای گوناگون مدتی است که آزمایش بر 

محل کار را در دستور کار خود قرار داده اند. 
ب��ه عنوان مثال، وزارت دادگس��تری آمریکا به ریاس��ت رابرت کندی 
را در نظر بگیرید. س��اخت باش��گاهی ورزشی روی سقف این وزارتخانه، 
وجود میزهای پیک نیک در حیاط آن و حضور س��گ های کارمندان در 
س��اختمان وزارتخانه همگی برخی از اقدامات انجام شده توسط کندی 
به شمار می روند. نتیجه این اقدامات چه بود؟ بر اساس بیوگرافی رابرت 
کندی که از زبان الری تای )Larry Tye( بیان ش��ده، تقویت روحیه 

کارمندان به شکل معجزه آسا. 
در واقع، تای معتقد اس��ت که با گذش��ت تقریبا 50 س��ال، »تقریبا 
تمام��ی اف��راد نزدیک به بابی کندی معتقدند ک��ه کار کردن با او نقطه 
عطف زندگی حرفه ای آنها بود.« کندی نه تنها روحیه کارکنان را تقویت 
 می کرد، اعتماد آنها را جلب و در آنها ش��ور و اش��تیاق ایجاد می کرد و 

کارمندان نیز با وفاداری خود به او پاسخ می دادند. 
بنابراین، فحوای کام این اس��ت: تنها کارمندانی که دائما کفش های 
دوی��دن خود را می پوش��ند از این مس��یرهای دویدن منفعت کس��ب 
نمی کنند. تنها امکانی که توس��ط مس��یر دویدن برای کارمندان فراهم 
می ش��ود مهم نیست، مهم آن است که این مسیرها نشان از چه چیزی 
دارند: اعتماد به کارمندان از آن جنبه که زمان خود را با مسئولیت پذیری 

صرف کار خود کرده و به میز کار خود محدود نمی شوند. 
این مس��ئله از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت؛ ب��ر مبنای تحقیقی با 
 Workplace( »عنوان »تجارب انسانی سبب بهبود محل کار می شود
powered by Human Experience –( که با تکیه بر نظرسنجی 
از ۷300 کارمند در 12 کشور به انجام رساندیم، به این نتیجه رسیدیم 
ک��ه ایجاد اعتماد کارآمدترین ش��یوه برای افزایش می��زان تعهد کاری 
کارمندان اس��ت. بر اس��اس نظرات حدود 40 درصد از پاسخ دهندگان، 
افزایش احساس اعتماد به نفس کارمندان، تأثیر بسیار مثبتی بر میزان 
تعه��د کاری آنه��ا دارد. مهر و محبت اعمال ش��ده از س��وی مدیریت 
)32درصد( و ایجاد امکان اجرایی س��ازی طرح های ابتکاری بدون ترس 
از آنکه اف��راد مورد قضاوت قرار بگیرن��د )31درصد( در رده های بعدی 

قرار می گیرند. 
چگونه طراحی نشان از اعتماد دارد؟ 

در هر س��ه حوزه، کارفرمایان مس��یر طوالنی را برای کسب موفقیت 
در پی��ش دارند. بنابراین، این کارفرمایان چه اقداماتی را می توانند برای 
تبدیل ای��ن ایده های انتزاعی به تغییراتی که مورد س��تایش کارمندان 
هس��تند، انجام دهند؟ اعتماد در اشکال مختلف نمود می یابد: به عنوان 
مثال، دفاتر کار دارای پان آزاد که در آنها، تمامی س��طوح شغلی ارشد 
در کنار یکدیگ��ر قرار می گیرند؛ فضاهای اجتماعی )کافه های جالب در 
فضاهای بس��ته یا اتاق های اس��تراحت( و اعتماد کافی به کارمندان به 
گون��ه ای که الگوی کاری خود، نحوه چیدمان فضای محل کار و ش��یوه 
کارکردن منعطف را خود انتخاب می کنند. اینکه تحقیقات ما نیز نشان 

می دهد درحالی که کارمندان آماده پذیرش تغییرات و اندیشه در زمینه 
شیوه های هوش��مندانه کار کردن هس��تند و ۷6درصد از کارمندان در 
سرتاسر دنیا آماده پذیرش نوعی تغییر در محل کار خود هستند، حفظ 
آرامش شخصی افراد همچنان یک اولویت باقی می ماند، اتفاقی نیست. 
اهمی��ت دادن به رفاه کارمندان یکی از ش��یوه های نش��ان دادن مهر 
و محبت نس��بت به آنهاس��ت: به عنوان مثال، استفاده از مواد و مصالح 
مرغوب در میزها، صندلی ها و طراحی کلی محل کار؛ کمک به سامت 
کارمندان از طریق استفاده از برنامه های غذایی و مواد غذایی با کیفیت 
در رستوران غذاخوری و فراهم آوردن دسترسی به امکانات رفع استرس 
همچون مناطق س��اکت و اتاق های مدیتیشن. داشتن یک تیم حمایتی 

موفق در مح��ل کار، به عنوان مثال، حضور یک مدیر تأسیس��ات، یک 
دس��تیار اجرایی و نمایندگان پاس��خگویی به تقویت برنامه اجرایی شما 

کمک می کند. 
با این حال، نش��ان دادن اعتماد به کارمندان همچنین از طریق ایجاد 
اعتم��اد در کارمندان برای مغتنم ش��مردن زمان خ��ود، فراهم آوردن 
مجموع��ه ای از موقعیت ه��ای مکانی گوناگون ب��رای کار کردن و دادن 
اختیار عمل بیش��تر به افراد برای آنکه ش��یوه، محل و زمان کار کردن 

خود را انتخاب کنند، محقق می شود. 
اما کس��ب وکارهای گوناگ��ون در عمل قابلیت انجام چ��ه اقداماتی را 

دارند؟ 
تأثیر متغیر ناش��ی از ایجاد اعتماد در مح��ل کار نیازمند بودجه های 

کان نیست و تنها نیازمند تیم های مدیریت نیروی انسانی آماده تبدیل 
روزهای کاری کارمندان به روزهای بهتر با نتیجه کارآمد و ش��اد بودن 

آنها در محل کار است. 
به عنوان مثال، کس��ب وکارهای کوچک ت��ر می توانند فضاهای اصلی 
مشترک یا فضاهای اجتماعی را به فعالیت های گروهی اختصاص دهند: 
اتاق موزیک، فضاهای مدیتیش��ن، اتاق های جمعی و فضاهای تفکر که 
کارمندان می توانند در س��اعات کاری ی��ا برای مدت زمان طوالنی تر به 
آنجا رفته و همفکری کنند و ایده های خود را مطرح کنند. این اقدامات 
نه تنها س��بب ترویج خاقیت می ش��وند و به کارمندان کمک می کنند 
تجدید قوا کنند، بلکه نش��ان از آن دارند که برای دور بودن از میز کار 
به آنها اعتماد ش��ده و این به معنای دور انداختن سیاست های منسوخ 

صرفه جویی در زمان است. 
تحقیقات انجام ش��ده توسط بانک اچ اس بی سی )HSBG(  بریتانیا 
نش��ان می ده��د نه تنها کار کردن به ش��یوه منعط��ف و دورکاری رو به 
افزایش اس��ت، ۹ نف��ر از هر 10 کارمند معتقدند که دورکاری مش��وق 
ش��ماره یک آنها برای افزایش بهره وری ش��غلی محس��وب می شود. چه 
فضایی اختصاصی را مش��خص کنید یا صرفا فضاهای گوش��ه ساختمان 
را خال��ی کرده و مبلی را برای ایجاد فضایی غیر رس��می در آن مناطق 
قرار دهید، فضاهای مشترک یا جمعی اطمینان می دهند که کارمندان 
قابلی��ت فاصله گرفت��ن از میز کار خود و تجدید ق��وا و برقراری ارتباط 
ب��ا همکاران خود را دارا هس��تند. فضاهای ب��از، انگیزه بخش، مبتکرانه، 
الهام بخ��ش و مهم ت��ر از همه، همانگونه که تحقیقات نش��ان می دهند، 

دارای قابلیت افزایش بهره وری هستند. 
همچون فراهم کردن امکان اجرایی سازی آزادانه طرح ها و پیشنهادات 
توسط افراد، آنها را ترغیب کنید پیشنهادات خود را در زمینه مجموعه 
گس��ترده ای از موضوعات از جمله، افزایش بهره وری و ارائه سیستم های 
جدید در محل کار و همچنین طراحی و چش��م انداز محوطه ساختمان 
ارائه دهند )و همچنین اش��تباه کنند و از اشباهات خود درس بگیرند(. 
مش��ارکت دادن کارمندان در این فرآیند از همان ابتدا اعتماد به نفس 
الزم ب��رای ارائه پیش��نهاد در زمینه ایج��اد تغییر در مح��ل کار را که 
کس��ب و کار مورد نظر نیازمند آن اس��ت نیز در آنها ایجاد می کند. این 
اقدام نه تنها احس��اس اعتماد را میان کارفرم��ا و کارمند ایجاد می کند، 
بلکه به مفهوم آن اس��ت که کارمندان ش��ما احساس تعلق خاطر قوی 
نسبت به محل کار خود دارند. از آن گذشته، بیش از یک سوم از۷300 
کارمندی که با آنها مصاحبه کردیم معتقدند که شخصی سازی محل کار 
بسیار حائز اهمیت است و بیش از 40درصد آنها معتقدند که اگر امکان 
کار کردن در فضاهای متنوع را که مطابق با نیازهای گوناگون هس��تند 
داشته باشند، وظایف شغلی خود را به شکل بهتری انجام خواهند داد. 
در صورتی که مدیریت س��ه حوزه مذکور را در دس��تور کار خود قرار 
دهید، براساس تحقیقات ما، شاهد افزایش تعهد کارمندان خواهید بود. 
در واقع، کارمندان برای صحبت درباره نظرات خود با دیگران، یادگیری 
از همکاران، رشد در فضای شرکت و مشتاق بودن به اندازه ای که گویی 

شرکت به خود آنها تعلق دارد، عاقه بیشتری نشان خواهند داد. 
پیام این س��خنان واضح است: اولین قدم اعتماد به کارمندان است و 

پس از آن، شاهد تغییر کسب وکار خود خواهید بود. 
entrepreneur :منبع

طراحی دفتر کار به عنوان نشانه اعتماد شما به کارمندان تان

نکاتی که باید برای طراحی دفتر کسب وکار به آن توجه کنید

چهار شنبه
13 تیر 1397
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اخبار

قم- خبرنگار فرصت امروز- اس��تاندار قم با بیان اینکه خواسته 
مردم برای رفع مشکات اقتصادی به حق است، تاش بیش از پیش 
مس��ئوالن برای رونق تولید و اشتغال را خواستار شد و گفت: مقابله با 
سیاست های خصمانه ی آمریکا در سابه همدلی مردم محقق می شود. 
به گزارش روابط عمومی استانداری قم سید مهدی صادقی استاندار قم 
در جلسه شورای اداری استان قم طی سخنانی با اشاره به تاش آمریکا 
برای تسلیم نمودن ایران و یا فروپاشی از درون بیان داشت: در چنین 
شرایطی اتحاد و همدلی احزاب و گروه ها مهمترین راهکار برون رفت 
از مشکات کشور است. استاندار قم با بیان اینکه رهبر معظم انقاب 
راهبری نظام اس��امی را بعهده دارند و همه ی مسئوالن و مردم باید 
سیاس��ت های راهبردی ایشان را دنبال کنند افزود: در صورتیکه همه 
ی مردم و مسئولین به صورت یکدل و هماهنگ عمل کنند دشمن از 
خواسته خود مایوس شده و از سیاست های خصمانه اش عقب نشینی 
می کند. صادقی در بخش دیگری از سخنان خود قرار گرفتن در فصل 

گرم س��ال را مورد توجه قرار داد و با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف 
انرژی در اماکن دولتی و مسکونی گفت: تغییر نگرش و مصرف بهینه 
از منابع برای جلوگیری از قطع برق در چنین شرایطی ضروری است. 
وی همچنین خدمت رسانی به مردم توسط ادارات دولتی را مورد تاکید 
قرار داد و افزود: ارائه ی سریع و صحیح خدمات به شهروندان می تواند 
به افزایش رضایتمندی عمومی نسبت به نظام منجر شود. صادقی ایجاد 

بسترهای تولید و اشتغال را دیگر وظیفه ی مسئوالن دولتی عنوان کرد 
و با اشاره به اهمیت جذب بخش خصوصی و نیز اعتبارات ملی به عنوان 
دو عامل مهم در رونق اقتصادی بیان داشت: مطالبات مردم در زمینه ی 
رفع دغدغه های معیشتی بحق است و مدیران باید برای بهبود وضعیت 
زندگی مردم تاش مضاعف داشته باشند. حجت االسام ذوالنوری نیز 
در این جلس��ه با اش��اره به لزوم رفع مشکات اقتصادی توسط دولت 
افزود: همه باید تاش کنیم و این وضعیت را تقویت کرده و نباید اجازه 
داد مش��کات سبب آزار مردم شود. وی با بیان اینکه دشمنان تاش 
می کنند ذخایر ارزی ما را دچار مش��کل کنند، ادامه داد: تاش برخی 
جریانات برای التهاب آفرینی با هوشیاری بازاریان خنثی شد. در پایان 
این جلس��ه از جهاد کش��اورزی، صنعت معدن و تجارت، شهرداری و 
ش��رکت نفت قم در زمینه ی صرفه جویی در مصرف انرژی قدردانی 
شد. همچنین شهرداری، مخابرات، پست و صنعت معدن و تجارت نیز 

در زمینه ی رعایت حقوق مصرف کنندگان مورد تقدیر قرار گرفتند.

اصفهان- قاسم اسد- نهمین نمایشگاه دوساالنه صنعت برق 
اصفه��ان با نظارت وزارت نیرو و با حضور140 مش��ارکت کننده از 
استان های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری، 
قزوین، البرز، مرکزی، گلس��تان و آذربایجان ش��رقی و نمایندگي 
فروش کش��ورهاي خارجی در فضایي با مساحت ۹ هزار مترمربع 
و طی مدت 4 روز برگزارشد.  به گزارش روابط عمومی برق منطقه 
ای اصفهان در آیین گشایش  این نمایشگاه که با حضور مسئوالن 
صنعت ب��رق اصفهان آغاز ش��د مهندس رس��ول موس��ی رضایی 
مدیرعامل برق منطقه اي اصفهان با ارائه سخنانی، تولید 11 درصد 
برق کش��وررا متعلق به استان اصفهان دانست و گفت: مصرف برق 
امسال با توجه به کمبود آب و خشکسالی باز هم رشد خواهد داشت 
. وی افزود:  ش��اخص این افزایش نیز مص��رف 4500 مگاوات برق 

در ح��وزه تحت مدیریت برق منطقه ای اصفهان در طول امروز )6 
تیرماه ( اس��ت که این رقم معادل اوج مصرف س��ال گذشته است 
و در ص��ورت رعایت نکردن الگوی صحیح مصرف مجبور به اعمال 
خاموشی هستیم. موس��ی رضایی اذعان داشت: 60 درصد مصرف 

اصفهان در بخش صنعت و مولد بوده و این از شاخص هاي سرآمدي 
ماست. وی تصریح کرد مسئله کم آبی از موضوعاتی است که نباید 
از آن غافل ش��ویم چرا که به دلیل کم آبی، نیروگاه ۸40 مگاواتی 
اصفهان با 10 درصد ظرفیت در حال تولید است و این مسئله یکی 
از معضات اصفهان است. مدیرعامل برق منطقه اي اصفهان در پایان 
ضمن حمایت از تولیدکنندگان گفت: ما به عنوان متولي صنعت برق 
استان، از صنایع داخلی  حمایت مي کنیم و امیدواریم این نمایشگاه، 
به توسعه صنعت برق کمک کند. گفتنی است شرکت برق منطقه 
ای اصفهان نیز به همرا ش��رکتهای توزیع برق استان و شهرستان 
و نیروگاه اصفه��ان در یک غرفه تحت عنوان صنعت برق اصفهان 
نوآوریها و توانمندیهای خود را در قالب استند ،بروشور،cd  و ... در 

معرض دید عاقه مندان قرار دادند.

اهواز - شـبنم قجاوند- معاون آبرسانی سازمان آب و برق 
خوزس��تان از افتتاح خط دوم پروژه آبرس��انی غدی��ر تا 15 تیر 
م��اه جاری خبر داد و گفت: با اتمام این ط��رح روزانه 2۹0 هزار 
مترمکعب آب ش��رب ش��هرهای آبادان، خرمش��هر و شادگان از 
ایستگاه های پمپاژ ام الدبس و قیصریه تا افق 1425 تامین خواهد 
شد. به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "صابر 
علی��دادی" افزود: با تکمیل و اتمام عملیات اجرایی احداث خط 
انتقال آب 2000 میلی متری از ام الدبس تا ایستگاه کنترل فشار 
حسینیه به طول ۹0 کیلومتر، همچنین تعبیه الکتروموتور پنجم 
در ایس��تگاه پمپاژ ام الدبس روزانه حدود ۹0 هزار مترمکعب آب 
شرب به ظرفیت شهرهای آبادان و خرمشهر از باالدست رودخانه 
کرخه اضافه خواهد شد. وی با اشاره به این که این آب از باالدست 
رودخانه کرخه، با EC مطلوب و کدورت زیر 5 درجه تهیه خواهد 

شد، تاکید کرد: با تکمیل خط ۹0 کیلومتری غدیر مشکل کمی 
و کیفی آب آبادان و خرمش��هر حل خواهد شد. معاون آبرسانی 
س��ازمان آب و برق خوزس��تان با بیان این ک��ه وزارت نیرو تمام 
ظرفیت های موجود را برای حل سریع این مشکل به کار گرفته 
است، تصریح کرد: درمس��یر اجرای انتقال آب کرخه به آبادان و 

خرمش��هر ۸۹ مانع اجرایی وجود داش��ت و عبور از آنها حداقل، 
زمانی معادل ۸ تا 10 ماه را می طلبید، که از یک ماه و نیم گذشته 
با به کارگیری 25 اکیپ ش��بانه روزی عملیاتی، 100 دس��تگاه 
ماش��ین آالت، 53۷ نیروی عملیاتی و اجرایی، این موانع به پنج 
مورد رسیده است. وی اظهار امیدواری کرد با ادامه این روند، طرح 
آبرسانی به دو شهر آبادان و خرمشهر در موعد مقرر که همان 15 
تیرماه است در مدار بهره برداری قرار گیرد. "رضا پرویزی" مدیر 
اجرایی طرح آبرس��انی غدیر جنوبی نیز گفت: برای تکمیل خط 
2000 میلی متری انتقال آب کرخه به آبادان و خرمشهر تا کنون 
مبلغ 531 میلیارد تومان هزینه شده است. وی با اشاره به پیگیری 
های مستمر استاندار و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان از 
تاش های شبانه روزی عوامل اجرایی موسسه اروندان و قرارگاه 

سازندگی خاتم االنبیا)ص( قدردانی کرد.

کرج- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
اس��تان البرز با اعام وضعیت حجم آب س��دهای کرج و طالقان از 
کاهش حجم س��د طالقان خبر داد. داوود نجفیان  ضمن تش��ریح 
وضعیت حجم آبی سدهای کرج و طالقان، حجم مخزنی سد کرج را 
100 درصد پُر اعام کرد. به گفته وی سد کرج در مدت مشابه سال 
گذش��ته نیز به صورت 100 درصد پُر بوده است. مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای استان البرز با اشاره به وضعیت سد طالقان، اضافه کرد: 
حجم مخزن حال حاضر سد طالقان ۸0 درصد پُر است. نجفیان با 

تأکید بر اینکه حجم مخزن س��د طالقان سال گذشته 100 درصد 
پُر بوده اس��ت، گفت: این در حالی اس��ت که امسال به کاهش 20 
درصدی حجم مخزن این سد مواجه هستیم. وی در بخش دیگری 
به وضعیت بارندگی در استان البرز اشاره کرد و افزود: میزان بارندگی 
استان در سال آبی جاری 356.۹ میلی متر است که نسبت به مدت 
مشابه سال گذش��ته 12 درصد کاهش دارد. مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای اس��تان البرز سال آبی را از مهرماه سال گذشته تا تیرماه 

سال جاری اعام کرد.

سـاری - دهقان - دکتر آرام ضم��ن قدردانی از عملکرد حوزه 
ارزیابی و بازرس��ی اداره کل، با بیان اینکه با توجه به وس��عت استان، 
مازن��دران در تمامی موارِد مورِد ارزیابی ، باالترین رتبه را دارد گفت: 
عملکرد، موضوعی کیفی است و برگرداندن آن به پارامتر های کمی، 
مشکل و پیچیده است با اینحال بهزیستی استان مازندران در ارزیابی 
های عملکرد هم��واره حائز نمره عالی بوده و از برترینها در کش��ور 
میباش��د. دوره آموزشی س��امت اداری، مدیریت عملکرد و صیانت 
از حقوق ش��هروندی بهزیستی استان با حضور دکتر آرام، مدیر کل 
بهزیستی مازندران بر گزار شد. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل 
روابط عمومی بهزیستی استان، دکتر آرام ضمن قدردانی از عملکرد 
حوزه ارزیابی و بازرس��ی اداره کل، با بیان اینکه با توجه به وس��عت 
استان، مازندران در تمامی موارِد مورِد ارزیابی ، باالترین رتبه را دارد 
گفت: عملکرد، موضوعی کیفی است و برگرداندن آن به پارامتر های 
کمی، مشکل و پیچیده است با اینحال بهزیستی استان مازندران در 
ارزیابی های عملکرد همواره حائز نمره عالی بوده و از برترینها در کشور 
میباشد. مدیر کل بهزیس��تی مازندران با اشاره به اینکه به جز چند 
مرکز دولتی، تمامی فعالیت های بهزیستی به بخش غیر دولتی واگذار 

شده است تصریح کرد: با واگذاری خدمات به بخش غیر دولتی، جامعه 
هدف بهزیستی گسترده تر،  اثر بخشی فعالیت ها بیشتر و کیفیت 
خدمات باالتر و س��هل الوصول تر خواهد ش��د. وی افزود: در چنین 
شرایطی نقش نظارتی بهزیس��تی برای اینکه جامعه هدف بهترین 
خدمات ممک��ن را دریافت کند پررنگ تر از پیش خواهد بود. مدیر 
کل بهزیستی مازندران با بیان این مطلب که در حوزه های مختلِف 
بهزیستی ، همواره بر مداخات به موقع و زودهنگام تاکید شده است، 
گفت: واگذاری پرونده ها به بخش غیردولتی به مثابه واگذاری مددجو 

نیست و ارتباط مددجو و سازمان تحت هیچ شرایطی نباید قطع شود 
و در جاییکه شان و حرمت مددجو زیر سوال رود بهزیستی بافاصله 
ب��ا جدیت ورود پیدا خواد کرد. دکتر آرام با تاکید بر اهمیت صیانت 
از مراکز، در بحث ارزیابی خاطرنشان کرد: در هنگام ارزیابی عملکرد 
با تفکر بازرس��ی وارد مراکز نشوید و همواره با نیت کمک و هدایت، 
اشتباهات را اصاح کنید. هرچند در جاییکه نیاز به برخورد قاطع و 
محکم بود از صراحت کافی برخوردار باشید. مدیر کل بهزیستی استان 
در ادامه خواس��تار گزارش تحلیلی سالیانه از وضعیت شهرستانها در 
حوزه های مختلف و ارزیابی عملکرد کارکنان مراکز ش��د و با تاکید 
بر تدوین الگوی نظارتی مشخص، افزود:  نظارت هرازگاهی و رندومی 
جوابگو نیست بلکه باید با مشخص نمودن حیطه وظایف افراد ، تجمیع 
نظارت ها در یک راستا و طراحی برنامه ای مدون ، در راستای نظارت 
صحیح گام بردارید. وی با اشاره به سطوح نظارتی مختلف در بحث 
ارزیابی عملکرد گفت: در گام نخس��ت خود مراقبتی را با ارائه چک 
لیست های ش��رح وظایف، به مراکز ، با هدف اصاح ایرادات تقویت 
کنید. در قدم بعدی به اصناف مربوطه اجازه بازرسی دهید و بازرسی 
های آنها را ارزیابی نمایید و در نهایت به صورت تیمی وارد عمل شوید. 

استاندار قم:

مقابله با سیاست های خصمانه ی آمریکا در سابه همدلی مردم محقق می شود

  با حضور 140 شرکت داخلی و خارجی؛

نهمین نمایشگاه بین المللی برق اصفهان برگزارشد

خط دوم پروژه آبرسانی غدیر 15 تیرماه تکمیل می شود؛

با اتمام خط دوم غدیر، شوری آب شهرهای آبادان و خرمشهر برطرف می شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان البرز:

ظرفیت سد کرج پُر است؛ کاهش 20 درصدی حجم مخزن سد طالقان

مدیر کل بهزیستی در دوره آموزشی سالمت اداری، مدیریت عملکرد و صیانت از حقوق شهروندی:

با واگذاری خدمات به بخش غیر دولتی نقش نظارتی بهزیستی بیش از پیش خواهد بود

گرگان- خبرنـگار فرصت امروز- مدیرعامل ش��رکت آب 
و فاضاب روس��تایی گلستان گفت: آب رس��انی به110 روستای 
گلس��تان با تانکر انجام می شود و به دلیل مشکل منابع تامین در 
زمان پیک مصرف تعداد این روستاها به 300 روستا می رسد.مهدی 
ش��کیبافر در جمع خبرنگاران اظهار ک��رد: از مجموع یک هزار و 
110 روس��تای گلس��تان ۸13 روستا تحت پوشش شرکت آب و 
فاضاب روستایی استان هستند.وی با اشاره به این که شرکت آب 
و فاضاب روستایی گلس��تان بیش از 222 مشترک دارد، افزود: 

آب مورد نیاز روستاییان گلستان از 402 حلقه چاه و 1۸4 دهنه 
چشمه تامین می شود.مدیرعامل شرکت آب و فاضاب روستایی 
استان گلستان با بیان این که آب رسانی به 110 روستای گلستان 
با تانکر انجام می ش��ود و در زمان پیک مصرف تعداد این روستاها 
به 300 روس��تا می رسد، تصریح کرد: 110 روستا فاقد تاسیسات 
آبرسانی هس��تند و در 1۹0 روس��تای دیگر هم با مشکل منابع 
تامین مواجه هستیم.وی با یادآوری این که در سال های گذشته با 
اعتبارات صندوق توسعه ملی بیش از 30 روستای فاقد آب استان 

از نعمت آب ش��رب بهره مند ش��دند، اضافه کرد: بر اساس قانون 
مصوب مجلس شورای اسامی باید 10 درصد اعتبارات استانی به 
آب شرب روستایی اختصاص یابد اما این اعتبارات همواره کمتر از 
40 درصد تخصیص پیدا کرده است.ش��کیبافر با بیان این که هم 
اکنون آب رسانی به روستاهای گلستان با 23 تانکر انجام می شود، 
متذکر شد: صرفه جویی در مصرف آب، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای 
جلوگیری از بحران در گلستان است و نیازمند اصاح الگوی مصرف 

آب در استان هستیم.

مدیرعامل آب و فاضالب روستایی گلستان :

آب رسانی به 110 روستای گلستان با تانکر

پیام شهردار قم به مناسبت روز قوه قضائیه
قم- خبرنگار فرصت امروز- شهردار قم با صدور پیامی فرارسیدن هفتم تیرماه سالروز شهادت شهید بهشتی و ۷2 تن از یارانش 
و روز قوه قضائیه را گرامی داشت. به گزارش روابط عمومی شهرداری قم، دکتر سقائیان نژاد با صدور پیامی فرارسیدن شهادت مظلومانه 
معمار بزرگ دستگاه قضایی آیت اهلل شهید دکتر بهشتی و ۷2 تن از یارانش و روز قوه قضاییه را گرامی داشت. در پیام شهردار قم آمده 
است: هفتم تیرماه، سالروز فاجعه دردناک انفجار دفتر مرکزي حزب جمهوري اسامي و شهادت معمار دستگاه قضائی کشور آیت اهلل 
شهید دکتر بهشتی و ۷2 تن از یارانش، یادآور وظیفه حساس این نهاد با عظمت نظام مقدس جمهوری اسامی ایران در برقراری عدل 
و قسط در جامعه و فرصتی مغتنم برای ارج نهادن بر زحمات تاش گران این عرصه خدمت است. امروز نظام اسامی بیش از هر زمان 
دیگری با بالندگی و رشد و شکوفایی، گام در عرصه حساسی گزارده که دشمنان تاش دارند با ضربه زدن بر بدنه نهادهای حساس و 
پایه ای نظام و از طرف دیگر بدبین کردن مردم به خادمان نظام، پایه های استوار این نظام الهی را متزلزل سازند. قوه قضائیه در طول 
سالیان باشکوه نظام اسامی، همواره با راهبری های رهبر معظم انقاب اسامی و در دوران ریاست مسئوالن مختلف، گام هایی اساسی 
در مسیر برقراری عدالت و احقاق حقوق مظلومان و ستم دیدگان در جامعه برداشته است و امید است این مسیر شکوفا بیش از با اقتدار 
و سربلندی ادامه یابد. اینجانب ضمن گرامیداشت این روز بزرگ، هفته قوه قضائیه را به همه سکانداران کشتي پر تاطم ترازوي عدالت 
تبریک عرض نموده، با درود به روح پاک شهدای هفتم تیر، از خداوند متعال برای تمام تاش گران این عرصه توفیق روزافزون خواهانم.

مدیرعامل شرکت برق گلستان:
مردم صرفه جویی کنند خاموشی در گلستان نداریم

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان از مردم 
خواست تا در مصرف برق صرفه جویی کنند تا خاموشی های گسترده در استان نداشته باشیم.علی 
نصیری در نشس��ت خبری با اصحاب رسانه استان گلستان اظهار کرد: روزهای گذشته برخی نقاط 
استان گلستان از نعمت برق محروم بودند که با صرفه جویی می توان در این راستا گام های ارزنده ای 
برداشت.وی بر لزوم فرهنگ سازی در مدیریت مصرف برق در استان تاکید و تصریح کرد: سال گذشته 
پیک مصرف برق را در شرایطی گذراندیم که از 54 هزار مگاوات نزدیک به 10 هزار مگاوات از طریق 
سدهای نیروگاهی تأمین شد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان با اشاره به اینکه امسال منابع آبی بسیار پایین است 
این شرایط را بغرنج عنوان کرد و گفت: بیش از 5 هزار مگاوات از ظرفیت را نمی توانیم مصرف کنیم لذا مجبور هستیم مدیریت بار 
استراتژیک را داشته باشیم و مصرف برق را کنترل کنیم.نصیری با اشاره به خاموشی های اخیر در برخی نقاط استان گلستان بیان کرد: 
ما اعتقاد داریم مدیریت مصرف برق را با تاکید بر صرفه جویی داشته باشیم.وی میزان تامین برق کشور را 55 هزار مگاوات دانست 
و ابراز کرد: در استان گلستان مشکلی در تأمین برق نداریم؛ اگر هر خانوار پنج الی 10 درصد در مصرف برق صرفه جویی کنند در 
تأمین برق و جلوگیری از خاموشی مشکلی نخواهیم داشت.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان از دستگاه های اجرایی 
خواست براساس مصوبه دولت مصرف خود را در زمینه برق کاهش دهند.نصیری با قدردانی از اقدام استاندار گلستان در اجرای مصوبه 
دولت و جابجایی ساعات اداری افزود: ساعت اداری از ساعت 6 و 30 دقیقه صبح الی 13 و 30 دقیقه است که در زمینه صرفه جویی 
موثر خواهد بود.نصیری با بیان اینکه پیک شبکه از ساعت 13 الی 16 است، گفت: دستگاه های اجرایی ملزم هستند از ساعت 12 به 
بعد تمامی وسایل سرمایشی را از مدار خارج کنند برای اینکه یک ساعت قبل از پایان ساعت اداری سرمایش تولید شده کافی است.وی 
با بیان اینکه دستگاه های اجرایی یکی از بزرگترین مشترکان شرکت توزیع نیروی برق هستند، گفت: دستگاه های اجرایی مخصوصا در 
هفته جاری به شرکت برق در مدیریت مصرف بهینه کمک کنند.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان با تصریح اینکه 
مشترکان خانگی 50 درصد مصرف برق را تشکیل می دهند، افزود: ما هنوز نتوانستیم در این زمینه موفق عمل کنیم سال گذشته 
طرح ساعت به وقت گلستان اجرا شد اما فراگیر نشد.نصیری با اشاره به راهکارهای مدیریت مصرف برق در استان بیان کرد: سرویس 
کردن کولر گازی حدود 10 الی 20 درصد مصرف برق را کاهش می دهد، درجه کولر روی 24 الی 26 تنظیم شود، المپهای اضافی 

خاموش شود که این راهکارهای ساده از خاموشی های گسترده جلوگیری خواهد کرد.

شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی :
مراسم تودیع و معارفه مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی برگزار شد

ارومیـه- خبرنـگار فرصـت امروز- در مراس��م تودی��ع ومعارفه مدیر منطقه که در س��الن 
ویدئوکنفرانس مخابرات منطقه آذربایجان غربی برگزار شد ، حکم انتصاب»  چنگیز نوری « به عنوان 
سرپرس��ت مخابرات منطقه آذربایجان غربی، قرائت و از زحمات » بهمن اس��ماعیل زاده « در دوران 
تصدی این پست قدردانی شد. مهندس صدری در این حکم با اشاره به لزوم تاش آگاهانه و حسن 
تدبیر جهت تحقق مطلوب اهداف و برنامه های شرکت در حوزه مسئولیت خطیر مدیریت آن منطقه 
آورده است: توجه جدی به ضرورت حمایت از صنایع داخلی، اجرای دقیق برنامه ها و مصوبات اباغی از 
بخش ستادی شرکت به ویژه در حوزه های راهبرد و توسعه کسب وکار، فنی، مالی، تجاری و منابع انسانی و تعامل موجه با مسئولین و 
مقامات ارشد استان جهت آگاهی دقیق از نیازها و درخواست های مطروحه به منظور برنامه ریزی مناسب برای تحقق آن ها در چارچوب 
اهداف شرکت از دیگر اولویت های مورد تأکید است. همچنین برقراری ارتباط مستمر با کلیه شرکت ها و فعاالن ارتباطات حوزه استان، 
نظارت دقیق و هوشمندانه بر نحوه ارائه خدمات شرکت در منطقه و اهتمام ویژه نسبت به اتخاذ و اجرای تدابیر و روش های ابتکاری 
الزم برای کاهش هزینه های غیرضروری همگام باسیاست های کان شرکت مخابرات ایران از دیگر موارد موردتوجه مدیرعامل شرکت 
در حکم انتصاب مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی می باشد. در حوزه منابع انسانی نیز بهرهگیری حداکثری از توان نیروی انسانی، 
بسیج کلیه امکانات و مقدورات مخابرات آن منطقه و برنامه ریزی هدفمند برای افزایش نشاط و انگیزه خدمت در کارکنان به منظور 

ارتقاء کارایی و اثربخشی از اولویت های مهم و مورد تأکید مهندس سید مجید صدری در این حکم است.

پژمانفر: مدیریت بازار سکه از بانک مرکزی به سازمان بورس منتقل می شود
مشهد - صابر ابراهیم بای - نماینده مردم مشهد و کات در مجلس شورای اسامی با اشاره به 
طرح دوفوریتی واگذاری سکه به صورت نامحدود در مجلس عنوان کرد: تاش شده مساله مدیریت 
بازار س��که با توجه به عدم تخصص کافی از سوی بانک مرکزی، این مسئولیت از این نهاد اخذ و به 
سازمان بورس واگذار شود شود. حجت االسام والمسلمین نصراله پژمانفر اظهار کرد: هنوز این طرح 
مصوب نشده ولی در عین حال مهم ترین مساله این است که ما نسبت به موضوعاتی مانند سکه و ارز، 
نباید تصمیمات غیرقابل پیش بینی اتخاذ کنیم. وی ادامه داد: اگر ما بخواهیم به افراد دارنده پول های 
سرگردانی که در داخل و خارج از کشور وجود دارد، اجازه دهیم سرمایه خود را به سکه تبدیل کنند و عموما تعدادی از جریانات 
سوءاستفاده گر هم بخواهند این سرمایه را از کشور خارج کنند، این شرایط به نفع جریان اقتصاد کشور نیست. پژمانفر اضافه کرد: 
به همین جهت در مجلس نیز ما نسبت به این موضوع برنامه ریزی کرده ایم و تاش شده مساله مدیریت بازار سکه با توجه به عدم 
تخصص کافی از سوی بانک مرکزی، این مسئولیت از این نهاد اخذ و به سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار شود تا این سازمان با 

مدیریت خوبی آن را پیگیری کند.

فرماندار جدید شاهرودمعرفی شد 
شـاهرود - بابامحمـدی :محم��د  کرم محمدی به پیش��نهاد اس��تاندار و باحکم 
وزیرکش��ور، فرماندار ش��اهرود ش��د. محمد کرم محمدی عاوه بر فرمانداری پیشوا، 
فرمانداری کوهدش��ت را هم در کارنامه خود داشته.وی پس از محمدرضا هاشمی و به 
پیش��نهاد استاندار به سمت فرماندار شاهرود منصوب شده است محمد کرم محمدی, 
زاده الش��تر از توابع لرس��تان است. مراس��م معارفه فرماندارجدید ش��اهرودبزودی در  

فرمانداری شاهرود برگزار خواهد شد.

شهردار قدس عنوان کرد:
احداث قطار حومه ای راهکاری مناسب جهت کاهش ترافیک و آلودگی هوا

شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- مسعود مختاری در اولین نشست بررسی مسایل و چالش 
ها، فرصت ها و تهدیدها، ارائه راهکارهای عملیاتی در حوزه حمل و نقل، محیط زیست و آب که به 
میزبانی ش��ورای اسامی شهرستان قدس برگزار شد، گفت: حمل و نقل عمومی از شهرستان های 
اطراف تهران به درون ش��هر تهران باعث ایجاد آلودگی مضاعف هوا و بوجود آمدن معضات زیست 
محیطی می شود. شهردار قدس افزود: برای جلوگیری از این مشکل شهرداری تهران طرح مشترکی با 
شهرداری شهرهای اطراف مبنی بر احداث پایانه های بین راهی داشته است که با اجرای آن  از ورود 
و خروج اتوبوس ها به شهر تهران جلوگیری می شود. همچنین ایجاد خطوط بی آر تی در مدیریت 
زمان نیز موثر خواهد بود. مختاری اظهار داشت: طرح دیگری که می تواند مشکات ترافیکی را کاهش دهد، طرح مشترک وزارت 
راه و شهرسازی، راه آهن و شهرداری ها مبنی بر قطار حومه ای است، خط ریلی از قدس تا کرج عبور کرده اما اتمام طرح مستلزم 
عبور ریل از شهرهای مارد، اندیشه و شهریار است. وی افزود: بر اساس توافقات صورت گرفته شهرداری ها موظف به احداث ایستگاه 
ها هستند. با توجه به چهار خطه شدن راه آهن تهران مشکاتی برای شهروندانی که در حریم خط راه آهن زندگی می کنند بوجود 
آمده است که نیازمند توجه جدی مسئوالن فرا دستی می باشد. مختاری در پایان گفت: بر اساس تفاهمنامه ایی که صورت گرفته 
راه آهن موظف است سه پل عابر پیاده  در مسیر ریل نصب نماید و سپس دیوار حایل را ایجاد کند و همچنین تیرهای برق را جا به 

جا نماید که تا کنون هیچکدام از این تعهدات عملی نشده است.

چهار شنبه
13 تیر 1397
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تقاضای پاداش مانند هر کار دیگری قوانین مخصوص به 
خود را دارد؛ که با رعایت آنها می توانید س��ریع تر و بهتر به 

خواسته خود دست یابید.
یکی از کارهای پر اس��ترس و آزاردهن��ده که اکثر ما به 
احتمال زیاد در محیط کاری داشته ایم و متأسفانه در طول 
حرف��ه کاری خود به طور مکرر با آن روبه رو خواهیم ش��د، 
درخواس��ت پاداش و ترفیع و شنیدن این جمله است: بله، 
همکار عزیز ما درخواس��ت شما را بررسی خواهیم کرد. در 
این مقاله در مورد نحوه درخواست، نوع اطاعات و مواردی 
ک��ه هنگام مکالمه با رئیس خود بای��د به آنها توجه کنید، 
صحبت می کنیم. البته در نظر داشته باشید که هر شرکت، 
شغل و شخص، شرایط منحصربه فرد خود را دارد و هر فرد 
بس��ته به این شرایط می تواند از این مقاله به عنوان راهنما 

استفاده کند. 
کارهایی که باید قبل از اعام درخواست خود انجام دهید

- آماده س��ازی مدارک و تعیین زمان درخواست: قبل از 
اینکه جمات و س��خنان خود را برای درخواس��ت پاداش 
م��ورد نظر آماده کنی��د، تمرینات الزم ب��رای نحوه بیان و 
ارائه آنها را انجام دهید. ابتدا اطاعات و مدارک مناس��بی 
برای اثبات و دفاع س��خنان خود جمع آوری کنید، س��پس 
ش��رایط و محیطی که درخواس��ت خود را مطرح می کنید، 

در نظر بگیرید. 
- مدارک و نامه های تش��ویقی تان را همراه خود داش��ته 
باش��ید: تمام یادداش��ت ها و نامه هایی را که از مش��تریان، 
رئی��س و همکاران خود دریافت کرده اید و در آنها از ش��ما 
برای عملکرد خوب تش��کر و سپاسگزاری شده است درون 

یک پوشه روی کامپیوتر خود ذخیره کنید. 
- روی اعداد و ارقام کار کنید: مشخص کنید که شرکت 
به وس��یله کارهایی که ش��ما انجام داده ای��د به چه میزان 
سود دسترس��ی داشته اس��ت؟ آیا تیم کاری شما تأثیری 
در افزایش درصد فروش س��ال گذشته داشته است؟ سال 
گذشته چه تعداد مشتری جدید وارد شرکت کرده اید؟ آیا 

تیم شما عملکرد بهتری نسبت به گذشته داشته است؟ 
- میزان س��ودی را که در س��ال آینده یا حتی سال های 
بعد برای ش��رکت خواهید داش��ت مش��خص کنید: شما با 
اثبات این مطلب که همه کارها را خیلی بهتر و بیش��تر از 
انتظار انجام داده اید تقاضای پاداش یا ترفیع کرده اید، ولی 
برای رئیس تان مهم این اس��ت که بداند آیا عملکرد ش��ما 
همیش��ه به همین صورت خوب و عالی باقی خواهد ماند؟ 
چه برنامه هایی برای ادامه رشد و پیشرفت خود در صورت 

کسب ترفیع دارید؟ 
- چرا مدیرتان باید با درخواس��ت  پاداش ش��ما موافقت 
کند؟ این امر چه سودی برای او خواهد داشت؟ آیا موافقت 
با این درخواست به شما این حس را خواهد داد که او یک 
فرد مناس��ب در زمینه رهبری اس��ت؟ آیا ع��دم موافقت با 
این درخواست سبب قطع همکاری شما با شرکت می شود 
و ای��ن امر بر روند انجام کاره��ا در مدت زمان برنامه ریزی 

ش��ده تأثیر منفی می گذارد؟ هنگام تنظیم درخواست خود 
این نکات را همواره در ذهن داش��ته باش��ید. حتی اگر این 
س��خنان را هیچ وقت به زبان نیاورید.  )البته گاهی تهدید 

به ترک کار نتیجه مثبت خواهد داشت.(
- مبلغ پ��اداش مورد نظر خود را مش��خص کنید: مدیر 
ش��ما به احتمال زیاد در م��ورد میزان پاداش مورد نظرتان 
از شما س��ؤال خواهد کرد. س��عی کنید رقم مورد نظرتان 
را براساس اس��تانداردها و قوانین موجود انتخاب کنید؛ به 
خاطر داشته باشید که شما در مذاکرات حدود 15درصد از 

آن مبلغ را از دست خواهید داد. 
کارهایی که باید از انجام آنها اجتناب کنید: 

- تأکید روی احساسات شخصی خود هنگام مطرح کردن 
درخواس��ت تان: حتی اگر ح��س می کنید که به قدر کافی به 
اس��تعداد های ش��ما بها داده نمی ش��ود یا از موقعیت شغلی 
مناسب برخوردار نیس��تید و میزان حقوق دریافتی شما کم 
است، به هیچ وجه اجازه ندهید که این احساسات بر کیفیت 
سخنان شما تأثیر بگذارد؛ تا آنجا که می توانید روی اطاعات 
خود تمرکز کنید. س��عی کنید مکالمه مفی��د و تأثیرگذاری 
داشته باشید تا پاداشی را که مد نظرتان است به دست بیاورید. 
- بیان درخواس��ت در یک زمان نامناس��ب: قبل از اینکه 
درخواس��ت خود را مط��رح کنید کمی در م��ورد وضعیت 
ش��رکت از لحاظ کاری و مالی تحقیق کنید. آیا بخش های 
مختلف در نقاط خاصی از س��ال تأمین مالی می شوند؟ آیا 
ش��رکت در حال تعدیل نیرو است یا در آینده نزدیک این 
کار را انجام خواهد داد؟ آیا رئیس ش��ما به تازگی مشتری 
بزرگی را از دس��ت داده یا یک ارائه ناموفق داش��ته است؟ 
آیا همکاران ش��ما که س��ابقه کاری بیش��تری دارند اخیرا 
درخواس��ت پاداش کرده اند؟ با در نظر گرفتن پاس��خ این 
سؤال ها زمان مناس��بی را برای بیان درخواست تان تعیین 
کنی��د. حتی اگر مجبور باش��ید که یک ی��ا دو ماه منتظر 
بمانید اطمینان داش��ته باشید این کار نتیجه خوبی در پی 

خواهد داشت. 
- بیان اعداد و ارقام غیر واقعی: بیش��تر پروژه ها توس��ط 
یک تیم انجام می ش��وند و رئیس ش��ما به خوبی از میزان 
و کیفیت کاری که ش��ما انجام داده اید باخبر است. پس از 
گفت��ن جماتی مانند این که من ۷0 س��اعت در هفته کار 
کرده ام یا من میزان فروش س��ال قبل را 32درصد افزایش 
داده ام، وقت��ی که همه تیم می دانند ش��ما این کار را انجام 

نداده اید اجتناب کنید. 
- محدود کردن و دس��ت کم گرفت��ن خود: اکثر مردم و 
ب��ه ویژه زنان تمایل دارند تا درخواس��ت خود را با کلماتی 
مانند »م��ن این طور حس می کنم« یا »من معتقدم« بیان 
 Flynn Heath کنند. دیانا فیزون یکی از مدیران شرکت
Holt ک��ه در زمینه پرورش مدی��ران زن فعالیت می کند 
این گونه کلم��ات را دزدان قدرت می نامد. وی در این باره 
می گوی��د:  »تمرین کنید که در مورد خواس��ته های خود 

راحت و بدون هیچ محدودیتی سخن بگویید.«

نکات دیگر: 
در بعض��ی ازمواقع ش��اید ترجیح دهید ت��ا هنگامی که 
رئیس ش��ما در مورد رشد و پیشرفت صحبت می کند یا در 
مورد مسئولیت های جدید شما سخن می گوید درخواست 
خ��ود را مطرح کنی��د. در این گونه مواق��ع حتما مطمئن 
ش��وید که زمان کافی و مناسبی برای این کار وجود دارد و 

مدیرتان عجله ای برای ترک جلسه ندارد. 
هن��گام تمرین برای بیان درخواس��ت تان صدای خود را 
ضب��ط کنید و به آن گوش بدهید. به این ترتیب می توانید 
نقاط ضعف جمات و همچنین تن صدا و لحن گفت وگوی 
خ��ود را بهتر آنالیز کنی��د. به احتمال زی��اد این کار برای 
ش��ما خسته کننده باشد، ولی تأثیر زیادی در موفقیت شما 
خواهد داش��ت. درخواس��ت خود را با یک دوس��ت تمرین 
کنید. بهتر اس��ت مانند یک جلس��ه کاری دوست شما در 
مقابل تان بنشیند و درخواست خود را برای او مطرح کنید. 
از او بخواهید که صادقانه نقاط ضعف شما را بیان کند. شما 

می توانید این کار را در مقابل یک آینه نیز انجام دهید. 
اولین قدم برای دریافت ترفیع، پاداش و. . . درخواس��ت 
کردن اس��ت. این کار نیاز ب��ه انتخاب، بحث، تصمیم گیری 
دارد ت��ا به نتیجه برس��ید. آیا تا به ح��ال در این کار موفق 
ش��ده اید؟ همانطور که گفتیم ساده ترین راه برای موفقیت 
این است که برنامه شما برای سؤاالتی مانند چه کسی، چه 
چی��زی، کجا، چرا، چه زمانی و چه چیزی جواب درس��ت 
و مناس��بی داشته باش��د. به طور خاصه برای داشتن یک 

درخواست موفق باید به پنج نکته زیر توجه کنید: 
- توضیح کلی از وضعیت خود در ش��رکت وکارهایی که 

انجام داده اید
- بیان دالیل استحقاق شما برای دریافت این پاداش

- ارائه مدارک و توضیحات الزم برای اثبات سخنان خود
- اعام درخواست پاداش

- اتمام سخنان خود با یک نتیجه گیری عالی
بعد از درخواست: 

به احتمال زیاد مدیرتان بعد از ش��نیدن س��خنان ش��ما 
نمی تواند بافاصله به این درخواس��ت پاسخ مثبت یا منفی 
بدهد. او از ش��ما زمان خواهد خواس��ت تا با مدیران دیگر 
صحبت کند و اطاعات شما را بررسی کنند. از او به خاطر 
وقتی که در اختیار ش��ما گذاش��ته است تشکر کنید و این 
فرص��ت را در اختی��ار وی ق��رار دهید. اما اگ��ر بعد از یک 
هفت��ه هیچ خبری دریافت نکردید دوب��اره با مدیران خود 
ارتب��اط برق��رار کنید. در ضمن ش��ما حتما بای��د آمادگی 
دریافت جواب منفی را نیز داشته باشید. اگر چنین اتفاقی 
افتاد سعی کنید مزیت های دیگری مانند روزهای تعطیلی 
بیش��تر، ش��رایط و رتبه کاری بهتر یا کارکردن از خانه در 
روزهای تعطیل و .... را درخواس��ت کنی��د. موافقت با این 
گون��ه مزایا برای کارفرمایان راحت ت��ر از موافقت با پاداش 

مادی است. 
CAREER CONTESSA/zoomit :منبع

درخواست ترفیع و نکات کاربردی که باید در مورد آن بدانید

مدیریت 10 درصد  کار و 90 درصد  نیروی کار است

آیا واقعا بدین گونه است؟ این جمله، شیوه ای جالب را برای مدیریت تعریف می کند. تیتر باال به دلیل پیامی 
که دیروز از همکار سابقم در لینکدین دریافت کردم به ذهنم آمد. چندی پیش مقاله ای در باب کندوکاو نقش 
همدلی در مدیریت و باعنوان »همدلی در مدیریت به چه اندازه مهم است؟« نوشتم. همکارم در پاسخ چنین 
نظر خردمندانه ای را برایم ارسال کرد: »مقاله فوق العاده ای است. به یاد دارم زمانی  برای مدیری عالی و کارآمد 
مشغول به کار بودم و هنگامی که به سازمان او پیوستم، او راز موفقیت خود را با من به اشتراک گذاشت و گفت، 

یادت باشد تنها 10 درصد  مدیریت کار و ۹0 درصد  آن راجع به نیروی کار است.«
تعادل مدیریت

من عاقه مند هستم نظر دیگران را راجع به ایده 10/۹0 بدانم. نظر خود من این است که مدیریت بدون شک 
نیازمن��د تعادل اس��ت، اما قطعا به تخصص فنی ه��م نیاز پیدا خواهد کرد )بخش 10 درصد (. بدون نش��ان دادن 
شایستگی در سطوح باال و در حوزه ای که مدیریت آن را برعهده دارید، ممکن است اعتبار خود را میان افراد گروه از 
دست بدهید. این موضوع به نوبه خود می تواند از موفقیت شما در مدیریت بکاهد. برای مدیریت موفق، شما نیازمند 
احترام از جانب افراد زیردس��ت خود هس��تید و قسمتی از این احترام به وسیله دانش شما راجع به کسب وکارتان 
به دس��ت می آید. درسوی دیگر معادله، شما نیازمند عنصر »نیروی کار« نیز هستید. همانطور که همه می دانیم، 
مدیریت در هسته خود متشکل از انجام فعالیت مداوم به وسیله دیگران است. همکاری، انگیزه دادن و ایجاد روابط 

سودمند کاری و ترغیب افراد تیم به انجام کارهای روزمره و تکراری در این راه به شما کمک می کنند. 
متخصص، اما با مهارت های اجتماعی پایین

من صریحا به سمت و سوی »مدیریت افراد« گرایش دارم. در زندگی شغلی خود به غایت شاهد استخدام 
اف��رادی بوده ام که از لحاظ تخصص دارای شایس��تگی باال بوده، اما از نظ��ر مهارت های اجتماعی چندان 
خوب نبوده اند. معموال اس��تخدام این گروه از افراد در نهایت به ایجاد مشکل می انجامد. زمانی که مدیران 
در برقراری ارتباط با افرادی که مدیریت آنها را برعهده دارند به مشکل برمی خورند، معموال چالش هایی از 
قبیل مش��کات ارتباطاتی، شناختی، انگیزشی، روحی و ... رخ خواهد داد و درنهایت به مشکل در کارایی 
فرد و حفظ او خواهد انجامید.  بنابراین درصدهای صحیح این معادله چه هستند؟ آیا باید همان 10-۹0 
باشد یا شاید ۸0-20، یا ۷0-30 یا حتی ۹5-5؟ این سؤالی  است که پاسخ دادن به آن غیرممکن به نظر 
می رسد. تنها می توانم بگویم که از دیدگاه من از 50-50 بیشتر خواهد بود )و سمتی که به مدیریت افراد 
مربوط اس��ت س��نگینی خواهد کرد(. اما به طور کلی ارائه نظر دقیق در این مورد امری دش��وار است و به 
کسب وکاری بستگی دارد که درحال بررسی آن هستیم. اما چیزی که از آن 100 درصد  اطمینان دارم این 
اس��ت که عقیده پیتر دراکر )Peter Drucker(، که معموال به او لقب پدر مدیریت مدرن را می دهند، 
موردپس��ند من اس��ت. وی می گوید »به نظرم رهبرانی که بیشترین میزان کارایی را دارند، هرگز از کلمه 
»م��ن« اس��تفاده نمی کنند؛ نه به این دلیل که آنها با خود تمری��ن کرده اند این کلمه را نگویند، بلکه آنها 
اغل��ب با دیدگاه »ما« یا »تیم« فکر می کنند. آنها می دانند وظیفه ش��ان به گ��ردش درآوردن چرخه تیم 
اس��ت؛ بنابراین مسئولیت را برعهده می گیرند و از آن نمی گریزند. اما باید گفت همین مفهوم »ما«، خود 
از انجام کارها اعتبار کس��ب می کند و درنهایت به ش��کل گیری اعتماد می انجامد و ش��ما را قادر به انجام 

امور می سازد.«
درس��ت اس��ت که نقل قول باال شاید کمی با شیوه تفکر همکار س��ابق من متفاوت باشد، اما از دید من 

بسیار نزدیک به همان شیوه تفکر ۹0-10 است. 
forbes :منبع

چالش شما به عنوان یک رهبر، یافتن قدرت در تفاوت هاست

آیا دنیایی که تمام ساکنان آن افرادی کاما شبیه ما هستند یک دنیای ایده آل نیست؟ افرادی که دقیقا مثل 
ما فکر می کنند و به ما عاقه دارند!  پاس��خ منفی اس��ت. زیرا 1( حقایقی مانند »جذب دو پدیده متضاد« زیر 

سؤال و به هدر می رفت و 2( این دنیا بسیار خسته کننده است و 3( اکثر ارزش ها و هنجارها نابود می شدند. 
تم��ام رهبران باید با اهداف و برنامه های خود، زمینه مش��ارکت و همکاری اف��راد را فراهم آورند و از ایجاد 
تفرقه بپرهیزند. در حقیقت ما با پدیده ای به نام »مشارکت« بیگانه ایم و »روحیه تیمی« ما دچار مشکل است.  
چالش ما به عنوان شهروند، یافتن راهی برای درک سایر افراد و همکاری با مخالفان خواهد بود، افرادی که به 
شدت با ما تفاوت دارند. با این سه تعهد می توانیم تا حدی به این هدف دست پیدا کنیم و نه تنها محیط کاری 
یکپارچه داشته باشیم، بلکه حتی این حس را به جامعه نیز انتقال دهیم.  پذیرش تفاوت افراد. این مسئله که 
آنها با شما تفاوت دارند به معنای نقص و ایراد آنها نیست.  به افکار و سایق متضاد رهبران بزرگ دنیا، چه در 
گذشته و چه در زمان حال، فکر کنید. به قول بن فرانکلین )Ben Franklin(: »ما باید در کنار یکدیگر باشیم، 
درغیراین صورت در تنهایی و انزوا نابود می شویم«. ما به عنوان رهبران تجاری باید به این سخن توجه کنیم.  
به دوران انقاب توجه کنید، زمانی که مردم با وجود تفاوت ها همواره به دنبال همکاری و ساخت کشور بودند. 
آبراهام لینکلن سخنی بسیار معروف دارد: »دشمنی با هیچکس؛ همکاری و مهربانی با همه«. این جمله را به 
عنوان سرمشق به یاد داشته باشید.  رهبران با افراد متضاد و متفاوت به خوبی آشنا هستند. البته، ما به دنبال 

منافع شرکت )سازمان، اداره، پروژه( هستیم و این به معنای همکاری و مشارکت است. 
ولی ما با سنین، نژاد، جنسیت و شخصیت های مختلفی روبه رو هستیم، و حتی امروز عقاید سیاسی متفاوت 
نیز به وجود آمده اس��ت، پس چطور همکاری کنیم؟ به این دلیل به رهبران تجاری نیاز داریم. این مس��ئله به 
صورت خودکار حل نخواهد شد. آستین های خود را باال بزنید و به رهبر و الگوی سایر افراد تبدیل شوید.  کمک 
به نیازمندان، زیرا کل همواره مهم تر از جزء خواهد بود.  رهبران در طول کار با »موانعی« مواجه خواهند شد، 
افرادی که در مقابل تغییرات مقاومت می کنند، ناراحتی خود را با سایر افراد گروه به اشتراک می گذارند و به 
دلیل اشتباهات مکرر خود همواره نیازمند مراقبت هستند؛ حتی افرادی که توان همراهی با برنامه را ندارند نیز 
در این دسته قرار می گیرند.  راهی برای توجه بیشتر به افراد نیازمند پیدا کنید، به افراد منفی هرگز توجه نکنید 
و با تقویت روحیه تیمی، آن را به یک مفهوم مشترک تبدیل کنید. کل همواره مهم تر از جزء خواهد بود، حتی 

زمانی که اجزا با یکدیگر متناسب نیستند و ظاهرا در کنار یکدیگر قرار نخواهند گرفت. 

تبلیغـاتخالق نوشدارو

مدرسهمدیریت

!

مسیرموفقیـت نیما جوادی 

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی
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 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
آدرس: میرزای شیرازی- نبش کوچه چهارم - پالک 68- واحد 4

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

مترجم: حسین علی پور


