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فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی، ناقص است

قطره چکانی شفافیت
فرصت امروز: این روزها انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی توسط بانک مرکزی به موضوعی جنجالی 
و خبر نخس��ت رسانه ها تبدیل  شده است؛ موضوعی که زمینه اختالف نظر میان دو وزیر کابینه دولت دوازدهم را 
نیز فراهم کرده اس��ت. همه چیز از اعتراض کس��به پاساژ عالءالدین شروع شد. سپس محمدجواد آذری جهرمی، 
وزیر ارتباطات با انتش��ار اس��امی دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه، موجی از همراهی 
با دولت در راس��تای مبارزه با فس��اد و رانت را به راه انداخت؛ اقدامی که در راستای شفافیت و از شعارهای اصلی 
دولت تدبیر و امید بود که مورد توجه فعاالن بخش خصوصی نیز قرار گرفت. در مقابل اما محمد شریعتمداری...

دلیل اختصاص ارز به واردکنندگان خودرو چیست؟

فهرست پرماجرا
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چه ضرورتی دارد میلیاردها یورو ارز دولتی برای سفرهای تفریحی اختصاص یابد؟

 ورود سازمان بازرسی
به 4 بازار خودرو، مسکن، ارز و سکه

5 راهکار با رویکرد هوش احساسی برای ترغیب تیم 
5 خطر پنهان فرهنگ استارتاپ کلیشه ای

7 روش برای تطبیق محتوا با تلفن های همراه
رفتار مصرف کننده عامل سردرگمی تبلیغاتچی ها؟ 

تعریف دوباره تبلیغات
آدیداس در برابر نایک

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

گوگل در پاسخ به جنجال 
خبری اپ های شخص ثالث 

جی میل بیانیه صادر کرد

4
فرصت امروز: در حالی که وزیر اقتصاد از تشکیل بازار ثانویه 

ارز تا پایـان هفته خبر داده بـود، دیروز رئیس کل 
بانک مرکزی از آغاز به کار فعالیت این بازار در...

 تصمیم گیری درباره خرید و فروش ارز در صرافی ها
به آینده موکول شد

آغاز به کار بازار ثانویه ارز

یادداشت
 دالر هم مثل کبریت

یک کاالست

عجیب تری��ن  از  یک��ی 
دیدگاه ها در ایران، که گروهی 
حتی در س��طح وزی��ر، وکیل، 
جامعه شناس و روشنفکر به آن 
معتقد بوده و آن را به س��ادگی 
رواج می دهن��د این اس��ت که 
دالر به مثاب��ه ی��ک ارز معتبر 
جهان��ی را کاال نمی دانند. این 
ش��بهه از آنجایی به وجود آمد 
ک��ه نهاد دول��ت و حکومت در 
ایران، درآمد حاصل از صادرات 
نف��ت را تحت تملک انحصاری 

خویش درآورده است. 
ص��ادرات  ک��ه  آنجای��ی  از 
فرآورده ه��ای پتروش��یمی در 
ایران بس��یار نزدی��ک به نفت 
خ��ام ب��وده و ف��والد صادراتی 
نی��ز تقریباً همان ف��روش گاز 
به حس��اب می آید و ب��ا لحاظ 
ک��ردن اینک��ه درآم��د حاصل 
و  خ��ام  نف��ت  ص��ادرات  از 
و  پتروش��یمی  فرآورده ه��ای 
فوالد تقریباً بیش از 95 درصد 
ارزش کل ص��ادرات ای��ران را 
به خ��ود اختص��اص می دهند 
و عرضه ای��ن منابع نیز دولتی 
اس��ت، بنابراین برخی به اینکه 

دالر ی��ک کاال باش��د 
2اعتقادی ندارند...

حسین 
سالح ورزی

 نایب رئیس اتاق ایران
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رئیس جمهوری اس��المی ای��ران گفت در صورتی که ای��ران بتواند از 
منافع برجام به خوبی اس��تفاده کند، از آن حراس��ت خواهد کرد و اگر 
بقیه امضاکنن��دگان توافق بتوانند منافع ای��ران را تضمین کنند، ایران 
برجام بدون آمریکا را ادامه خواهد داد.  به گزارش پایگاه اطالع رس��انی 
دولت، رؤسای جمهوری اسالمی ایران و اتریش در یک نشست خبری بر 
ضرورت گسترش و تحکیم روابط دو کشور تأکید کردند.  حجت االسالم 
و المس��لمین دکتر حسن روحانی روز چهارشنبه در این نشست خبری 
با تش��کر از اس��تقبال گرم اتریش از هیأت عالیرتبه ایرانی و با اشاره به 
اینکه امروز گفت وگوهای بس��یار صمیمانه، خوب و سازنده ای داشتیم، 
گفت: اتریش برای ما به عنوان یک کش��ور دوست در اتحادیه اروپا و در 
این منطقه است. روابط دو ملت ایران و اتریش به صدها قبل برمی گردد 
و همواره در دهه های اخیر روابط دو کش��ور رو به گس��ترش بوده است.  
وی افزود: پس از برجام، تبادل هیأت های بس��یار فراوانی بین دو کشور 
انجام گرفته و امروز صدها ش��رکت اتریش��ی در ایران مش��غول فعالیت 
هس��تند. اراده دو کش��ور در این مذاک��رات این بود که م��ا باید روابط 
تجاری، اقتص��ادی، فرهنگی، منطقه ای و بین الملل��ی خودمان را ادامه 
دهی��م.  دکتر روحان��ی از برجام به عنوان یک توافق بس��یار مهم برای 
ای��ران، اتحادیه اروپا و جهان نام برد و اظهار داش��ت: کار آمریکا خالف 
قانون، مصوبات ش��ورای امنیت و تعهدات چندجانبه است و بی تردید به 
ضرر آمریکا و ضرر دیگران خواهد بود، یعنی تصمیمی که آمریکا اتخاذ 
ک��رده به نفع هیچ کس نبوده و نیس��ت و این ج��زو تصمیمات عجیبی 
اس��ت که حکومت و دولتی برخالف منافع ملی خودش و برخالف ملی 

دیگران، تصمیمی را اتخاذ می کند. 
رئیس جمهور افزود: ایران در صورتی است که بتواند از منافع برجام به 
خوبی استفاده کند، از آن حراست خواهد کرد اما این دو کفه باید کاماًل 
متوازن باش��د و اگر غیرآمریکا بقی��ه امضاکنندگان برجام بتوانند منافع 

ایران را تضمین کنند، ایران برجام بدون آمریکا را ادامه خواهد داد. 
دکتر روحان��ی گفت: امیدواریم همانگونه که همه کش��ورها در اراده 
سیاس��ی، قاطع و مستحکم هس��تند در اراده تجاری و اقتصادی هم به 
همان نس��بت مس��تحکم باشند و مش��کالتی اگر پیش رو است، بتوانیم 
ب��ا کمک یکدیگ��ر رفع و حل کنی��م.  رئیس جمهور اظهار داش��ت: در 
مذاک��رات امروز بر این نکته تأکید کردیم ک��ه دوران یکجانبه گرایی به 
س��ر آمده و کش��وری نمی تواند درباره جه��ان و ملت های دیگر تصمیم 
بگیرد و اس��تقالل و حاکمیت ملی کش��ورها را نق��ض کند، چراکه این 
برخالف منشور، مقررات بین المللی و منافع جهان و صلح جهانی است. 
خرس��ندم به دو کشوری مسافرت کرده ام که تأثیرگذار در توافق برجام 
و میزب��ان مذاکرات بودند تا توانس��تیم به موفقیت دس��ت یابیم.  دکتر 
روحانی مسائل مرتبط با منطقه حساس غرب آسیا را از دیگر موضوعات 
گفت وگ��و با مقام های اتریش��ی بیان کرد و گف��ت: در همین ارتباط در 
خص��وص موضوعاتی همانند اقدامات تهران برای مبارزه با تروریس��م و 
کمک  به مردم عراق و س��وریه، لزوم کمک رسانی به مردم یمن و نقش 
مخرب بعضی از کشورها از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت وگو 
کردی��م.  رئیس جمهور تصری��ح کرد: بازگرداندن کام��ل صلح و امنیت 
به این کش��ورها به نفع منطقه و جهان خواه��د بود. ما همچنین راجع 

به مس��ائل دیگر بین المللی با هم گفت وگوهایی داش��تیم. نظرات ایران 
و اتریش در مس��ئله برجام و ضرورت توس��عه روابط مش��ترک و درباره 

مسائل منطقه ای و بین المللی نزدیک و شبیه به هم است. 
دکتر روحانی در پایان ابراز امیدواری کرد که این سفر باعث استحکام 

روابط ایران و اتریش به عنوان دو کشور دوست شود. 
تحریم های ثانویه آمریکا ناقض حقوق انسان ها است

رئیس جمهور اتریش نیز در این نشست خبری با ابراز تاسف از خروج 
آمری��کا از برج��ام گفت: تحریم ه��ای ثانویه علیه ایران ب��ه اعتقاد ما و 

کمیسیون اتحادیه اروپا، فرامرزی و ناقض حقوق انسان ها است. 
 »الکس��اندر فندر بلن« ابتدا به روابط دیرینه دو کش��ور اشاره کرد و 
گفت: اتریش و ایران، یکصد و ش��صتمین س��ال برقراری روابط سیاسی 
خ��ود را جش��ن می گیرن��د اما روابط دو کش��ور حداقل به 5۰۰ س��ال 
پیش باز می گردد. ما امس��ال شصتمین س��ال تأسیس انجمن فرهنگی 
اتریش در تهران و بیس��ت و پنجمین س��ال گفت وگ��وی بین ادیان را 
جش��ن می گیریم و می خواهم تأکی��د کنم که رواب��ط دیرینه ما فرای 

همکاری های اقتصادی و سیاسی است. 
او ادام��ه داد: : در ای��ن ارتباط می خواهم تأکید کن��م که در اتریش 
ایرانی��ان زی��ادی زندگی می کنند، بعض��اً با تابعیت کام��ل ایرانی بعضاً 
اتریش��ی شدند و فکر می کنم برای ش��ما خیلی آشنا است که حدود ۲ 
هزار پزش��ک در نظام س��المت اتریش با پیشینه ایرانی در حال فعالیت 
هس��تند.  وی افزود: هم اکنون در ایران صدها ش��رکت اتریش��ی فعال 
هس��تند و اتریش و اتحادیه اروپا تمام تالش ش��ان را می کنند که حتی 

در این ایام دش��وار چارچوب الزم را نه تنها برای برقراری و استمرار این 
همکاری ها بلکه برای تعمیق آن، ایجاد کنند. 

رئیس جمهور اتریش با اش��اره به اینکه برجام هیچ وقت براین اساس 
نبوده که تمامی مش��کالت را حل کن��د و به اعتقاد وین، تنها پنجره ای 
را برای رس��یدگی به دیگر مشکالت گشوده است، گفت: ما در گفت وگو 
ب��ا رئیس جمهور ایران درباره طیف گس��ترده ای از مس��ائل دوجانبه و 
منطق��ه ای گفت وگو و تبادل نظر کردیم.  فندر بلن تصریح کرد: اتریش 
متأسف است از اینکه ایاالت متحده از قرارداد برجام خارج شده و اینکه 
بخواهند مجدداً تحریم هایی را وضع کند که نه تنها ش��امل تحریم های 
ابتدایی بلکه ش��امل تحریم های ثانویه هم می شود که شامل اتریش نیز 
خواهد ش��د. این تحریم های ثانویه که به اعتقاد ما و کمیسیون اتحادیه 

اروپا، فرامرزی است، ناقض حقوق انسان هاست. 
مذاکرات دوستانه و سازنده ای در برن داشتیم

رئیس جمه��وری کش��ورمان همچنی��ن در یادداش��تی مالق��ات ب��ا 
رئیس جمهور سوئیس را حاوی توافقاتی برشمرد که نویدبخش آینده ای 
روشن در روابط دوجانبه است. به گزارش ایسنا، متن یادداشت توئیتری 
حجت االس��الم حسن روحانی به این شرح اس��ت:  »مذاکرات دوستانه 
و س��ازنده ای با »الن برسه« در برن داش��تیم. دو کشور مصمم هستند 
ضم��ن احترام ب��ه حقوق بین المل��ل در زمینه های مختل��ف اقتصادی، 
تجاری، علمی، فن آوری و گردش��گری، هم��کاری نزدیک و هدفمندی 
باهم داشته باشند. توافقات صورت گرفته، نویدبخش آینده ای روشن در 

روابط دوجانبه است.«

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور اعالم ک��رد دو بودجه اضطراری 
براساس درآمدهای حاصل از صادرات تهیه شده که در جلسه شنبه آینده 

)۱۶ تیر( شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه می شود. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، محمدباقر نوبخت روز چهاش��نبه 
در حاش��یه جلس��ه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره برنامه های قوه 
مجریه برای صرفه جویی در هزینه ها در ش��رایط کنونی با توجه به دستور 
اخیر رئیس جمهوری، اظهار داشت: فراتر از مصادیقی که آقای روحانی برای 
صرفه جویی در هزینه ها مطرح کردند، س��ازمان برنامه و بودجه با توجه به 
احتمال کاهش منابع ارزی یا ریالی، برنامه هایی را برای تحقق منابع بودجه 

در نظر دارد. 
وی »مدیریت منابع و کاهش هزینه ها« را دو رویکرد اصلی این سازمان 
در تخصیص بودجه دس��تگاه ها در شرایط کنونی اعالم کرد و افزود: با این 
رویکرد، دو بودجه اضطراری با تکیه بر بخشی از صادرات تهیه کردیم که در 

شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح می شود. 
سخنگوی دولت یادآور شد: در جلسه پیشین این شورا، سازمان برنامه و 

بودجه ملزم شد بودجه های اضطراری را تهیه و ارائه کند. 
نوبخت تأکید کرد: می توان با کاهش هزینه های غیرضرور، تراز بودجه را 
برقرار و بخشی از هزینه های ضروری را از ردیف سایر درآمدها جبران کرد. 
وی یادآور ش��د: طب��ق برنامه دولت، س��ازمان برنام��ه و بودجه هزینه 
دس��تگاه هایی که بیش از سال گذش��ته آب و برق مصرفی داشته باشند، 
پرداخت نمی کند.  سخنگوی دولت درباره اینکه آیا در صرفه جویی ممکن 
اس��ت بودجه عمرانی کاهش یابد، گفت: گزارش خزانه داری کل کش��ور از 
پرداختی های سه ماهه نخست امسال نشان می دهد در این مدت ۲۲ هزار 
و ۸۱۳ میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص یافته درحالی که این رقم در 

مدت مشابه پارسال ۱9۳ میلیارد تومان بود. 
وی اج��رای طرح های��ی چون راه آهن قزوین - رش��ت، مراغه - ارومیه و 

میانه - بستان آباد را از اولویت های دولت برشمرد که امسال به بهره برداری 
می رسد. 

تغییرات در کابینه گمانه زنی رسانه ای است
س��خنگوی دول��ت درباره احتم��ال تغییر در کابین��ه و خداحافظی وی 
با س��ازمان برنامه و بودجه نیز گفت: هرچند رئیس جمهوری متناس��ب با 
ضرورت ها تغییراتی را می دهند اما اینها که می گویید گمانه زنی رس��انه ای 
اس��ت.  نوبخت درباره دیدار رئیس دفتر رئیس جمهوری با شهردار پیشین 
تهران و اخبار منتشر شده مبنی بر احتمال انتصاب قالیباف به عنوان معاون 
اول نیز توضیح داد: قرار نیست به همه شایعاتی که به ویژه این روزها در هر 
موردی مطرح می شود، پاسخ دهیم وگرنه باید همه دولت کسب وکار خود 

را متوقف کند و به آنها پاسخ دهد. 
بررسی کارت های بازرگانی در دولت

س��خنگوی دولت درب��اره مصوبه های جلس��ه نیز گفت: مقرر ش��د وام 

کش��اورزانی که در ماه ه��ای اخیر به دلیل حوادث طبیع��ی و غیرمترقبه 
خس��ارت دیده اند، تا دو سال امهال شود و این سازمان اصل، سود و جرایم 

متعلقه به این وام ها را به بانک پرداخت می کند. 
نوبخت همچنین به بررس��ی کارت های بازرگانی در دولت اش��اره کرد و 
افزود: در جلس��ه امروز تأکید شد کارت های بازرگانی باید تخصصی صادر 
شود به طوری که یک نفر نتواند از کارت دیگری استفاده کند؛ براین اساس 

نظام تجاری کشور باید ساماندهی شود. 
به گفته وی، با هدف کاهش آسیب های اجتماعی مقرر شد برای تکمیل 

اردوگاه های ترک اعتیاد تسهیالتی در نظر گرفته شود. 
واریز مابه التفاوت حقوق ها در پایان تیرماه 

سخنگوی دولت درباره زمان واریز مابه التفاوت حقوق کارمندان دولت نیز 
گفت: منابع این کار به حساب دستگاه ها واریز شده و انتظار می رود با اصالح 

احکام کارکنان، این رقم به همراه حقوق تیرماه واریز شود. 

روحانی در نشست خبری با رئیس جمهور اتریش: 

اگرمنافع ایران تضمین شود برجام را ادامه می دهیم

نوبخت: تغییرات در کابینه، گمانه زنی رسانه ای است

2 بودجه اضطراری



فرصت امروز: این روزها انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی 
توس��ط بانک مرکزی به موضوع جنجالی و خبر نخست رسانه ها تبدیل 
 ش��ده است؛ موضوعی که زمینه اختالف نظر میان دو وزیر کابینه دولت 

دوازدهم را نیز فراهم کرده است. 
همه چیز از اعتراض کسبه پاساژ عالءالدین شروع شد. سپس محمدجواد 
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات با انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی 
برای واردات گوش��ی تلفن همراه، موجی از همراهی با دولت در راس��تای 
مبارزه با فس��اد و رانت را به راه انداخت؛ اقدامی که در راس��تای شفافیت 
و از ش��عارهای اصل��ی دول��ت تدبیر و امید ب��ود که م��ورد توجه فعاالن 
بخش خصوص��ی نیز قرار گرفت. در مقابل اما محمد ش��ریعتمداری، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت این اقدام را جنگ با بخش  خصوصی دانست و با 
اعالم موضع این وزارتخانه، بانک مرکزی را منبع و مس��ئول انتشار اسامی 

دریافت کنندگان نرخ ارز دولتی اعالم کرد. 
ب��ه دنبال این حواش��ی، رئیس جمهور در واکنش ب��ه منتقدان ارزی 
دولت ، در همایش سراس��ری قوه قضاییه دس��تور داد تا اس��امی همه 
کس��انی که ارز دولتی دریافت کرده اند، منتش��ر ش��ود. حسن روحانی 
گفت که »مردم باید بدانند چه کس��ی، برای چه امری و به چه میزان 

ارز دولتی دریافت کرده است«.
پن��ج روز پس از دس��تور رئیس جمهور، بانک مرکزی یکش��نبه دهم 
تیرماه و همزمان با روز ملی صنعت و معدن، اقدام به انتش��ار اس��امی 
دریافت کنندگان نرخ ارز دولتی کرد؛ فهرستی که پرسش های بسیاری 
را نزد افکار عموم��ی و فعاالن بخش خصوصی به وجود آورد و از جمله 

اینکه آیا پس از این شفاف س��ازی، نظارتی ه��م بر تخصیص بهینه ارز 
صورت خواهد گرفت یا همچنان قرار اس��ت یک شرکت فعال در حوزه 

کامپیوتر یا تجهیزات فنی، با ارز دولتی نخود و عدس وارد کند؟ 
اگرچه فهرس��ت نخست بانک مرکزی ش��امل حدود ۱5۰۰ قلم کاال 
به همراه نام ش��رکت های وارد کنن��ده و ارز دریافتی آنها بود، اما کامل 
نب��ود و در آن جای خالی واردکنندگان خودرو به چش��م می خورد. در 
 عی��ن حال مجموع ارزی که در این فهرس��ت پرداخت ش��ده به حدود
۲.5 میلیارد یورو می رسید درحالی که در همین زمان اطالعات دریافتی 
از بانک مرکزی نش��ان می داد در دوره مورد نظر یعنی از ۲۱ فروردین 
تا هفته اول تیرماه حدود ۲۱ میلیارد دالر ثبت سفارش انجام شده که 
۱۲ میلیارد دالر آن پرداخت ش��ده بود. در این میان، خبری از نزدیک 
به 9 میلیارد دالر ارز رس��می که در این مدت پرداخت شده بود، نبود 

و جای سؤال باقی گذاشت. 
بانک مرکزی درباره دلیل عدم انتش��ار کامل این فهرست اعالم کرد 
لیس��تی را که از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کرده رسانه ای 
کرده اس��ت، اما این وزارتخانه هم پاسخ داد که لیست واردکنندگان را 
کامل در اختیار بانک مرکزی قرار داده و کاماًل با اعالم آن موافق است. 
پس از این کش��مکش و پاس��کاری میان بانک مرکزی و وزارت صمت، 
سرانجام بانک مرکزی روز سه شنبه فهرست دومی منتشر کرد که تنها 
اس��امی شرکت های وارد کننده خودرو در آن دیده می شد و در مجموع 
حدود ۱۲۱ میلیون یورو ارز در مدت مورد بررسی دریافت کرده بودند. 
به گزارش ایس��نا، با احتساب فهرست دوم تاکنون در مجموع رقمی 

نزدیک به ۳میلیارد دالر از واردات انجام شده با ارز رسمی شفاف سازی 
ش��ده و از مجموع ۱۲ میلی��ارد دالری که بانک مرکزی اعالم کرده در 
فاصله فروردین تا اوایل تیرماه پرداخت کرده همچنان حدود 9 میلیارد 
دیگر در ابهام قرار دارد و این در حالی اس��ت که بانک مرکزی پیش تر 
توضیح داده بود که این لیس��ت دربرگیرنده تمامی کاالهای تأمین ارز 
شده توسط بانک مرکزی نیست و عالوه بر آن مقادیر قابل توجهی ارز 
به مس��افران خارج از کشور، دانش��جویان، بیماران و نیز خدمات ثبت 
سفارش شده اختصاص داده شده است. البته بانک مرکزی هیچ آماری 
از ارزهای پرداختی به این گروه ها به طور تفکیک شده نیز اعالم نکرده 
است و اگر قرار باشد دستور رئیس جمهوری کاماًل اجرا شود این انتظار 

وجود دارد که تمامی ارز پرداختی تفکیک و شفاف سازی شود. 
از س��وی دیگر، در حالی اعالم لیست دریافت کنندگان ارز دولتی در 
روزهای گذش��ته حاشیه هایی به همراه داشته که کارشناسان معتقدند 
انتش��ار این فهرست در زمان فعلی مشکلی را حل نمی کند و باید بیش 
از این به ریش��ه موضوع توجه داشت. به هر حال سیاست گذاری انجام 
ش��ده که به ممنوعیت معامالت در بازار آزاد و تعیین نرخ رس��می که 
اخت��الف قابل توجه��ی با یکدیگر دارند و از س��ویی اولویت بندی برای 
واردات انجام نش��د،  در مجموع فضا را به س��متی برد که به ایجاد رانت 
برای گروه هایی انجامیده اس��ت. از این رو باید در این سیاست بازنگری 
کرد، چرا که تداوم آن موجب ادامه رانت خواری خواهد ش��د و در این 
حالت انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی مانعی برای آن نخواهد 

بود. 

فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی، ناقص است

قطره چکانی شفافیت

درحالی که ۱۲ سال از ابالغ بند ج اصل ۴۴ می گذرد بسیاری از جمله 
رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی معتقد اس��ت که ترس از دست دادن 
منافع یکی از دالیل اصلی ایجاد مقاومت در برابر خصوصی سازی توسط 

مدیران دولتی است. 
به گزارش ایس��نا، تیرماه امس��ال ابالغ بند ج اصل ۴۴، ۱۲ساله شد؛ 
 بندی که در راستای  توسعه  بخش خصوصی از طریق واگذاری بنگاه های 
دولت��ی ابالغ ش��د تا اقتصاد ای��ران را از دولتی بودن خ��ارج کرده و به 
مردم واگذار کند اما با گذش��ت ۱۲ سال از این ابالغیه، اجرای این بند 

همچنان با اما و اگر هایی مواجه است. 
بر اس��اس ماده ۸5 سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باالترین 
مقام هر یک از دس��تگاه های اجرایی مطرح شده در این قانون، مسئول 
اج��رای صحیح و به موقع تکالیف مقرر ش��ده برای آنها بوده و موظفند 
گ��زارش پیش��رفت کار را هر س��ه ماه یک ب��ار به ش��ورای عالی اجرای 
سیاس��ت های کل��ی اصل چهل و چهارم ارائه کنن��د و در صورت تأخیر 
یا تعلل یا توقف در انجام وظایف مش��خص ش��ده در این قانون باالترین 
مقام دس��تگاه موظف اس��ت حداکثر ظرف یک هفت��ه فرد خاطی را به 
هی��أت تخلفات اداری معرفی کند که البته اطالع دقیقی از انتش��ار این 

گزارش های سه ماهه در دست نیست. 
از س��وی دیگ��ر در ماده  ۸۸ این قانون آم��ده: وزارت امور اقتصادی و 
دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد اجرای این قانون 
را به تفکیک مواد و تبصره ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس 

شورای اسالمی  ارائه و برای اطالع عموم منتشر کند. 
عالوه بر این قرار بود با اجرای این سیاس��ت ها نقش دولت از مالکیت 
و مدیریت مس��تقیم به سیاست گذاری، هدایت و نظارت تغییر پیدا کند 
و بخش خصوص��ی و تعاونی در اقتصاد توانمند ش��ود و دولت در بخش 
محدودی از فعالیت های اقتصادی حضور داش��ته باشد که چنین امری 
نیز در اقتصاد کشور قابل مشاهده نیست. اما بسیاری معتقدند به دالیل 

مختلف و در دولت های مختلف خصوصی س��ازی نتوانسته به درستی به 
اهداف خود دست یابد. 

کارشناس��ان معتقدند شرکت های زیادی وجود دارند که نصفه و نیمه 
خصوص��ی ش��دند، اما هنوز قوانی��ن و مقررات دولت��ی و بعضاً مدیریت 
ناکارآمد بر آنها حاکم اس��ت.  ابالغیه بند ج اصل ۴۴ ناظر بر این بوده 
که بخش خصوصی بتواند با واگذاری ش��رکت های دولتی توانمند شود و 
هدف از این موضوع به دست آوردن درآمد برای دولت نبوده، بلکه هدف 
توانمند سازی بخش خصوصی و کمک به توسعه کشور بوده است. وقتی 
آمارهای واگذاری را در ۱۰ س��ال گذش��ته نگاه می کنیم در سال هایی 
روند خصوصی س��ازی نسبت به دیگر سال ها تا حدودی بهتر بوده اما از 
آن به بعد چون دولت ها با مش��کل مواجه شدند به جای اینکه در صدد 

حل مشکل برآیند به اموری مثل رد دیون متوسل شده اند. 
کارشناس��ان معتقدند رد دیون نه تنها خصوصی س��ازی نیست، بلکه 
برای خصوصی س��ازی سم است. چون وقتی شرکتی را از روش نادرست 

واگذار می کنیم بخش خصوصی توانمند نشده است. 
البته همه دولت ها به افراد و صندوق های گوناگون بدهی دارند و این 
موضوع محل اش��کال نیس��ت، اما دولت ها نباید بابت طلبی که مثاًل به 
سازمان تأمین  اجتماعی یا صندوق بازنشستگی دارند به ازای طلب شان 
به آنها از ش��رکت های دولتی سهم بدهند، اما متأسفانه بخش زیادی از 
واگذاری ها در گذشته ناشی از رد دیون بوده است که در سال های اخیر 

جلوی این رد دیون تا حدودی گرفته شده است. 
به تازگی پوری حس��ینی- رئیس کل س��ازمان خصوصی س��ازی- در 
ارزیاب��ی عملکرد س��ازمان خصوصی س��ازی گفته که این س��ازمان در 
س��ال ۱۳۸۰ با تغییر اساسنامه و اهداف شرکت مالی گسترش مالکیت 
واحدهای تولیدی فعالیت خود را آغاز کرده اس��ت. در ۱۷ سال گذشته 
تعداد ۱99۲ بنگاه در لیست واگذاری های این سازمان قرار گرفته است 
که از این تعداد حدود ۴5۰ ش��رکت به دالیل مختلف از جمله انحالل، 

ورشکس��تگی، ادغام و... از لیس��ت واگذاری های دولت خارج ش��ده اند. 
همچنی��ن از ۱5۱۶ بنگاه باقی مانده حدود ۲۰۰ ش��رکت در طول این 
س��ال ها به صورت غیررقابتی در قالب رد دیون دولت یا سهام عدالت و 

بدون برگزاری مزایده واگذار شده اند. 
وی اضافه کرد: بر این اس��اس از ۱۳۳۰ ش��رکت باقیمانده نیز که در 
لیس��ت واگذاری ها قرار گرفتن��د، حدود 5۲ درص��د تاکنون به فروش 
رسیده اند و حدود ۴۸ درصد نیز در لیست واگذاری ها قرار دارند. بر این 
اس��اس می توان گفت تا به امروز نیمی از راه واگذاری ها پیموده شده و 

نیم دیگر آن باقی مانده است. 
رئیس کل س��ازمان خصوصی سازی افزود: در این راستا در ارزیابی که 
انجام دادیم مش��خص شد آن بخش از س��هام دولت که تاکنون واگذار 
شده بیش��تر مربوط به سهام خرد و مدیریتی شرکت ها بوده است و در 
حال حاضر ش��رکت هایی که در لیس��ت واگذاری ها هستند بیشتر آنها 
دارای س��هام کنترلی هس��تند. ضمن این که از زمان آغاز به کار دولت 
یازدهم تاکنون بیش از دو برابر، دوره دوازده س��اله قبل از شروع دولت 

یازدهم سهام کنترلی فروخته شده است. 
وی همچنین افزود: میزان سهام کنترلی به گونه ای است که می توان 
با در اختیار داش��تن آن، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل یک ش��رکت 

را تعیین کرد. 
معاون وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی در خصوص دالیل مقاومت ها در 
برابر خصوصی س��ازی گفت: ترس از دس��ت دادن منافع یکی از دالیل 
اصلی ایجاد مقاومت در برابر خصوصی سازی توسط مدیران دولتی است. 
رئیس کل س��ازمان خصوصی س��ازی تأکید کرد: به شدت از عملکرد 
دولت ه��ای یازده��م و دوازده��م در راس��تای اجرای خصوصی س��ازی 
و واگذاری س��هام دولت��ی حمایت می کنم و امیدواری��م باقی مانده راه 
واگذاری ها را نیز با همکاری و یاری همه سازمان ها و نهادها با موفقیت 

بیشتری پیش ببریم. 

12 سال از ابالغ بند ج اصل 44 گذشت

کارنامه 12 ساله خصوصی سازی

یادداشت

دریچه

دالر هم مثل کبریت یک کاالست

یکی از عجیب ترین دیدگاه ها در ایران، که گروهی حتی در س��طح 
وزی��ر، وکیل، جامعه ش��ناس و روش��نفکر به آن معتقد ب��وده و آن را 
به س��ادگی رواج می دهند این اس��ت که دالر به مثاب��ه یک ارز معتبر 
جهان��ی را کاال نمی دانند. این ش��بهه از آنجایی به وجود آمد که نهاد 
دولت و حکومت در ایران، درآمد حاصل از صادرات نفت را تحت تملک 

انحصاری خویش درآورده است. 
از آنجایی که صادرات فرآورده های پتروشیمی در ایران بسیار نزدیک 
به نفت خام بوده و فوالد صادراتی نیز تقریباً همان فروش گاز به حساب 
می آی��د و با لحاظ کردن اینکه درآمد حاص��ل از صادرات نفت خام و 
فرآورده های پتروش��یمی و فوالد تقریباً بیش از 95 درصد ارزش کل 
ص��ادرات ایران را به خود اختصاص می دهن��د و عرضه این منابع نیز 
دولتی است، بنابراین برخی به اینکه دالر یک کاال باشد اعتقادی ندارند. 
از آنجایی که این نگاه به ارز و دالر را منطقی دانس��ته اند، بنابراین با 
عنایت به سیاس��ت میخکوب ارزی که دولت اعمال می کند، می توان 

گفت دالر هرگز به معنای واقعی بازار آزاد نداشته است. 
اما اکنون و در دهه های اخیر به دلیل برخی پیامدهای خصوصی سازی 
و شرایط اقتصادی، تقاضاهای شهروندان روندی فزاینده داشته است، 
بازار ارز معموالً دو بخش، یکی با نرخ سرکوب شده و دیگری با نرخ آزاد 
داشته اس��ت. درحالی که جامعه ایرانی، دولت و سایر نهادهای قدرت، 
بنگاه ها و شهروندان با این دو بازار خو گرفته و آن را پذیرفته بودند، از 
زمس��تان پارسال نرخ تبدیل دالر به ریال ناگهان روند افزایشی داشته 
و به نقطه اوج رسید. در این وضعیت که عرضه ارزهای معتبر به دلیل 
احتمال کاه��ش درآمدهای ارزی در وضعیت دش��وار قرار گرفت و از 
س��وی دیگر تقاضای ارز افزایش عجیبی را تجربه کرد دولت با شرایط 
خاص مواجه شد. در این موقعیت ویژه اما دولت با تصمیمی که به نظر 
اقتصاددانان و کارشناسان یک تصمیم عجوالنه بود، به جای اینکه بازار 
ارز را به گونه ای مدیریت کند که تقاضا و عرضه در ش��رایط طبیعی به 
هم نزدیک شوند، سیاست سرکوب ارزی را اتخاذ و بازار ارز را با التهاب 
مواج��ه کرد.   ای��ن روش اجرایی و تعیین قیمت دس��توری از همان 
روزهای نخس��ت از سوی فعاالن اقتصادی با انتقاد مواجه شد و اکنون 

پیامدهایی چون رانت و فساد را در این بازار گسترده تر کرده است. 
هرچند حاال شاید دیر شده باشد اما برای اجتناب از گسترش بیشتر 
رانت جویی و فساد، کارشناسان به این نتیجه رسیده اند که باید دولت را 

متقاعد کنند تا بازار یا همان بورس ارز را راه اندازی کند. 
به اعتق��اد طرفداران بورس ارز، در صورت وج��ود این نهاد که باید 
همانند بورس کاال، آزادی دادوس��تد در آن حرف اول را بزند، مس��یر 
برای تعیین قیمت از طریق مکانیس��م عرضه و تقاضا هموار و شرایط 
برای شفاف س��ازی فراهم می ش��ود.  در این صورت و با تعادل قیمت 
در نقط��ه طبیعی، نیاز ب��ه ارز برای اس��تفاده های غیرضروری روندی 
کاهن��ده را تجربه خواهد کرد. در این صورت و با آزاد گذاش��تن بازار 
ب��ر روی ارز با منش��أ خارجی و به ویژه ارز مربوط ب��ه ایرانیان خارج از 
کش��ور، بدون تردید ش��اهد کاهش تنش و جهش غیرعادی در بازار 
خواهیم بود. اگر چش��م انداز بورس ارز این باش��د که هرکس می تواند 
ه��ر زمان ارز موردنیاز را از بورس تهیه کند و با این تصور که کس��ی 
دنبال خریداران و فروشندگان ارز نمی گردد تا آنها را افشا کند، تقاضا از 
تعادل و توازن برخوردار خواهد شد و ترس و بیم جایش را به اطمینان 
می دهد.  از مزیت های دیگر وجود بورس ارز این است که دولت نیز از 
زیر فشار خارج و در شرایط اضطرار قرار نمی گیرد که ناچار باشد دالر 
در تمل��ک خود را به بهانه تنظیم بازار به حراج بگذارد. دولت می تواند 
در این وضعیت با توجه به شرایط بازار اقدام به عرضه ارز کرده و نقش 

متعادل کننده بازار بااهمیت ارز را ایفا کند. 
بورس ارز از س��وی دیگر به این توهم که ارز یک کاال نیس��ت پایان 
می دهد و خریدوف��روش آن مانند خریدوفروش کبریت عادی خواهد 
ش��د.  واقعیت این است که اجتناب از تأس��یس بورس ارز راه را برای 
انهدام ذخایر ارزی کش��ور مهی��ا می کند و از آن بدت��ر اینکه روحیه 
کار س��الم را نیز نابود و همه راه ها را به س��وی استفاده از رانت و فساد 
هدای��ت خواهد کرد.  البته بازار ارز و بورس ارز به معنای این نیس��ت 
که نظارت های قانونی را ناگهان دور بریزیم. نهایتاً اگر قرار باش��د بازار 
ثانویه برای ارز با مکانیسم قیمت گذاری از سوی دولت راه اندازی شود، 
اساساً معنا و مفهوم خود را ازدست داده و کارکرد مؤثری نخواهد داشت. 

آرمان: تک نرخی کردن ارز امکان ندارد
شفافیت گم شده اقتصاد ایران

انتشار فهرست واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی را باید پیروزی 
رس��انه ها دانست و طبیعتا کس��انی که با این اقدام مخالفند ریگی 
ب��ه کفش دارند.  بهمن آرمان، کارش��ناس اقتص��ادی در گفت وگو 
با خبرآنالین و با اعالم این مطلب گفت: ش��فافیت گم شده اقتصاد 
ایران است و باید دولت ها سال ها قبل حساسیت موضوع را شناسایی 
می کردند. باید بپذیریم که ایجاد ش��فافیت در ش��رایط فعلی بسیار 
دشوار اس��ت و دولت کاری بسیار سنگین را در این حوزه بر دوش 
دارد.   وی راه ان��دازی ب��ازار ثانوی��ه ارز را اقدامی ضروری دانس��ت 
و گفت: در ش��رایط کنونی تک نرخی کردن ارز و رفتار اس��تاندارد 
در این حوزه امکان پذیر نیس��ت، چراکه کش��ور ب��ا تحریم و جنگ 
اقتص��ادی روبه رو اس��ت، از این رو ض��رورت دارد دول��ت با ایجاد 
ش��رایطی اطمینان مردم را نس��بت به این موض��وع جلب کند که 
حقوق مردم در شرایط دشوار کنونی مورد حراست قرار می گیرد. 

به گفته او، پیشتر نیز اقتصاددانان هشدارهای الزم را در خصوص 
ب��روز بحران هایی از این دس��ت داده بودند، اما به ه��ر روی امروز 
اقتصاد با ش��رایطی روبه رو است که کنترل ها و سیاستگذاری هایی 
از این دس��ت را می طلبد.   وی تأکید کرد: تداوم این روند س��بب 
می ش��ود به رغ��م وجود تحریم، ریس��ک س��رمایه گذاری و فعالیت 
اقتصادی برای س��رمایه گذاران داخلی کاه��ش یافته و رغبت برای 
حضور در عرصه اقتصاد افزایش یابد، چراکه شفافیت اقتصادی مانع 
از ثروت اندوزی گروهی می ش��ود که در سایه تشدید تحریم ها قصد 

دارند منافع اقتصادی خود را تأمین کنند. 

حسین سالح ورزی
 نایب رئیس اتاق ایران

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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کنکاش در فهرس��ت دوم منتشرش��ده از س��وی بانک مرکزی درباره 
واردکنندگان خودرو با ارز رس��می نش��ان می دهد که در چند ماه اخیر 
ح��دود ۱۲۱میلیون ی��ورو ارز دولتی در اختیار ۲۱ ش��رکت واردکننده 
خودرو قرار گرفته است، اما با توجه به میزان تفاوت نرخ ارز دولتی )یورو 
حدودا 5۰۰۰تومانی( و نرخ آزاد )حدود ۱۰ هزار تومان(، می توان گفت 
که در این مدت چیزی نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه در قالب ارز 

دولتی به واردکنندگان خودرو پرداخت شده است.
ب��ه گزارش ایلنا، س��رانجام پ��س از چند روز اخبار متفاوت، لیس��ت 
دریافت کنندگان ارز دولتی بابت واردات خودرو از س��وی بانک مرکزی 
 منتش��ر شد. در این لیس��ت به ۲۱ ش��رکت واردکننده خودرو بیش از

۱۲۰ میلیون یورو ارز با قیمت رسمی پرداخت شده است.
ج��دای از اص��ل موضوع ک��ه آیا در ش��رایط فعلی اقتصادی کش��ور، 
اختص��اص ارز به واردکنندگان خودرو ضرورت اس��ت ی��ا خیر و آثار و 
تبعات منفی این اقدام، بررس��ی جدول منتش��ر شده حکایت از انحصار 
و انحصارگرای��ی دارد ک��ه این فعالیت رانت��ی و پردرآمد را برای عده ای 

فراهم ساخته است.
اوال لیس��ت منتشرشده عمدتا ش��امل نمایندگی های خودروسازهای 
خارجی نظیر هیوندای، نیس��ان، تویوتا و پژو و رنو در کش��ور هس��تند 
که فعالیت ش��ان صرفا در جهت فروش و بعضا خدمات پس از فروش و 

گسترش بازاریابی این نوع خودروها در کشور بوده است.
به ج��ز کرمان موتور، بهمن موتور و یکی دو ش��رکت دیگر، هیچ یک از 
ش��رکت های منتشرش��ده در این لیست، س��ابقه حتی جزئی در جهت 
تولید و یا مونتاژ این صنعت ندارند و صرفا در جهت فروش و گس��ترش 
ب��ازار خودروهای خارجی فعالیت کرده اند ک��ه در جای خود نکته قابل 
تامل اس��ت که سیاستگذاران صنعت خودرو مبلغ ۱۲۰ میلیون یورو ارز 
با قیمت رس��می را در ش��رایط اقتصادی سخت کش��ور صرفا در جهت 
واردات خودروها بدون هیچ اس��تراتژی مشخصی در جهت تقویت تولید 

و یا حتی مونتاژ این صنعت راهبردی هدر داده اند.
ثانیا تعدادی از اس��امی تکراری اس��ت و این سوال را به وجود می آورد 
که چرا به ش��رکت آرین موتور پوی��ا و یا جهان نوین آریا در چند نوبت 

ارز پرداخت شده است؟
ثالثا تعدادی از ش��رکت های منتشرش��ده در این لیست در گذشته با 
انج��ام پیش فروش به مردم در زمان ارزان ب��ودن ارز، تعهداتی را ایجاد 
کرده اند که هنوز پابرجاس��ت و انتظ��ار می رفت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت هنگام تخصیص ارز به این ش��رکت ها به س��وابق آنان به ویژه در 

یک سال گذشته توجه می کرد؟
 ب��ازار فروش و عرضه خودروهای وارداتی بس��یار آش��فته و با افزایش

س��ه برابری قیمت ها مواجه است، بنابراین این سوال به وجود می آید که 
در اجرای طرح فوق الذکر و پرداخت ارز با قیمت رسمی به واردکنندگان 

چه خودرویی با قیمت مناسب به مصرف کنندگان عرضه شده است.
رابع��ا با توجه به اخبار عجیب و غریب تخلفات واردات ۶ هزار خودرو 
و همچنین حواش��ی پیرامون آن که سواالت و ابهامات فراوانی را ایجاد 
کرده و باعث گسترش جو بدبینی بین آحاد مردم شده است، اختصاص 
ای��ن میزان ارز دولتی به موضوعی که در چند ماه گذش��ته پر از اخبار 
ناخوش��ایند تخلفات و اختالس و اقدامات غیرقانونی و هک سایت ثبت 
س��فارش و . . . است موجی از ناخشنودی و ناامیدی را به همراه خواهد 

داشت.
ب��ه هر حال امیدواریم وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، دس��تور 
رئی��س محترم جمه��ور مبنی بر رس��یدگی به این تخلف��ات و تحویل 
متخلف��ان به مراج��ع قضایی و ارائه گزارش آن را به نحو احس��ن انجام 
دهن��د اکنون کارگروه ویژه رس��یدگی به این موضوع در وزارت صنعت، 

معدن و تجارت تشکیل شده و همه منتظر گزارش آن هستند.
سوال از وزارت بهداشت

در این میان، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد اس��ت انتش��ار 
لیس��ت ش��رکت های واردکننده خودرو که ارز دولتی دریافت کرده اند، 

گام خوبی برای شفاف سازی است.
مه��دی دادفر در گفت و گو با »انتخاب« درباره عدم وجود نام برخی 
شرکت های مشهور واردکننده خودرو در لیست منتشرشده توسط بانک 
مرکزی گفت: ش��اید این ش��رکت ها ارز دولتی نگرفته اند. ما به ش��دت 
پیگیر بودیم که این لیست منتشر شود تا ببینیم کدام یک از همکاران 
ارز دولتی گرفته  اند چگونه در حال هزینه کردن آن هس��تند. همکارانی 
را هم که نگرفته اند بشناسیم تا بتوانیم درباره عملکرد این دوستان، هم 
تحلیل ارائه دهیم و هم نقد بکنیم و فضا را به س��مت ش��فافیت س��وق 
بدهیم. اگر اس��م برخی از این شرکت ها نیست، احتمال قریب به یقین 

ارز نگرفته اند و به آنها تخصیص داده نشده است.
او درب��اره کامل یا ناقص بودن لیس��ت نیز گفت: فکر می کنم لیس��ت 
کامل اس��ت و چیز دیگری باقی نمانده اس��ت. اکثر افرادی را که ما فکر 
می کردیم گرفته اند و خودشان نیز اظهار می کردند که ارز گرفته اند، در 

لیست دیده می شوند.
دادفر درباره وجود نام وزارت بهداش��ت در لیس��ت نیز اظهار داشت: 
براس��اس لیس��ت، وزارت بهداش��ت خودرو ۱5۰۰ تا ۲۰۰۰ سی س��ی 
وارد کرده. این در حالی اس��ت که کد آمبوالنس مش��خص است و این 
کد مختص آمبوالنس نیس��ت. اگر در لیس��ت نگاه کنی��د، آنها که کد 
آمبوالنس خورده اند، مشخص هستند. من نمی دانم وزارت بهداشت چه 
وسیله ای را آورده که در این لیست دیده می شود، ارز زیادی هم گرفته 
اس��ت. اکنون خودمان هم تالش می کنیم ببینیم می توانیم بفهمیم که 

چه خودرویی آورده اند.
او درب��اره واردات برخی اقالم مانند قهوه جوش یا چای س��از توس��ط 

ش��رکت های واردکننده خودرو گفت: اوال ما انتشار این لیست را به فال 
نیک می گیریم. چون اعتقاد داریم ش��فافیت، جلوگیری از انحراف است. 
ش��فافیت مقابله با بخش خصوصی نیست، ش��فافیت یعنی خودنظارتی 
مردم بر م��ردم یا نظارت انجمن ها، اصناف  و تش��کل های تخصصی بر 
اعضای خود. این خیلی خوب اس��ت. حال اینکه شرکت ماموت خودرو 
محصوالت دیگری وارد کرده، تا متوجه این قضیه شدیم، صدا کردیم و 
آمدند و صحبت کردیم. اوال این عدد ۲۳۰۰ یورو اس��ت که عدد خیلی 
باالیی نیس��ت. دوم اینکه این تجهیزاتی که مام��وت خودرو وارد کرده 
اکسسوری متصل به برخی از مدل های خودروهای فولکس واگن است. 
در خودروهای فولکس واگن جدید، انتهایش دستگیره ای را برای اتصال 
یک کاروان ایجاد کرده اند؛ یعنی خودروی کش��نده کاروان. اینکه بروند 

به قصد، چنین چیزی را وارد کنند، نبوده.
دادف��ر با بیان اینکه یک کار اش��تباه یا بد، هم��ه را بدنام می کند به 
خصوص اینکه اطالع رس��انی صحیح هم انجام نشود، ادامه داد: االن که 
اطالعات به صورت ش��فاف ارائه می شود، تحلیل هم سریعا روی آن قرار 
می گیرد و کسانی هم که عملیات انجام می دهند مورد سوال رسانه ها به 
عنوان رکن دموکراسی قرار بگیرند، این شفافیت ایجاد می شود. در این 
شرایط دو حالت داریم. یا الزام و تعهدی است میان خریدار و فروشنده 
خودرو و باید این اقالم وارد می شد یا اینکه اگر کار اشتباهی کرده باشد، 

یقین داشته باشید مرتبه بعد از این کارها نمی کند.
او درباره اینکه آیا با این لیس��ت متخلفان شناسایی می شوند؟ گفت: 
بله حتما. البته بحث متخلفان نیس��ت. بحث این است که سازمان هایی 
که از ارز دولتی یعنی س��رمایه مردم اس��تفاده کرده اند باید براساس آن 
چی��زی که از خزانه مردم، وجه گرفته ان��د، کاالی خود را قیمت گذاری 

کنند و به همان قیمت کاالی خود را به مصرف کننده بدهند.
دادف��ر درباره عل��ت عدم برخورد با متخلفان در گذش��ته با وجود 
دسترس��ی وزارت صنعت و نهادهای مسئول به این لیست، گفت: ما 
در پیگیری های خودمان در پی این نیس��تیم که بگوییم چه کس��ی 
باید چه کار می کرد. ما و رس��انه در کنار هم باید در پی این باش��یم 
که انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات وجود داشته باشد. این، برای 
ما در یک جنگل تاریک ظلمانی فساد، راه باز می کند. در این صورت 
اس��ت که می توانی��م مطالبه خود را به دس��تگاه اجرایی بگوییم که 
چ��را آمدی و ای��ن را به فالنی دادی. یعنی هزینه انجام تخلف را باال 
ببریم که در این ش��رایط، خیلی از افراد جرات انجام تخلف نداش��ته 
باشند. حال چه کس��ی این کار را می کند اهمیتی ندارد، وزارتخانه، 
رس��انه ها یا انجمن ها و تش��کل ها هر کدام این کار را بکنند، ممنون 

خواهیم بود.
دادف��ر درباره عدم تمایل اولیه وزارتخانه و ش��خص وزیر صنعت برای 

انتشار این لیست گفت: نمی دانم. این را باید از خودشان بپرسید.

دلیل اختصاص ارز به واردکنندگان خودرو چیست؟

فهرست پرماجرا

 رئیس س��ازمان بازرس��ی اعالم کرد: این س��ازمان ب��ه بازارهای 
خودرو، مس��کن، ارز و س��که ورود کرده و به زودی گزارشی در این 

باره ارائه می کند.
قاضی سراج در گفت و گو با ایلنا، با اشاره به فضای ملتهب چهار 
بازار خودرو، مس��کن، ارز و س��که گفت: همانطور که ریاس��ت قوه 
قضاییه تاکید کردند، س��ازمان بازرسی به این حوزه ها ورود کرده و 
گزارش خود را به زودی برای مراجع ذی صالح ارس��ال خواهیم کرد 
تا با دس��تور قاطع ریاس��ت قوه قضاییه با متخلفان و سودجویان و 

فرصت طلبان در این حوزه ها بدون اغماض برخورد شود.
ب��ه گفته او، چ��ه ضرورتی دارد ک��ه میلیاردها ی��ورو ارز دولتی 
برای س��فرهای تفریحی اختصاص یاب��د؟ این رویه برخالف اقتصاد 

مقاومتی و تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر پرهیز از سفرهای 
خارجی غیرضرور اس��ت و این مقدار ارز دولتی اگر به بخش تولید 
اختص��اص یابد به رونق و ش��کوفایی تولید داخل��ی کمک موثری 

خواهد کرد.
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به بازدید اخیر خود از ایران خودرو 
اظهار داش��ت: با هماهنگی هایی که با خودروسازان صورت گرفت، 
آرام��ش خوبی بر روند ثبت نام ها حاکم ش��ده و التهاب بازار خودرو 

فروکش کرده است.
وی افزود: متاس��فانه ه��ر چیزی که اعالم می ش��ود قیمتش رو 
به افزایش اس��ت، برخی مردم برای خری��د آن کاال اقدام می کنند 
که م��ا از مردم نیز درخواس��ت می کنیم که ب��ا بی اعتنایی و عدم 

خرید کاالهایی که به صورت یک  شبه و غیرمنطقی گران می شوند، 
فرصت س��ودجویی به دالالن و فرصت طلبان را ندهند. همچنین با 
توجه به شرایط تحریم کش��ور واقعا اقالمی که نیاز نداریم، نخریم 
و ی��ا حتی المقدور وقتی کاالیی در داخل با کیفیت مناس��ب تولید 

می شود از خرید مشابه خارجی آن پرهیز کنیم.
س��راج با اش��اره به برگزاری جلسات س��تاد هماهنگی اقتصادی 
توسط س��ران سه قوه گفت: تمام مسئوالن کش��ور آماده مقابله با 
تحریم ه��ا هس��تند و تصمیمات و تدابی��ر الزم را در نظر گرفته اند. 
وی اقتص��اد مقاومتی را به عنوان راهکار نهایی غلبه بر مش��کالت 
اقتصادی دانست و گفت: در شرایطی که کشور در تحریم قرار دارد، 
ارز دولتی باید به کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم تخصیص یابد. 

چه ضرورتی دارد میلیاردها یورو ارز دولتی برای سفرهای تفریحی اختصاص یابد؟

ورود سازمان بازرسی به 4 بازار خودرو، مسکن، ارز و سکه

یادداشت

خانه تکانی جدی در مدیران دولتی

ارزش فناوری و تأثیر حیاتی آن در ایجاد اقتدار و ثروت برای کش��ور در اقتصاد 
دولتی و نفتی ما کماکان مهجور مانده و فاقد اهمیت برای بس��یاری از مدیران و 
کارشناس��ان دولتی است. برای اثبات این موضوع به چند خاطره تأسف برانگیز در 
دیدگاه مدیران مان اشاره می کنم. در دوران مدیریت مهندس نعمت زاده در شرکت 
ملی پتروشیمی ایران در دولت اصالحات، ایشان از مدیر ارشد »زیمنس« در بخش 
نفت، گاز و پتروشیمی دعوت کرده بود که از برخی از صنایع کشور ما بازدید کند 
و به علت آش��نایی  مهندس نعمت زاده از توانایی فناورانه جهاد دانش��گاهی علم و 
صنعت که من توفیق مسئولیت آن را داشتم، توصیه کرده بودند که مدیر زیمنس 
از واح��د ما نیز بازدید به عمل آورد. در روزی که این بازدید انجام ش��د، هنوز ۲۰ 
دقیقه از توضیحات من نگذشته بود که این مدیر رو به میزبان همراه خود کرده و 
با بردن نام دو شرکت بزرگ ایرانی گفت »من از این شرکت ها که ماشین آالت زیاد 
دارند و فقط مونتاژکار هستند زیاد دیده ام. من را اول باید به اینجا می آوردی که در 
زمینه تولید فناوری پیشرفته ایرانی فعالیت می کنند؛ اینها برای کشور شما ارزش 

می آفرینند و نه شرکت های مونتاژکار.«
مقارن با همین موضوع، در پیگیری چرایی عدم استفاده درست از فناوری های 
تولیدشده جهاددانشگاهی در صنعت نفت ایران، یکی از مدیران این صنعت به ما 
گفت »برای موفقیت در این صنعت باید یک همکار خارجی داشته باشید و با اسم 
آنها تولید کنید.« ما سراغ یکی از بهترین شرکت های اروپایی رفتیم که بازار ایران 
در قبل از انقالب در دست آن شرکت بود. در بازدید از این شرکت متوجه شدیم 
این ش��رکت از یک تکنولوژی قدیمی ایتالیایی استفاده می کند و وقتی از فناوری  
جدید ما با اعزام مدیر فنی اش  به تهران مطلع ش��د، متقاضی خرید فناوری از ما 
ش��د. یادم نمی رود با چه ذوقی نامه آن ش��رکت اروپایی را نزد مدیر مربوطه نفت 
بردم که قضیه عکس شده و آنها متقاضی خرید فناوری از ما هستند و آن مدیر با 
سردی گفت »باید یک اسم خارجی کنار اسم جهاد بگذاری تا بتوانی محصولت را 
به صنعت نفت بفروشی!« باز هم در همان دوران و به درخواست مدیران فهیم وقت 
توانیر ما در جهاددانشگاهی موفق به کسب فناوری پیچیده ترین تکنولوژی در حوزه 
انتقال برق DC ش��دیم که انحصارا در اختیار بزرگ ترین ش��رکت برقی اروپایی- 
چندملیتی بود و براساس این فناوری قادر به کسب فناوری پیشرفته دیگری شدیم 
که هم در صنعت نفت و هم در صنایع دیگر کاربرد گسترده ای داشت. مدیر مرتبط 
صنعت نفت برای استفاده از این فناوری اصرار کرد که »باید با یکی از دو شرکت 
بزرگ اروپایی این تجهیزات را مش��ترک تولید کنید.« وقتی هر دو ش��رکت را به 
جهاددانشگاهی دعوت کردیم و فناوری کسب شده را بازدید کردند، بسیار جالب بود 
که مدیران هر دو تیم بازدیدکننده گفتند »با شما کار نمی کنیم چون تکنولوژی 
همین است که شما به دست آورده اید و ما این شانس را به شما نمی دهیم که با اسم 
ما وارد صنعت ایران شوید و بعد ما را کنار بگذارید، چون صاحب دانش هستید.« 
۱۲ سال طول کشید تا صنعت نفت را با حمایت یک مدیر دارای تفکر جهادی قانع 
کردیم که این تجهیز را بسازیم و اکنون با موفقیت آن را ساخته و نصب کرده ایم 
و در حال بهره برداری است. حال اگر از این فناوری استفاده گسترده نشود، بحث 
دیگری است. در روش دیگری از کسب فناوری از سال ۱۳۸5 این بحث را مطرح 
کردیم که بازار کش��ور به صورت رایگان در اختیار خارجی  گذاشته نشود، بلکه با 
تجمیع و مدیریت خریدهای خارجی در ازای واگذاری بازار به شرکت های خارجی، 
امتیاز »انتقال فناوری و ساخت داخل« گرفته شود. با قبول این پیشنهاد به وسیله 
مدیریت شرکت مادر تخصصی حمل ونقل ریلی و اعالن آن به شرکت های معتبر 
خارجی، یکی از معتبرترین شرکت های حمل ونقل ریلی دنیا در همان شرایط قبول 
کرد که با ساخت 5۰۰ واگن مترو حدود ۸۳درصد ساخت داخل انجام شود که به 

علت مشکالت مالی و شدت یافتن تحریم ها قراردادها اجرایی نشدند.
خوش��بختانه در دوران اخیر نیز برای قرارداد ساخت ۲۰۰۰ دستگاه واگن مترو 
تصمیم به »گرفتن امتیاز انتقال فناوری« شده است، اما نکته نگران کننده این است 
که کارفرمای پروژه، تخصصی در زمینه فناوری ندارد و مدیران آن نیز در ارزیابی 
ش��رکت ها و سازمان های داخلی که باید این فناوری را جذب و بومی سازی کنند، 
فقط به بزرگی سالن و ماشین آالت آهنگری و مونتاژ آنها نگاه می کنند و نه توان 
مهندس��ی آنها در فهم و جذب فناوری. شرکت های خارجی هم که می خواهند از 

زیر بار انتقال فناوری شانه خالی کنند، اتفاقا عالقه به کار با این شرکت ها دارند.
عالوه بر سیاسی کاری مسئوالن که کشور به شدت از آن آسیب دیده است، از 
مدیران دولتی که فهم درس��تی از اهمیت فناوری و روش های درست صاحب آن 
شدن را ندارند و خودباور نیستند، ضربه های زیادتری خورده ایم. قصه پرغصه عدم 
استفاده از فناوری های تولیدشده داخل و خریدهای خارجی آن بحث دیگری است. 
بای��د یک خانه تکانی جدی در مدیران دولتی در حوزه های اقتصاد و صنعت انجام 
ش��ود. اگر در دوران سازندگی کشور صاحب فناوری، کاربرد و صادرات آن نشویم، 
پس کی بش��ویم. آیا می ش��ود یک محصول فناورانه را بدون استفاده در سرزمین 

مادری به خارج صادر کرد؟
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رئیس پلیس تهران خبر داد
 دستگیری سلطان سکه
با 2 تن سکه بهار آزادی

رئی��س پلیس تهران می گوید فردی که به عنوان س��لطان س��که 
معروف اس��ت دو ش��ب پیش با دو تن س��که بهار آزادی دس��تگیر 

شده است.
ب��ه گ��زارش تس��نیم، فرمانده انتظام��ی تهران ب��زرگ در جمع 
خبرنگاران گفت: فردی که معروف به س��لطان سکه بود و سال 9۶ 

حدود دو تن سکه را از سطح بازار جمع کرده بود، دستگیر شد.
س��ردار حس��ین رحیمی ادامه داد: این فرد  5۸ ساله که دو شب 
پیش در عملیات پلیس دس��تگیر ش��د، به اف��راد و نوچه های خود 
دس��تور داده بود در بازار تهران به راه افتاده و بدون توجه به قیمت 
روز س��که، تمام س��که های موج��ود را بخرند ت��ا در روزهای آینده 

خودش تعیین کننده نرخ سکه باشد.
فرمان��ده انتظامی ته��ران بزرگ گفت: این ف��رد پیش  از این هم 
به عنوان دالل س��که دستگیر ش��ده بود. او با پسرش در این زمینه 
همکاری می کرده اس��ت که در حال حاضر پس��رش با قید ضمانت 
آزاد است. شخصی که سرکرده معامالت فردایی در بازار تهران بوده، 

به عنوان نوچه این فرد فعالیت می کرده است.
همچنی��ن رئی��س اتحادیه کش��وری طال و جواه��ر درخصوص 
دستگیری سلطان سکه گفت: تنها کسی که در این قضیه می تواند 
نظارت داش��ته باش��د و بحث نقل و انتقاالت پول را بررس��ی کند 

سازمان بازرسی کل کشور و یا وزارت اطالعات است.
محم��د کش��تی آرای، رئیس اتحادیه کش��وری ط��ال و جواهر در 
گفت وگو با ایلنا، در مورد قیمت س��که و طال در بازار گفت: قیمت 
جهان��ی طال) اونس( کاهش یافته و همی��ن امر باعث کاهش بهای 
س��که در بازار شده اس��ت و بعید به نظر می رسد تا چند روز آینده 
بهای سکه مجددا صعودی شود. وی افزود: روز سه شنبه بهای سکه 
به ۲ میلیون و 9۷۰ هزار تومان رسید و هم اکنون نیز  همین قیمت 
اس��ت و بهای سکه تغییری نداشته اس��ت. رئیس اتحادیه کشوری 
طال و جواهر در مورد دس��تگیری س��لطان سکه با دو تن سکه بهار 
آزادی گفت: در کشورمان تجارت سکه و طال آزاد است و هر فردی 
می تواند سکه خریداری کند و این فرد هم این مقدار سکه را یک جا 

خریداری نکرده است و به مرور زمان خرید صورت گرفته است.
وی گف��ت: تنها کس��ی که در این قضیه می تواند نظارت داش��ته 
باش��د و بحث نقل و انتقاالت پول را بررس��ی کند سازمان بازرسی 
کل کش��ور و یا وزارت اطالعات است. کشتی آرای افزود: این حباب 
ایجادش��ده از طریق ع��دم عرضه و تقاضا در ب��ازار صورت گرفته و 

خرید سکه از سوی این فرد دو سال طول کشیده است.
وی ادامه داد: اگر فردی یکباره ۳9 هزار س��که ثبت نامی را تهیه 
کند بالفاصله همه می فهمند، اما اگر کسی این ۳9 هزار سکه را در 
روزهای مختلف ۱۰۰ تا ۱۰۰ تا ثبت نام کرده بود آیا باز هم کس��ی 

می فهمید؟ اینها همه به عدم نظارت دقیق برمی گردد.
رئی��س اتحادیه کش��وری طال و جواهر با بی��ان اینکه متولی این 
مس��ئله اتحادیه طال و جواهر نیس��ت، تصریح کرد: جابه جایی رقم 
باالی ۱5 میلیون تومان باید با کد رهگیری همراه باشد تا پولشویی 
محس��وب نش��ود. وی گفت: اگر کسی قصد بر هم زدن بازار را دارد 
باید شناس��ایی ش��ود زی��را هرگونه اخالل در نظ��م اقتصادی قطعا 

اشتباه بوده و باید به آن رسیدگی شود.
گفتنی اس��ت وزن هر س��که بهار آزادی ۸.۱۳۳ گرم اس��ت و بر 
این اساس برآورد می شود تعداد سکه های فرد بازداشت شده معادل 
حدود ۲۴۶ هزار سکه تمام بهار آزادی باشد که قیمت روز آن حدود 

۸۳۰میلیارد تومان است.

راشاتودی گزارش داد
 جمع آوری دالرهای مردم توسط بانک ها

در چین
راش��اتودی اعالم کرد بانک های دولتی چین دالرهای مردم 
را جمع آوری می کنند تا ارزش یوآن در برابر دالر تقویت شود.
به گزارش فارس به نقل از راش��اتودی، معاون و مدیر بخش 
قانون گ��ذاری ارزهای خارجی بانک مرک��زی چین اعالم کرد: 
چین مطمئن اس��ت که می تواند یوآن را تثبیت کرده و ارزش 
آن را در س��طحی منطق��ی نگه دارد. گزارش��ات حاکی از آن 
اس��ت که بانک ه��ای دولتی چین از طرف بان��ک مرکزی این 
کش��ور در حال خری��د دالر از مردم و مبادل��ه آنها با یوآن در 
بازارهای جهانی هس��تند، به طور کلی وقتی بانک های مرکزی 
بخواهن��د ارزش پ��ول ملی را تقویت کنند اق��دام به خرید آن 
ب��ا دالر می کنن��د. بانک ه��ای مرکزی از طری��ق حفظ قدرت 
خرید ارزهای داخلی ش��هروندان، کشورهای خود را از افزایش 
قیم��ت مصرف کننده کاالها و ریس��ک تورم��ی دور می کنند. 
دولت ه��ا همچنی��ن می توانن��د از طریق ف��روش ارز خود در 
بازاره��ای ارز جهان��ی آن را تضعیف کنند که این مس��ئله در 
کنار آسیب رس��اندن به مصرف کننده داخلی به تقویت اقتصاد 
کش��ورهای صادرات محور نظیر چین منجر می شود. این اقدام 
به کاه��ش هزینه ص��ادرات کاال و قیم��ت صادراتی کاالهای 
تولی��د داخل و افزایش رقابت پذیری آنها در بازار جهانی منجر 

می شود.
در معامالت اولیه روز گذش��ته ارزش ی��وآن در برابر دالر به 
کمترین میزان در حدود یک س��ال گذشته رسید. این کاهش 
ارزش به دلیل نزدیک ش��دن به تاریخ ۶جوالی است که آمریکا 
اعالم کرده اس��ت قصد دارد برای واردات ۳۴ میلیارد دالر کاال 
از چی��ن تعرفه اعم��ال کند. چین هم تاکید کرده اس��ت این 
اق��دام آمری��کا را از طری��ق اعمال تعرفه گمرک��ی بر کاالهای 
آمریکای��ی تالفی خواهد کرد. چی��ن در حال کاهش تدریجی 
ذخایر دالر خود و ترویج استفاده از یوآن است. چین همچنین 
اخی��را مبادله آتی نفت را به یوآن ک��ه اقدامی برای به چالش 
کشیدن س��لطه دالر بر بازار نفت محسوب می شود آغاز کرده 
است. روس��یه و چین همچنین در حال برنامه ریزی برای آغاز 
مبادالت تجاری به روبل و یوآن هستند تا دالر و دیگر ارزهای 

بین المللی را از مبادالت تجاری خود حذف کنند. 

خبرنــامه

فرصـت امـروز: در حالی که وزیر اقتصاد از تش��کیل بازار ثانویه ارز 
ت��ا پای��ان هفته خبر داده ب��ود، دیروز رئیس کل بان��ک مرکزی از آغاز 
به کار فعالیت این بازار در راس��تای س��اماندهی بازار ارز س��خن گفت. 
این در حالی اس��ت ک��ه در هیاهوی تش��کیل بازار ثانوی��ه ارزی، بازار 
گمانه زنی ها نیز داغ شده و برخی خبرهای غیررسمی با این مضمون که 
»صرافی ه��ای دارای مجوز بانک مرکزی، از روز ش��نبه می توانند با نرخ 
ثبت ش��ده در بورس، اقدام به معامله ارز کنند« در شبکه های اجتماعی 
دست به دس��ت می شود البته بدون اینکه منابع رسمی و بانک مرکزی 

آن را تایید کرده باشد.
در همی��ن زمینه، رئی��س کل بانک مرکزی به رس��انه ها اعالم کرد 
ک��ه درباره خری��د و فروش اس��کناس در صرافی ه��ا در مرحله بعدی 
تصمیم گیری می ش��ود. ولی اهلل س��یف روز گذش��ته در حاشیه جلسه 
هیات دولت در جمع خبرنگاران، گفت: در راس��تای پیگیری اقداماتی 
که در رابطه با س��اماندهی بازار ارز انجام شد؛ خوشبختانه امروز اولین 
روزی اس��ت که بازار ثانویه ارز کار خود را از محل ۲۰درصد صادرات 
کاالهای غیرنفتی ش��روع کرده است. تقسیم  بندی شده کاالهای خاص 
پتروشیمی فوالد و امثال آن جزو صادرات غیرنفتی به اندازه ۸۰درصد 
هس��تند و بخش ۲۰درصد عمدتا مربوط به بخ��ش خصوصی و اقالم 

خرد می شود.
وی ادامه داد: این میزان مبنایی برای فعال شدن ارز ثانویه شده است. 
ارز حاص��ل از ص��ادرات این  نوع کاالها تامین نی��از ارزی می کند برای 
تامین لیس��ت سوم کاالیی که از طریق وزارت سمت ارائه شده است. به 
این صورت است که واردکننده با صادرکننده تفاهم می کند؛ با ثبت این 

تفاهم در سامانه جامع تجارت، این کار می تواند عملیاتی شود.
س��یف در توضیح این نوع از معامله ارزی گف��ت: واردکننده مراجعه 
می کند به بانک، گواهی ثبت آماری اش را می گیرد بعد مراجعه می کند 
به صادرکننده مربوطه توافقش را انجام می دهد و این توافق در س��امانه 
ثبت می ش��ود. م��ا فکر می کنیم با ای��ن اقدامات، این بازار س��اماندهی 
می ش��ود و در مقاب��ل جه��ت رفع بعض��ی ابهاماتی که هنوز هس��ت با 

فعال شدن و آرامشی که در بازار حاکم می شود می توانیم اقدامات دیگر 
را هم انجام دهیم.

سیف در پاس��خ به این پرسش که قرار بود از شنبه صرافی ها فعالیت 
خود را ش��روع کنند، آیا این امر محقق ش��ده اس��ت، گف��ت: در حوزه  
حواله جات فعال هس��تند. در رابطه با این موضوع که اس��کناس جابه جا 

کنند در مقطع بعدی اقدام می کنیم.
وی س��پس گفت: ن��رخ ارز در بازار ثانویه متناس��ب با عرضه و تقاضا 
اس��ت، خودش��ان توافق می کنند. در ش��روع کار واردات کاال و خدمات 

انجام می شود.
س��یف در ادامه خاطرنشان کرد: صرافی ها می توانند بین واردکننده و 
صادرکننده ایفای نقش کنند، ممکن است یک صادرکننده کل ظرفیتی 

را که برای عرضه به بازار دارد از طریق صرافی ها انجام دهد.
وی در رابط��ه با ن��وع قیمت گذاری این بازار گف��ت: هیچ محدودیتی 

وجود ندارد و براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود.
رئی��س کل بان��ک مرکزی اظهار ک��رد: ارز فیزیک��ی در ایران منتقل 
نمی ش��ود، بلکه از حس��اب صادرکنن��ده به حس��اب واردکننده منتقل 

می  شود.
س��یف خاطرنش��ان کرد فعال تصمیمی مبنی بر حذف ارز مس��افرتی 

وجود ندارد.
وی با اش��اره به دس��تور رئیس جمه��ور مبنی بر ش��فافیت در تمام 
دس��تگاه ها، گفت: در بانک مرکزی براساس سفارش های انجام شده کار 
انجام می ش��ود، تصمیم در بانک مرکزی گرفته نمی ش��ود، اما چون این 
دس��تگاهی اس��ت که تامین می کند، می تواند اطالع رسانی انجام دهد، 

براساس توانایی ها شفافیت ها را ادامه می دهیم.
گفتنی است بعد از نجومی شدن قیمت دالر در بازار آزاد طی ماه  های 
اخی��ر، دول��ت تصمیم گرفت ارز را تک نرخی کند و در ابتدا اعالم ش��د 
تم��ام نیازه��ای ارزی را با دالر ۴۲۰۰ تومانی پوش��ش می دهد، اما بعد 
از مدتی مش��خص ش��د که تنها برخی از گروه های کاالیی می توانند ارز 

دولتی را دریافت کنند.

به گزارش تس��نیم، این در حالی بود که با قاچاق اعالم شدن خرید و 
ف��روش در بازار آزاد ارز، عم��ال متقاضیان ارز برای تامین نیازهای ارزی 

خود به سد دولت خورده و نمی توانستند مشکل خود را حل کنند.
ولی این تمام مشکالت دالر ۴۲۰۰ تومانی نبود؛ همزمان با تک نرخی 
شدن ارز از سوی بانک مرکزی، سامانه ای با نام نیما هم راه اندازی شد تا 
صادرکنندگان دالرهای حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه 
کنن��د و واردکنندگان نیز دالر مورد نیاز خ��ود را جهت واردات کاال از 

همین سامانه تامین کنند.
اما با آغاز به کار س��امانه نیما مش��خص شد که برخی صادرکنندگان 
از جمله پتروشیمی ها از دس��تور دولت برای بازگرداندن دالر حاصل از 
صادرات خود به س��امانه نیما سرپیچی می کنند، چراکه قیمت دالر در 
بازار آزاد تقریبا دو برابر قیمت دالر در س��امانه نیما اس��ت، ضمن آنکه 
اگرچ��ه دولت برای واردات برخی کاالها دالر ۴۲۰۰ تومانی را پرداخت 
می کن��د و باقی واردکنندگان کااله��ا مجبورند دالر مورد نیاز خود را از 

بازار آزاد تهیه کنند.
هرچن��د هنوز جزییات راه اندازی بازار ثانویه ارزی برای مردم ش��فاف 
نیست چراکه خبرها در این خصوص ناقص است و برخی هم می گویند 
هن��وز دولت مقدمات تش��کیل این بازار را به طور کام��ل فراهم نکرده 
اس��ت. قبال گفته شده بود کف و س��قفی برای قیمت معامالت ارزی در 
این بازار در نظر گرفته می ش��ود ت��ا ارز صادرکنندگان به واردکنندگان 
فروخته شود، ولی بعدا در خبرها اعالم شد که سقفی برای قیمت تعیین 

نمی شود تا فضای رقابتی در بازار حفظ شود.
 Secondary Market ب��ازار ثانویه ارز که مع��ادل انگلیس��ی آن
و مح��ل داد و س��تد اوراق منتشرش��ده در بازار اولی��ه و البته با حجم 
معامالتی به مراتب بیش��تر از بازار اولیه اس��ت، معادل بازار بورس اوراق 
بهادار تهران اس��ت. صاحبنظران اقتصادی معتقدند با شکل گیری بازار 
ثانویه بس��تری ش��فاف و قابل  مدیریت در حاشیه بازار اصلی ارز تشکیل 
می شود که در تعیین قیمت توافقی آن نباید سیاستگذار دخالتی داشته 

باشد و صرفا با نظارت می تواند در آن نقش کنترلی خود را ایفا کند. 

تصمیم گیری درباره خرید و فروش ارز در صرافی ها به آینده موکول شد

آغاز به کار بازار ثانویه ارز

در حالی که بررسی های میدانی نشان می  دهد تعدادی از بانک ها سود 
بانکی خود را دوباره به باالی ۲۰درصد و حتی تا ۲۲درصد رس��انده اند، 
رئیس بانک مرکزی آب پاکی را روی دس��ت مس��ئوالن بانکی ریخت و 
اعالم کرد: »بانک مرکزی تصمیمی برای افزایش نرخ س��ود بانکی ندارد 
و در این راس��تا بخش نظارتی با بانک هایی که نرخ س��ود را به صورت 

غیرمتعارف تغییر دهند برخورد می کند.« 
البته او این صحبت ها را در شرایطی کرد که پیش از این هم برخی از 
بانک ها و بدون توجه به دستور العمل های بانک مرکزی اقدام به افزایش 
س��ود بانکی کرده بودند. مس��ئوالن بانکی خروج س��رمایه از بانک ها به 
دلیل جذاب تر بودن برخی از بازارها همچون سکه، طال، مسکن و . . . را 

علت اصلی درخواست شان برای افزایش سود بانکی می خوانند.
به گزارش اتاق تهران و به گفته یکی از اعضای هیات نمایندگان این 
اتاق که کارشناس بانکی نیز هست، در جلسه هفته گذشته شورای پول 
و اعتبار یکی از موضوعات مهمی که مورد نقد و بررسی قرار گرفته است 
و در نهایت بی نتیجه باقی مانده بحث افزایش نرخ سود بانکی بوده است. 
افزایش نرخ سود بانکی با توجه به نوسانات بازار در حال حاضر مخالفان 

و موافقانی دارد؛ موافق��ان معتقدند با این کار بخش مهمی از نقدینگی 
سرگردانی که در بازار وجود دارد جذب می شود و در طرف مقابل بخش 
دیگری از کارشناس��ان و فعاالن اقتصادی می گویند این کار باعث رکود 

بیشتر در تولید و افزایش هزینه تسهیالت و تولید در کشور می شود.
نرخ س��ود سپرده بانکی طی سال های ۱۳9۲ تاکنون با توجه به روند 
نزولی تورم، در شیب کاهشی قرار گرفت و از نرخ هایی که به ۳۰درصد 
در برخی بانک ها می  رسید، تا ۱5درصد کاهش یافت. سود تسهیالت نیز 
در حد ۱۸درصد قرار دارد. در س��ال گذش��ته و در جریان انحرافاتی که 
برخی بانک ها در اجرای نرخ سود داشتند، بانک مرکزی دستورالعملی را 
برای الزام به منظور رعایت نرخ سود تا ۱5درصد و حذف نرخ های باالتر 
به بانک ها ابالغ و در دستور کار قرار داد. این تکلیف موجب شد در ادامه 
و با نوسانی که در نیمه دوم سال گذشته در بازار ارز اتفاق افتاد، برخی 
کارشناس��ان و تحلیلگران بر این موضوع تاکید داشته باشند که کاهش 
نرخ سود موجب خروج نقدینگی از بانک ها می شود؛ اتفاقی که در نهایت 
هم رخ داد و نقدینگی س��رگردانی را ایجاد کرد که به س��مت بازارهای 
مختل��ف رفت. البته دولت در بهمن ماه و به صورت مقطعی برای جذب 

مجدد این نقدینگی تالش کرد و به یک باره اوراق گواهی سپرده با نرخ 
۲۰درصد یعنی 5درصد باالتر از س��ود بانکی را منتش��ر کرد و توانست 
حدود ۲۴۰هزار میلیارد تومان اوراق را به فروش برس��اند و بس��یاری از 
مشتریان بانک ها حس��اب های خود را جا  به جا کردند، اما این موضوع با 
توجه به اختالف 5درصدی س��ود، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان هزینه 
به بانک ها تحمیل کرد. البته بانک مرکزی در ابتدا اعالم کرد از بانک ها 
حمایت خواهد کرد و بخشی از این زیان را جبران می  کند، اما در عمل 
ای��ن اتفاق تاکنون رخ نداده اس��ت و بانک مرکزی چنان درگیر نرخ ارز 
در سال جاری شده است که این درد بانک ها را که بعدا مشکالتی برای 
آنها ایجاد خواهد کرد، فراموش کرده است. کارشناسان و فعاالن اقتصادی 
در ماه های گذشته بارها نسبت به سونامی نقدینگی در بازار کشور هشدار 
داده اند و از دولت درخواس��ت کرده اند که برای س��اماندهی به این موضوع 
فکری اساس��ی بکند. به اعتقاد کارشناس��ان تا زمانی که نقدینگی در بازار 
بیداد می کند هر لحظه ممکن است موج جدیدی ایجاد شود و یک بازار را 
با افزایش قیمت رو به رو کند؛ موجی که یک روز به ساحل ارز می زند و روز 

دیگر به ساحل سکه، طال، مسکن، خودرو و... .

برخی بانک ها سود سپرده را چراغ خاموش افزایش داده اند

بانک ها و سونامی نقدینگی
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ورود پول سرگردان به بورس، به سود بخش مولد اقتصاد است
توصیه به مهمانان جدید بازار سرمایه

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس، رشد اخیر بازار سرمایه را 
متاثر از شرایط صعودی صنایع و شرکت های بزرگ دانست و گفت البته 
ارزش ذاتی شرکت های بازار سرمایه نیز با توجه به مولفه های اقتصادی 
باید رش��د کند و بر همین اساس موضوع ارزش جایگزینی را می توان 

مهم ترین عامل رشد بازار سرمایه اعالم کرد.
محس��ن خدابخش در گفت وگو با سنا با تاکید بر اینکه صعود بازار 
س��رمایه که از هفته پایانی اردیبهشت ماه آغاز شده کامال واقعی است، 
گفت: جهش بازار س��رمایه به دنبال رش��د صنایع و سهام بزرگ اتفاق 
افتاده و کامال واقعی است. وی به افزایش ارزش دالر اشاره کرد و افزود: 
ب��ا توجه به مولفه های اقتصادی بحث افزایش ارزش جایگزینی نیز در 
بازار س��رمایه مهم شده، به همین دلیل رشد ارزش صنایع و شرکت ها 
برای به روز شدن ارزش جایگزینی از مهم ترین دالیل صعود بازار سرمایه 
اس��ت که از ش��رکت های بزرگ آغاز ش��ده و به طور قطع طی زمان، 
اکثریت بازار را دربر خواهد گرفت. خدابخش با بیان اینکه سهامداران و 
سرمایه گذاران تازه وارد را می توان به دو گروه متخصص و غیرمتخصص 
تقسیم کرد، گفت: سرمایه گذاران متخصص باید برای دریافت اطالعات 
موثق و با اعتبار به س��ایت کدال مراجعه کنند و با بررس��ی اطالعات 
ناشران، می توانند بهترین گزینه ها را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند.

مدیر نظارت بر بورس های س��ازمان بورس تصمیم گیری گروه های 
غیرحرفه ای را برای خرید سهام و سرمایه گذاری بسیار مهم دانست و 
تصریح کرد: این گروه به هیچ وجه به طور مس��تقیم وارد بازار سرمایه 

نشوند و برای سرمایه گذاری از نهادهای متخصص کمک بگیرند.
وی واحدهای صندوق های سرمایه گذاری را یکی از ابزارهای خوب 
برای عالقه مندان بازار سرمایه معرفی کرد و افزود: برخی سرمایه گذاران 
تمایل دارند وجه نقد خود را به طور مستقیم به خرید سهام اختصاص 
دهند، این گروه می توانند از خدمات ش��رکت های سبدگردان استفاده 
کنند. خدابخش، ارزیابی درجه ریس��ک پذیری را برای سرمایه گذاران 
بس��یار مهم دانست و گفت: سرمایه گذاران خرد باید با توجه به درجه 
ریسک پذیری ش��ان سهام انتخاب کنند؛ به عنوان مثال ممکن است با 
بررس��ی اطالعات یک شرکت آینده خوبی را مشروط به محقق شدن 
برخی شرایط برای آن درنظر گرفت اما در صورتی که این پیش بینی ها 
رخ ندهد، ناش��ر رش��د مورد نظر را نخواهد داش��ت. بر همین اساس 
س��رمایه گذاران در انتخاب گزینه های خرید خ��ود باید دقت کافی را 

داشته باشند.
وی در ادامه باز هم تاکید کرد: افرادی که دانش کافی برای ورود به 
بازار سرمایه ندارند حتما از نهادهای تخصصی بهره بگیرند؛ همچنین 
سرمایه گذارانی که تخصص، دانش و اطالعات کافی دارند در قدم اول 

باید درجه ریسک پذیری خود را مشخص کنند.
خدابخش در ادامه با اش��اره به اینکه سرمایه گذاران بازار سهام باید 
عالوه بر منفعت های شخصی، مزیت های دیگر این بازار را مدنظر قرار 
دهند، گفت: با ورود سرمایه های سرگردان جامعه به بازار سرمایه، این 
نقدینگی به بخش مولد محور اقتصاد کمک خواهد کرد و سرمایه گذاری 

در این بازار فقط نفع شخصی به همراه ندارد.
وی معتقد است: اگر تامین مالی شرکت ها از بازار سرمایه انجام شود 
و از سویی دیگر سرمایه گذاران با خرید سهام در سود و زیان شرکت ها 

شریک شوند، کل اقتصاد تحت تاثیر قرار می گیرد.
خدابخ��ش با تاکی��د بر اینکه س��رمایه گذاران بازار س��رمایه با نگاه 
بلندمدت و خرید سهام بنیادی به طور قطع سرمایه گذاری کم ریسک 
و پربازده��ی را تجربه خواهند ک��رد، گفت: در کنار این موضوع تزریق 
نقدینگی های مردمی به بازار سرمایه در شرایط فعلی اقتصاد یک وظیفه 
اجتماعی نیز تلقی می ش��ود و اگر این موضوع مورد توجه قرار بگیرد، 
س��ودهای کوتاه مدت و چند روزه بازارهای غیرمولد که به بدنه اقتصاد 

نیز لطمه می زند، جذابیت خود را از دست خواهد داد.
مدیر نظارت بر بورس های س��ازمان بورس ادامه داد: بازار س��رمایه 
زمانی به س��ودآوری پایدار می رس��د که شرکت ها با رشد حاشیه سود 
ادامه دار مواجه ش��ده و دانش بنیان شوند. در چنین شرایطی مشکالت 
اقتصادی نیز برطرف خواهد شد چراکه صنایع و تولید رونق می گیرند.

وی ب��ا تاکی��د بر اینکه اصالح و نوس��ان ذات و ج��زء جدایی ناپذیر 
بازار اس��ت، گفت: با توجه به افزایش ریس��ک، کاهش روند بازدهی و 
کاهش نقدش��وندگی بازارهای سفته بازانه، نقدینگی های جدیدی وارد 
بازار سرمایه شده است و پیش بینی تداوم رشد پیوسته و منطقی بازار 
س��رمایه وجود دارد. خدابخش گفت: تاکید س��ازمان بورس به ناشران 
بازار س��رمایه اعمال سیاست هایی اس��ت که افزایش رشد و سودآوری 
بنگاه اقتصادی را به همراه دارد، تا فضایی ش��فاف و عادالنه برای همه 

سرمایه گذاران این بازار فراهم شود.

تداوم ریزش بورس های آسیایی
روند نزولی ش��اخص های بورسی در بیشتر کشورهای آسیایی باز 

هم ادامه یافت و این ریزش ها در ژاپن و چین محسوس تر بود.
به گزارش ایس��نا به نقل از خبرگزاری فرانسه، هر چند که بورس 
وال استریت افزایشی اندک را پیش از تعطیالت روز استقالل تجربه 
کرد و ش��اخص »داو جونز« با ۰.۲ درص��د افزایش به ۲۴۳۰۷.۱۸ 
واحد رس��ید، اما بورس های آس��یایی ب��از هم نتوانس��تند به مدار 
صع��ودی برگردن��د. نگرانی ها به ویژه در خصوص بورس ش��انگهای 
ش��دیدتر است جایی که شاخص »ش��انگهای کامپوزیت« که از ماه 
ژانویه تاکنون یک پنجم ارزش خود را از دست داده است، دیروز هم 

۰.۲ درصد پایین آمد و به ۲۷۷۲.۴۳ واحد رسید.
نگرانی ه��ا از کند ش��دن رش��د اقتصادی چین و اجرایی ش��دن 
تعرفه ه��ای وارداتی جدید آمریکا بر کااله��ای چینی از روز جمعه، 
ش��اخص »هان��گ س��نگ« در ب��ورس هن��گ کنگ را به س��طح 
۲۸۳۲۷.۴۶ واحدی رساند. شاخص » نیک کی ۲۲5« بورس توکیو 

نیز با ۰.۷ درصد کاهش به ۲۱۶۲۳.9۴ واحد رسید.
در بازار ارز، دالر روز بدی داشت و عرصه را به رقبای خود واگذار 
ک��رد: هر یورو به ۱.۱۶۶۷ دالر، هر پون��د به ۱.۳۲۰۴ دالر افزایش 

یافتند و هر دالر به ۱۱۰.۴۱ ین کاهش یافت.
نفت »وس��ت تگ��زاس اینترمدیت« با ۴9 س��نت افزایش به ازای 
۷۴.۶۳ دالر در هر بش��که مبادله ش��د و رقم ۷۸.۱۷ دالر برای هر 

بشکه نفت خام برنت دریای شمال بر نماگرها نقش بست.

نگاه

بورس تهران به رغم نوسانات شدید قیمت ها در روزهای گذشته اما در 
آخرین روز کاری هفته با کاهش نوس��ان روبه رو بود و در عین حال در 
گروه خودرو ش��اهد عمدتا افزایش قیمت و در گروه فرآورده های نفتی 

شاهد کاهش قیمت بودیم. 
به گزارش ایسنا، با وجود اینکه در روزهای گذشته شاخص کل بازده 
نق��دی و قیمتی بورس تهران با نوس��ان های ش��دیدی مواجه بود، روز 
چهارشنبه تنها ۱۴۳ واحد رشد کرد و به رقم ۱۱۲ هزار و ۴9۰ واحدی 
رسید. همچنین ش��اخص کل هم وزن با ۲5 واحد کاهش رقم ۱۸ هزار 
و ۷۰5 واحدی را تجربه کرد. ش��اخص آزاد ش��ناور نیز با ۱9 واحد افت 
رقم ۱۲۳ هزار و ۲۸۲ واحدی را تجربه کرد و ش��اخص بازار اول و دوم 

هر یک ۱۱5 و ۲۳۶ واحد رشد کردند. 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، گسترش نفت و گاز پارسیان و معدنی 
و صنعت��ی چادرملو، هر یک به ترتیب ۱۳۷، ۱۲9 و 9۸ واحد رش��د را 
تجربه کردن��د و در طرف مقابل پاالیش نفت اصفهان، س��رمایه گذاری 
نفت و گاز و پتروش��یمی تأمین و س��رمایه گذاری صندوق بازنشستگی 
هر یک به ترتیب ۸۷، ۶۱ و ۴5 واحد تأثیر کاهنده روی دماس��نج بازار 

سرمایه داشتند. 
در گروه محصوالت ش��یمیایی قیمت بیشتر سهم ها کمتر از ۲ درصد 
نوس��ان داش��ت و از صف خرید و فروش خبری نبود. همچنین در گروه 
اس��تخراج کانه های فل��زی روند اکثر قیمت س��هم ها کاهنده بود. روند 
قیمتی اکثر سهم ها در گروه فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 
عمدتا کاهش��ی بود و در تعدادی از نمادها شاهد صف فروش بودیم. به 
عنوان نمونه در نماد پاالیش نفت اصفهان که تأثیر بسزایی در نوسانات 
ش��اخص داش��ت، حقوقی ها ۴5 درصد از خرید و ۶۲ درصد از فروش ها 
 را ب��ر عهده داش��تند و قیمت این س��هم در معامله پایان��ی نزدیک به
5 درصد افت کرد و شاهد صف رشدی با حجم سه میلیون و 9۰۶ هزار 

و ۷۶۶ سهم بود. 
اما در گروه خودرو ش��اهد رش��د قیمت ها بودیم، حتی در تعدادی از 
س��هم ها صف خرید مشاهده می شد. در این گروه ۴۲9 میلیون سهم به 

ارزش ۴۳ میلیارد تومان معامله شد. 
ارزش معامالت بورس تهران به رقم ۴۲9 میلیارد تومان رسید و حجم 

معامالت عدد ۱.۸ میلیارد سهم و اوراق معامله را رد کرد. 
آیفک��س نیز ۲.5۸ واحد رش��د کرد و تا رق��م ۱۲5۲ باال رفت. ارزش 
معامالت فرابورس ایران به رقم ۴۴۶ میلیارد تومان رس��ید که این رقم 

ناشی از دست به دست شدن ۶۴۷ میلیون سهم و اوراق مالی بود. 
اهرم های پرقدرت رشد بازار سهام

اما نگاهی به روند ش��اخص بازار س��هام از ابتدای سال تاکنون بیانگر 
اقبال به بازار س��رمایه در این بازه زمانی اس��ت، ب��ه نحوی که طی این 
م��دت، ب��ورس تهران بازدهی بی��ش از ۱۴درصدی را به ثبت رس��انده 
اس��ت. از همین رو، بس��یاری از کارشناسان بازار سهام بر این باورند که 
پتانسیل های الزم رشد قیمتی نمادهای بورسی فراهم است و استراتژی 

سهامداران می تواند چشم انداز آتی این بازار را رقم بزند. 
به گزارش س��نا، بررس��ی پارامترهای اثرگذار در بازار سهام می تواند 
در تصمیم س��هامداران تأثیر قابل توجهی داش��ته باش��د و ب��ازار را از 
هیجان ه��ای بعض��اً کاذب دور کند. با توجه به اینک��ه معضالت مهمی 
نظیر تصمیمات هیجانی برخی س��هامداران و نوسانگیری های لحظه ای 
در معامالت بورس، بارها مانع از رش��د پرقدرت شاخص کل در شرایط 
ایده آل ش��ده، در این دوره الزم است تا با هوشیاری و تیزبینی بیشتری 

در بازار فعالیت کرد. 
بورس تهران از اوایل خردادماه امس��ال توانس��ت ک��م کاری ماه های 
گذشته را جبران کند و این بازار را به جذاب ترین محل جذب نقدینگی 

تبدیل کند. 
به گفته بسیاری از کارشناسان مهم ترین و اولین دلیل رشد یکپارچه 
بازار س��هام در م��دت اخیر مربوط ب��ه عطش ج��ذب نقدینگی بورس 
تهران اس��ت. بعد از کاهش نرخ س��ود بانکی در سال گذشته بسیاری از 
سرمایه گذاران در پی کش��ف یک بازار دیگر برای سرمایه گذاری بودند، 
اما روند بازار به س��متی طی شد که نقدینگی های کالن سرمایه گذاران 
به آدرس های غلط روانه ش��د و بازارهای ارز و سکه را با نوسانات بسیار 

عجیبی همراه ساخت. 
در ای��ن میان هوش��یاری افراد ب��رای ورود به یک بازار کم ریس��ک و 
مطمئ��ن باعث ش��د از اوایل خرداد، بورس تهران ش��اهد روانه ش��دن 
س��یل عظیم نقدینگی از دیگر بازار ها باش��د، به نح��وی که طی مدت 
مزب��ور میانگین ارزش معام��الت بازار به عنوان یک مولفه بس��یار مهم 
به محدوده 9۰۰ میلیارد تومان وارد ش��د، رقمی که خود گویای حجم 
عظیم نقدینگی در گردش بازار اس��ت و کم��اکان اثرگذاری مثبت این 

اهرم، در روزهای آتی محرز است. 
با توجه به اینکه در هفته اخیر ولی اهلل س��یف، رئیس بانک مرکزی از 
عدم افزایش نرخ سود بانکی در آینده خبر داده و سیاست های دولت در 

زمینه کنترل بازار ارز و س��که بس��یار جدی تر از قبل شده، این موضوع 
محتمل اس��ت که بورس کم��اکان ش��اهد ورود نقدینگی های جدیدی 

باشد. 
اما موضوع دوم در خصوص سیاست های نوین و بی سابقه در خصوص 
بازار س��رمایه اس��ت. همانطور که می دانیم یکی از مسائلی که می تواند 
ب��ورس را به جوالنگاه س��رمایه گذاری های جذاب تبدیل کند عمق زیاد 
این بازار اس��ت. از این رو افزایش عرضه های اولیه نقش بسزایی در این 

تعمیق دارد. 
سیاس��ت های ش��رکت بورس در زمینه عرضه های اولیه در یک سال 
اخیر موفقیت قابل مالحظه ای داش��ته اس��ت و از س��وی دیگر سخنان 
روزه��ای اخیر رئیس جمهور نیز در این زمینه بس��یار مهم و کلیدی به 

شمار می رود. 
حجت االسالم حسن روحانی، نهادها و وزارتخانه های دولتی را مکلف 
کرد که سهام های سود ده خود را وارد بازار سرمایه کنند. دستور قاطع 
رئیس جمهور در ش��رایطی بیان ش��د که ورود این ش��رکت های جذاب 
می تواند به عنوان کاتالیزور رش��د شاخص بازار سهام مطرح باشد و این 

بازار را به رکوردهای جدید برساند. 
سومین موضوع برجام و توافق هسته ای است. همانطور که در بسیاری 
از گزارش های پیش��ین گفته ش��د، بعد از خروج آمریکا از برجام اوایل 
اردیبش��هت ماه سال جاری، بس��یاری انتظار افت شاخص بازار سهام را 
داشتند. با این وجود این بورس بود که قهرمانانه در این مسیر پرریسک 

حرکت کرد و اعتنایی به اظهارات رئیس جمهور آمریکا نداشت. 
در ای��ن میان برخی بر این باورند که اعمال مجدد تحریم ها به عنوان 
ریس��ک شرکت های بورس��ی مطرح اس��ت، اما وجود نکات برجسته ای 
همچ��ون حمای��ت قاط��ع کش��ورهای اروپایی از ای��ران و ارائه بس��ته 
پیش��نهادی کش��ورهای اروپایی طی روزهای آتی می تواند ریسک های 

احتمالی خروج آمریکا را تا حد زیادی از میان بردارد. 
از این رو کارشناسان بیان می کنند استفاده از تحلیل های بنیادی و توجه 
به خبرهای حول محور ش��رکت ها در زمینه کالن و خرد و بررسی نمودار 
قیمتی س��هام در این برهه زمانی از اهمیت بسیاری برخوردار است.  نکته 
حائز اهمیت در این مقطع، رفتار عقالنی و منطقی معامله گران اس��ت. در 
همین زمینه، تعادل در روند کنونی بازار نشان می دهد که سرمایه گذاران با 
قصد کسب سود های کالن تر به سمت این بازار روانه شده اند و چشمداشت 

چندانی به این بازدهی های کوتاه مدت ندارند. 

رشد 143 واحدی شاخص بورس در آخرین روز کاری هفته

ورود نقدینگی، مرکز ثقل بازار سرمایه

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت مجموعه بانک مرکزی 
به زمانبندی اعالم ش��ده یعنی تا پایان شهریورماه ۱۳9۷ برای اعالم 

سیاست نهایی ارزهای رمزنگار مقید است. 
به گزارش مهر، ناصر حکیمی با اشاره به زمانبندی قبلی اعالم شده 
توس��ط بانک مرکزی به منظور تعیین سیاس��ت نهایی برای ارزهای 
رمزنگاری شده گفت: مجموعه بانک مرکزی به زمانبندی اعالم شده 

یعنی تا پایان شهریورماه ۱۳9۷ مقید است. 
وی، درب��اره ممنوعی��ت ارزه��ای دیجیتالی طی بخش��نامه ای از 
سوی ش��ورای عالی مبارزه با پولشویی خاطرنشان کرد: هدف اصلی 
بخش��نامه مذکور رفع ابهامات درباره پولشویی از ایران بود، بر همین 
اساس نیز این بخشنامه به بهانه عدم قرارگرفتن ایران در لیست سیاه 
منتش��ر شد اما این بخشنامه به هیچ وجه به معنای ممنوعیت تا ابد 

و حذف روند قانون گذاری نیست. 
معاون فناوری ه��ای نوین بانک مرکزی با تأکید بر ایجاد چارچوب 
به عنوان جایگزین مجوز اظهار داش��ت: تکنولوژی س��یال است و به 

س��رعت تغییر می کند و بر همین اس��اس س��اختار دولتی نمی تواند 
ب��ا تکنولوژی همگام ش��ود که این نیاز را ایج��اد می  کند تا از فضای 
جزئی نگ��ری در مقررات گذاری خارج ش��ویم و به عن��وان جایگزین 
نس��بت به ایجاد چارچوب اقدام کنیم ک��ه باعث انعطاف در عملکرد 

می شود. 
وی ادامه داد: از س��وی نهادهای حاکمیتی این اصرار وجود دارد تا 
مقررات مجوزها به صورت جزئی و دقیق نوشته شود و در عین حال 
حدود آزادی عمل مش��خص شود که این دسته مسائل باعث شده تا 
فعاالن پرداخت بارها با مس��ائلی مواجه شوند و امید داریم تا به یک 

نقطه تعاملی دست پیدا کنیم. 
حکیم��ی با بیان این که بانک مرکزی برای حمایت از فین تک ها به 
سراغ معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور رفته است، اظهار داشت: 
بانک مرکزی به عنوان یک رگوالتور توانایی های مش��خصصی دارد و 
ب��ا توجه به فرآیند پیچی��ده و زمان بر تعامل با تمامی بازیگران حوزه 
فین تک و با توجه به این که بانک مرکزی در شرایط فعلی دردسرهای 

زیادی را دارد، سراغ معاونت علمی و فناوری رفته ایم چراکه این نهاد 
قدرت و توان تعامل با استارتاپ های حوزه مالی را دارد. 

وی افزود: تعامل کس��ب وکارها از طری��ق معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمه��وری و جمع آوری نظرات آنه��ا در مقابل نظرات بانک 
مرک��زی می تواند یک بحث را با تعامل به نتیجه نهایی برس��اند؛ در 
واقع بانک مرکزی به دنبال آن است تا با کمک معاونت عملی نسبت 
ب��ه ایجاد یک فروم، انجمن یا محلی برای فعالیت و گردآوری نظرات 
صاحبان این دس��ته از کسب وکارها اقدام کند تا بتواند از فعاالن این 
صنعت بازخوردهای مورد نیاز به منظور قانون گذاری را دریافت کند. 
 وی، چارچ��وب را بهتری��ن حمای��ت دول��ت از کس��ب وکارهای 
حوزه ه��ای جدید دانس��ت و گفت: ایجاد چارچ��وب بهترین حمایت 
توس��ط دولت برای کس��ب و کارها اس��ت و در صورتی ک��ه تا پایان 
شهریورماه مجموعه چارچوب های مورد نیاز گردآوری شود، می توان 
امیدوار بود تا زمانی که بازار خراب نشده است نسبت به تعیین تکلیف 

کسب وکارها با حاکمیت اقدام کنیم. 

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی عنوان کرد

اعالم نهایی سیاست های ارزهای رمزنگار تا پایان شهریورماه
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نخود و لوبیا مستحق ارز دولتی هستند، 
لکوموتیو معدن نیست؟

دبی��ر انجمن تولیدکنندگان زغال س��نگ ایران گفت: با مش��اهده 
لیست اعالمی بانک مرکزی از ش��رکت های دریافت کننده ارز متوجه 
ش��دیم واردات بخارش��وی، چای، نخود و لوبیا به واردات لکوموتیو که 
یکی از الزامات معادن زغال س��نگ اس��ت اولویت دارد. سعید صمدی 
در گفت وگ��و با تس��نیم، با انتقاد از عدم تخصی��ص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ 
تومانی به تجهیزات معادن زغال س��نگ، اظهار داش��ت: در زمان ثبت 
س��فارش کاالها برای دریافت ارز ۴ هزار و ۲۰۰تومانی درخواست های 
متع��ددی ب��رای واردات لکوموتیو معادن مطرح کردیم اما مس��ئوالن 
گفتند به این کاال ارز تخصیص نیافته و باید به کاالهای اضطراری ارز 
بدهیم. وی افزود: با مشاهده لیست اعالمی بانک مرکزی از شرکت های 
دریافت کننده ارز متوجه شده ایم واردات بخارشوی، چای، نخود و لوبیا 
به واردات لکوموتیو که یکی از الزامات معادن زغال سنگ است اولویت 
دارد. دبی��ر انجمن تولیدکنندگان زغال س��نگ ایران با انتقاد از اینکه 
عامل اصلی حادثه معدن  زمس��تان یورت نقص لکوموتیو بود، تصریح 
کرد: در آن مقطع شعارهای مختلفی مبنی بر تجهیز معادن زغال سنگ 
مطرح ش��د حتی قرار ش��د از محل حقوق دولتی ایمنی معادن زغال 
سنگ انجام شود، اما متأسفانه هنوز یک ماسک در اختیار معادن زغال 
سنگ قرار نگرفته  چه برسد به تجهیز ایمنی در این معادن. صمدی با 
اشاره به اینکه در تصمیم جدید دولت واردات تجهیزات معادن به ویژه 
معادن زغال سنگ در اولویت سه قرار گرفته و حائز دریافت ارز دولتی 
نیست، گفت: واقعا نمی دانیم تصمیمات دولت براساس چه معیارهایی 
اعالم می ش��ود. اولویت بندی خود فسادزاست اما سوال اینجاست چرا 
بخش معدن در تخصیص ارز نادیده گرفته شده است. وی با تأکید بر 
اینکه مشاهده لیس��ت اعالمی بانک مرکزی نشان می دهد هیچ کدام 
م��واد اولیه برای کارخانجات وارد نکرده و اکث��را کاالی نهایی را ثبت 
س��فارش کرده اند، افزود: بخش معدن ام��روز نیازمند حمایت ویژه ای 
از س��وی دولت اس��ت اما گویا این موضوع اصال این موضوع در دولت 
مورد توجه نیست. به گزارش تسنیم، اواسط اردیبهشت امسال معدن 
زغال سنگ زمستان یورت واقع در آزادشهر استان گلستان دچار حادثه 
ش��د که بر اثر آن ۲۱ تن از کارگران جان خود را از دس��ت داده حدود 

۷۰ تن نیز زخمی شدند.

نباید بگذاریم حتی یک واحد تولیدی تعطیل 
شود

رئیس صنعت، معدن و تجارت گلس��تان گفت: در شرایط کنونی 
کش��ور که آمریکا جنگ اقتص��ادی را با ما آغاز ک��رده نباید اجازه 
دهیم حتی یک واحد تولیدی در کش��ور تعطیل ش��ود و یا یک نفر 
بیکار شود. به گزارش ایسنا، »حسینقلی قوانلو« در جلسه کارگروه 
تس��هیل و رفع موانع تولید اس��تان با بیان اینکه اشتغال حتی یک 
نفر هم برای ما مهم است، اظهار کرد: یکی از امیدهای دولت برای 
برون رفت از مش��کالت فعلی کشور به کارگروه تسهیل و رفع موانع 
تولید و مصوبات آن اس��ت، لذا تک تک اعضای این کار گروه نقش 

مهمی در موفقیت کشور در این نبرد اقتصادی خواهند داشت.
وی افزود: اگر در س��ال 9۲ و ب��ا روی کار آمدن دولت تدبیر و امید 
رش��د اقتصادی کش��ور از -۷.۸ به -۱.9 درصد و در ادامه در سال 9۳ 
به +۳درصد رس��ید، ناشی از تزریق روحیه امید در جامعه بود و امروز 
دشمنان ما می خواهند که این امید را از جامعه ما بگیرند که به فضل 
پروردگار و با همت و تالش همه مسئوالن و مردم در این امر شکست 
خواهند خورد. قوانلو با اشاره به سخنان سردار سلیمانی گفت: فرمانده 
سپاه قدس در یکی از سخنان اخیر خود گفت که میزان فرصتی که در 
بحران هاست در خود فرصت ها نیست، اما شرطش این است که نترسید 
و نترسیم و نترسانیم. رئیس صنعت، معدن و تجارت گلستان تصریح 
کرد: در ش��رایط تحریم ها و با وجود همه مش��کالت موجود با مصوبه 
سران س��ه قوه که مقام معظم رهبری نیز پشت آن ایستاده اند، دولت 
واردات ۱۴۰۰ قل��م را ممنوع اعالم ک��رد که این یک فرصت بی نظیر 
برای حوزه تولید کش��ور است. قوانلو خاطرنش��ان کرد: برجام برای ما 
ی��ک موفقیت بود و در موفقیت آن همین بس که امروز با خروج تنها 
یک کش��ور از آن دنیا دچار تالطم شده و تقریبا تمام دنیا مخالف این 
تصمیمات ترامپ هستند. وی با بیان اینکه ما باید بدانیم که چگونه از 
بحران ها عبور کنیم، یادآور شد: وقتی که ما امروز رتبه ۱۸ اقتصاد دنیا 
را در دس��ت داریم و از لحاظ جغرافیایی نیز موقعیتی بی نظیر داریم، 

یقینا آمریکا نمی تواند به این راحتی ما را منزوی کند.

صادرات تخم مرغ به افغانستان آغاز شد
 نرخ هر کیلو تخم مرغ 5400 تومان

دبی��رکل کانون پرورش دهندگان م��رغ تخم گذار از صادرات تخم 
 مرغ به صورت محدود در دو هفته اخیر به افغانستان خبر داد.

فرزاد طالک��ش، دبیرکل کان��ون پرورش دهندگان م��رغ تخم گذار 
در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران ج��وان، از کاهش ۴۰۰ تومانی نرخ 
تخم  مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون نرخ این محصول به طور 
میانگین درب مرغداری 5 هزار و ۴۰۰ تومان است. وی با اشاره به اینکه 
افزایش دمای هوا و تعطیلی مدارس و دانشگاه ها از علل اصلی کاهش 
مصرف تخم مرغ به ش��مار می روند، اف��زود: همخوانی عرضه و تقاضا، 
کاهش قیمت تمام ش��ده و توجیه پذیری صادرات را به همراه داش��ته 
است. طالکش با بیان اینکه قیمت نهاده های دامی در شش ماهه اخیر 
۳۲درصد افزایش داشته اس��ت، اظهار کرد: با توجه به آنکه ۸۰درصد 
قیمت تمام ش��ده تخم  مرغ سهم نهاده ها است، بنابراین از دولت انتظار 
می رف��ت که مابه التف��اوت دالر ۴۲۰۰ تومانی ب��ا ارز ۳۸۰۰ تومانی را 
ب��ه تولیدکنندگان پرداخت کند تا قیمت تولید کاهش یابد. این مقام 
مسئول درباره آخرین وضعیت صادرات تخم  مرغ، بیان کرد: اگرچه در 
دو هفته اخیر صادرات تخم  مرغ به صورت محدود به افغانس��تان آغاز 
شد، اما عدد صادرات رقم قابل توجهی نیست. وی با بیان اینکه مشکلی 
از لحاظ ممنوعیت بهداشتی برای صادرات نداریم، گفت: این درحالی 
است که به سبب بحث قیمت، ناتوانی در رقابت با دیگر کشورها و عدم 
پرداخت یارانه صادراتی از س��وی دولت امکان صادرات به عراق وجود 
ندارد و طی دو هفته اخیر تنها مقداری تخم  مرغ س��ایز ریز به س��بب 

درخواست تجار به افغانستان صادر شده است.

اخبـــار

تازه تری��ن آمار گمرک ایران از تجارت خارجی نش��ان می دهد که در 
بهار سال جاری میزان صادرات غیرنفتی ایران بیش از ۱5درصد افزایش 

داشته است.
به گزارش ایسنا، آمار جدید تجارت خارجی ایران در سه ماهه نخست 
س��ال جاری منتشر شد که بر این اساس تراز تجارت خارجی کشورمان 
در س��ه ماهه نخس��ت با ۳۶5 میلیون دالر مازاد تراز تجاری همراه شد 
و صادرات غیرنفتی ایران نیز نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته 

۱5.5۸درصد افزایش یافت.
براس��اس گزارش دفتر فن��اوری اطالعات و ارتباط��ات گمرک ایران، 
صادرات غیرنفتی ایران در این مدت به ۱۱ میلیارد و ۶۱۸ میلیون دالر 
رس��ید که در مقایسه با مدت مشابه س��ال قبل به میزان ۱5.5۸درصد 
افزایش داشت و این در حالی است که سال گذشته در همین مدت ۱۰ 

میلیارد و 5۲میلیون دالر کاال به خارج از کشور صادر شده بود.
همچنی��ن صادرات کااله��ای غیرنفتی ایرانی به چین در س��ه ماهه 
نخست سال جاری نسبت به سال گذشته ۶.۰۸درصد افزایش یافته است 
و ب��ه امارات متحده عربی و عراق به ترتیب با افزایش ۴۳.5۷درصدی و 
۱۰.۰9درصدی همراه شد و از س��وی دیگر شاهد افت ۱5.۲5درصدی 

صادرات کشورمان به کره جنوبی بوده ایم.
براساس این گزارش، طی این مدت میزان صادرات غیرنفتی به افغانستان 

۲۱.95درصد و س��ایر کش��ورها ۱۸.۷۷درصد افزایش داشته است. بر این 
اساس، در سه ماهه نخست سال جاری تشریفات گمرکی ۳۶ میلیون و ۲5۴ 
هزار تن کاال در گمرکات کشور به صورت الکترونیکی و با کنترل کامل به 
روش هوشمند انجام شده که از این مقدار ۸ میلیون و ۳۷۱ هزار تن سهم 
واردات و ۲۷میلیون و ۸۸۳ هزار تن س��هم کاالهای صادراتی غیرنفتی بود 
که با کمک س��امانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در حال 
حاضر اطالعات تمامی کاالهای وارداتی و صادراتی در بانک اطالعات تجارت 

خارجی کشور به تفکیک جزیی ترین اطالعات ثبت می شود.
واردات

در س��ه ماهه نخست سال جاری به میزان ۱۱ میلیارد و ۲5۳ میلیون 
دالر انواع کاال وارد کش��ور ش��د که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

۲.۷۶درصد کاهش را نشان می دهد.
عمده ترین کاالهای صادراتی

اقالم عمده صادراتی کش��ورمان در س��ه ماهه نخس��ت س��ال ۱۳9۷ 
به ترتیب ش��امل میعانات گازی به ارزش ی��ک میلیارد و 55۸ میلیون 
دالر، پروپان مایع ش��ده به ارزش 5۳۴ میلیون دالر، روغن های س��بک 
و فرآورده ه��ا به جز بنزی��ن ۴۰9 میلیون دالر، پلی اتیل��ن گریدفیلم به 
ارزش ۳۰۶ میلیون دالر، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی ش��کل 

مایع شده به ارزش ۳۰۴ میلیون دالر بوده است.

اقالم عمده وارداتی
مهم ترین اقالم وارداتی ایران نیز در این مدت به ترتیب شامل قطعات 
منفصله جهت تولید اتومبیل س��واری با 5۴۱ میلیون دالر، ذرت دامی 
ب��ه ارزش ۴۳۶ میلیون دالر، برنج ب��ه ارزش ۳۷5 میلیون دالر، لوبیای 
س��ویا به ارزش ۳۷۳ میلیون دالر و گوش��ی تلفن همراه به ارزش ۱9۲ 

میلیون دالر بوده است.
عمده ترین خریداران کاالهای ایرانی

عمده ترین خریداران کاالهای ایرانی در س��ه ماهه نخست سال جاری 
به ترتیب ش��امل چین به ارزش ۲میلی��ارد و ۲۴5 میلیون دالر، امارات 
متح��ده عربی با ۲میلیارد و ۱۲۳ میلی��ون دالر، عراق با یک میلیارد و 
۷۶9 میلیون دالر، افغانس��تان با ۷۸۸ میلی��ون دالر و جمهوری کره با 
۷۴۸ میلیون  دالر و س��ایر کش��ورها به ارزش ۳میلیارد و 9۴۴ میلیون 

دالر بوده است.
کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران

کش��ورهای عم��ده صادرکننده کاال به ایران در مدت یادش��ده به 
ترتیب ش��امل کش��ورهای چین با ۲میلی��ارد و 9۳۶ میلیون دالر، 
ام��ارات متحده عربی با یک میلی��ارد و ۶9۲ میلیون دالر، جمهوری 
ک��ره با ۷۱۲ میلی��ون دالر، آلمان 5۷۳ میلیون  دالر، ترکیه با 55۱ 

میلیون دالر بوده است.

افزایش ۱۵درصدی صادرات غیرنفتی

طهماس��بی گفت: برای اطمینان مردم از سمی نبودن قارچ خوراکی، 
نصب برچسبی خاص روی بسته بندی ها اجباری می شود.

محمدعلی طهماس��بی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در 
گفت و گو با  باش��گاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه تولیدکنندگان 
قارچ با ضرر و زیان چش��مگیری روبه رو هستند، اظهار کرد: با توجه به 
آنکه تمامی قارچ های کوهی خوراکی نیستند، بنابراین در ماه های اخیر 
برخی جوامع روس��تایی و گردشگران که امکان تشخیص قارچ خوراکی 
از س��می را نداشتند پس از جمع آوری و مصرف دچار مسمومیت شدند 
ک��ه به همی��ن خاطر افراد از مصرف قارچ های خوراکی در هراس��ند در 

حالی که مصرف این گونه قارچ ها هیچ مشکلی ندارد.
وی با اشاره به اینکه ساالنه بالغ بر ۱۰ میلیون تن قارچ در دنیا تولید 
می شود، افزود: قارچ یکی از بهترین غذاها و پروتئین های مورد نیاز بدن 
بوده که به عنوان چاش��نی و افزودنی غذا در س��بد غذایی خانوار جای 

خود را اثبات کرده است.
طهماس��بی ادامه داد: ساالنه ۱5۰ تا ۱۶۰ هزارتن قارچ در واحدهای 
تولی��دی تحت کنترل تولید می ش��ود که به س��بب مرغوبیت و کیفیت 

قارچ های تولیدی، جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر مصرف وجود ندارد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دالیل کاهش مصرف قارچ در 
بازار گفت: با توجه به مس��مومیت های اخیر ناش��ی از مصرف قارچ های 
س��می، برخی رسانه ها به جای نشان دادن قارچ های سمی، تصاویری از 
قارچ های خوراکی نش��ان دادند که درنهای��ت کاهش تمایل خانوارها به 
خرید، زیان انباش��ت تولیدکنندگان ناش��ی از قیمت پایین محصول در 

بازار را به همراه داشته است.
به گفته وی با وجود تولید قارچ در محیط کامال ایزوله، امکان مصرف 
آن در بس��تر تولید وج��ود دارد در حالی که مصرف قارچ های س��می و 
اطالع رسانی نادرست رسانه ها در این زمینه آسیب جدی بر پیکره تولید 

وارد کرده است.
طهماس��بی با بی��ان اینکه ج��ای هیچ گونه نگرانی مبن��ی بر مصرف 
قارچ های خوراکی نیس��ت، اظه��ار کرد: برای اطمین��ان خاطر مردم از 
س��می نبودن قارچ خوراکی، برچس��بی طراحی شده است که نصب آن 
روی بس��ته بندی قارچ اجباری می ش��ود که با این وجود انتظار می رود 
مردم قبول کنند که مصرف قارچ های خوراکی هیچ گونه مشکلی ندارد.

معاون امور باغبانی در پایان س��خنان خود در پاس��خ به این سوال که 
ب��ا وجود زیان هنگفت تولیدکنندگان ق��ارچ چه برنامه های حمایتی در 
دس��تور کار دارید، تصری��ح کرد: هم اکنون برخ��ی از تولیدکنندگان به 
س��بب کمبود نقدینگی و زیان اخیر ناشی از افت شدید قیمت قارچ در 
بازار قادر به پرداخت اقس��اط خود نیس��تند، به همین خاطر درصددیم 
ت��ا از طریق سیس��تم بانکی مهلت��ی برای پرداخت اقس��اط عقب افتاده 

تولیدکنندگان دریافت کنیم.

یک کارش��ناس صنعت ضمن تاکید بر جدی گرفتن تولید ملی،گفت: 
تولیدکننده کشور باید به جای تنبیه، تشویق شود.

بهرام شهریاری، کارش��ناس صنعت در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، در مورد مش��کالت صنعت در حوزه بازار، اظهار کرد: کلیات بازار 
ما به لحاظ فرهنگی مش��کل های زیربنایی دارد زیرا هنوز یاد نگرفته ایم 
تا کاالی داخلی بخریم و خرید کاالی خارجی بر داخلی ارجحیت دارد.

وی  تش��ریح کرد: عمده ترین عامل ارجحیت کاالی خارجی در چشم 
مش��تریان ایرانی، کیفیت و قیمت آنهاست، از طرف دیگر قدرت خرید 

مردم در سال های گذشته به شدت کاهش پیدا کرده است و زمانی که 
اعالم کردند برای خرید خودرو تسهیالت داده می شود،  مردم به راحتی 

برای خرید خودرو صف بستند.
ش��هریاری اف��زود: از عوامل دیگر نیز می توان ب��ه قاچاق بی رویه کاال  
اش��اره کرد که تاثیر مس��تقیمی بر تولید ملی گذاش��ته و به آن آسیب 
می زند. این فعال حوزه صنعت تصریح کرد: بهترین ر اهکار برای تقویت 
بازار تولیدات صنعتی، این اس��ت ک��ه مجموعه ای از اطالعات مورد نیاز 
در اختیار تولیدکنندگان قرار داده شود؛ یعنی بدانیم چه کاالیی را باید 

تولی��د کنیم و در چه زمینه هایی می بایس��ت به فکر توس��عه اقتصادی 
باشیم.

وی اضافه ک��رد: از طرف دیگر باید راهکارهای��ی برای کاهش قیمت  
تمام شده محصوالت ایرانی بیند یشیم همچنین باید تولید جدی گرفته 

شود و به جای تنبیه، تولیدکننده کشور تشویق شود.
ش��هریاری در پایان تاکید کرد: متعادل کردن ش��رایط کس��ب و کار 
یکی از عوامل مهمی اس��ت که بدون ش��ک به حمای��ت از تولید کمک 

زیادی خواهد کرد.

دغدغه مردم با برچسب های جدید روی قارچ خوراکی به پایان می  رسد

تولیدکننده داخلی باید تشویق شود
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اخبار

 واردات خودرو برای مدت شش ماه
متوقف شود

عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت اکنون 
ک��ه عرضه و تقاضای ارز در کش��ور تعادل ندارد چه اش��کالی دارد 
ش��ش ماه خودرو وارد نش��ود، درحال حاضر باید اولویت واردات را 

روی کاالهای اساسی و داروها قرار دهیم. 
بائوج الهوت��ی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، در خصوص 
انتش��ار لیست دریافت کنندگان ارز رسمی به منظور واردات، اظهار 
داش��ت: هر کسی هر چیزی را از مردم پنهان کند نتیجه آن فساد 
اس��ت، فلسفه حاکمیت برای مردم اس��ت، مردم باید بدانند اکنون 
که کاال با قیمت دوبرابر در بازار عرضه می ش��ود سود آن برای چه 
کسانی اس��ت.  عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
ش��ورای اسالمی با بیان اینکه مردم باید بدانند با ارز ۴۲۰۰تومانی 
که برای واردات اختصاص داده ش��ده چه کاالهایی وارد می ش��ود، 
گفت: باید مش��خص باش��د ارز رس��می برای کاالهای اساس��ی و 

ضروری صرف می شود یا کاالهای غیرضروری و نمادین؟ 
نماینده مردم لنگرود در مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره به 
اینکه آیا بنا بر ش��عاری که داده شده مبنی بر جلوگیری از واردات 
کاالهای غیرضروری عمل می ش��ود، ادامه داد: همه چیز اگر شفاف 
و روش��ن گفته ش��ود مطمئنا مردم نیز نظارت های خود را اعمال 

می کنند. 
الهوت��ی در پایان با تأکید بر اینکه باید واردات خودرو را محدود 
کنیم و سیاس��ت ما نیز این بوده است، خاطرنشان کرد: اکنون که 
عرضه و تقاضای ارز در کش��ور تعادل ندارد چه اشکالی دارد شش 
ماه خودرو وارد نش��ود، درحال حاضر باید اولوی��ت واردات را روی 

کاالهای اساسی و داروها قرار دهیم. 

رشد افسارگسیخته مصرف بنزین پاشنه 
آشیل خودکفایی

برای ماندن در مسیر خودکفایی و لذت بردن از خودکفایی بنزین 
با کس��ب درآم��د ارزی از آن به دنبال مدیری��ت مصرف و صادرات 
اف��زون بر نیاز آن، باید هم دولت و هم مردم برای مدیریت مصرف 
بنزین پای کار بیاین��د.   به گزارش »عصرخودرو«، هفتم تیرماه با 
حضور رئیس جمهوری، وزیر نفت، فرمانده قرارگاه س��ازندگی خاتم 
االنبیاء )ص( و جمعی از مسئوالن محلی، فاز دوم پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس رسماً افتتاح شد؛ فازی که در روزهای ابتدایی تیرماه به 
تثبیت تولید ۱۲میلیون لیتری بنزین رس��یده بود و ظرفیت روزانه 
تولید بنزین در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و کشور را به ترتیب به 

۲۴ میلیون لیتر و 9۲ میلیون لیتر رساند. 
با رس��یدن ظرفیت تولید بنزین در کش��ور به م��رز 9۲ میلیون 
لیتر، ایران که از ابتدای سال جاری با آغاز تولید بنزین در فاز دوم 
پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس به خودکفایی در تأمین نیاز روزانه 
بنزین خود رسیده بود، جای پای خود را در خودکفایی محکم کرد. 
به گفته علیرضا صادق آبادی، مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایران، ظرفیت تولید بنزین کشور تا پایان 
پاییز امسال به ۱۰۰میلیون لیتر در روز می رسد، پس قاعدتاً نه تنها 
نباید نس��بت به تأمین بنزین نگران باش��یم، بلک��ه ایران می تواند 
ب��ه زودی و در ماه های آت��ی، برای صادرات بنزین اق��دام کند، اما 
این همه ماجرا نیس��ت.  بررسی روند مصرف بنزین در کشور نشان 

می دهد که در این بخش ضعف های بسیاری داریم. 

نسل بعدی بیتل های فولکس واگن
 الکتریکی، چهار در با دیفرانسیل عقب

طراحی می تواند مجموعه ای از مزایا را برای این خودرو به همراه 
آورد تا ای��ن مدل بار دیگر به خودروی نمادین این کمپانی تبدیل 
ش��ود. پلت فرم MEB فولکس واگن با ساختار دیفرانسیل عقب به 

بازار بازمی گردد. 
به گزارش اتوکار، بیتل های فولکس واگن کنونی، نسل دوم و مدرن 
این خودروها هس��تند که براس��اس پلت فرم قدیمی گلف ۶ قدیمی 
ساخته می شود. سازنده آلمانی اینک روی مدل گلف ۸ کار می کند و 
قرار نیست که به این زودی ها از این پلت فرم برای نسل بعدی بیتل ها 
اس��تفاده کند. با این وجود چنین رخدادی می تواند انقالبی در تولید 
بیتل  های آتی محس��وب ش��ود.  ظاهراً فولکس واگن به دنبال ساخت 
بیتل های چهار در اس��ت. این ش��ایعه پس از نظرات و تأیید »هربرت 
دی��ز« مدیرعامل و »کالس بیش��اف« مدیر طراحی این ش��رکت در 
خصوص الکتریکی شدن بیتل قوت گرفت. با این وجود مقامات ارشد 
فولکس واگن اعالم کرده اند ک��ه این اتفاق پس از ارائه چند خودروی 
مهم الکتریکی این شرکت رخ خواهد داد.  مجله بریتانیایی اتوکار اعالم 
کرده »بیشاف« در حاضر نگاه اولیه و اجمالی به طرح بیتل چهار در و 
برقی را ارائه داده، اما تا ارائه طرح اصلی و واقعی زمان زیادی باقی مانده 

است و احتماال این فرآیند تا دو یا سه سال آینده زمان ببرد. 
اگر این خودرو تأیید خود را از مقامات بگیرد براس��اس پلت فرم 
MEB در خودروه��ای الکتریک��ی س��اخته خواهد ش��د. طراحی 
می توان��د مجموعه ای از مزایا را ب��رای این خودرو به همراه آورد تا 
این م��دل بار دیگر به خودروی نمادین این کمپانی تبدیل ش��ود. 
گزینه های داخلی و رفاه زیاد می تواند تاریخ بیتل ها را بار دیگر رقم 
زند. از دیگر مزایای این خودرو نیز زیرساخت MEB  فولکس واگن 

و دیفرانسیل عقب بیتل خواهد بود. 

لیست ش��رکت هایی که برای واردات خودرو ارز دولتی دریافت کرده 
بودند، منتشر شد. 

به گزارش ایس��کانیوز، لیس��تی بلندباال و سراس��ر حاشیه که موجی 
رس��انه ای را علی��ه واردکننده ها به راه انداخت؛ ش��رکت هایی که معلوم 
نیس��ت منابع چند میلی��ون یورویی را صرف چ��ه هزینه هایی کرده اند. 
بخش��ی از انتقادات معطوف به وزارت بهداش��ت اس��ت؛ نهادی که حاال 

بی دلیل درگیر چالش شده است. 
۱۸میلی��ون و 5۰۰ ه��زار یورو. این تمام آن چیزی اس��ت که وزارت 
بهداش��ت برای تأمین خودروهای مورد نیاز خود از دولت گرفته اس��ت. 
حاال عده ای معلوم الح��ال و مجهول المکان مابقی ۱۰۰ میلیون دالر ارز 
دریافتی توسط بقیه شرکت ها را فراموش کرده اند و تنها به صرف ضربه 
زدن به دولت و ارضای امیال حزبی و سیاسی دست روی این وزارتخانه 

گذاشته اند. 
اتهام زن��ی و ان��گ به وزارت بهداش��ت با ای��ن عنوان ک��ه مدیران و 
باالدستی ها با دریافت این ارز اقدام به واردات خودرو به صورت شخصی 

و فروش آن در بازار آزاد کرده اند، آغاز ش��د. اما اخبار موثقی در دس��ت 
است که تنها محل هزینه کرد این منابع ارزی، خرید چیزی حدود ۳۰۰ 

دستگاه آمبوالنس مدرن مرسدس بنز بوده است. 
وزارت بهداش��ت که به دالیل فنی خود امکان واردات خودرو را ندارد 
ب��ا عقد ق��رارداد داخلی با ایران خودرو، این ش��رکت را مس��ئول خرید 
آمبوالنس های فوق کرده است. از سویی دیگر ایران خودرو تنها نماینده 
رس��می دایملر )مالک مرسدس بنز آلمان( در ایران است و عماًل شرکت 

دیگری نمی تواند در این سطح اقدام به واردات کند. 
حاال قس��مت تلخ ماجرا؛ بخش اعظمی از ای��ن آمبوالنس ها که آمده 
بودند تا خدمات اورژانسی را در سطح کشور و به خصوص روستاها بهبود 
بخشند، در گمرک خاک می خورند و به دالیل مختلف موفق به ترخیص 
نشده اند. اطالعاتی در دست است که نشان می دهد هزینه انبارداری این 
چند صد دستگاه آمبوالنس به بیش از ۳ میلیارد تومان رسیده است. 

وقتی یک وزارتخانه از درون بدنه دولت در کنار بزرگ ترین خودروساز 
دولتی نمی توانند از پس گمرک و سازمان استاندارد )که آنها نیز هر دو 

دولتی هس��تند(، بربیایند، چطور می توان اتهام س��ودجویی را علیه آنها 
صادر کرد؟ یک نهاد دولتی در س��طح وزارتخان��ه خود درگیر قوانین و 
بخش��نامه های مربوط به واردات خودرو است ولی آن طور که در لیست 
مشاهده می ش��ود ش��رکت های به ظاهر خصوصی چندین میلیون یورو 
ارز دولتی گرفته اند ولی س��ؤال این اس��ت که چرا این پول ها تبدیل به 
خودرو نشد و چرا خودروهای خریداری شده با ارز دولتی، با قیمت آزاد 

فروخته می شوند؟ 
مخالفان و منتقدان دولت به جای آنکه بخش اعظمی از تالش و همت 
خ��ود را برای تخریب آن خرج کنن��د، می توانند پیگیر موضوعات اصلی 
مربوط به مافیایی باش��ند که حاال بوی فس��اد ناش��ی از پول شویی شان 
به مش��ام می رس��د. چند صد دس��تگاه آمبوالنس مدرن که برای بهبود 
فضای سالمت کشور وارد ش��ده، حاال نمی تواند به دست مصرف کننده 
اصلی اش که مردم هس��تند، برسد. این آن چیزی است که باید نگرانش 
بود. البته بد نیست بدانید که در آخرین لیست وارداتی های ممنوع شده، 

آمبوالنس نیز قرار دارد! 

مافیای واردات خودرو قسر دررفت

 وقتی همه خاک ها روی وزارت  بهداشت ریخته شد

فهرست دریافت کنندگان ارز رسمی شامل شرکت های مختلف مرتبط 
و غیرمرتبطی است که برای واردات انواع تایر ارز دریافت کرده اند، اما از 
نگاه فعاالن این صنعت، با تخصیص این منابع مالی به صنعت داخلی و 

افزایش ظرفیت ها، زمینه خودکفایی فراهم می شد. 
ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عصرخ��ودرو«، بانک مرک��زی جمهوری 
اس��المی ایران دهم تیرماه فهرس��ت ش��رکت هایی را منتش��ر کرد که 
در چارچ��وب طرح مدیریت بهینه منابع ارزی کش��ور، از بیس��ت ویکم 
فروردین ماه امس��ال ارز رس��می به نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کاال 

دریافت کرده اند. 
به این ترتیب، دسترس��ی آزاد و ش��فاف ش��هروندان به این اطالعات 
فراهم ش��د. این فهرس��ت ش��امل نزدیک به یک هزار و 5۰۰ ش��رکت 
دریافت کننده ارز دولتی اس��ت و در آن ن��ام کاالهایی چون تایر، میوه، 
حبوبات، چای، برنج، گوشت گوساله و گوسفندی، تلفن های همراه، لپ 

تاپ، لوازم تأسیساتی و همچنین لوازم خانگی دیده می شود. 
بررسی این فهرست نشان می دهد 9۲ فرد و شرکت حقیقی و حقوقی 

در زمینه واردات تایر، ارز رسمی دریافت کرده اند. 
۲9 فرد و ش��رکت متقاضی تایر خودروهای سواری، 59 متقاضی تایر 
کامیون و اتوبوس و یک ش��رکت متقاضی تایر موتورسیکلت و دوچرخه 

بوده است. 
همچنین دو ش��رکت برای تیوب خودروی سواری، کامیون و اتوبوس 
و دو ش��رکت برای تیوب موتورس��یکلت و دوچرخه ارز دولتی دریافت 

کرده اند. 
با این همه، بسیاری از فعاالن این صنعت معتقدند برای تولید داخلی 
انواع تایرهای خودروهای سواری مشکل خاصی وجود ندارد و واردات با 

ارز دولتی- آن هم به دست ۲9 فرد و شرکت- جای سؤال دارد. 

به گفت��ه آنان، تخصیص نیافت��ن ارز به مواد اولیه و س��ایر ملزومات 
صنایع داخلی که تا حدود ۳۰ درصد وابس��ته به وارداتند، بر تولید آنها 
اثر منفی داش��ته اس��ت، درحالی که تخصیص ارز می توانست به افزایش 

ظرفیت ها و در نتیجه رونق تولید و اشتغال بینجامد. 
در همین پیوند، سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران روز چهارشنبه به 
ایرنا گفت: در سال های گذشته برای استفاده از ارز دولتی برای واردات، 
درخواس��ت افراد و ش��رکت ها در فهرس��تی به وزارت صنعت، معدن و 

تجارت ارسال و برای بررسی به انجمن صنعت تایر ارسال می شد. 
ب��ه گفته »مصطفی تنها«، این انجمن فهرس��ت ارس��الی وزارتخانه و 
این را که تایرهای درخواس��تی در داخل تولید می شوند یا خیر بررسی 
می کرد؛ عمده واردات را نیز تایرهای راه س��ازی و کش��اورزی تش��کیل 
می دادند، با این حال واردات تایرهای خارجی که مشابه داخلی داشتند 

ممنوع نبود. 
 »امس��ال در تخصیص ارز دولتی چنین ممنوعیتی رخ نداده و حتی 
دیده شده است از ارز دولتی استفاده کرده و تایر خودروهای سواری را 

که در کشور تولید می شود، وارد کرده اند.«
س��خنگوی انجمن صنعت تایر ایران یادآوری کرد: پس از چند مورد 
تصادف جاده ای دلخراش در جاده قم در س��ال های گذشته که به دلیل 
اس��تفاده از برخ��ی تایرهای بی کیفیت خارج��ی رخ داد، مقرراتی برای 
حفظ منافع مصرف کنندگان وضع و مقرر شد تایرها باید ضمانت پس از 
فروش داشته باش��د و خسارت های احتمالی ناشی از قصور تولیدکننده 

نیز مشمول مسئولیت حقوقی شد. 
تنها ادامه داد: این در حالی بود که تایر خارجی شناس��نامه و هویت 
نداش��ت و به دس��ت افرادی وارد می شد که فقط به دلیل داشتن کارت 

بازرگانی واردات می کردند و در صورت بروز خسارت پاسخگو نبودند. 

به گفته وی، بر این اس��اس در مقررات جدید مقرر شد واردکنندگان 
بای��د دفتر خدمات پس از فروش داش��ته، محص��ول را تضمین کرده و 

پاسخگوی کیفیت تایر باشند. 
 »با این همه، امس��ال سازمان بازرسی کل کشور اجرای این بخش از 
مقررات را متوقف کرد و به همین دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت 

مجوز نمایندگی ها را تمدید نکرد.«
ب��ه گفته این مقام صنفی، ب��ا بروز مس��ئله ارزی و درحالی که مجوز 
نمایندگی ها تمدید نش��ده، چگونگی تخصی��ص ارز دولتی به آنها جای 

سؤال است. 
س��خنگوی انجمن صنع��ت تایر ایران با بیان اینک��ه برخی مواد اولیه 
مورد نیاز صنعت تایر مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی شده، یادآور شد: اوایل 
این مواد در »اولویت سوم« واردات قرار گرفته بودند، بنابراین مجبور به 

استفاده از سامانه نیما برای تأمین ارز بودیم. 
تنها ادامه داد: نکته جالب این است که در هفته های گذشته همزمان 
ب��ا اعتصاب کامیون��داران، عرضه تایرهای س��نگین )خودروهای باری و 
اتوبوس ه��ا( ب��ا اختالل روبه رو ش��د؛ درحالی که تولید این الس��تیک ها 
کاهش نیافته بود. با این حال پس از انجام واردات مش��خص شد تعداد 

تایر سواری وارد شده بیشتر از تایرهای سنگین بود. 
به گفته وی، تایرهای س��واری به ویژه خودروهای پژو، س��مند و پراید 
و همچنین رینگ های با اندازه )س��ایز( ۱۳، ۱۴ و ۱5 به اندازه کافی در 

کشور وجود دارد و به واردات آنها نیازی نیست. 
سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران در ادامه گفت: این پرسش مطرح 
اس��ت که چرا ب��رای واردات تایر ارز اختصاص یافته اس��ت، درحالی که 
آن مبلغ می توانس��ت برای افزایش ظرفیت های تولیدی و اش��تغال زایی 

استفاده شود؛ تداوم این روند سبب افت تولید داخلی می شود. 

بررسی لیست منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که با توجه 
به تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه در قالب 

ارز دولتی به واردکنندگان خودرو پرداخت شده است. 
به گزارش ایس��نا، ماجرا از حدود سه ماه پیش شروع شد.، جایی که 
دول��ت برای کنترل نرخ ارز رو به ارز تک نرخی آورد و اعالم کرد که ارز 

۴۲۰۰ تومانی به تمام واردکنندگان کاال تعلق می گیرد. 
 ای��ن رویکرد ام��ا از همان ابتدا مورد انتقاد کارشناس��ان قرار گرفت، 
کارشناس��انی که معتق��د بودن��د ارز ارزان دولتی نباید ص��رف واردات 

کاالهای لوکس و غیرضروری همچون خودرو شود. 
 این انتقادات ادامه داشت و ارز ارزان صرف واردات کاالهای نه چندان 
اساسی و ضروری می شد تا اینکه سرانجام صدای منتقدان شنیده شد و 
دولت از ابتدای تیرماه، ثبت سفارش و واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کاالی 

لوکس و غیرضروری از جمله خودرو را ممنوع کرد. 
 اگرچه با ممنوع شدن واردات کاالهای غیرضروری، پرداخت ارز ارزان 
دولت��ی به واردکنندگان این کاالها متوقف ش��د اما اتفاقی که افتاد این 
بود که دیده ش��د واردکنندگانی که با ارز ارزان دولتی اقدام به واردات 
کاال کرده ان��د، ای��ن کاالها را با قیمت دو برابری و ن��رخ ارز آزاد به بازار 

عرضه می کنند. 

 این موضوع نیز مورد انتقاد شدید کارشناسان قرار گرفت و باعث شد 
سرانجام رئیس جمهوری ش��خصاً وارد عمل شده و از مسئوالن مربوطه 
بخواهد لیست شرکت ها و کاالهای دریافت کننده ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی 
را به صورت عمومی منتشر کنند تا با آگاهی مردم، از گران فروشی این 
کاالها جلوگیری ش��ود.   در این میان روز گذشته بانک مرکزی لیست 
شرکت های واردکننده خودروی دریافت کننده ارز ارزان دولتی را منتشر 
کرد که نش��ان می دهد در چند ماه اخیر مجموعا ۱۲۱ میلیون یورو ارز 
دولتی در اختیار ۲۱ ش��رکت واردکننده خودرو قرار گرفته اس��ت.   در 
این ش��رایط محاسبه تفاوت نرخ ارز دولتی )یورو حدودا 5۰۰۰ تومانی( 
ب��ا ن��رخ آزاد این ارز )حدود ۱۰هزار تومان( نش��ان می دهد که با توجه 
ب��ه پرداخت ۱۲۱ میلی��ون یورو ارز ارزان به واردکنن��دگان خودرو، در 
حقیق��ت یارانه ای ح��دود ۶۰۰ میلیارد تومان ب��ه واردکنندگان خودرو 
پرداخت ش��ده است.   اما این تمام ماجرا نیس��ت. نکته دردناک تر این 
است که کارشناسان هشدار می دهند با توجه به سوابق بد واردکنندگان 
خودرو، این ش��رکت ها احتمال دارد خودروهای وارد ش��ده با ارز ارزان 
دولتی را با نرخ ارز آزاد به مصرف کنندگان بفروشند، در آن صورت باید 
گفت متأسفانه ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداختی دولت، از جیب مردم 

به جیب سرمایه داران رفته است. 

 بنابراین حال که آب ریخته از دست رفته و دیگر قابل بازگشت نیست 
حداق��ل انتظ��ار از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر س��ازمان های 
نظارتی به ویژه س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان این 
است که با نظارت شدید بر شرکت های استفاده کننده از ارز دولتی برای 
واردات خودرو، از گران فروش��ی این شرکت ها و فروش خودروهای وارد 

شده با نرخ ارز دولتی به نرخ ارز آزاد، جلوگیری کنند. 
 براس��اس لیس��ت منتشره از س��وی بانک مرکزی گذش��ته از وزارت 
بهداش��ت که از ارز ارزان دولتی برای واردات آمبوالنس استفاده کرده، 
ش��رکت های رامک خودرو، بهمن موتور، یاران خودروی الوند، ابراهیمی 
ش��ادمان محمد، ایران خ��ودرو دیزل، جهان نوین آری��ا، ایرتویا، نادران 
کار موتور، کوش��ا خ��ودرو نگین، آرین موتور پویا، نگین خودرو، نوش��ه 
تجارت سپهر، پاکرو س��بز قشم، ماموت خودرو، ایمن تجارت جام جم، 
آرین موتور تابان، آپام خ��ودروی الوند، نگین خودرو، آژمان نگین کارا، 
ملین��ا تجارت آرکا و کرمان موتور دریافت کننده ارز دولتی برای واردات 

خودرو هستند. 
 طب��ق اعالم رئیس انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو، برند خودروهای 
وارد ش��ده با ارز دولتی نیز ش��امل برندهای نیس��ان، میتسوبیشی، رنو، 
سانگ یانگ، دی اس، هیوندای، تویوتا، هاوال و فولکس واگن بوده است.  

ارزی که به جای خودکفایی در تایرسازی صرف واردات شد

پرداخت یارانه 600 میلیاردی به واردکنندگان خودرو
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معاون توس��عه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: گردش��گری مبتنی بر هنجارهای بومی، اش��تغال ایجاد می کند 
و تاکید ما این اس��ت که مزیت هایی در جهت جذب گردش��گر در این 

مناطق فراهم شود.
عیس��ی منصوری در حاشیه بازدید از 
منطقه گردش��گری شهرستان سیاهکل 
در گفت وگو با ایرنا، افزود: در این طرح با 
توجه به ظرفیت های موجود انتظار داریم 
فرآیندی که برای آن پیش بینی شده، با 
کار و مش��ارکت مردم انجام ش��ود و این 
اش��تغال، ب��رای افراد بومی و روس��تایی 

باشد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: در طرح توس��عه 
کری��دور گردش��گری البرز مرکزی ش��امل 
مناطق س��یاهکل و دیلم��ان، ایجاد بیش از 
9 هزار ش��غل برای مردم بومی و روستایی 

پیش بینی شده است.
منصوری اظهار داش��ت: این طرح به عنوان کریدورهای گردشگری 
تعریف ش��ده تا گردش��گر طی روزهای اقامت در منطق��ه، از امکانات 

طبیعی و اقامتی استفاده کند.
به گفته منصوری، با همکاری استانداری گیالن، اداره کل روستایی 
و عش��ایری اس��تانداری، وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی و اداره 
میراث فرهنگی طی 9 ماه آینده، ش��اهد 
اولین دس��تاورد گردش��گری روستایی در 
منطقه که تولید ثروت و اشتغال می کند، 

خواهیم بود.
وی با تصریح اینکه در این طرح ها تاکید 
بر مشارکت مردم بومی است، تصریح کرد: 
برنامه ها بای��د به گونه ای باش��د که برای 
محیط زیس��ت و جامعه ه��دف، عوارضی 
ایجاد نکند، البت��ه ظرفیت های قانونی در 
این زمینه مانند بوم گردی در کشور شکل 

گرفته است.
مع��اون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اضاف��ه ک��رد: در این ط��رح، ب��ه جامعه 
روس��تایی به عنوان بخش خصوصی تس��هیالتی اعطا می شود و الزم 
اس��ت این طرح ها با مش��ارکت مردم بومی و حفظ ظرفیت های بومی 

نظیر دامداری سنتی و کشاورزی اجرا شوند.

ش��هردار تهران به همراه مدیران ارش��د پارک عل��م و فناوری پردیس و 
مش��اور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از »کارخانه نوآوری« در 
غ��رب تهران بازدید کرد. به گزارش مهر، ش��هردار تهران به همراه مدیران 

ارش��د پارک علم و فناوری پردیس و گروهی 
از مدی��ران معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری طی ای��ن بازدید که روز دوش��نبه 
صورت گرفت، ضمن اطالع از روند آماده سازی 
کارخانه نوآوری، از بزرگ ترین مرکز اس��تقرار 
استارتاپ ها در خاورمیانه واقع در ابتدای جاده 
مخص��وص کرج، بازدید کرد. افش��انی، در این 
بازدید ضمن اطالع از روند ش��کل گیری ایده 
»کارخانه ن��وآوری« و طراحی و آماده س��ازی 
آن، با گروه��ی از جوانان کارآفرین و صاحبان 
کسب وکارهای نوپای مستقر در این مجموعه 
ب��ه گفت وگو پرداخت.  ش��هردار تهران با ابراز 
خرسندی از بازدید این مجموعه گفت: »با توجه 

به تجربیات خوب معاونت علمی در زمینه حمایت از جوانان تصمیم داریم 
از فضاهای بالاستفاده در فضای شهری به منظور حمایت از کسب وکارهای 
نوپا اس��تفاده کنیم.« محم��ود کریمی، مدیر کارخانه ن��وآوری هم ضمن 

خوشامدگویی به ش��هردار تهران و هیات همراه گفت: »کارخانه نوآوری با 
ایجاد زنجیره کامل تبدیل ایده به نوآوری و توس��عه کارآفرینی در کشور و 
تجمیع بازیگران نقش آفرین در شکل گیری کسب و کارها، طی شدن مسیر 
نوآوری و رونق اقتصادی را شتاب می دهد.« 
دکت��ر رضا کالنتری نژاد، یک��ی از چهره های 
سرشناس اکوسیستم کارآفرینی در ایران نیز 
در این مراسم طی سخنانی گفت: »کارخانه 
ن��وآوری یک راه حل کم هزین��ه برای ایجاد 
اش��تغال پایدار در کشور است. این مجموعه 
بس��تر مناس��بی برای دور ه��م جمع کردن 
فارغ التحصیالن نخبه و نوآور با تخصص های 
گوناگون در کنار هم است.« کارخانه نوآوری 
زیرس��اختی است که به همه صاحبان ایده و 
فعاالن حوزه کسب وکار این فرصت را می دهد 
تا با اس��تقرار در این مجموعه و هم افزایی در 
کنار یکدیگر و دسترسی به فضاها و امکاناتی 
نظیر فضای کار اش��تراکی، برنامه های ش��تابدهی، مرکز رشد، شبکه ای از 
مربیان و متخصصان کارآفرینی و تمام خدماتی که یک کسب وکار نوپا نیاز 

دارد روی توسعه کسب وکار خود تمرکز کنند.

بازدید شهردار از بزرگ ترین مرکز استقرار استارتاپ ها در خاورمیانهگردشگری مبتنی بر هنجارهای بومی، اشتغال ایجاد می کند
 

من از س��ال ۲۰۱۰ صاحب کس��ب وکاری کوچک بوده ام. در س��ال 
۲۰۱۶ یک سرویس خدمات مشاوره  مالی با عنوان qplum راه اندازی 
کردم. در اینجا ما پول اش��خاص، خانواده ها و کسب وکارها را مدیریت 
می کنیم. ما به طور مرتب به مش��تریان خود توصیه می کنیم که برای 
دوران بازنشس��تگی خود پس انداز کنند. و البته به نیازهای مشتریانی 
که امکان برخورداری از امکانات بازنشس��تگی را ندارند هم رس��یدگی 
می کنیم. آمار ش��گفت آور از این قرار اس��ت که با وجود درصد بیکاری 
پایی��ن، ۲۰ درصد از آمریکایی ها پس اندازی برای دوران بازنشس��تگی 

خود ندارند. این ۲۰درصد برابر با ۶5 میلیون نفر است. 
برای صاحبان کسب وکارهای کوچکی همچون خودم، توجه و تمرکز 
به پس انداز بازنشس��تگی خود و کارکنان بس��یار حائز اهمیت اس��ت. 
در اینجا سه نکته مفید س��رمایه گذاری برای صاحبان کسب وکارهای 

کوچک ارائه شده است: 
SEP IRA

بهتری��ن ط��رح بازنشس��تگی، طرح 
K۴۰۱ است. این طرح مزایای بسیاری 
ب��رای کارکن��ان و البت��ه اداره مالیات 
دارد، و از همی��ن رو ب��رای صاحب��ان 
 کسب وکارهای کوچک مناسب نیست. 
هزینه ه��ای اجرای��ی به خ��ودی خود 
می توانن��د از م��رز 5 تا ۱۰ ه��زار دالر 
تج��اوز کنند. ن��رخ س��رمایه گذاری یا 
نس��بت های هزینه و خرج ک��رد نیز در 
س��ال نهایتاً برابر با یک درصد هستند. 
ع��الوه ب��ر اینه��ا هزینه ه��ای دیگری 
ه��م وجود دارن��د که نس��بت به طرح 
 K۴۰۱ در اولوی��ت باالت��ری هس��تند. 
اغلب اوقات محاسبه میزان هزینه های 

راه اندازی و حفظ یک طرح K۴۰۱ دشوار است. ساختار نرخ ها و هزینه ها 
بسیار پیچیده هستند و معموالً به چهار روش محاسبه می شوند: مبتنی 
ب��ر دارایی، مبتنی بر ش��خص، مبتنی بر تراکن��ش و معامالت، و نرخ 
مسطح. در نهایت هم هزینه ها بر دوش کارفرما یا کسی است که طرح 
را انتخاب می کند. برای صاحبان کسب وکارهای کوچکی که طرح های 
 به مراتب کوچکتر دارند، جایی برای مذاکره بر سر نرخ ها وجود ندارد. 
 SEP .اس��ت SEP IRA طرح ،K۴۰۱ بهتری��ن جایگزین برای طرح
نوعی مقرری ساده س��ازی شده اس��ت که از س��وی کارفرما پرداخت 
می شود. صاحبان کسب وکارهایی که یک یا دو کارمند دارند، می توانند 
از این طرح اس��تفاده کنند. طرح SEP IRA نیز همچون مقرری های 
س��نتی و مرس��وم، به صورت پیش مالیات پرداخت می ش��وند. یکی از 
مهم ترین و بزرگ ترین مزایای طرح SEP این اس��ت که میزان س��هم 
بیش��تری را دربر دارد. در این طرح شما س��االنه مبلغ 55۰۰ دالر به 
یک س��ازمان بازنشستگی پرداخت می کنید. محدوده سهم برای طرح 
K۴۰۱ چیزی در حدود ۱۸5۰۰ دالر س��االنه اس��ت که مبلغ بس��یار 
جذابی اس��ت. مح��دوده طرح های SEP IRA از ای��ن هم باالتر بوده 

و تا 55۰۰۰ دالر س��االنه می رس��د. بهترین قسمت این است که خود 
کارمن��دان نیز می توانن��د به صورت خویش فرما مبلغ س��پرده را واریز 

کنند. 
به کارمندان تان در راه اندازی طرح IRA خود کمک کنید

 اگر امکان برخ��ورداری از طرح SEP IRA وجود ندارد، کارمندان 
خ��ود را برای انتخاب طرح های مقرری مناس��ب آم��وزش دهید. این 
بخش��ی از سلس��له آموزش های رفاه مالی اس��ت که به کارمندان تان 
در مدیریت هزینه ها، پس انداز و امور بازنشس��تگی کمک های شایانی 
 Roth IRA س��نتی و IRA ،می کند. دو گزینه اصلی در دس��ترس

هستند. 
IRA س��نتی مالیات معوق دارند. بنابراین ت��ا زمان وصول پول تان 
اجباری بر پرداخت مالیات وجود ندارد. محدوده س��هم باالتر از 55۰۰ 
دالر ساالنه در نظر گرفته می شود. از مزیت های این طرح این است که 

حّد درآمدی برای دریافت سهم وجود ندارد. 
Roth IRA قدری متفاوت اس��ت. پرداخت سهم بعد از تسویه مالیات 
صورت می گیرد. پس وقتی به سن 59 سال برسید می توانید مبلغ سهم 
خود را به صورت معاف از مالیات و کامل 
دریاف��ت کنی��د. از آنجایی ک��ه مالیات 
پیش از وصول پرداخت می ش��ود، برای 
می��زان درآمد حد وج��ود دارد. مبنی بر 
IRS، محدوده درآم��د از ۱۲۰۰۰۰ دالر 
در س��ال ش��روع می ش��ود و برای افراد 
 متاه��ل برابر ب��ا ۱۸9۰۰۰ دالر اس��ت. 
ب��رای کس��انی ک��ه درآمدش��ان ب��رای 
برخورداری از طرح Roth IRA مکفی 
نیس��ت، راه دیگری هم وجود دارد که با 
عنوان »طرح درب پشتی« معروف است. 
این طرح شامل مش��ارکت در یک طرح 
IRA سنتی و سپس تبدیل آن به طرح 
Roth اس��ت. اما مراقب باش��ید، چراکه 
هنگام تبدیل بای��د مالیات مبلغ تبدیل 

شده را پرداخت کنید. 
پول اضافی خود را سرمایه گذاری کنید

اکثر ما نگه داش��تن پول مان در حس��اب جاری را مرتکب ش��ده ایم. 
بس��ته به میزان میانگین حساب، سودی معادل با ۱ تا ۱.۲5 درصد به 
مبلغ سپرده تعلق می گیرد. اما ما می خواهیم که پول  برایمان کار کند 
ول��ی اکثر ماها قربانی صحبت های کارمندان بانک هایی می ش��ویم که 

قصد فروش طرح ها و خدمات شان را دارند. 
از آنجایی که من پول مش��تریانم را مدیریت می کنم، قدرت دس��ت 
اول مرکب را می شناسم. وقتی شما پول تان را سرمایه گذاری می کنید 
و این س��رمایه گذاری به بار می نش��یند، اثر گلوله برفی اتفاق می افتد.  
)یعنی با به گردش درآمدن پول در مس��یر سرمایه گذاری و کار، مقدار 
کلی آن بیشتر و بیشتر می شود.( البته که هیچ کس نمی تواند بازگشت 
س��رمایه و ریسک های مربوط به س��رمایه گذاری را تضمین کند. پس 
بهترین کار این است که با یک سازمان مشاوره سرمایه گذاری حرفه ای 

مشورت کنید و پول خود را در زمینه های متنوعی به کار اندازید. 
allbusiness :منبع

3 نکته سرمایه گذاری برای صاحبان کسب وکارهای کوچک

ساتوش��ی ناکاموتو نام مستعار خالق بیت کوین است. وب سایتی با نام مشابه 
خالص��ه ای از کتاب در دس��ت ن��گارش او را برای دانلود قرار داده اس��ت. به 
گزارش زومیت در س��ال های گذش��ته متون و اخبار مختلفی به نام ساتوشی 
ناکاموتو منتش��ر ش��ده اند. البته از آخرین متن منتشرشده چند سال گذشته 
اس��ت. جمعه  گذش��ته فردی که خود را ناکاموتو معرفی می کند، یک خالصه  
NakamotoFamilyFou ۲۱ صفحه ای از یک کتاب را در وب س��ایت -

dation.org منتش��ر کرد. این خالصه، توضیحی از یک کتاب در مورد منبع 
و پایه های ارزهای رمزنگاری ش��ده اس��ت. دامنه  مذکور چند روز قبل توسط 
س��رویس آمازون به فردی ناش��ناس فروخته شده بود. یک فرد رابط نیز چند 

روز پیش به نمایندگی از ناکاموتو با مجله  وایرد تماس داشته است.

ساتوشی ناکاموتو خالق بیت کوین، خالصه ای از 
کتاب تاریخچه این ارز را منتشر کرد

کسبوکار

به قلم: مانسی سینگال
مترجم: علی اکبری
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ش��هردار تهران از حمایت ش��هرداری از کس��ب و کار مجازی و ایجاد 
بسترهای الزم به ویژه در مناطق کمتر برخوردار خبر داد. به گزارش مهر، 
افشانی ش��هردار تهران در جمع خبرنگاران گفت: یکی از برنامه هایی که 

در ش��ورا هنگام ارائه برنامه های پیشنهادی ام 
برای تصدی مسئولیت شهرداری تهران ارائه 
دادم بحث ش��هر هوش��مند بود. هوشمندی 
ش��هر یکی از ابزارهای دانش روز و تکنولوژی 
برای مدیریت شهر است. وی گفت: با توجه به 
تجربه موفق معاونت فناوری ریاست جمهوری 
برای راه اندازی شرکت های دانش بنیان و تولید 
محصول و تجاری س��ازی، جلس��ه ای با آقای 
س��تاری داشتیم و قرار ش��د در شهر تهران و 
با تاکید بر مناطق کمتر برخ��وردار، امکانات 
در اختی��ار نیروهای ج��وان و خوش فکر قرار 
گیرد. شهردار تهران افزود: این امکانات بیشتر 
س��خت افزاری است مانند مس��تحکم کردن 

س��اختمان های قدیم��ی و در اختیار قرار دادن آن و هدف ما این اس��ت 
که هم اش��تغال ایجاد کنیم و هم تح��رک و حیات به مناطق مختلف و 
به ویژه کمتر برخوردار برود. افش��انی با اش��اره به بازدید از پارک فناوری 

پردیس، زیست فناوری پزشکی، کارخانه نوآوری و دانشگاه شریف گفت: 
این بازدیدها با هدف بررس��ی وضعیت استارتاپ ها و حمایت هایی که به 
آنها ارائه ش��ده صورت گرفته اس��ت. وی با اشاره به اهمیت فعالیت های 
استارتاپی افزود: سرمایه اصلی کشور جوان ها 
هستند و ما با ایجاد چنین فضاهایی آنها را 
در کش��ور ماندگار می کنیم و به این شکل 

مانع از مهاجرت آنها می  شویم.
افش��انی موض��وع دوم را افزایش صادرات 
عنوان کرد و گفت: تولید تکنولوژی می  تواند 

به صادرات بینجامد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی 
بر حمایت شهرداری از استارتاپ های حمل و 
نقلی که در زمینه کاهش آلودگی و ترافیک 
نق��ش پررنگ��ی دارند، گفت: قطع��ا نگاه ما 
حمایتی اس��ت زیرا جایگاه این استارتاپ ها 

را می دانیم.
افشانی گفت: یکی از اولویت های کاری ما نشست و برگزاری جلسات با 
استارتاپ ها و کسب و کار مجازی است و ان شاءاهلل در آینده این نشست ها 

افزایش خواهد داشت.

 با برگزاری همایش مرکز ش��تابدهی نوآوری معاونت علمی و فناوری 
زمینه آشنایی استارتاپ های داخلی  با حقوق کسب و کار فراهم می شود.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، یکی از چالش های اصلی کس��ب و 
کاره��ای دانش بنیان و اس��تارتاپ های ایرانی 
در مس��یر راه اندازی و رشد کسب و کار خود، 

چالش های قانونی و حقوقی است.
 رویداد Legal Day 2018 یک همایش 
چالش محور اس��ت که بر مبن��ای مهم ترین 
چالش ه��ای حقوق��ی روز جامع��ه کس��ب و 
کاری کش��ور برنامه ری��زی ش��ده و می تواند 
به ش��ما کمک کند. ای��ن همایش با حمایت 
مرکز شتابدهی نوآوری ۲9 تیرماه 9۷ برگزار 

می شود.
آش��نایی با مس��ائل حقوق��ی از مهم ترین 
الزمه های راه اندازی یک کس��ب و کار اس��ت 

و کس��ب و کارهای نوپا نیز در مراحل مختلف رش��د خود با چالش های 
حقوقی متع��ددی مواجه می ش��وند. روی��داد Legal Day ۲۰۱۸ یک 
همایش چالش محور است که بر مبنای مهم ترین چالش های حقوقی روز 

جامعه کسب و کاری کشور برنامه ریزی شده است.
 در ای��ن روی��داد نمایندگانی از اس��تارتا پ های کش��ور چالش های 
حقوق��ی که ب��ا آن مواجه هس��تند را  مطرح کرده و س��خنرانان این 
همای��ش ک��ه مجموع��ه ای از مش��اوران 
هلدینگ ه��ای  حقوق��ی  مدی��ران  و 
سرمایه گذاری و شتابدهنده ها نظیر سرآوا، 
رهنما، فناپ، موسس��ه دانش بنیان برکت، 
ادونچ��رز، فین��ووا، فارابی و . . . هس��تند، 
راهکارهای متناس��ب و عملیاتی برای حل 

این چالش ها ارائه خواهند کرد.
همچنین در این رویداد، یک پنل جمعی 
با محوریت »بررس��ی موانع و کاس��تی های 
قانون ایران در مس��یر ایجاد و  رشد کسب و 
کارهای نوپا« با مشارکت تعدادی از مدیران 
و مشاوران حقوقی ش��تابدهنده ها و کسب 
و کاره��ای مط��رح برگزار می ش��ود. تالش 
می شود تا نتایج این نشست در قالب یک بیانیه برای مراجع قانون گذار و 
تصمیم ساز کشور ارسال شود تا با اتخاذ سیاست های الزم، مسیر کسب و 

کار در کشور هموار شود.

استارتاپ های ایرانی با حقوق کسب  و کار خود آشنا می شوندتقویت فضای کسب و کار در مناطق کمتر برخوردار

کارآفری��ن تازه کار بودن می تواند چالش برانگیز و خس��ته کننده و در عین حال 
بس��یار جذاب و پربازده باشد. زمانی که شما کس��ب و کار خود را آغاز می کنید، با 
مش��کالت بی ش��مار مالی، قانونی، مدیریت افراد، بازاریابی و مشکالت مشتریان 
برخورد خواهید کرد و متأسفانه راهنمایی های متناقض فراوانی برای افراد مشتاق 
به کارآفرینی وجود دارد، اما ما به شما ۱5 نکته بنیادین برای شروع ماجراجویی در 

دنیای استارتاپ ها را ارائه می دهیم: 
1-کسب و کاری را شروع کنید که به آن عالقه و درمورد آن 

اطالعات دارید 
اس��تارتاپ ها می توانند چالش برانگیز باشند، بنابراین کاری را انتخاب کنید که 
شما را به وجد بیاورد و به شما انگیزه دهد. از انتخاب کسب وکارها و صنایعی که 
دانش کافی راجع به آنها ندارید پرهیز کنید، زیرا منحنی یادگیری پرش��یب این 

زمینه ها ممکن است جلوی موفقیت شما را بگیرد. 
2- ایده کسب وکاری را انتخاب کنید که موقعیت خوبی در بازار 

داشته باشد 
حتماً به دقت درباره این که آیا موقعیت بزرگی در بازار برای محصول یا خدمات 
شما وجود دارد یا خیر، تحقیق کنید. سرمایه گذاران به طور معمول تنها زمانی در 
ش��رکت شما سرمایه گذاری می کنند که موقعیت بزرگی در بازار مشاهده کنند و 

بدانند که شرکت شما پتانسیل تبدیل شدن به پدیده ای بزرگ را داراست. 
3- تا جایی که ممکن است برای استارتاپ خود بودجه فراهم 

کنید 
تقریباً در تمامی مواقع، فراهم کردن منابع مالی برای استارتاپ، از آنچه فکرش را 
می کنید دشوارتر است و زمان زیادی می طلبد. بنابراین باید اطمینان حاصل کنید 
که زیرساخت های الزم برای تمام هزینه های مربوط به توسعه محصول و بازاریابی 

را که باید متقبل شوید دارید. 
4- به طور مداوم حساب های مالی تان را بررسی کنید 

 باید حواس تان به تمامی هزینه ها، درآمدها و ترازنامه ش��رکت باش��د. چه بسا 
استارتاپ هایی که به دلیل کوتاهی در این موارد شکست خورده اند. مخارج مستمر 

را پایین نگه دارید؛ صرفه جویی و از هزینه های غیرضروری پرهیز کنید. 
5- در زمینه رقابت تحقیق کنید 

حتماً به دقت محصوالت و خدماتی را که بازار رقابتی دارند مورد  بررس��ی قرار 
دهید و از رقبای خود در رشد و توسعه پیشی بگیرید. یکی از راه های انجام این کار، 
فعال کردن هشدار گوگل است تا هر زمان اطالعات جدیدی راجع به رقبای شما 

در فضای آنالین منتشر شد، شما را خبردار کند. 
6- از دیگر کارآفرینان راهنمایی بخواهید 

راهنمایی از دیگر کارآفرینان و متخصصان کسب وکار می تواند بسیار ارزشمند 
باشد. به فکر برپایی هیأتی از مشاوران باشید و از این که اعضا را با اعطای سهم در 
شرکت تشویق کنید ابایی نداشته باشید. به مطالعه خبرنامه های صنایع و نشریات 
در زمینه اس��تارتاپ ها بپردازید و مشاورانی را پیدا کنید که بتوانند در زمینه های 

استخدام، توسعه کاال، بازاریابی و جذب سرمایه شما را راهنمایی کنند. 
7- شرحی واضح و مناسب از کسب وکارتان ارائه دهید 

باید شرحی مختصر و متقاعدکننده درباره فعالیت استارتاپ خود ارائه دهید. این 
شرح را برای افرادی که احتمال دارد به مشتری و سرمایه گذار تبدیل شوند آماده 
داشته باشید. به صورت مختصر مأموریت و اهداف خود را بیان کنید و بگویید به 

چه دلیل محصول یا خدماتی که ارائه می دهید خاص هستند. 
8- در استخدام افراد دقت کنید 

اس��تخدام افراد نامناس��ب یکی از بزرگ ترین اش��تباهاتی ا ست که کارآفرینان 

مرتکب می شوند. شما باید کارکنانی را استخدام کنید که پیش زمینه و تجربیات 
الزم را دارا و سخت کوش و منعطف باشند. باید پیشینه این افراد را بررسی کنید 
و این جمله قدیمی را که می گوید »به آرامی اس��تخدام، اما به سرعت اخراج کن« 

را به خاطر داشته باشید. 
9- هیچ گاه از کار شبکه ای)نتورکینگ( دست برندارید

کار شبکه ای می تواند یک سرمایه گذار جدید، کارمندی فوق العاده، یک مشتری 
تازه یا یک مش��اور عالی را برای شما به ارمغان آورد. وب سایت لینکدین می تواند 
ابزاری قدرتمند جهت یاری رس��اندن به تالش های شبکه ای شما باشد، بنابراین 

به طور مداوم ارتباطات خود را در این وب سایت گسترش دهید. 
10- خدمات فوق العاده به مشتریان خود ارائه دهید 

ش��رکت هایی چون Zappos ی��ا Virgin America به دلیل تمرکز بر ارائه 
خدمات و پشتیبانی عالی به مشتریان شان موفق شده اند. مشتریان اولیه شما باید 
نزد دوستان و همکاران خود از شما تعریف کنند و دیگران را به شما ارجاع دهند. 
11- یک وکیل باتجربه و فعال در زمینه استارتاپ استخدام کنید 

شما به یک وکیل باتجربه برای شرکت خود نیاز دارید. یک وکیل باتجربه و فعال 
در زمینه استارتاپ می تواند به شما در موارد زیر یاری رساند: 

- ثبت شرکت
- مکتوب کردن قرارداد با شرکا

- آماده سازی توافقات کلیدی برای کسب و کار
- ایجاد قراردادهای فروش سهم به کارکنان

- آماده سازی فرم پیشنهاد کار محافظه کارانه برای موارد استخدامی 
- مذاکره با سرمایه گذاران احتمالی

- کم کردن وظایف قانونی شما
- محافظت از ایده ها و اختراعات شما

12- به سخنرانی در حضور دیگران عادت کنید 
قابلیت برقراری ارتباطات مؤثر می تواند نقشی حیاتی در جذب مشتری، افزایش 
انگیزش کارکنان و ارائه شرح کسب وکار به سرمایه گذاران ایفا کند. به فکر استخدام 
یک مربی سخنرانی باشید، از او بازخورد حرفه ای دریافت و پیشرفت کنید. برخی از 
شناخته شده ترین کارآفرینان، مانند استیو جابز، سخنوران فوق العاده ای نیز بودند. 
13- تمرکز خود را بر ایجاد محصول یا ارائه خدماتی فوق العاده 

بگذارید، اما آنها را دیر روانه بازار نکنید 
محصول شما باید از طریقی معنا دار و پراهمیت با آنچه رقبای تان ارائه می دهند، 
تفاوت داش��ته باش��د. در روانه کردن محصول خود به ب��ازار، وقت را بیهوده تلف 
نکنید، زیرا بازخورد زودهنگام مشتریان یکی از بهترین راه ها برای پیشرفت است. 
همانطورک��ه رید هافمن )Reid Hoffman(، س��رمایه گذار کارآفرین و یکی از 
بنیان گذاران لینکدین گفته است »اگر اولین نسخه محصول تان شما را خجالت زده 

نکند، یعنی خیلی دیر آن را روانه بازار کرده اید«.
14- فقط انجامش دهید 

هیچ گاه زمانی فوق العاده برای راه اندازی یک اس��تارتاپ وجود ندارد، بنابراین به 
این پند معروف که می گوید »انجامش بده!« گوش کنید. حتی اگر هنوز ش��غلی 
ثابت دارید، اولین قدم را در جهت برپایی کسب و کارتان بردارید و به صورت پاره وقت 

به آن رسیدگی کنید. 
15- بازاریابی کنید و باز هم بازاریابی کنید 

ش��ما باید به طور مداوم درحال جذب، س��اخت و حتی آموزش بخشی از بازار 
باشید که متعلق به شما است. اطمینان حاصل کنید که استراتژی بازاریابی شما 

شامل موارد زیر می شود: 
- وب سایتی حرفه ای و به روز راه اندازی کنید. 

- اساس کار SEO )بهینه سازی موتور جست وجو( را فرا گیرید تا به صدر نتایج 
نزدیک شوید. 

به گزارش دیجیاتو، روز سه شـنبه گزارشـی از وال اسـتریت ژورنال را منتشر کردیم 
مبنی بر اینکه توسـعه دهندگان اپ های شخص ثالث برای جی میل می توانند به محتوای 
ایمیل های ارسـالی از طریق این کالینت دسترسـی داشته باشـند. حاال گوگل با انتشار 
بیانیه ای به این خبر واکنش نشـان داده و به تبیین کلیه تدابیر و اقداماتی پرداخته که 
سازمان ها و افراد اسـتفاده کننده از سرویس هایش می توانند برای حفظ امنیت و حریم 

خصوصی خود اتخاذ نمایند.
این شـرکت همچنین از تعهدش برای بررسـی اپ ها و سرویس های شخص ثالثی خبر 

داد که به داده های حساس جی میل دسترسی دارند.
در این بیانیه آمده است:

اکوسیسـتم زنده و پویای این اپ های غیرگوگلی تنوع انتخاب های پیش روی کاربران 
را افزایش داده و کمک می کند بیشـترین بهره را از ایمیل های خود داشـته باشـید. با 
ایـن حال اما پیش از آنکه یک اپ غیرگوگلی منتشرشـده بتوانـد به پیام های جی میل 
شـما دسترسـی پیدا کند مراحل متعددی را جهت دریافت تایید طی می کند که از آن 
جمله می توان بررسـی خودکار و دستی توسعه دهنده، ارزیابی سیاست حریم خصوصی 
یک اپ و صفحه اصلی آن که در واقع به کاربران اطمینان می دهد آن اپ قانونی اسـت 
اشاره کرد. عالوه بر این خود اپلیکیشن هم مورد ارزیابی قرار می گیرد تا معلوم شود آیا 

همانطور که وعده داده عمل می کند یا خیر.
در این بیانیه برای آنکه مطمئن شوید اطالعات  تان در اختیار افراد مطمئن قرار می گیرد 
به نکاتی هم اشاره شده، از جمله آنکه توصیه شده پیش از صدور مجوز دسترسی برای 
اپ هـای غیرگوگلی درخواسـت مطرح شـده از طریق اپ را به دقـت مطالعه نمایید و با 
کمک ابزارهای امنیتی ارائه شـده توسط گوگل مشخص نمایید که چه اپ هایی به اکانت 
جی میل شـما دسترسـی دارند، آن اپ  ها چه مجوزهایی دارند و چه دسـتگاه هایی به 

اکانت شما الگین کرده اند.
عالوه بر این خاطرنشـان شـده که فرآیند نقد و بررسـی گوگل بـرای اطمینان از آن 
طراحی شـده که افراد و گروه ها معرفی درسـتی از محصول خـود را در اختیار کاربران 
قرار دهند و صرفا اجازه دسترسی به اطالعاتی را درخواست نمایند که به آن نیاز دارند.

در انتهای این بیانیه بار دیگر تصریح شده:
برای آنکه همه چیز روشـن شـود: هیچ کـس در گوگل ایمیل های شـما در جی میل را 
نمی خوانـد بـه غیر از مواردی که خود شـما مجوز ایـن کار را در اختیارمـان قرار داده 
باشـید یا در جایی که بنابر دالیل امنیتی نیاز به این کار باشـد از جمله بررسی یک باگ 

یا سوء استفاده.
 

15 روش موفقیت برای کارآفرینان تازه کار

گوگل در پاسخ به جنجال خبری 
اپ های شخص ثالث جی میل 

بیانیه صادر کرد

یادداشـت

 ،)INOTEX2018( هفتمین نمایش��گاه بین الملل��ی نوآوری و فن��اوری
نمایش��گاه تخصصی در حوزه تکنولوژی و نوآوری در ایران از ۱۴تا ۱۶ تیرماه 

۱۳9۷ در محل نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران برگزار می شود.
فن��اوری و  ن��وآوری  بین الملل��ی  نمایش��گاه  در  مه��ر،  گ��زارش   ب��ه 
)INOTEX2018( استارتاپ ها، سرمایه گذاران و شتاب دهنده های ایران با 

هدف افزایش هم افزایی میان فعاالن حوزه استارتاپی گردهم می آیند.
پارک فناوری پردیس با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
کش��ور به عنوان متولی این رویداد بین المللی امس��ال میزبان ۱5۰ استارتاپ، 
۱۶شتاب دهنده، ۱۱ سرمایه گذار خطرپذیر و بیش از ۱۰۰ شرکت دانش بنیان 

در این نمایشگاه است.

گردهمایی استارتاپ ها و شرکت های 
دانش بنیان در نمایشگاه اینوتکس

Richard Harroch :به قلم
مترجم: حسین علیپور



جان برنت معتقد اس��ت که س��ردرگمی درباره م��ردم دهه پیش رو 
منحصربه فرد نیس��ت. بازاریابان در مورد زنان، کودکان، کهنساالن و. . . 
نیز س��ردرگمند. شناخت رفتار مصرف کنندگان نسبت به بیشترین حد 
توانایی تبلیغاتچی ها، هدف هر کس��ب وکار موفقی است. هدف تبلیغات، 
ترغی��ب مصرف کننده به انجام دادن کاری اس��ت که معموال خرید یک 
کاالس��ت. اگر قرار اس��ت ک��ه تبلیغات، مخاطبان را ب��ه خود جلب و با 
آن��ان ارتباط برق��رار کند که این نتیجه مطلوب حاصل ش��ود، در وهله 
اول دس��ت اندرکاران تبلیغات باید مخاطبان خود را بشناسند. آنان باید 
با ش��یوه های فکری مخاطبان، عواملی که مخاطب��ان را بر می انگیزد و 
محیطی که در آن زندگی می کنند، آش��نا ش��وند. این وظیفه مش��کل 
در مواجه��ه با این حقیقت که عوام��ل دخیل در تبلیغات دائما در حال 
تغییرند، پیچیده تر می ش��ود. اطالعاتی که امروز درباره مصرف کنندگان 
وجود دارد، غالبا فردا بی اعتبار است. به عالوه، دست اند رکاران تبلیغات، 
بای��د مخاطب��ان پیچیده ای را جذب کنند ک��ه از عوامل متعددی تأثیر 
می پذیرن��د. ب��ه عبارت دیگر، گس��تره پوش��ش، چالش برانگیز اس��ت. 
دست اندرکاران تبلیغات باید دروندادهای موجود را در زمینه هایی مانند 
روان شناس��ی، مردم شناسی و جامعه شناس��ی بیرون بکشند تا هر آنچه 
درباره مردم الزم اس��ت بدانند، بیاموزند. عالوه ب��ر این، در هر رفتار یا 
الگویی، اس��تثنائاتی وجود خواهد داش��ت. مهم آن اس��ت که برای این 
استثنائات مهیا باشیم، ولی نه با این فرض که آنها الگوی مشاهده شده 
را نفی کنند. باالخره، با گسترده تر شدن بازارهای مورد نظر و گسترش 
کس��ب وکار به کشورهای دیگر، یافتن الگوهای کلی رفتار مصرف کننده 
مش��کل تر خواهد ش��د، زیرا هر فرهنگی باید جداگانه سنجش شود. در 
این یادداشت ما توجه خود را محدود به رفتارهای خاصی خواهیم کرد 
که مردم به عنوان مصرف کنندگان از خود نشان می دهند. در عین حال 
می پذیریم که مقدار زیادی از کارهایی را که یک فرد در ورای نقش یک 
مصرف کننده انجام می دهد نیز به تبلیغات مربوط است. مصرف کنندگان 
افرادی اند که محصوالتی را می خرند یا از آنها استفاده می کنند تا نیازها 
و خواس��ت های خ��ود را تأمین کنند. طبق نظر ویلی��ام ولز، در واقع دو 
نوع مصرف کننده وجود دارد: کس��انی که کاال را می خرند و کسانی که 
در عمل از کاال اس��تفاده می کنند. این تمایز از آن جهت مهم است که 
این دو گروه می توانند نیازها و خواس��ت های متفاوتی داشته باشند. به 
عنوان مثال در مورد غذاهای کودکان، والدین )خریدکنندگان( به دنبال 
ارزش غذایی اند، درحالی که کودکان )مصرف کنندگان( در جست وجوی 
طعمی ش��یرین و یک سرگرمی روی بسته بندی کاال هستند. به همین 
خاطر اس��ت ک��ه تولیدکنندگان محص��والت غذایی ب��رای کودکان در 
تبلیغات خود هم به س��رگرمی و هم به ش��یرینی کم توجه کرده اند. به 
علت جهت گیری مصرف کنن��ده در بازاریابی، رفتار مصرف کننده زمینه 
بسیار مهمی است. شرکت ها نیاز به آن دارند که بدانند مصرف کنندگان 
چگونه فک��ر می کنند و چگونه راجع به محص��والت تصمیم می گیرند. 
آنها ب��رای انجام دادن این کار تحقیقات پیچی��ده ای را در زمینه رفتار 
مصرف کننده انجام می دهند. ش��رکت ها باید بدانند که مصرف کنندگان 

آنها چه کس��انی اند، چ��را خرید می کنند، چه می خرن��د و چگونه برای 
خرید محصوالت معینی اقدام می کنند. برای درک بیش��تر در زیر مدل 
عمومی ویلیام ولز )شکل الف- ا( از رفتار مصرف کننده ارائه خواهد شد 
که ش��امل مرتبط ترین اج��زا و رابطه بین این متغیرهاس��ت و از آن به 

عنوان چارچوب این یادداشت استفاده خواهد شد. 
شکل: الف- ا مدلی برای تصمیم گیری مصرف کننده

مدیر تبلیغات، مس��ئول پاسخگویی به بس��یاری از سؤاالت مربوط به 
مصرف کننده یا مصرف کننده صنعتی است. بدون داشتن یک چارچوب 
کاری فراه��م آمده از بخش بندی بازار، این وظیفه انجام ش��دنی نخواهد 
بود. کاتلر و آرمسترانگ، بخش بندی بازار را به عنوان فراگردی از تقسیم 
یک بازار به گروه های متمایز خریداران تعریف کرده اند که ممکن است 
ب��ه محصوالت مجزا یا ترکیبی از عوامل بازاریابی نیاز داش��ته باش��ند. 
بخش بندی بازار مصرف کنن��دگان بالقوه یک محصول عینی را به چند 
پاره بازار یا بخش یا تکه به نحوی تقس��یم می کند که هر کدام در یک 

یا چند ویژگی مهم سهمی باشند. 
برای مثال در مطالعه ای که مس��تر کارد اینتر نشنال در سال ۱99۳ 

انجام داد، پنج نوع مختلف خرید اولیه مشخص شد: 
- ارزان خرها )۲۲ درصد(، یعنی کسانی که دائما به دنبال پایین ترین 

قیمت اند؛ 
- خری��داران کم عالقه )۲۲ درصد(، یعنی کس��انی که نوعا عالقه ای 

به خرید ندارند؛ 

- ش��کارچیان چانه زن بر س��ر برند تجاری )۲۰درص��د(، که هنوز به 
عالمت ه��ا و نام های ده��ه ۸۰ وفادارند، ولی به دنب��ال خرید خوب نیز 

هستند؛ 
- مش��تاقان کیفی��ت خدمت )۱9درصد(، یعنی کس��انی ک��ه انتظار 

خدمت خیلی خوب دارند؛ 
- خریداران بی اش��تیاق )۱۷درصد( یعنی کس��انی که معتقدند خرید 
کردن لذتی ندارد، ولی با این حال می پذیرند که فراهم آوردن تسهیالت 

الزم برای خرید راحت، کمک کننده است. 
همانگونه که مثال ها نش��ان می دهد بخش بندی، سازمان ها را قادر 
می س��ازد تا یک راهبرد بازاریابی متناس��ب با نیاز ها و خواست های 
ب��ازار طراحی کنند. تبلیغ��ات، به طور معین، می تواند بیش��تر مورد 
توجه قرار گیرد. به هر حال اکثر ش��رکت ها توانایی بازاریابی کارآمد 
را در همه بخش ها برای محصول ش��ان ندارند، بنابر این یک یا چند 
تک��ه بازار مورد نظر را از تکه های بازار موجود انتخاب می کنند، بازار 
هدف، مرکب از گروهی از مردم )بخش / تکه( اس��ت که بیش��ترین 
احتمال پاس��خگویی مطلوب نسبت به آنچه به بازار ارائه می شود، از 

آنان می رود. 
بخش های بازار و بازارهای ه��دف، مبتنی بر ویژگی ها و رفتارهای 
مصرف کننده اس��ت. ی��ک بخش از بازار می توان��د مبتنی بر مواردی 
باشد همچون موقعیت جغرافیایی )داخلی یا خارجی(، سطح استفاده 
از محصول )س��نگین در مقابل س��بک(، وف��اداری به عالمت تجاری 
)غیروفادار در مقابل کامال وفادار( و نوع مصرف کننده )مصرف کننده 
نهای��ی در مقابل اس��تفاده کنندگان بازرگانی یا صنعتی(. ویژگی های 
متع��ددی وجود دارد که ب��ر پایه آنها، می توان م��ردم را به بخش ها 
و بازارهای هدف تقس��یم کرد. فراگرد بخش بندی پس از آن ش��روع 
می ش��ود که تبلیغ کنن��ده دریابد مصرف کننده در ی��ک روال معین 
چگونه و چرا می اندیش��د، احساس می کند و رفتار می کند. تنها پس 
از آن اس��ت که یک تبلیغ کننده می توان��د یک مبارزه تبلیغاتی را به 
نحوی طراحی کند که به ش��کلی مؤثر به بازار همیشه پررونق دست 

یابند.
در آخ��ر: پاس��خ های مصرف کننده به ی��ک پیام تبلیغات��ی از عوامل 
بس��یاری تأثیر می پذی��رد. مصرف کنن��دگان موضوع بررس��ی میدانی 
تبلیغاتچی ها هس��تند. آنها محصولی از فرهنگ و جامعه ای هستند که 
در آن بزرگ شده اند. بسیاری از ارزش ها و عقایدشان را محیط اجتماعی 
شکل داده است. به همین ترتیب آنها محصولی از خانواده ای هستند که 
در آن بزرگ شده اند و بسیاری از عادات و جهت گیری های شان ساخته 

محیط خانوادگی شان است. 
ما و مصرف کنندگان، همچنین یک انس��انیم، همان گونه که به بلوغ 
رسیده ایم و شروع به تفکر درباره خود کرده ایم، نگاه فردی خود را نسبت 
به جهان پرورانده ایم که مبتنی بر عواملی نظیر س��ن، درآمد، جنسیت، 
تحصیالت، ش��غل و  نژاد ماس��ت. در اعماق ما عواملی هستند که بر هر 
تصمیمی که می گیریم، تأثیر می گذارند. چیزهایی نظیر اینکه ما چگونه 
رویدادها و دیگران را درک می کنیم، چگونه از تجربه ها درس می گیریم، 
مجموعه اصلی نگرش ها و عقایدمان، کشمکش و انگیزه درونی ما و کل 

مجموعه ویژگی های ما که »شخصیت« ما نامیده می شود.

تعریف دوباره تبلیغات
تبلیغات یا Advertising ش��کل غیرش��خصی ترفیع اس��ت که از طریق 
رس��انه های منتخب به مجرای فروش فرس��تاده می شود و تحت هر شرایطی 
الزم است بازاریاب برای نمایش آن در زمان و مکان مناسب )رسانه و کانال های 

منتخب( پول پرداخت کند. 
تبلیغات از مدت  ها قبل به عنوان روشی برای ترفیع جمعی مورد استفاده قرار 
می گرفته که در آن می توان یک پیام را به تعداد زیادی از مخاطبان رساند. اما به 
مرور زمان و افزایش رقابت این رویکرد ترفیع جمعی باعث بروز مشکل شد، زیرا 
افراد زیادی در معرض پیام تبلیغات قرار می گرفتند که حتی در گروه مخاطبان 
هدف هم قرار نداشتند، و نتیجه آن کاهش استفاده کارآمد از بودجه ترفیع بود. 
امروزه با افزایش رقابت بین کسب وکارها، تبلیغات با رویکرد ترفیع جمعی با 
توجه به هزینه های زیادی که بر برند متحمل می نماید، همانند گذشته خیلی 
اثربخش نیس��ت.  تبلیغات براس��اس میزان نفوذپذیری در بازار هدف، به سه 

دسته تقسیم می شوند. 
دسته بندی تبلیغات براساس میزان نفوذپذیری

- ATL = Above The Line همانن��د تبلیغات تلویزیون، رادیو، روزنامه 
و ...

- BTL = Below The Line همانند تبلیغات فروشگاه ها، اسپانسرینگ، 
بیلبورد و ... 

- TTL = Through The Line درواق��ع همان تبلیغات یکپارچه و ۳۶۰ 
 .ATL و BTL درجه است. یعنی استفاده همزمان از

این قسم از تبلیغات )TTL( بیشتر به منظور برندسازی مورد استفاده قرار 
می گیرد. برای بخش مش��خصی از بازار هدف تعریف می ش��ود و در مقایسه با 
BTL و ATL بسیار هدفمندتر طراحی و اجرا می شود و ROI بهتری دارد. 

تبلیغات در گذش��ته به عنوان ش��کل یک طرفه ارتباطات بازاریابی در نظر 
گرفته می ش��د که دریافت کننده پیام در موقعیتی نبود که فورا نسبت به پیام 
واکنش نشان دهد. این مورد نیز با ظهور و پیشرفت فناوری اطالعات در حال 
تغییر است. برای مثال، امروزه تکنولوژی تا حدی پیشرفته شده که مخاطبان 
را ق��ادر می س��ازد با زدن یک دکمه اطالعات بیش��تری در م��ورد محصول یا 
برنامه مورد عالقه  ش��ان به دست آورند. در حقیقت، انتظار می رود در آینده ای 
بس��یار نزدیک تبلیغ��ات از حالت ارتباط یک طرفه خ��ارج و به مدلی تبدیل 
ش��ود که تعامالت برند و مخاطب در آن به ش��دت باالست. تعامالت برندها و 

مخاطبان شان روی شبکه های اجتماعی مثالی واضح بر این ادعاست. 
ویژگی دیگری که در طول تکامل تبلیغات، به شدت در حال تغییر است، این 
منظر از تبلیغات است که می توان بالفاصله برای کاالهایی که تبلیغ می شوند، 
تقاضا ایجاد کرد. در واقع، مشتری می تواند به محض دیدن تبلیغی، آن محصول 
را خریداری کند و هرچه رسانه ها از طریق تبلیغات بیشتر به مخاطبان اجازه 
تعامل با پیامی را که به مخاطبان فرستاده می شود بدهند، توانایی تبلیغات برای 

تحریک تقاضا، بهبود خواهد یافت. 
)Advertising( اهداف اصلی تبلیغات 

- افزایش آگاهی از برند به منظور توسعه جایگاه برند در بازار هدف و فروش 
بیشتر

- ترغیب بازار هدف به انجام دادن آنچه هدف از تبلیغات برند است.  )در واقع 
هدف از تبلیغات ایجاد تشویق بازار هدف به امتحان محصول یا خرید آن است. 
برن��د با انجام تبلیغات، ب��ازار هدف را ترغیب به انجام عملی می  کند که هدف 

اصلی برند از تبلیغات بوده است.(
- توسعه و تثبیت جایگاه برند در اذهان بازار هدف، جذب مخاطب بیشتر و 

جلوگیری از افزایش نرخ پرش مشتریان فعلی. 
سه مورد فوق از اصلی ترین اهداف تبلیغات هستند و سایر اهداف تبلیغاتی از 

این سه مورد نشات می گیرند. 
اهمیت تبلیغات چیست؟ 

در دنیای امروز تبلیغات هم برای مشتریان و بازار هدف سودمند است و هم 
موجب بهبود کسب وکار برندها می شود. 

تبلیغات با دادن آگاهی و اطالعات در مورد محصول و خدمات به مش��تری 
در تصمیم گیری و انتخاب به آنها کمک می کند. تبلیغات هوش��مندانه حتی 

می تواند به بیان تفاوت ها و تمایزات محصوالت و خدمات برندها بپردازد. 
براین اس��اس مش��تریان بازار هدف باتوج��ه به نیازش��ان و بودجه ای 
ک��ه دارن��د راحت ت��ر می توانن��د محصول یا خدم��ات مورد نظرش��ان را 
انتخاب کنند. برندهای پیش��رو در دنیای ام��روز می دانند که هرآنچه در 
تبلیغات ش��ان در مورد محصوالت بیان می کنند باید واقعی باشد، در غیر 
ای��ن صورت این تبلیغات به نوعی به ض��دارزش برای برند تبدیل خواهد 
ش��د. براین اس��اس کسب وکارها برای پیش��ی گرفتن از رقبا در بازار باید 
محص��ول بهتر با کیفی��ت و ویژگی های برتر را توس��عه دهند و از طریق 
تبلیغ��ات به بیان آن بپردازند که این موضوع به بهبود و توس��عه جایگاه 

آنها در بازار کمک می کند. 
درحالی که تبلیغات در سرتاس��ر جهان یکی از عوامل مهم رش��د اقتصادی 
محس��وب می ش��ود، س��ازمان  های بازاریابی نقش متفاوتی در تبلیغات بازی 

می کنند. 
ب��رای بعضی از کس��ب وکار ها امکان دارد تبلیغ��ات در ابعاد کمی انجام 
ش��ود و به جای آن بودجه ترفیع روی م��وارد دیگری از ارتقا مانند فروش 
شخصی توس��ط تیم فروش، هزینه ش��ود. برای برخی از برندهای کوچک 
تبلیغات ممکن است شامل تبلیغات گاه به گاه یا فصلی و در مقیاس بسیار 
کوچک، مانند تبلیغ در قسمت های کوچکی از بخش های طبقه بندی شده 

در روزنامه  های محلی باشد. 
اما بیشتر کس��ب و کار های موفقی که جدا از کوچک و بزرگی اندازه شان بر 
تبلیغات برای تحقق سه هدف اصلی ذکر شده آن تکیه می کنند، اکثرا نسبت به 
رقبای شان موفق تر هستند و از جایگاه بهتری در بازار هدف برخوردارند. اینگونه 

شرکت ها برنامه های بازاریابی مدونی دارند که تبلیغات بخشی از آن است. 
انواع تبلیغات

تبلیغات را بر اساس کانال ارتباطی )بستر ارائه تبلیغات( یا پیامی که منتقل 
می کند، می توان دسته بندی کرد: 

ان��واع تبلیغ��ات براس��اس کانال های ارتباطی )بس��تر تعامل ب��ا مخاطب(
Medium

Print Advertising تبلیغات چاپی -
Broadcast Advertising تبلیغات رسانه ای -

Outdoor Advertising تبلیغات محیطی -
Digital Advertising تبلیغات دیجیتالی -

- تبلیغات ادغامی / هم��کار Product /Brand Integration: )معرفی 
و اس��تفاده از برن��د یا محصولی در حی��ن نمایش یا ارائه برن��دی دیگر، مثل 

)Product placement(
Phone Advertising تبلیغات تلفنی -
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طبق نظر تعدادی از مسئوالن ارشد بازاریابی و کارشناسان آکادمیک، 
برای جلوگیری از بروز مش��کالتی در روند اس��تخدام برندها در آینده، 
باید یک تالش مس��تمر و یکپارچه در سطح صنعت در راستای فروش 

جذابیت های بازاریابی به مدارس و دانشگاه ها صورت گیرد. 
 Marketing( طبق یک��ی از تحقیقات گس��ترده هفته بازاریاب��ی
Week( در اوای��ل امس��ال، تنه��ا ح��دود ۳درصد از دانش��جویان به 
بازاریاب��ی ب��ه عنوان یک گزینه ش��غلی بس��یار جدی فک��ر می کنند. 
نب��ود آگاهی، نظرات منفی و درک مح��دود از بازاریابی، دالیل اصلی 

محبوبیت پایین این حرفه هستند. 
به نظر ش��رکت کنندگان در همایش��ی که توسط هفته بازاریابی و با 
هدف بررسی موارد الزم جهت جذب استعداد برگزار شده بود، ما راهی 

طوالنی در پیش داریم. 
ب��ه گفته پیپا گلوکلی��چ )Pippa Glucklich(، یک��ی از مدیران 
ش��رکت دنتس��و ایجیس )Dentsu Aegis(، ما به رویکرد هماهنگ 

نیاز خواهیم داشت. 
 »به نوآوری های بیش��تری در سطح صنعت نیاز داریم. شرکت های 
بس��یاری مش��غول کار خود هس��تند. شرکت ما نیز مش��غول فعالیت 
اس��ت، ما به مدارس مناطق محروم می رویم و ایده های خود را مطرح 
می کنیم، اما این روش کار ماس��ت و شاید سایر شرکت ها از روش های 

دیگری استفاده کنند.«
به گفته مدیر ارش��د بازاریابی ش��رکت بی ت��ی )BT(، زید القصاب، 
ش��رکت های بزرگی مانند این شرکت عمق و وس��عت حرفه بازاریابی 
را نش��ان می دهند: »ما دارای شغل هایی در بازاریابی، ارتباطات، روابط 

عمومی، اسپانسرشیپ و رسانه هستیم. تمام پست ها و مقام های حرفه 
بازاریابی در ش��رکت ما وجود دارد. ش��رکت های بزرگ فعال در حوزه 
بازاریابی دارای مزیت بزرگی هس��تند، م��ا باید فقط روی فروش بهتر 

تمرکز کنیم.«
کارش��ناس آموزش و مشاوره دانش��گاه باکینگهام شایر، سر آنتونی 
س��لدون )Sir Anthony Seldon(، از تعداد پایین دانشجویانی که 
بازاریابی را به عنوان یک ش��غل جدی در نظر داشتند،  »شگفت زده« 
ش��ده بود، زیرا بازاریابی و تبلیغات در زمان تحصیل او در دانش��گاه به 

عنوان یکی از برترین و معتبرترین شغل های کشور شناخته می شد. 
ه��م او و هم گلوکلیچ بر اهمی��ت افزایش تنوع افراد تازه وارد تأکید 

دارند. 
س��لدون اضافه می کند: »این یک ش��غل بی نظیر است. شما باید در 
مورد فرصت های این حرفه بیشتر صحبت کنید و از تمام دانشجویان، 
صرف نظ��ر از  نژاد و اصلیت و رنگ پوس��ت، دعوت به عمل آورید، زیرا 
استعدادهای پرورش نیافته بی ش��ماری در تمام نقاط دنیا وجود دارد 

که باید دعوت به کار شوند.«
صحبت از نقش بازاریابی در ش��رکت ها نی��ز از اهمیت فوق العاده ای 
برخوردار اس��ت. ما باید بازاریابی را در تج��ارت نیز تبلیغ کنیم. تمام 
کارمندان شرکت باید از اهمیت این فعالیت مطلع شوند. متأسفانه در 
ش��رکت ها به این مسئله چندان توجه نمی شود. با این کار شاید حتی 

استعدادهای سایر تیم ها را نیز به سمت مجموعه خود جلب کنید. 
طبق یک نظرس��نجی از حاض��ران در رویداد، ح��دود نیمی از آنها 
)۴9درصد( معتقد بودند که برنامه های آموزشی مدارس، بهترین روش 
برای افزایش جذابیت حرفه بازاریابی هس��تند. ارائه مش��اوره از سوی 
مدیران ارشد در جایگاه دوم )۲۱درصد( و کمپین های افزایش آگاهی 

نیز در جایگاه سوم قرار داشتند. 
نیاز به توس��عه و آم��وزش کارمندان نیز مورد بحث و بررس��ی قرار 
گرف��ت. قصاب معتقد اس��ت چارچوبی که یادگیری م��داوم را ممکن 
می س��ازد، باعث پیش��رفت حرفه ای و ش��خصی فرد نیز خواهد شد و 

شرکت ها قطعا به چنین چارچوبی نیاز دارند. 
شرکت ها باید از حداکثر توان فرد استفاده کنند و چنانچه شما این 
اجازه را ب��ه آنها بدهید، اتفاقات فوق الع��اده ای رخ  خواهد داد. اگر در 
یک شرکت مانند بی تی، با حدود ۱۰۰۰ بازاریاب، افراد تنها یک درصد 
پیش��رفت کنند، گویی که ۱۰ نیروی جدید استخدام شده است و این 
بی نظیر خواهد بود. فراتر از این مس��ئله، به دلیل عالقه ذاتی انسان به 
یادگیری، هر چه فرصت بیش��تری برای یادگیری در اختیار افراد قرار 
دهید، بیشتر این رشد شخصی را احساس خواهند کرد، بیشتر به شما 
و ش��رکت متعهد خواهند شد و بیش��تر در زندگی شخصی و حرفه ای 

خود پیشرفت می کنند. 
سلدون اضافه می کند: »من عمیقا معتقدم که این ذات انسان است 
و ش��ما باید پنج��ره ای رو به این دنیا برای آنها ب��از کنید. بزرگ ترین 
دروغ، این اس��ت که یادگی��ری و آموزش از لحظه اتم��ام تحصیل ما 
در مدرسه یا دانش��گاه متوقف می شود. این اعتقاد کامال اشتباه است. 
بهترین افراد تا آخرین لحظه زندگی خود به دنبال یادگیری و افزایش 
دانش خود هستند. یادگیری فقط اطالعات نیست. شما باید به دنبال 
دان��ش باش��ید و حتی دانش نیز ب��دون درک صحی��ح کافی نخواهد 
ب��ود. در مرحله بعد ب��ا بینش مواجه خواهید ش��د و بینش بهترین و 
قدرتمندترین سالح شما خواهد بود. با افراد دانا کار کنید تا از انرژی، 

انگیزه و اشتیاق آنها لذت ببرید.«
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هر مذاکره ای در نوع خود منحصربه فرد اس��ت. با این حال، تمامی آنها 
با حرکتی مشابه آغاز می شوند: مالقات حضوری

س��اعت ۳ بامداد روز بیست وس��وم دسامبر س��ال ۲۰۱۳ بود. درحال 
جمع وج��ور کردن وس��ایلم بودم که به خانه بازگ��ردم و برای تعطیالت 
آماده شوم که ناگهان تماسی دریافت کردم. اِما، مدیر یکی از مشتریان 
ما، به ش��دت عصبانی ب��ود. او از اعضای تیمش ش��نیده بود که یکی از 
توس��عه دهندگانی ک��ه با آنها روی پ��روژه ای مش��ترک کار می کردیم، 
یک هفته زودتر کار را تعطیل خواهد کرد. من تمام س��عی خود را کردم 
ت��ا پ��ای تلفن درمورد این مس��ئله ب��ا او صحبت کنم، ام��ا راه به هیچ 
جای��ی نمی بردم. درنهایت گفتم همین االن خدمت می رس��م و حضورا 
درمورد این مس��ئله صحب��ت خواهیم کرد. آنچه در ادام��ه اتفاق افتاد، 
ی��ک رنج سه س��اعته بود. اِما فریاد می زد و خواس��تار م��واردی بود، اما 
متأس��فانه اطالعات کافی در اختیار نداش��ت. او بر این تصور بود که ما 
فرد توس��عه دهنده را از پروژه اخراج کرده ایم. اما آنچه در واقعیت اتفاق 
افت��اد این بود که یکی از کارکنان اِم��ا، از آنجا که تصور می کرد تقریبا 
پروژه به اتمام رس��یده است، از ما خواست تا یکی از توسعه دهندگان را 
یک هفته زودتر مرخص کنیم. این کارمند اطالع نداشت که اِما به ابعاد 
و مفاد پروژه افزوده و این ابعاد جدید را به سهامداران واگذار کرده است. 
زمانی که اِما این مس��ئله را فهمید، عصبانی تر شد. بعد از اینکه هردوی 
ما اطالعات مان را به اشتراک گذاشتیم، اِما همچنان عصبانی بود. اما در 
نهایت به توافقی رس��یدیم که شدیدا ناراحت کننده بود. می توانم بگویم 

ک��ه این مذاکره، یک افتضاح کامل از آب درآمد؛ نه به این خاطر که من 
مذاکره کننده بدی هس��تم، اتفاقا برعکس؛ من پیش تر تجربه مذاکرات 
س��خت تر و پیچیده تری را نیز داشته ام. دلیل افتضاح بودن این مذاکره، 
عدم اطمینان اِما به من بود؛ چراکه من از تنها قانون هر مذاکره، پیروی 

نکرده بودم: قبل از انجام مذاکره با او مالقات حضوری نداشتم. 
1- مالقات حضوری داشته باشید

برای ارتقای ش��انس برد در مذاکرات و در ابتدای رابطه های کاری، 
با افراد مالقات حضوری داش��ته باش��ید. فرق��ی نمی کند طرف مقابل 
مشتری باشد یا همکار یا فروشنده. منتظر ماندن با هدف یافتن دلیلی 
برای برقراری مالقات، اش��تباه بزرگی ا س��ت. ه��رگاه کارمند جدیدی 
اس��تخدام می کنم، در ماه های اول، برای خوردن ناهار بیرون می رویم 
و بیش��تر با یکدیگر آشنا می شویم. با گسترش شرکت، اهمیت این کار 
نیز برایم چند برابر می ش��ود. بهترین راه برای ش��ناخت افراد، داشتن 
مالقات حضوری با آنان است، بنابراین هرگاه با مشتری جدیدی شروع 
به کار می کنم، وی را به ش��ام دعوت و به خاطر همکاری با ش��رکتم از 

او تشکر می کنم. 
2- بله، این کار زمان بر است

ب��رای مالقات با افراد، باید به دفتر کارش��ان بروید و ۳۰ تا ۶۰ دقیقه 
زم��ان صرف کنید. می توانم به جرات بگویم که ارزش��ش را دارد. وقتی 
با کس��ی مالقات حضوری داش��ته باش��ید، به درک متقابل می رسید و 
همی��ن درک، ایجاد اعتم��اد می کند. اکثر اوق��ات مالقات های دو نفره 

بهترین گزینه هس��تند، اما مالقات گروهی نیز قابل قبول است. یکی از 
استراتژی های سودمندی که من در این سال ها بدان دست پیدا کرده ام 
از این قرار اس��ت: تعدادی از کارکنان همفکر را به ش��ام دعوت کنید. با 
این کار، قادر خواهید بود به طور هم زمان افراد زیادی را مالقات و از این 
بهتر، افراد موجود در شبکه ارتباطی تان را به دیگران معرفی کنید. این 

کار بیانگر آن است که شما این افراد را همکاران باارزشی می دانید. 
3- دو گزینه جایگزین وجود دارد

گاهی اوقات مالقات حضوری ممکن نیست؛ در این شرایط گزینه های 
جایگزین عبارت اند از: 

- تماس تصویری با استفاده از Google Hangouts یا Skype. از 
این طریق می توانید چهره یکدیگر را ببینید. 

- آخرین راه حل، تماس تلفنی
فرس��تادن ایمیل جایگزین خوبی برای مالقات با افراد نیست. مالقات 
حضوری نباید ش��کل همه یا هیچ داشته باش��د. حداقل چیزی که بعد 
از مالقات های حضوری مورد  انتظار اس��ت، افزودن افراد جدید به دایره 
کس��انی ا س��ت که در حیطه حرفه ای خود می شناس��ید. بنابراین برای 
رسیدن به این هدف، قدم های کوچک بردارید و روندی را پیدا کنید که 
برای تان کاربردی باش��د. چالشی که برای تان درنظر گرفته ام این است: 
ب��ا فردی که درحالت ع��ادی مالقاتی ندارید، برای نوش��یدن قهوه قرار 

بگذارید؛ این نقطه شروع  کارتان خواهد بود. 
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تنها قانونی که در هر مذاکره باید رعایت کرد

7 روش برای تطبیق محتوا با تلفن های همراه
ما دیگر از مرحله ای که قابلی��ت »موبایل فرندلی« برای ارائه محتوا 
کاف��ی بود، عبور کرده ایم. ح��ال دیگر باید نیازه��ای مخاطبان دارای 
تلفن همراه را در اولویت قرار دهیم. زمان آن رس��یده است که از منظر 
»تلفن همراه در اولویت« به محتوای خود بنگرید. اما وب سایت ها، محتوا 
و استراتژی ها چگونه باید تغییر کنند تا با این طرز تفکر همگام شوند؟ 

در اینجا به چهار روش برای رسیدن به این مهم، اشاره شده است. 
1- سرعت را باال ببرید

در فضای آنالین، سرعت از اهمیت زیادی برخوردار است، اما روی 
تلفن همراه، ارزش��ی دوچندان دارد. طبق تحقیق گوگل، 5۳درصد 
افرادی که از تلفن همراه برای مشاهده وب سایت ها استفاده می کنند، 
صفح��ه ای را که بی��ش از ۳ثانیه در روند بارگ��ذاری می ماند، ترک 
می گویند و طبق هم��ان تحقیق میانگین زمانی که صرف بارگذاری 
کامل صفحه ای آنالین روی تلفن همراه می ش��ود، ۲۲ثانیه است. اگر 
ش��ما بتوانید به وب س��ایت خود تا اندازه ای س��رعت بخشید که در 
۳ثانیه یا کمتر بارگذاری ش��ود، اکثر رقبای خود را از میدان خارج 
کرده ای��د. این  اق��دام به معنای بازدید، عالقه مندی و فروش بیش��تر 

است. 
2- از نمایش وب سایت خود روی تلفن همراه اطمینان یابید

به زبان فنی، مطمئن شوید وب سایت تان »پاسخگو« است؛ یعنی، 
به هر دس��تگاهی که روی آن اجرا شود عکس العمل نشان می دهد. 
اکثر تم های جدید وردپرس )WordPress(  و پلتفرم های ساخت 
وب سایت مانند ویکس )WIX(، طوری ساخته شده اند که پاسخگو 
باشند. اما اگر وب سایتی قدیمی دارید، بهتر است آن را به روزرسانی 
کنی��د. برای اطمینان از پاس��خگو بودن وب س��ایت خ��ود، تمامی 
صفحات را به دقت بررسی کنید، همه فرم ها را پر کنید، صفحات را 
روی شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید، سفارشی فرضی ارائه 
دهید و پیش��نهادی را ثبت کنید. همه این موارد را روی وب سایت 

امتحان کنید تا مطمئن شوید: 
الف( آنها را می توان برروی تلفن همراه اجرا کرد. 

ب( اجرای آنها روی تلفن همراه تاحد امکان آسان است. 
پس از اینکه این مراحل را پشت سر گذاشتید، از یک نوجوان بخواهید 
تمام این کارها را دوباره انجام دهد و از وی بازخوردی منصفانه راجع به 
دیدگاهش دریافت کنید. نسل جوان معموال دارای درک و در عین حال 
دید منتقدانه بیشتری نسبت به خوب یا بد بودن یک وب سایت هستند. 
3- دسترسی به اطالعات کلیدی وب سایت را برای کاربران 

موبایل آسان کنید
تنها داش��تن وب سایتی س��ریع و با قابلیت نمایش در موبایل کافی 
نیست. وب سایت شما باید به کاربران تلفن همراه آنچه را که خواهان آن 
هستند با سرعت باال ارائه دهد. آنچه کاربران تلفن همراه بیش از همه به 

دنبالش هستند، از قرار زیر است: 
-  اطالعات قیمتی

-  مکان های نزدیک به کاربر
-  جهت یابی

4- از یک طرح )یا تم وردپرس( که محتوا را به صورت نوار 
)Tab( نمایش می دهد، استفاده کنید

 Tabby اگر با این کار آشنایی ندارید، پالگین رایگان وردپرس به نام
Responsive Tabs  می تواند به شما کمک کند. 

5- محتوای خود را برای اسکن کردن و قرار گرفتن در 
صفحات کوچک قالب بندی کنید

برخی از راهکارهای مناس��ب در این م��ورد، خصوصا برای متون، از 
این قرارند: 

-  پاراگراف ه��ا را کوت��اه نگاه دارید )هر پاراگ��راف از پنج خط تجاوز 
نکند(. 

-  از موردبندی نقطه ای استفاده کنید. 
-  از عناوین فرعی )زیرعنوان( استفاده کنید. 

-  متن را با اس��تفاده از تصاویر و در بازه های ۳۰۰ تا ۴۰۰ کلمه ای، 
بخش بندی کنید. 

-  از استفاده زیاد از فضای خالی ابایی نداشته باشید. 
-  از حروف بسیار خوانا استفاده کنید. 

-  از حروف تیره روی پس زمینه سفید استفاده کنید. 
-  حداقل سایز حروف را ۱۲ قرار دهید. 

6- محتوای خود را در قالب های مختلف ارائه دهید
کارب��ران تلفن همراه مت��ون را خواهند خواند، اما بس��یاری از دیگر 
قالب های محتوا اس��تقبال خواهند کرد؛ برای مث��ال، ویدئو، ابزارهای 
اینترکتیو، اینفوگرافیک و یا اسالید. شما می توانید ۲۰درصد از محتوای 
متنی را که بیش��ترین بازدید و س��ود را دارد شناسایی و آن را به ویدئو 

تبدیل کنید تا نتیجه بهتری بگیرید. 
7- محتوای خود را مختصر نگاه دارید

محت��وای طوالنی از حوصل��ه کاربران تلفن همراه خارج اس��ت. این 
افراد معموال از اختصار استقبال می کنند. یکی از راه های اختصار، بیان 
خالصه موضوع اس��ت. این خالصه می توان��د پاراگرافی در اول یا حتی 
در آخر متن باش��د. راه دیگری که از طریق آن می توانید محتوای خود 
را برای کاربران تلفن همراه خالصه کنید، این اس��ت که آن را در قالب 
باکس های پاس��خ قرار دهید )منظور قطعات محتوایی هستند که گاه 
در صدر نتایج جس��ت و جو نمایان می شوند و هدف شان پاسخ به سؤال 

به خصوصی ست که فرد آن را جست و جو کرده است(.
نتیجه گیری

ش��اید وسوسه شوید برخی از این تکنیک ها را به بهانه سخت بودن 
کن��ار بگذارید، اما ب��ه این نکته توجه کنید که در ح��ال حاضر تعداد 
بازدیدکنندگانی که از تلفن همراه استفاده می کنند، رو  به  افزایش است. 
اگر کسب وکار ش��ما در سطح محلی فعالیت می کند، این تعداد باالتر 
نیز می رود، زیرا بس��یاری از جس��ت وجوهایی که از طریق تلفن همراه 
انجام می ش��وند، به موقعیت جغرافیایی بستگی دارند. به عبارت دیگر 
بهینه سازی محتوا برای تلفن همراه کار زیادی می برد، اما بیشتر افراد در 
حال حاضر با استفاده از تلفن همراه وارد وب سایت ها می شوند و به زودی 
تعداد آنها افزایش خواهد یافت. نادیده گرفتن بازدیدهای تلفن همراه و 
کاربرانی که از این راه از وب سایت ها بازدید می کنند، به کسب وکار شما 
صدمه خواهد زد.  مشخص نیست که این صدمه تا چه میزانی خواهد 
بود، اما اگر بهینه س��ازی محتوا بتواند حتی ۱۰درصد درگیری افراد با 
محتوای شما را افزایش دهد و از این راه منجر به افزایش فروش شود، 
آیا راهکار بهینه سازی در جهت »تلفن همراه در اولویت« هزینه اولیه را 

جبران خواهد کرد؟ شاید حتی راهی سودآور نیز باشد؟ 
مترجم: حسین علی پور
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5 خطر پنهان فرهنگ استارتاپ کلیشه ای

اس��تارتاپ ها اش��کال و ان��واع گوناگونی دارن��د و هویت آنها 
همچون موسسان شان متنوع و متفاوت است. البته که فرهنگ 
س��ازمانی قالبی وجود دارد و همین فرهنگ معرف استارتاپ ها 
به عموم مردم است و تأثیر شگرفی روش رویارویی کارآفرینان 
جوان با بازار و راه اندازی فرهنگ س��ازمانی استارتاپ خودشان 

دارد. 
ب��ا مطالع��ه و م��رور داس��تان های موفقیت اس��تارتاپ های 
س��یلیکون ولی و همچنین استارتاپ های رسانه ای به این نتیجه 
می رس��یم که همه آنها بر آزادی فردی تمرکز دارند و س��یطره 
این تفکر به حدی اس��ت ک��ه همه کارآفرینان ج��وان آن را به 

عنوان شرط ملزم پیروزی در دنیای کسب وکار می دانند. 
اگ��ر واقع بینان��ه به این قضیه ن��گاه کنی��م، خواهیم دید که 
چنین فرهنگ کلیش��ه ای به دلیل س��اعات کاری منعطف اش 
بس��یار تأثیرگذار است، زیرا کارمندان ش��ادترند و در بسیاری 
موارد سودمندی باالتری دارند، دفاتر کاری محیطی لذت بخش 
دارن��د و افراد بیش��تری میل دارن��د آنجا کار کنن��د و از آنجا 
که سیاس��ت های درون س��ازمانی، غیررس��می و آزاد هس��تند، 
صحبت ها و مکالمات ش��خصی و دوس��تانه، شرکت را در مسیر 

بازار و کسب وکار بهتر به پیش می برد. 
هرچند این نوع فرهنگ هم، مانند انواع دیگر، نکات منفی ای 
دارد که می تواند مزیت هایش را کمرنگ کند. فرهنگ استارتاپی 
کلیش��ه ای برای هر کس��ب وکار جدیدی مناس��ب نیست، چرا 

خطراتی پنهانی دارد که در زیر به آنها اشاره شده است: 
1- استخدام بر مبنای کاریزما

 در بسیاری از مقاالتی که در حوزه جذب و استخدام نیروهای 
جدید نوش��ته شده اس��ت، به ما گفته می شود که باید عالوه بر 
توانایی های افراد، بر ش��خصیت آنها نیز تمرکز داش��ته باشیم. 
خب این درس��ت است، شخصیت و تناسب فرهنگی مالحظات 

مهمی هستند. اما مطلقا مهم ترین مسائل نیستند. 
تصمیمات��ی که در حوزه جذب نیرو اتخ��اذ می کنید باید در 
جهت موفقیت ش��رکت تان باشد. پیش زمینه شغلی، مهارت ها 
و اخ��الق کاری بس��یار مهم تر از مهارت در پینگ پنگ اس��ت!  
)هرچند اگ��ر کارمندان تان در پینگ پنگ هم مهارت داش��ته 
باش��ند، این به عنوان مزیت محسوب می شود.( استخدامی که 

تنها مبتنی بر کاریزمای فرد باشد، تیم تان را ضعیف می کند. 
2- میزان خرج کرد باال

فرهنگ س��ازمانی »لذت بخش« نیازمند اسباب بازی، وسایل 
و محیطی منعطف اس��ت. بسیاری از کارآفرینان تازه کار بر این 
باورن��د که این چیزها تأثیر زیادی بر ش��هرت آنها دارد و منجر 

به استخدام نیروهای قوی و جذب مشتریان جدید می شود. 
در ای��ن م��ورد هم بای��د گفت که این مس��ئله ت��ا حدودی 
درس��ت اس��ت، اما نباید برای تان تبدیل به اولویت بش��ود. این 
دس��ت کارها، ه��زاران دالر هزینه دارند و حت��ی با صرف این 
مق��دار پول هن��وز کاالیی نفروخته اید. به ج��ای اینکه دفتر کار 
لذت بخش��ی راه اندازی کنید، پول تان را پس انداز و آن را برای 
ارائه محصوالت خود س��رمایه گذاری کنید. مس��ائل مربوط به 

سرگرمی را بعدا هم می توان وارد کار کرد. 
3- اتخاذ تصمیمات احساسی

کار کردن در محیطی دوس��تانه و مش��ورتی، می تواند میزان 
اس��ترس تان را کاه��ش داده و به ج��ای گردهمای��ی رئی��س و 
کارمندانش، احس��اس بودن در یک خانواده را تداعی کند. این 
مس��ئله می تواند در ابتدا تأثیر خوبی داشته باشد، اما با گذشت 
زمان ممکن است ش��ما را در جهت اتخاذ تصمیمات احساسی 
س��وق دهد. ممکن است کارمند ضعیفی را فقط به خاطر اینکه 
دوس��ت تان است، اخراج نکنید. یا اینکه برای جلوگیری از وارد 

آمدن فشار کاری بر  تیم، استراتژی های تازه ای پیاده نکنید. 
4- فقدان سلسله مراتب شفاف

همچون دیگر موارد مذکور، در این نوع فرهنگ س��ازمانی، از 
بین بردن مرزهای میان کارمندان و مدیران کار آس��انی است. 
در جای��گاه مدیر یا موس��س، باید امضای ش��ما پای چک های 
پرداختی کارمندان باش��د، اما در امور روزمره ش��رکت، همه با 

هم برابرند. 
اکثر اوقات چنین رویکرد دموکراتیکی برای همه خوش��ایند 
اس��ت، اما به محض اینکه مشکلی پیش آید و کسی مسئولیت 
رهبری را نپذیرد، همه چیز به هم می ریزد. دموکراس��ی ها روی 
کاغذ حرف ندارند، اما وقتی اوضاع بهم ریخته می شود و نیازی 
به اتخاذ تصمیماتی مهم وجود دارد، وجود رهبر الزامی است. 

5- فراموش کردن هدف غایی
احتم��اال انگیزه ش��ما از راه ان��دازی یک کس��ب وکار، چیزی 
فراتر از س��ودآوری مالی اس��ت، ام��ا بدون س��ودآوری کافی، 
کسب وکارتان موفق نخواهد ش��د. در این مسیر، همواره هدف 

غایی سودآوری است. 
وقتی که شرکت آرام و مفرحی را مدیریت می کنید، فراموش 
کردن این مهم چندان کار دش��واری نیس��ت. مسائل شرکت از 
باالبردن میزان سودمندی به باالبردن دست ها و برهم زدن شان 
تبدیل می شود و از اتفاقاتی که در مسیر کسب وکارتان در حال 

وقوع است، غافل می شوید. اجازه ندهید چنین اتفاقی بیفتد. 
فرهن��گ س��ازمانی اس��تارتاپ در مقایس��ه با ق��درت ایده، 
زمان بندی، سرمایه اولیه و طرح کسب وکار، مسئله کم اهمیتی 
اس��ت. اما اگر می خواهید موفق ش��وید و تیم  تان را خوش��حال 
نگاه دارید، به فرهنگ سازمانی تان هم توجه دقت مندی داشته 

باشید. 
فرهن��گ س��ازمانی تان را از روی برنامه ه��ای تلویزیون��ی و 
نمونه هایی که دیده اید کپی نکنید. برعکس، فرهنگی بنا کنید 
که دقیقا مطابق با س��اختار و بنیان کس��ب وکارتان باش��د. به 
م��واردی که در پی��روزی و موفقیت کارتان مهم هس��تند، فکر 

کنید. 
استارتاپ شما منحصربه فرد است، پس آن را به نمایه ای برای 

نمایش فرهنگ سازمانی دیگران بدل نکنید. 
entrepreneur :منبع

استارتاپ

مترجم: علی  اکبری
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چطور یک مدیر می تواند بیش از پیش بازخورد های اختصاصی مثبت 
خارج از زمینه های رسمی و کاری ارائه کند. 

اگر شما یک مدیر باش��ید حتما آگاهید که وظیفه شما در کنار ارائه 
انتقادهای س��ازنده، ترغیب و تش��ویق افراد نیز هست. اما قسمت اعظم 
این موارد در محیط های رس��می اتفاق می افتد، مانند جلس��ات بررسی 
عملکرد ساالنه یا ماهانه. بخش دشوار کار این است که تشخیص دهیم 
چگونه می توانیم بخش کوچکی از این ترغیب و تش��ویق ها را به صورت 
مس��تمر یا حتی روزانه میان اعضای تیم مان به اش��تراک بگذاریم. اگر 
این تشویق ها نباشد پس از مدتی جای خالی آن مشکل آفرین می شود. 
برای به کار بس��تن این فرمول دست کم به دو چیز نیاز داریم: نخست 
باید به دنبال یافتن فرصت های مناس��ب ب��رای گفتن کالمی مثبت در 
بین تعامالت بداهه و بدون آمادگی قبلی باشیم، مانند مکالماتی که در 
بی��ن راهرو روی می دهد و دوم به مقداری هوش هیجانی نیاز داریم. در 
اینجا چند شیوه معرفی می کنم تا با کمک آن بتوانید به ترغیب مداوم 

اعضای تیم جامه عمل بپوشانید. 
1- از نظرات شایسته به درستی قدردانی کنید

قدردانی کردن به نظر کار آس��انی اس��ت. بهتری��ن نظراتی را که در 
جلس��ات ارائه می شود تحسین و از آن حمایت کنید. اما مسئله فراتر از 
آن اس��ت که تنها با جمالتی چند مانند »نظر خوبی بود« به نظر افراد 
توج��ه کنی��د. این کار را انجام دهید اما پ��س از آن، دفعه بعدی که در 
راه��رو یا هر جای دیگر به آن ش��خص برخوردی��د، بگویید »نظری که 
در جلس��ه اظه��ار کردی، کامال درس��ت و بجا ب��ود!« و حتی می توانید 
اضافه کنید که »باید درمورد پیشنهادت با هم صحبت کنیم، چون فکر 

می کنم به طور ویژه در مورد یکی از مشتریان مفید باشد.«
این بازخورد به سپاس��گزاری ش��ما عمق و تداوم می بخشد و اعضای 
تیم تان را تش��ویق می کند تا تفکر خالق داشته باشند، جسارت صحبت 

کردن داشته باشند و نظرات شان را با دیگران در میان بگذارند. 
2- به پیشرفت افراد توجه کنید

پیش��رفت افراد در حوزه های خاص را تحسین کنید. فرض کنیم یکی 
از اعضای تیم ش��ما به طرز چش��مگیری با اعتماد به نفس بیشتری در 
آخرین س��خنرانی خود حاضر می ش��ود. او را به کناری ببرید و بگویید 
»عالی بود، تو موفق ش��دی! وقتی عملکرد امروز تو را با سخنرانی سال 
گذش��ته ات مقایس��ه می کنم، می بینم که اعتماد به نف��س خوبی پیدا 

کردی، تبریک می گویم!«
چنین مقایس��ه های »قبل« و »بعد« به شما اجازه می دهد تا بر آنچه 
طی زمان پیش��رفت کرده اس��ت، تأکید کنید. انسان ها نه فقط دوست 
دارند که پیش��رفت کنند، بلکه دوس��ت دارند پیشرفت های ش��ان مورد 

توجه قرار گیرد. مربی ش��خصی من از این تکنیک خیلی خوب استفاده 
می کرد. ب��ه تازگی به من گفت»ددلیفت های امروزت خیلی بهتر از ماه 
گذش��ته است، حتی این بار وزن بیش��تری هم بلند کردی«. من که با 

شنیدن بازخوردهایی از این دست غرق در شور و شادی می شوم! 
3- موفقیت افراد را پررنگ کنید

راه دیگری که می توانید کارمندان تان را روز به روز تحسین کنید این 
اس��ت که موفقیت اخیر هر یک از اعضا را با تمام تیم در میان بگذارید. 
نگران نباشید که ش��اید برخی افراد ناراحت شوند یا از قلم بیفتند؛ اگر 
ای��ن کار را به ص��ورت مداوم انجام دهید دیگران متوجه می ش��وند که 
تحسین و تشویق به وفور در جریان است. موفقیت هایی که بر آن تأکید 
می کنید می تواند موفقیت های کوچکی باش��د: دس��تیابی به مش��تری 
جدید، دریافت تقدیرنامه یا جایزه ای تخصصی، کس��ب درآمد و س��ود 
م��ورد انتظار، یا پیدا کردن راه حل های خالقانه برای مش��کالت تجاری. 
تمام این دس��تاوردها شایس��تگی تأیید و تصدی��ق را دارند و می توانند 

الهام بخش همه اعضای گروه برای رسیدن به درجات باالتر باشند. 

تصور کنید که یکی از اعضای گروه شما، فروش محصولی را به پایان 
رسانده اس��ت. جلسه آتی خود را با اعالم این خبر آغاز کنید و بگویید: 
پی��ش از آنک��ه برنامه را آغاز کنی��م تمایل دارم خبر خوبی را با ش��ما 
در میان بگذارم. آلفردو توانس��ته اس��ت دوره آموزشی مدیریت اجرایی 
ش��رکت را به یکی از بزرگ ترین بانک های ش��رکت بفروش��د. خودش 
درمورد این مس��ئله با جزییات بیشتری با شما صحبت خواهد کرد، اما 
من بس��یار خرسند ش��دم از اینکه وی با بهره گیری از مهارت های بینا 
فردی و ارتباط دیرینه اش با یکی از هم اتاقی های دانش��گاهی توانس��ته 

چنین قرارداد چشمگیری را به انجام برساند.«

نه فقط آلفردو خرسند و شادمان خواهد شد، بلکه دیگر اعضای گروه 
نیز به فکر خواهند افتاد که چگونه به موفقیت مشابه او دست یابند. 

4- افراد متعهد را شناسایی کنید
تحس��ین افرادی که نقش های حمایتی و اساس��ی را برعهده داشتند 
از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. ممکن اس��ت این افراد خودش��ان به 
موفقیت های چش��مگیری دس��ت نیافته باش��ند، اما آنها دس��تیابی به 
موفقیت را برای گروه ممکن س��اخته و تعهد و مسئولیت پذیری ایشان 
شایس��ته قدردانی اس��ت. بنابراین دفعه بعدی که یکی از اعضای گروه 
ب��رای برنامه ریزی یک رویداد یا حمایت از همکاران کاری انجام داد، از 
زحمات وی قدردانی کنید. می توانید این کار را در خلوت انجام دهید و 
در تنهایی به او بگویید »جلسه مدیریتی بدون زحمات و هماهنگی های 
تو به درس��تی برگزار نمی ش��د. واقعا کمک ش��ایان توجهی کردی.« یا 

می توانید در مقابل اعضای گروه تالش های وی را تحسین کنید. 
اخیرا شنیدم که رئیس شرکتی پس از رویدادی موفقیت آمیز از همه 
اعضا قدردانی کرد و اندکی بعد متوجه ش��د فراموش کرده نام شخصی 
که مدیریت اجرایی تمام این رویداد را برعهده داشته ذکر کند و دوباره 
به روی سن بازگشت و گفت: »آه. . . می خواستم بگویم بلیندا نیز نقش 
مهم��ی در این ماجرا داش��ت!« اگر می خواهید دچار چنین اش��تباهات 

شرم آوری نشوید، نام تک تک افراد را در یادداشت های تان بنویسید. 
5- مشارکت و همکاری را تحسین کنید

در آخ��ر، هر زمان مش��ارکت و همکاری دیدی��د، تأییدش کنید. این 
ش��یوه برای پش��تیبانی از کار گروهی معمول و روزمره ای که س��ازمان 
شما بدان وابسته است بسیار مناسب است می باشد. دقت داشته باشید 
زمانی که دو نفر را نام می ببرید نام هر دو را قید کنید: »خوش��حالم که 
ش��ما دو نفر به عنوان نویس��نده تبلیغاتی )کپی رایتر( و مدیر هنری با 
یکدیگر همکاری می کنید. ایده ای که برای کمپین به ذهن شما رسیده 

است بسیار جالب است!«
چ��ه چیزی ب��ه این تکنیک ها بع��د هوش هیجانی می بخش��د؟ چند 
مورد: برای تازه کاران باید بگوییم که این تکنیک ها طراحی ش��ده اند تا 
بازخورد را به تعامالت اجتماعی صمیمانه ای بدل کنند که پیش از این 
نی��ز با اعضای تیم تان برقرار می کردید. این تکنیک ها به اس��تانداردها و 
معیارهای رس��می مانند ارزیابی عملکرد وابسته نیستند. دوم اینکه این 
تکنیک ه��ا بر جنبه احساس��ی و تجربی کار تأکید دارند. ش��ما موجب 
پیدایش احساسات مثبت و نیکخواهی می شوید و بیشتر بر مهارت های 

نرم توجه دارید تا مهارت های سخت. 
زمانی ک��ه اف��راد درمی یابند ش��ما آنقدر ب��رای ایش��ان اهمیت قایل 
می ش��وید که در راهرو می ایس��تید و کالمی محبت آمیز و تشویقی نثار 
ایشان می کنید، قدرت بیشتری خواهند یافت و بیشتر مشارکت خواهند 

کرد و قطعا بهتر کار خواهند کرد. 
fastcompany :منبع

۵ راهکار با رویکرد هوش احساسی برای ترغیب تیم خود 
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جام جهانی فوتبال یکی از بزرگترین فرصت ها برای افزایش ش��هرت 
هرچه بیشتر برندها است. در این میان نایک و آدیداس نبردی چندین 

ساله دارند.
جام جهانی  فوتبال بهترین فرصت برای برندها است تا در جلب توجه 
۴ میلیارد مخاطب ای��ن ورزش پرطرفدار با هم رقابت کنند. بزرگترین 
شرکت های تولیدکننده ی پوشاک ورزشی یعنی نایک و آدیداس رقابتی 
چندین ساله در این بخش دارند و در جام جهانی ۲۰۱۸ نیز تمام تالش 
بازاریابی خود را به کار بس��ته اند تا از این فرصت سرمایه گذاری، جهت 

جذب هرچه بیشتر مخاطب استفاده کنند.
ج��ام جهانی ۲۰۱۸ میزبان ۳۲ تیم از قاره های مختلف جهان اس��ت. 
در این رقابت ها، بیش از ۶۴ مس��ابقه در ۱۲ ورزشگاه و ۱۱ شهر کشور 
روس��یه برگزار می ش��ود. از نظر اغلب کارشناسان ورزش��ی این رویداد 
مهم ترین و معتبرترین رویداد ورزشی در جهان است. شرکت های نایک 
و آدیداس بیش از تمامی شرکت ها برای بازاریابی و اسپانسرینگ در این 
رویداد هزینه کرده اند. آنها س��ال ها اس��ت که برای تبدیل شدن به برند 

غالب در صنعت پوشاک ورزشی رقابت می کنند.
برند آدیداس از س��ال ۱9۷۰ به عنوان اسپانسر اصلی این مسابقات و 
تامین کننده ی توپ آن انتخاب ش��ده اس��ت. این قرارداد تا سال ۲۰۳۰ 
ادام��ه دارد و عقد آن، فرصتی بوده که این برند آلمانی را در بس��یاری 
بخش ها از رقیب آمریکایی خود پیش افتاده اس��ت. البته آدیداس پیش 
از جام سال ۲۰۱۸ به فرصت های مالی موجود در این جام انتقاد داشته 
و انتظار درآمد کمتری نس��بت به جام ه��ای قبلی دارد. در طرف مقابل 
نای��ک از س��ال ۱99۴ که جام جهان��ی فوتبال در آمریکا برگزار ش��د، 

سرمایه گذاری خود را روی این رویداد افزایش داده است.
در رقابت های ۴ سال قبل، نایک با بازاریابی قوی تر و جذب برندهای 
بیش��تر به سمت خود، گوی سبقت را از رقیب آلمانی خود ربود. آنها با 
۱۱ تیم در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل حضور داش��تند. البته آمارها نشان 
داد که آدیداس نیز از آن جام بی بهره نبوده اس��ت. دو تیم آدیداس به 
مرحل��ه ی فین��ال راه یافتند و در نتیجه برنده ی ج��ام نیز تیم آدیداس 
ب��ود. عالوه ب��ر آن برندگان توپ ط��ال و کفش طالی آن س��ال نیز از 
محصوالت آدیداس اس��تفاده می کردند. از همه مهم تر افزایش درآمد و 
فروش مربوط به فوتبال برای آدیداس در آن سال افزیش خیره کننده ای 

داشت.
 برای انتخاب پیروز نهایی این رقابت بین برندها، بخش های مختلفی 
بای��د مورد مطالعه ق��رار بگیرد. از اعتب��ار تیم های مورد پش��تیبانی تا 
بازیکن��ان، بخش های نمایش��تبلیغات و از همه مهم ت��ر، تعداد تیم های 
راه یافته به مراحل باالتر که از محصوالت یک برند اس��تفاده می کنند، 
همگی روی پیروز ش��دن یا شکس��ت این برنده��ای عظیم نقش دارند. 
نکت��ه ی مهم دیگر ای��ن که باید تعریف برندها از پی��روزی در این جام 

مشخص شود.
برد جام جهانی برای برندها از چند جنبه دنبال می شود. یکی از آنها 
اسپانسرینگ تیم  و بازیکنان پیروز جام است که عالوه بر تاثیر بازاریابی 
قوی، آنها را در مس��یر تبدیل ش��دن به برند پوش��اک فوتبالی همراهی 
می کن��د. اما برد واقع��ی در جام جهانی فوتبال زمانی حاصل می ش��ود 
که برند مورد نظر افزایش درآمد مناس��بی از این رویداد داش��ته باشد. 
بازاریابی بیش��تر و گسترده تری انجام داده باشد و طرفدران بیشتری را 

به سمت برند حود جذب کند.
 نبرد نایک و آدیداس در اسپانسرینگ تیم های ملی جام 2014

در این مطلب با بررس��ی آماری اتفاقات جام های گذش��ته و بررس��ی 
تیم ه��ای حاضر در جام جهانی فوتب��ال ۲۰۱۸، یک پیش بینی از پیروز 
احتمال��ی نبرد برندهای آدیداس و نایک ارائ��ه  می کنیم. در این آنالیز، 

برندها در پنج بخش بررسی می شوند.
- کدام برند در بازاریابی قوی تر است؟

- کدام برند بهترین تیم ها را دارد؟
- کدام برند، تیم های شگفتی آفرین بیشتری را جذب کرده است؟

- کدام برند ستاره های بیشتری را جذب کرده است؟
- کدام برند حضور قوی تری در شبکه های اجتماعی دارد؟

بازاریابی
نکت��ه ی اصلی در این بخش این اس��ت که برندها ب��رای هزینه های 
خ��ود در این جام چه نتیجه ای کس��ب می کنند. به بیان دیگر نس��بت 
هزینه به کس��ب درآمد و جذب طرفدار در این بخش بررس��ی می شود. 

البته هزینه ی دقیق بازاریابی برندها برای این جام مش��خص نیست اما 
می توان با بررس��ی حدودی هزینه های س��ال های گذش��ته و همچنین 
قیم��ت تیم ه��ا و هزینه های بازاریابی موجود در س��ال ج��اری، به یک 

نتیجه ی کلی رسید.
 نبرد نایک و آدیداس در اسپانسرینگ تیم های ملی جام 2018

آدیداس اسپانس��ر اصلی فیفا اس��ت و این اسپانس��رینگ هر س��اله 
هزین��ه ای ۸۰ میلیون دالری را به این برند تحمیل می کند. این هزینه 
ع��الوه بر موارد حق اسپانس��رینگ، در طراح��ی و تولید توپ بازی ها و 
تامین لباس برای پرس��نل فیفا، داوران، کودکان حامل توپ و بسیاری 
افراد دیگر نیز خرج می شود. در مقابل این برند اجازه ی تبلیغ در تمامی 
بازی های فوتبال در تمامی استادیوم ها را دارد. عالوه بر این، آدیداس در 
جام جهانی ۲۰۱۴ حدود ۶۷ میلیون دالر فقط در تبلیغات هزینه کرد.

در جام جهانی ۲۰۱۸، آدیداس به عنوان اسپانسر ۱۰ تیم حاضر است 
ک��ه گران تری��ن آنها آلمان با 5۸ میلیون دالر، اس��پانیا ب��ا ۴۷ میلیون 
دالر، روس��یه با ۱5 میلیون دالر و آرژانتین با ۱۱ میلیون دالر هزینه ی 

اسپانسرینگ هستند.
درمقابل نایک استراتژی متفاوتی دارد. از آنجا که آنها اسپانسر اصلی 
مس��ابقات نیستند، تمرکز خود را بیشتر روی جذب تیم های پیروز جام 
می گذارند. آنها تیم های قدرتمندی را جذب کرده اند که فرانس��ه با 5۰ 
میلیون دالر، انگلس��تان با ۴۰ میلیون دالر و برزیل با ۳۶ میلیون دالر، 

گران ترین آنها هستند.
با بررس��ی هزینه ی برندها در این ج��ام، رقم ۳۰۰ میلیون دالر برای 
آدیداس پیش بینی می ش��ود که ش��امل هزینه ی اسپانسرینگ رسمی، 
لباس ه��ای تیم های گران قیمت و هزینه های بازاریابی اس��ت. در طرف 
دیگر رقابت نایک در س��ال ۲۰۱۴ حدود ۸۷۶ میلیون دالر در بازاریابی 
هزین��ه کرد و پیش بینی هزینه ی بیش از یک میلیارد دالر برای آنها در 
جام حاضر دور از ذهن نیس��ت. در نتیجه برند آمریکایی حدود ۴ برابر 

بیشتر از برند آلمانی در این رقابت ها هزینه می کند.
آمارهای درآمدی نش��ان می دهد نایک و آدیداس پس از جام جهانی 
س��ال ۲۰۱۴ افزایش درآمدی مناسبی داشتند. هر دوی آنها به اهداف 
بازاریابی و پیش بینی های خود رس��یدند، ولی آدیداس در بخش درآمد 

مربوط به فوتبال افزایش بیشتری داشت.
 آدیداس، تامین کننده ی توپ و اسپانسر اصلی جام جهانی

بهترین تیم ها
پیش بینی های پیش از جام جهانی، آلمان، برزیل، اس��پانیا و فرانس��ه 
را به  عنوان تیم های با بیش��ترین شانس قهرمانی معرفی می کردند. البته 
ت��ا امروز اس��پانیا و آلم��ان از دور رقابت های خارج ش��ده اند و برزیل و 

فرانس��ه نیز تیم های نایک هس��تند. با نگاهی به دیگر تیم های راه یافته 
به مرحله ی حذفی و نتایج مس��ابقات اولی��ن مرحله ی حذفی، می توان 

به این نتیجه رسید که تاکنون نایک تیم پیروز این بخش بوده است.
از تیم ه��ای بزرگ��ی که آدیداس اسپانس��ر آنها بوده تنها روس��یه به 
مرحله ی بعدی راه یافته است. اگرچه کارشناسان فوتبال شانس زیادی 
برای قهرمانی این تیم قائل نیس��تند اما میزبان بودن روس ها، امتیازی 

است که به آدیداس می رسد.
 تیم های با احتمال قهرمانی باال و بازیکنان تحت حمایت برندها

تیم های شگفتی آفرین
جام جهانی فوتبال همیش��ه مملو از ش��گفتی بوده اس��ت. ایتالیا به 
جام امس��ال راه پیدا نکرد )شکستی برای برند پوما(، اسپانیا در دوره ی 
گذش��ته از گروه خود حذف ش��د، آرژانتین که ش��انس کمی داشت به 
فین��ال ۲۰۱۴ راه یافت و برزیل در آن س��ال، تحقیر ش��د. این حقایق 
نش��ان می دهد که در جام ۲۰۱۸ نیز می توان منتظر ش��گفتی ها بود. تا 
این مرحله از جام حذف آلمان، اسپانیا، آرژانتین و پرتغال، شگفتی های 

بزرگ بوده اند و باز هم می توان منتظر اتفاقات بزرگتری بود.
در ای��ن میان برندها بر خ��ی اوقات با س��رمایه گذاری روی تیم های 
ش��گفتی آفرین سود زیادی کس��ب می کنند. این تیم ها توجه همگان را 
به خود جلب کرده و افزایش فروش باالیی را نصیب برندهای اسپانس��ر 
می کنند. در میان تیم های شگفت آفرین، آدیداس اسپانسر آرژانتین بود 
که حذف ش��د و تنها بلژیک با شانس ۱/۱۰ در تیم آدیداس باقی مانده 
اس��ت. در آن طرف میدان نایک اسپانس��ر پرتغال و انگلیس بود که هر 
کدام ش��انس ۱/۱۰ داشتند. پرتقال حذف ش��د و انگلیس نیز در بازی 

امروز تکلیف خود را با جام مشخص می کند.
 تیم های شگفتی آفرین و بازیکنان تحت حمایت برندها

در نگاه کلی به نظر می رس��د نایک ش��انس بیش��تری برای پیروزی 
در جام دارد. س��وئد، روس��یه، کلمبیا و بلژی��ک تیم های تحت حمایت 
آدیداس هس��تند که ش��انس پیروزی کمتری دارند و در س��وی دیگر 
برزیل، کراوس��ی، انگلستان و فرانسه قرار دارند که با توجه به بازی های 

انجام شده، شانس نایک را برای بردن جام بیشتر می کنند.
 نیرد نایک و آدیداس در جذب برترین ستاره های فوتبال جهان

ستاره ها
س��تاره های فوتبال همیش��ه بخش مهمی از درآم��د برندها را تامین 
می کنن��د. نکته ی مه��م این که اسپانس��رینگ تیم ها با اسپانس��رینگ 
بازیکنان متفاوت است. در این میان پس از این که آدیداس اسپانسرینگ 
اکثر تیم های اروپایی را دریافت کرد، نایک به سمت بازیکنان رفت و با 
تولید کفش های ورزش��ی برای آنها، برند پوش��اک ورزشی خود را حول 

عملکرد ستاره های گسترش داد.
 برندگان توپ طال در جام های گذشته

مشهورترین ستاره های تحت حمایت هر دو برند از جریان 
مسابقات حذف شده اند

با نگاهی به لیس��ت ۱۰۰ بازیکن برتر حاضر در جام به نظر می رس��د 
که نایک پیروز این بخش باشد. در این آمار ۲۳ بازیکن از تیم های برتر 
یعنی برزیل، آلمان، فرانس��ه و اسپانیا تحت حمایت نایک هستند و ۲۲ 
بازیکن از محصوالت آدیداس استفاده می  کنند. با اضافه کردن تیم های 
شگفتی آفرین یعنی انگلیس، پرتغال، بلژیک و آرژانتین آمار نایک به ۳۴ 
رسیده و آدیداس به رقم ۲۸ می رسد. نکته ی مهم دیگر راه یابی تیم های 
این بازیکنان به مراحل باالتر است که با توجه به صعود بلژیک، فرانسه، 
برزیل و صعود احتمالی انگلیس، به نظر می رسد نایک در این بخش نیز 
پیروز اس��ت. نکته ی قابل توجه این که بازیکنان تحت حمایت نایک در 
این تیم ها بیشتر از بازیکنان تحت حمایت آدیداس هستند و در نتیجه 
ش��انس بیش��تری هم برای بردن کفش طال و توپ طال دارند. بعالوه با 
حذف تیم های بزرگی همچون اسپانیا و آلمان، به نظر می رسد احتمال 

یک فینال تمام نایکی باال باشد.
 توپ طال یا توپ آدیداس، جایزه ی بهترین بازیکن جام جهانی

نکته ی مهم در این بخش، جایزه ی توپ طال یا توپ آدیداس اس��ت. 
این جایزه از س��ال ۱9۸۲ توسط آدیداس به برترین بازیکن جام جهانی 
اهدا می ش��ود. در این میان آمار رویدادهای گذش��ته نشان می دهد که 
بازیکنان تحت حمایت آدیداس ش��انس بیشتری برای بردن این جایزه 
داش��ته اند. البته حذف بسیاری از ستاره های آدیداس مانند لیونل مسی 
از جام ۲۰۱۸، ش��انس را برای پیروزی نایک در این بخش نیز افزایش 

می دهد.
 برزیل، بزرگترین شانس نایک

شبکه های اجتماعی
برندها سرمایه گذاری عظیمی در رقابت های جام جهانی فوتبال انجام 
داده اند. اسپانسرینگ تیم ها و بازیکنان برتر نقش مهمی در پیروزی آنها 
در ای��ن نبرد دارد. اما یک نکته ی مه��م نیز در افزایش درآمد آنها موثر 
اس��ت و آن هم دید جهانی مخاطبین و طرفداران نسبت به این برندها 
است. با نگاهی به آمارهای شبکه های اجتماعی این دو برند می توان به 

دیدی کلی نسبت به این قضیه پی برد.
آمارها نش��ان می دهد تعداد فالورهای نایک در ش��بکه های اجتماعی 
مشهور بیش از آدیداس است. این برتری در شبکه های مختلف متفاوت 
است. اما نکته ی مهم این است که هر برند تا چه حد توانسته مخاطبین 
را با خود درگیری کند و آنها را به اشتراک محتوا یا نظر دادن در مورد 
آن تشویق کند. در این بخش آدیداس با وجود حضور دیرتر و کم رنگ تر 
در ش��بکه های اجتماعی، پیروز بوده اس��ت. آنها ویدیوهای کمتری در 
یوتی��وب دارند اما تعداد بازدید بیش��تری دریاف��ت کرده اند. بعالوه یک 
بررس��ی اخیر نش��ان می دهد آدیداس بیش از تمام برندهای جهان در 
ش��بکه های اجتماع��ی مورد توجه قرار می گید. آنه��ا هر ماه حدود ۶.۷ 
میلیون آمار اش��تراک عکس دریاف��ت می کنند. در نتیجه در این بخش 

می توان آدیداس را پیروز میدان دانست.
 آمار فالورهای آدیداس و نایک در شبکه های اجتماعی بزرگ

ب��ا نگاهی کلی ب��ه بخش های گفته ش��ده، به نظر می رس��د اتفاقات 
شگفتی آفرین در جام ۲۰۱۸ و حذف تیم های بزرگ، به نفع نایک بوده 
است. البته آدیداس در بخش هزینه ها و همچنین شبکه های اجتماعی 
پیروز میدان است. در نهایت شاید نایک حضور بیشتری در گیرنده های 
تلویزیونی و در نتیجه موفقیت بیشتری در جلب توجه طرفداران داشته 
باش��د، اما آدیداس با سرمایه گذاری قوی تر در ش��بکه های اجتماعی و 
همچنین اسپانسرینگ رسمی جام، شانس خود را برای پیروزی در این 

نبرد حفظ کرده است.
نکته ی مهم دیگر، آمارهای ارزش س��هام در س��ال های گذشته است. 
در چن��د رویداد قبلی حتی با وجود این که تیم های آدیداس در فینال 
حضور داش��تند، س��هام نایک بیش از این ش��رکت رشد داشت. نکته ی 
مه��م دیگر این که نایک با اسپانس��رینگ بازیکن��ان بزرگ، پس از جام 
جهامی و با ش��روع فصل مدارس، فروش بیشتری را تجربه می کند، چرا 
که نوجوانان و جوانان عالقه ی زیادی به خرید لباس ها و کفش های این 

بازیکنان بزرگ دارند. 
THEGUARDIAN VENNGAGE BLOOMBERG/zoomit منبع

آدیداس در برابر نایک
برنده نبرد پشت پرده جام جهانی 20۱8  کیست؟
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اخبار

اراک- مینو رستمی - مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری 
اس��تان مرکزی گفت: در ش��هر های کوچک امکان رو به رو شدن با 
محدودیت آب وجود دارد، اما برنامه ریزی ها به گونه ای اس��ت که نیاز 
ب��ه جیره بندی نباش��د.  عبدالرضا خلیلی در نشس��ت خبری هفته 
صرفه جویی در مصرف آب با اشاره به  این که یکم تا هفتم تیرماه هفته 
صرفه جویی مصرف آب نام گذاری ش��ده اظهار داشت: بارندگی  هایی 
ک��ه الزمه تغذیه آب های زیرزمینی هس��تند از بارندگی هایی که در 
فصل پاییز و زمس��تان اتفاق می افتد سرچش��مه می گیرند که البته 
5۰ درصد کاهش داشته ایم. عبدالرضا خلیلی با اشاره به محدودیت 
منابع آب در اس��تان اظهار داشت: با کمبود آب روبه رو نخواهیم شد 
و با برنامه ریز ی هایی که انجام ش��ده است در هیچ کدام از شهرهای 
اس��تان جیره بندی آب را نخواهیم داش��ت. وی افزود: در شهر های 
کوچک مثل تفرش امکان رو به رو ش��دن ب��ا محدودیت آب وجود 
دارد، اما برنامه ریزی ها به گونه ای اس��ت که نیاز به جیره بندی نباشد، 
در فصل تابس��تان جیره بندی آب برای هیچ یک از ۳۳ شهر استان 
اتفاق نمی افتد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان مرکزی 
تصریح کرد: این اطمینان وجود دارد که در هیچ یک از نقاط استان 
نیترات موجود در آب به هیچ عنوان خارج از اس��تاندارد و سقفی که 
دانشگاه علوم پزشکی و سازمان محیط زیست اعالم کرده اند، نیست، 
دانشگاه علوم پزشکی و س��ازمان محیط زیست نظارت بر روی این 
امور دارند و هیچ گونه نگرانی نداریم. خلیلی خاطرنش��ان کرد: برای 
فرهنگ س��ازی برنامه های خوبی انجام شده اس��ت، برگزاری هفته 

صرفه جوی��ی در مصرف آب با اجرای هر روز یک کار فرهنگی انجام 
می ش��ود، استفاده از جرائد، اس��تفاده از تیزرهای تبلیغاتی، استفاده 
از صدا و س��یما و مطبوعات، اس��تفاده از تمام ظرفیت ها تا این که 
مخاطبان را که مشتریان این شرکت هستند نسبت به نگرانی های ما و 

نگرانی های خودشان مطلع سازیم هم مورد توجه است.  
بیش از 70 درصد آب مورد نیاز خمین از انتقال آب سد 

کوچری تامین می شود
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان مرکزی افزود: بیش 
از ۷۰ درصد آب خمین از انتقال آب سد کوچری از قم تامین می شود، 
از نظر استفاده از آب سطحی در سال 9۱ صفر درصد بودیم اما االن به 
5۰ درصد رسیده است. خلیلی ادامه داد: متوسط مصرف استان سه 
هزار و ۶۰۰ لیتر در ثانیه بوده که این سه هزار و  ۶۰۰ لیتر در ثانیه 

به طور متوسط سالیانه متغیر است که در تابستان زیاد و در زمستان 
کم می شود، در تابستان به 5 هزار و ۶۰۰ لیتر در ثانیه می رسد، یعنی 
برای اداره کردن تامین شهرهای استان در فصل تابستان باید 5 هزار 
و ۶۰۰ لیتر در ثانیه آب تولید کنیم که عدد خیلی باالیی است. وی 
عنوان کرد: س��هم اس��تان مرکزی از انتقال آب از سد کوچری ۲۷ و 
نیم میلیون متر مکعب بوده و در مقیاس ۱۱۳ میلیون تولید آب عدد 
تاثیرگذاری است، ضمن این که ما از سد کمال صالح 5۲ میلیون متر 

مکعب در سال براساس مصوبه وزارت نیرو، برداشت داریم.
96 درصد مشترکان اراک از سیستم انشعاب فاضالب 

بهره مند هستند 
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان مرکزی بیان کرد: پرداخت 
قبوض، کار بس��یار مهمی بوده، قبض آب ارزان ترین قبوض است، آب 
مس��ئله مهمی اس��ت و قطع آن آدم ها را عصب��ی می کند، تامین آب 
سطحی در استان از صفر درصد به ۴5 درصد رسیده که این ۴5 درصد 
از منابع آب خارج از حوزه تامین می شود و این یک اتفاق بزرگ است. 
خلیلی بیان کرد: این استان در ارائه خدمات شبکه جمع آوری فاضالب به 
مشترکان در زمره استان های پیشرو است و ۶۰ درصد مردم از خدمات 
شبکه فاضالب بهره مند شده اند. وی تصریح کرد: 9۶ درصد مشترکان 
اراک از سیستم انشعاب فاضالب بهره مند هستند و تا پایان شهریورماه 
این شبکه تکمیل و در اختیار مشترکان قرار می گیرد. خلیلی خاطرنشان 
کرد: کاشت چمن ممنوع شده است زیرا تاثیری در کاهش آلودگی هوا 

ندارند و تنها سبب زیبایی شهری است و مصرف آب باالیی دارد.

اصفهان - قاسم اسـد- معاون بهره برداری شرکت آبفا استان 
اصفهان گفت: اکنون آبرسانی به 5۶ شهر از طریق سامانه تله متری  
مدیریت می ش��ود تا میان همه شهرها آب عادالنه توزیع شود  این 
در حالیت که امس��ال آبفا توجه ویژه ایی به  عدالت توزیع آب شرب 
بین مشترکین داشته است. ناصر اکبری افزود: در شرکت آبفا استان 
اصفهان برخورداری زیرساخت تله متری باعث شده  که دقیقا سهم 
آب در هرس��اعت که میان ش��هر ها و نقاط مختلف شهر در شبانه 
روز   توزیع می ش��ود  مشخص باشد. امس��ال کامال به این موضوع 
توجه داش��ته ایم.  اکبری با اعالم اینکه زیرساخت های اساسی تله 
متری در ش��هر اصفهان و سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ ایجاد شده 
تصریح کرد: در بس��یاری از شهرهای کشور سامانه تله متری داریم، 
ولی س��امانه ای که فرمان بگیرد نداریم.  معاون بهره برداری شرکت 
آبفا استان اصفهان تصریح کرد: اقدامات اساسی و زیرساختی در شبکه 
آب استان انجام شده که امروز توانسته ایم با حداقل فشار بتوانیم از 
ش��رایط  بحران عبور کنیم.  وی با بیان اینکه  حدود یک دهه است 
خشکسالی بر کشور و اس��تان اصفهان حاکم شده است اعالم کرد: 

وقوع پدیده خشکسالی در بسیاری از نقاط کشور و به ویژه در استان 
اصفهان منجر ش��د  به مرور زمان شرایط تامین آب  بدتر شود و ما 
اقدامات اساس��ی جهت تامین منابع جدید  انجام دادیم که بتوانیم 
در شرایط بحران بهتر منابع و مصارف  مدیریت کنیم.  معاون بهره 
برداری آبفا اس��تان اصفهان خاطرنشان ساخت: سال ۸۸، آب حدود  
۱۷ متر معکب برثانیه  به طرح آبرسانی اصفهان بزرگ تخصیص می 
یافت که امروز این رقم  به ۱۰ متر مکعب کاهش یافته است همچنین 

.در س��ال گذشته حدود ۸ دهم متر مکعب آب بر ثانیه آبدهی  چاه 
های فلمن بوده که االن چاههای فلمن را در مدار نداریم.  اکبری با 
اش��اره به دیگر منابع آبی زیرزمینی عنوان کرد:درحال حاضر دیگر  
منابع زیرزمینی همانند چاههای متفرقه  که می تواند بخشی از نیاز 
آبی را تامین کند آبدهی آنها بسیار کاهش یافته بعنوان مثال آبدهی 
چاهای متفرقه که در گذشته ۲ و نیم متر مکعب بر ثانیه بوده امروز 
به یک متر مکعب رسیده است. معاون بهره برداری شرکت آبفا استان 
اصفهان با بیان اینکه  حدود ۴۰۰ چاه شناسایی شده و بررسی های 
کیفی و شیمیایی و میکروبی را انجام داده ایم اظهارداشت:هم اکنون 
حدود ۱۰۰ چاه  مورد تایید شده و متناسب با شرایط وارد شبکه می 
شود، البته با شبکه بهداشت اصفهان هماهنگی کامل داریم و امکان 
ندارد چاهی که دچار مش��کل باشد بدون تایید بهداشت وارد شبکه 
ش��ود. وی افزود: س��ال ۸۸، پرت  شبکه آب بیش از ۲5 درصد بوده 
که رقم باالیی به حساب می آمد  که اکنون  این رقم به ۱۶.۲ درصد 
رسیده  است که این امر  بخاطر اقدامات اساسی از جمله اصالح شبکه 

فرسوده  انجام گردیده حاصل شد .

بندرعبـاس- خبرنگار فرصت امـروز- مهمترین طرح های 
تنش آبی در ش��هرهای بندرعباس، جناح و بس��تک، رویدر و تخت 
و قلع��ه قاضی بوده که درمجموع با اعتب��ار ۲5۰ هزار میلیون ریال 
در حال اجراس��ت. مدیرعامل آبفای هرمزگان با اش��اره به تنش آبی 
در اس��تان و ض��رورت مقابله با آن، گفت: آبف��ا در گذر از تنش آبی 
شهرهای بحرانی و در آستانه بحران، عالوه بر برنامه های کوتاه مدت، 
راهکارهای میان مدت در قالب طرح های مقابله با تنش آبی اندیشیده 
اس��ت. امین قصمی افزود: در حال حاضر مهمترین این طرح ها در 
شهرهای بندرعباس، جناح و بستک، رویدر و تخت و قلعه قاضی بوده 
که درمجموع با اعتبار ۲5۰ هزار میلیون ریال در حال اجراست. وی 
ادامه داد: این طرح ها ش��امل؛ اجرای خط انتقال آب از آب ش��یرین 
کن یکصد هزار مترمکعبی تا مخازن داماهی بندرعباس به طول ۳۳ 
کیلومتر، انتقال آب از چارک به شهرهای بستک و جناح، اجرای خط 
انتقال روستاهای فرامرزان، تامین آب بستک، رویدر و تامین آب تخت 
و قلعه قاضی است.  وی این طرح ها را از جمله برنامه های میان مدت 

آبفا بیان کرد و گفت: منابع اعتباری این طرح ها از محل بند "ب" 
تبصره 5 قانون بودجه کشور)اسناد خزانه اسالمی و اوراق مشارکت( 
تامین می شود. قصمی هدف از اجرای طرح انتقال آب از آبشیرین کن 
یکصد هزار مترمکعبی را انتقال بهینه آب به مخازن شرق بندرعباس، 
اختالط منابع تولید و بهره مندی کل جمعیت ش��هر بندرعباس از 
آب تولیدی س��ایت نمک زدایی عنوان ک��رد. وی اضافه کرد: اجرای 
بخش اول خط انتقال چارک-بس��تک نیز به طول 9 کیلومتر اجرا و 

مطالعات پروژه تامین آب آن نیز تکمیل شده است. همچنین بخشی 
از پروژه تامین آب تخت و قلعه قاضی شامل ۳5 کیلومتر خط انتقال، 
تجهیز ۲ حلقه چاه و ساخت یک باب مخزن در شهر تخت اجرا شده 
است.   مدیرعامل آبفای استان در ادامه اظهار داشت: حفر و تجهیز 
۴ حلقه چاه، کف ش��کنی 5 حلقه چاه، اصالح و بازس��ازی خطوط 
انتقال و ش��بکه ها با هدف کاهش هدررف��ت آب نیز از جمله برنامه 
کوتاه مدت آبفاست که البته برای اجرای کامل این برنامه های کوتاه 
و ضربتی به اعتباری معادل ۲۳۰ میلیارد ریال نیاز داریم. قصمی در 
خصوص تمهیدات اندیش��یده شده در شهر بندرعباس نیز گفت: در 
شهر بندرعباس، بندر خمیر و روستاهای حومه که منابع آبی مشترک 
با ش��هر بندرعباس دارند، پ��روژه هایی نظیر؛ حفر و تجهیز ۴ حلقه 
چاه در حاش��یه سد شمیل از س��وی آب منطقه ای استان، بازسازی 
تاسیسات برای ارتقاء کیفیت در تصفیه خانه آب میناب و بندرعباس 
و خرید و نصب دیزل ژنراتور اضطراری جهت تامین آب پایدارتعریف 

شده است که با آغاز فصل گرما وارد مدار بهره برداری شده است.

قـم- خبرنگار فرصت امـروز- معاون نظارت ب��ر بهره برداری 
شرکت آب و فاضالب روستایی استان قم گفت: با توجه به وضعیت 
کنونی منابع آبی و البته میزان مصرف آب توس��ط مش��ترکین، در 
صورتیکه صرفه جوئی در مصرف آب، مورد توجه هم میهنان عزیز قرار 
نگیرد،  تابستان و پائیز دشواری به لحاظ تامین آب پیش رو خواهیم 
داشت. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
قم، مهندس وحید بذر افشان   د با اشاره به کاهش حدود ۳۰ درصدی 
بارش ها در سال آبی جاری گفت: سازگاری با کم آبی بعنوان اصلی 
ناگزیر باید برای همه هم میهنان عزیز در سرلوحه برنامه ها قرار گیرد 
و ما باید خود را برای تابستان و پائیزی دشوار آماده  کنیم.  وی در ابتدا 
وضعیت آب در جهان را مورد توجه قرار داد و گفت: حدود ۳ درصد از 
کل آب موجود در کره زمین شیرین بوده و از این مقدار  آب شیرین، 
بالغ بر 9۰ درصد قابل استفاده نمی باشد لذا میزان آب قابل استفاده 

در کره زمین بسیار محدود است و کشور ما  با توجه به شرایط اقلیمی، 
وضعیت به مراتب دش��وارتری دارد. ایشان با اشاره به وضعیت منابع 
آبی قم گفت: بدلیل خشکس��الی های پیاپی در استان قم، متاسفانه 
تعداد زیادی از منابع تامین آب روس��تاها با خشکی و کاهش شدید 
آبدهی مواجه شده است که خوشبختانه در حال حاضر تعداد زیادی 
از روستاهای استان از جمله دهستان قنوات از آب سرشاخه های دز 

استفاده می کنند و این موضوع اهمیت دقت در مصرف و حفظ این 
نعمت الهی را دوچنان می کند این مقام مس��ئول گفت: با توجه به 
مسیر بسیار طوالنی از سرش��اخه های دز تا استان قم و روستاهای 
استان، قیمت تمام شده هر متر مکعب آب بسیار زیاد بوده و بالغ بر 
۱۴۰۰۰ ریال می باشد با این وجود، قیمت آب دریافتی از مشترکین 
روستایی حدود ۲۶۰۰  ریال و مشترکین شهری  حدود 5۰۰۰ ریال 
اس��ت وی در ادامه میزان مص��رف آب برای تولید برخی محصوالت 
کشاورزی و دامپروری را مورد توجه قرار داد و گفت بطور مثال برای 
تولید هر کیلوگرم گوشت گوساله حدود ۱۴۰۰۰ لیتر آب مصرف می 
شود که با در نظر گرفتن این مسئله، میزان اهمیت بسیار باالی آب 
مش��خص می شود لذا الزم است اس��تفاده از آب در راستای تولید و 
ثروت  باشد و از مصرف آب در بخش های دیگر از جمله تفریحات و 

سایر موارد مشابه در حد امکان خود داری شود. 

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان مرکزی:

شهرهای استان مرکزی تابستان امسال نیاز به جیره بندی آب ندارند 

معاون بهره برداری شرکت آبفا استان اصفهان:

اکنون آبرسانی به 56 شهراستان  اصفهان  ازطریق سامانه تله متری  مدیریت می شود 
تا میان همه شهرها آب  عادالنه توزیع شود

مدیرعامل آبفای هرمزگان خبر داد:

اجرای طرح های رفع تنش آبی در شهرهای بحرانی و در آستانه بحران

معاون نظارت بر بهره برداری آبفار قم؛

صرفه جوئی نکنیم تابستان و پائیز دشواری پیش رو خواهیم داشت

اهواز- شـبنم قجاونـد- مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت 
و گاز مسجدس��لیمان از پیش��رفت ۸۰ درصدی پروژه پارک موزه 
کارخانه برق تمبی خبر داد . مهندس قباد ناصری با اعالم این خبر 
اظهار داش��ت : این پروژه که در هفته دولت سال گذشته عملیات 
اجرایی آن آغاز شد در زمینی به مساحت ۸۰۰۰۰ متر مربع در ۲ 
فاز در حال اجراست . وی افزود : فاز نخست شامل ترمیم و مرمت 
محوط��ه و مجموعه کارخانه برق تمبی بعنوان نخس��تین کارخانه 

صنعتی تولید برق حرارتی خاورمیانه و ایران اس��ت و فاز دوم نیز 
شامل احداث مجموعه تفریحی – فرهنگی حاشیه رودخانه تمبی 
اس��ت . مدیرعامل ش��رکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
ادامه داد : این پروژه که توسط مدیریت مهندسی و ساختمان این 
شرکت طراحی و نظارت می شود با هزینه ای افزون بر ۳۱ میلیارد 
ریال در حال اجراس��ت و از پیشرفتی ۸۰ درصدی برخوردار است 
. مهن��دس قباد ناص��ری با عنوان اینکه این پروژه بعنوان بخش��ی 

از مجموعه موزه گنجینه نفت در مسجدس��لیمان اس��ت افزود : با 
اتمام این پروژه ع��الوه بر ایجاد یک مجموعه فرهنگی – تفریحی 
، تأسیس��ات قدیمی ترین کارخانه تولید برق خاورمیانه که توسط 
صنع��ت نفت ایجاد ش��د آم��اده بازدید عالقمندان و گردش��گران 
خواه��د بود . وی ب��ا مطلوب خواندن وضعی��ت اجرایی این پروژه 
اظهار امیدواری کرد که در نیمه ی دوم س��الجاری ش��اهد افتتاح 

رسمی این پروژه خواهیم بود . 

با گذر از پیشرفت 80 درصدی ؛

پروژه پارک موزه برق تمبی تنها چند گام دیگر تا بهره برداری

با حکم استاندار قم:
انتصاب بخشداران جدید مرکزي و خلجستان

قم- خبرنگار فرصت امروز- با حکم اس��تاندار قم، بخش��داران جدید مرکزي و 
خلجس��تان قم منصوب ش��دند. به گزارش روابط عمومي استانداري قم، سید مهدي 
صادقي اس��تاندار قم طي حکمي س��ید داود حاج حسیني را به عنوان بخشدار جدید 
مرک��زي منصوب ک��رد. همچنین احمد فرج اللهي طي حک��م جداگانه اي به عنوان 
بخشدار جدید خلجستان منصوب شده است. شایان ذکر است پیش از این انتصاب، حاج 
حسیني و فرج اللهي به ترتیب سمت بخشدار خلجستان و مرکزي را بر عهده داشتند.

کمیته احصای مشکالت واحدهای صنعتی البرز تشکیل می شود
کرج- خبرنگار فرصت امروز- سرپرس��ت ش��رکت ش��هرک های صنعتی البرز اعالم کرد که 
کمیته ای به منظور احصای مش��کالت واحدهای صنعتی و پیگیری رفع مشکالت صنعتگران این 
اس��تان تشکیل می شود. کمیته احصای مشکالت واحدهای صنعتی البرز تشکیل می شود محمد 
امین بزارپوری فرشی روز در جمع با خبرنگاران گفت: با هدف شناسایی نیازهای صنعتگران و تولید 
کنندگان مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی، پرسشنامه دراختیار مدیران صنایع قرار می گیرد. 
وی اضافه کرد: هدف از تشکیل این کمیته، تسریع در حل مشکالت صنعتگران و رفع موانع تولید 
واحدهای صنعتی است. بزارپوری فرشی گفت: افزایش تعامل میان دستگاهی و مشارکت منطقه ای برای رفع مشکالت صنعتگران از 
دیگر اهداف تشکیل کمیته مذکوراست. سرپرست شرکت شهرک های صنعتی البرز در بخش دیگری از سخنان خود از مساعدت های 
اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان در خصوص رفع مشکل زیر ساخت های ارتباطی شهرک ها و نواحی صنعتی البرز خبر داد. 

 برگزاری نشست کتابخوانی ویژه کارکنان مخابرات منطقه گلستان 
در اداره کل کتابخانه های استان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین کارکنان اجرای چنین نشست هایی موثر ومفید 
است.مهندس غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان که در نشست کتابخوانی ویژه کارکنان مخابرات منطقه گلستان 
سخن می گفت : ضمن اعالم این مطلب که برگزاری چنین برنامه هایی در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی بسیار مفید و موثر می 
باشد اضافه کردی : انعقاد تفاهم نامه اداره کل کتابخانه های استان بادستگاههای اجرایی و برگزاری نشست کتابخوانی از اقدامات 
خوب و ارزش��مند است  وتداوم آن راخواستار شد.مهندس شهمرادی باتاکیدبراینکه کارکنان تحصیلکرده وفرهیخته در مجموعه 
مخابرات استان کم نیستند گفت: حمایت از این مجموعه وظیفه است و امیدواریم بتوانیم با اجرای بندهای تفاهم نامه گامی درجهت 

ارتقآءفرهنگ کتابخوانی درجامعه برداریم .  

تشکیل مجمع عمومي عادي شرکت خدماتي شهرک صنعتي علي اباد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر حقوقي وامور قراردادهاي شرکت شهرکهاي صنعتي گلستان از تشکیل مجمع عمومي 
عادي شرکت خدماتي شهرک صنعتي علي اباد خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان، محمد ایری 
اظهار داشت: شرکتهاي خدماتي در سطح شهرکها ونواحي صنعتي براي واگذاري اداره امور به صاحبان صنایع مستقر در آن شهرک 
و یا ناحیه صنعتي در اجراي سیاستهاي اصل۴۴ قانون اساسي وقانون نحوه واگذاري مالکیت واداره امور شهرکها ونواحي صنعتي انجام 
مي پذیرد وی افزود: تاکنون در بسیاري از شهرکها ونواحي صنعتي مشمول واگذاري در استان، با ترغیب وتشویق مدیران واحدهاي 
صنعتي و کارگاههاي کوچک ، شرکتهاي خدماتي تشکیل شده است.به گفته وی در شرایط حاضر مدیران شرکت خدماتي با همدلي 
وهمکاري سایر واحدهاي تولیدي در حال ارائه خدمات به صاحبان صنایع در چارچوب قوانین و وظایف پیش بیني شده در اساسنامه  
شرکتها ودر قالب منابع مالي در اختیارشان هستند.مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرک های صنعتی گلستان افزود: با این 
اقدام می توان به جرات اذعان داشت در بسیاري از موارد آثار مثبتي را به همراه داشته است.وی افزود : اجراي قانون مزبور از اهمیت 
باالیي برخوردار است  به نحویکه قانونگذار ضمانت اجرایي الزم را براي اقدامات مدیران شرکت پیش بیني کرده است.وی یادآور شد: 
همچنین  براي تقویت بنیه مالي شرکتهاي یاد شده مصوبات بسیار ارزشمندي در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي آمده که امید 

مي رود با اجرایي شدن آن شاهد افزایش توان مالي شرکتهاي خدماتي براي ارائه هرچه بیشتر خدمات نیز باشیم.

دکترشیبانی خبرداد:
زمان پاسخگویی به MRIدربیمارستان امام حسین )ع(شاهرودکوتاه شد

 شاهرود- بابامحمدی : دکترشیبانی گفت: دستگاه MRI  دانشگاه علوم پزشکی شاهرودمستقر 
 D۱۳ دارای نرم افزار  AVANTO در بیمارستان امام حسین )ع( ساخت کمپانی زیمنس آلمان مدل
با داشتن به روزترین اپلیکیشن ها جهت تصویربرداری از سیستم اسکلتی عضالنی ،مغز و اعصاب، قلب 
و عروق، گوارش و سیستم اداری و تناسلی و همچنین مجهز به اپلیکشن های تخصصی MRI  از 
جمله تصویربرداری عملکردی مغزfMRI ،دیفیوژن تنسور DTI ،پرفیوژن PWI ،تصویربرداری وزن 
پذیرفتاری مغناطیسیSWI ،تصویربرداری قلب سینماتیکARGUS،آنژیوگرافی،اسپکتروسکپی 
تک واکسل ،مولتی واکسل و سه بعدی D MRS۳ ، نرم افزار D neru۳ و قابلیت های ممتاز دیگر آماده خدمت رسانی در سطح 
بهترین مراکز کشور  هم از جنبه کلینیکی و هم تحقیقاتی به مردم عزیزو مراکز علمی و اساتید محترم دانشگاه می باشدمعاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکی شاهروددرادامه گفت :ضمنا پیرو تالشهای بعمل آمده تعداد موارد تصویربرداری در روز حدود 5۰ مورد می باشد 
که با در آینده نزدیک به ۱۰۰ مورد در روز ارتقا خواهد یافت همچنین با پیگیریهای مستمر جهت رفاه بیماران مدت زمان جوابدهی 

MRIاز یکماه به ۸الی ۱۰روز در بیماران سرپایی و ۴۸ساعت در بیماران بستری تقلیل یافت.

مصرف CNG در کرمانشاه 15 درصد افزایش یافت
کرمانشاه – منیر دشتی - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان کرمانشاه گفت: در طول سه ماه نخست امسال 
مصرف CNG در استان کرمانشاه ۱5 درصد افزایش یافت. مرادحاصل مرادی ، اظهار داشت: در سه ماه نخست امسال ۴۲۸ میلیون 
لیتر انواع فراورده های نفتی شامل سوپر و معمولی، نفتگاز، نفتکوره  و نفت سفید در استان کرمانشاه توزیع شده است. وی با اشاره به 
اینکه مصرف انواع فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش همراه بوده است 
عنوان کرد: توزیع و مصرف بنزین سوپر در سه ماه نخست امسال به ترتیب سه میلیون و 55۳ هزار و بنزین معمولی ۱۳۷ میلیون و 
9۸5 هزار لیتر بوده است که رشد ۱۷ و ۱5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. مرادی با بیان اینکه مهمترین 
دالیل رشد مصرف بنزین در استان افزایش مسافرت های برون شهری به ویژه در ایام عید نوروز و افزایش تعداد خودروها بوده است 
گفت: در بهار امسال ۱۷۶ میلیون لیتر نفت گاز مصرف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد رشد داشته است. مدیر 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان کرمانشاه بیان کرد: در 9۳ روز نخست امسال ۱۴۱ میلیون لیتر نفتکوره و ۱۳ میلیون 
لیتر نفت سفید توزیع و مصرف شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۲۶ و ۲۴ درصد کاهش یافته است. 
مرادی از افزایش ۱5 درصدی CNG در کرمانشاه خبرداد و گفت: این میزان در سه ماه نخست امسال ۷۱ میلیون و ۱۴5 هزار و ۳9۲ 
مترمکعب بوده است که معادل ۳9۲ هزار و ۱۴5 هزار لیتر در مصرف بنزین صرفه جویی شده است. وی عنوان کرد: توزیع و مصرف گاز 
مایع نیز با ۱۲ میلیون و ۲9۳ هزار کیلوگرم در 9۳ روز نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد کاهش یافته است.

استاندار ایالم تاکید کرد:
لزوم رایزنی در سطح بین المللی برای توسعه مرزهای استان ایالم

ایالم- خبرنگار فرصت امروز- قاس��م س��لیمانی دش��تکی با دکتر ظریف وزیر امور خارجه دیدار کرد، در این دیدار به همراه 
سلیمانی دشتکی استاندار ایالم، دکتر عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور و نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی و معاونین 
استاندار نیز حضور داشتند. در این نشست استاندار ایالم با تاکید بر ظرفیت های استان از جمله ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور 
عراق که نزدیکترین و امن ترین مرز زمینی کشور برای تردد زوار اربعین حسینی )ع( است، خواستار پیگیری های الزم از طریق 
وزارت خارجه با طرف عراقی برای تسریع و اجرای زیرساخت های الزم در سمت عراق شد.وی در ادامه با تاکید بر اینکه هم اکنون 
تکمیل زیرساخت های مرز چیالت و چنگوله در دستور کار استان است و بخش عمده ای از آن تا اربعین امسال به پایان می رسد، 

اضافه کرد: ضرورت دارد نشست های مشترک در سطح ملی و منطقه ای با مقامات عراقی صورت پذیرد. 

بیش از 7 هزار و 100 کیلومتر از شبکه گاز در گیالن نشت یابی شد 
 رشت- مهناز نوبری- حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از نشت یابی بیش از ۷ هزار و ۱۰۰کیلومتر از شبکه و 
خطوط تغذیه گاز در سه ماه اول سال جاری در استان خبر داد. مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم این خبر افزود: این نشت 
یابي ها در ۱۷ شهر استان صورت پذیرفته است و معادل ۲9 درصد کل خطوط گاز در استان مي باشد. وی با اعالم این موضوع که 
میزان نشت یابی صورت گرفته در بهار امسال یک رکورد محسوب می شود گفت: شرکت گاز تمام تالش خود را برای تأمین امنیت 
تأسیسات و تجهیزات خود انجام می دهد و در همین راستا عالوه بر نشت یابی صورت گرفته از شبکه ها، بیش از ۱۷۲ هزار انشعاب و 
5۷ ایستگاه گاز را در سه ماه اول امسال مورد بازرسی و نشت یابی قرار داده است.مهندس اکبر با اشاره به گسترش شبکه گازرساني، 
بر ضرورت توجه بیشتر و بازرسی دقیق تر از شبکه تغذیه و توزیع گاز به منظور اجتناب از بروز هرگونه حادثه ناگوار و انتقال مطمئن 

گاز به مشترکین عزیز تاکید کرد.
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اگر کار در دنیای خبرگزاری چیزی به من آموخته باش��د، 
آن است که حل برخی مشکالت بسیار چالش برانگیز به شما 

واگذار می شود و می بایست با آنها مستقیما رودررو شوید. 
اما یافتن راهکار برای این مشکالت، همیشه آسان ترین کار 
نیست و زمانی که اصال نتوانید آنها را حل کنید، ممکن است 

شدیدا احساس عصبانیت کنید. 
من با تأمل درباره نامالیمات و رنج های خودم در این شغل 
و آموزش به خودم تا تفکر خالقانه بهتری داشته باشم، تصمیم 
گرفتم با دو نفر از توسعه دهندگان خود، تیم و کایل، در جایی 

نشسته و بیشتر صحبت کنم. 
ما با ه��م درباره موانعی که جلوی توانایی افراد خالق برای 
حل مشکالت را می گیرد، راجع به اهمیت درخواست کمک از 
م��ردم زمانی که اصال نمی توانید یک راهکار پیدا کنید و زمان 

مناسب برای انجام این کار بحث کردیم. 
چرا مردم برای ارائه راهکار با اشکال مواجه می شوند؟ 

تیم: زمانی که اولین بار یک راهکار ارائه می دهید، باید کمی 
یکدنده باشید. نمی شود که فقط دست های تان را باال انداخته 
و بگویید خب، ای��ن کار فایده ای ندارد. پس نمی توانیم آن را 

انجام دهیم. 
بیشتر اوقات راهی برای حل قطعی مشکل تان وجود دارد، 
اما اگر خیلی زود تس��لیم شوید، هیچگاه راه حل مشکل خود 

را پیدا نخواهید کرد. 
دلیل دیگر که مردم ممکن است برای ارائه راهکار با اشکال 
مواجه شوند، آن است که صرفا دانش یا مجموعه مهارت الزم 

را ندارند. 
ش��ما می توانی��د هرچقدر ک��ه خواس��تید عی��ب زدایی 
)troubleshooting( کنی��د، ام��ا اگ��ر آن چی��زی را که 
می خوانی��د درک نمی کنید، هیچگاه به مس��یر خ��ود ادامه 

نمی دهید. 
معموال یک راهکار، دسته ای از مراحل مختلف است که باید 
به این مراحل تفکیک و یکی پس از دیگری انجام شود. گاهی 
اوقات هش��ت تا از این ۱۰ مرحله را انجام می دهید و سپس 
می فهمید که وای، مرحله نهم کار نمی کند یا اینکه  من باید 
به عقب برگردم یا  نمی دانم چطور این مرحله را انجام دهم. 
باید به تمام مشکل نگاه کرده و اجزای داخلی آن را بفهمید. 
اگر مراحل کوچک فراوانی را انجام دهید، به احتمال زیاد گیر 

می افتید. 
زمانی که باید عیب زدایی را متوقف کنید

کای��ل: این موضوع به نظر خنده دار خواهد آمد، اما عالمت 
هش��دار درخواس��ت کمک از دیگران شخصا برای من زمانی 

است که همان مطلب را مدام در گوگل تایپ می کنم. 

من به همه صفحات اینترنتی اولین صفحه گوگل سر زده و به 
  )Stack Overflow( همان ۱۰ نوشته در مورد سرریز پشته
نگاه کرده ام و هیچ مطلبی به من کمک نمی کند، که معموال 

این زمانی است که شکست خود را می پذیرم. 
اگر مثل ما در یک محیط خیلی شلوغ فعالیت دارید، گرفتن 
این تصمیم اهمیت زیادی دارد. ما واقعا نمی توانیم حتی یک 

دقیقه از وقت خود را هدر بدهیم. 
تی��م: بله. هیچ قاعده یا دس��تورالعمل خاص��ی برای زمان 
تسلیم شدن وجود ندارد. شما یک جورهایی این را می فهمید. 
قطعا اوقاتی مش��ابه آن موقعیتی وج��ود دارد که کایل گفت. 
ش��ما به همه صفحات اینترنت س��ر زده و باز هم جوابی پیدا 
نکرده اید. اما امکان دارد که به مطلب اشتباهی نگاه می کنید یا 

راهکارهای داده شده را نمی فهمید. 
مثال ممکن اس��ت به پاسخ ها نگاه کنید و آنها را نفهمید و 
یا پاسخ های ارائه ش��ده را دوست نداشته باشید. اگر همیشه 
در حال فش��ردن کلید برگشت هستید تا سعی کنید راهکار 
آسان تری پیدا کنید، آنگاه الزم است به عقب برگشته و نگاه 

کنید که در تالش برای انجام چه کاری هستید. 
گاهی اوقات الزم اس��ت به عقب برگشته و دوباره به تصویر 
کلی نگاه و س��عی کنید این موضوع را بررس��ی کنید که آیا 
می ش��ود انجامش داد؟، آیا در مسیر درس��تی قرار دارم؟ آیا 
حتی از راه درستی تمام این کار را انجام می دهم؟ یا آیا مسیر 
اشتباهی را انتخاب کردم و می توانستم از روش متفاوتی عمل 

کنم که نتیجه اش این مشکل نباشد؟ 
باید توقف و بررس��ی کنید که آیا حل مسئله را به درستی 
انج��ام می دهید یا خیر. اگر دفعه دهم هم برای حل مس��ئله 
تالش کرده و شکس��ت بخورید، زمان زیادی را هدر خواهید 

داد. 
ش��ما باید زمانی ک��ه نمی دانید چگون��ه عیب زدایی کنید، 
اطالعات بیش��تری ب��رای نتیجه گرفتن در دس��ت ندارید یا 
پاس��خ هایی را می یابید که به مسئله شما مربوط نمی شوند، 

تصمیم به درخواست کمک بگیرید. 
گیرکردن اش��کالی ندارد، اما احس��اس نکنی��د که در تله 

افتاده اید 
کایل: نمی توانم به ش��ما بگویم که چند بار بوده که ساعات 
بی شماری جلوی یک رایانه نشستم و بعد مجبور شدم دست 
از کار کش��یده و به جایی رانندگی کنم و ناگهان راهکاری به 
ذهنم خطور کرده اس��ت. من کسی هستم که واقعا از تسلیم 
شدن متنفرم. من تا حد مرگ کار خواهم کرد و تقریبا زجرآور 
اس��ت که این وقفه های ضروری را در کار خود ایجاد کنم، اما 
این وقفه ها بس��یار مفیدند چرا که واقعا به خالص ش��دن از 

باریک بینی )tunnel vision( کمک می کنند. 
تیم: بله. منظورم این اس��ت که قطعا موافقم. اوقات زیادی 
بوده که نتیجه می گیرم کاری را نمی ش��ود انجام داد و مدتی 

بعد می گویم صبر کن، آن را این طوری انجام خواهم داد. گاهی 
اوقات نتیجه گرفته ام که امکان حل مسئله وجود دارد اما قرار 
است به زحمت بیافتم و بعد فکر می کنم صبر کن، نه، نه، نه. 

می توانم آن را در عوض این طوری انجام دهم. 
هرچه بیشتر سعی می کنم تا بر مشکل تمرکز کنم، احتمال 
باریک بینی ام بیشتر می شود. گاهی اوقات الزم است به عقب 
برگردی��د و بگذارید ضمیر ناخ��ودآگاه تان درباره اش تصمیم 

بگیرد. 
نکات درخواست کمک

تیم: اگر الزم اس��ت کمک درخواست کنید، از قبل برایش 
آمادگی داشته باشید. به اندازه کافی اطالعات بدهید، اما تا حد 
امکان مختصر باشد. همه مش��کالتی را که امتحان کرده اید، 
به طور دقیق بازگو نکنید. فقط بگویید که مشکل اولیه چیست 
و همین طور که آن افراد دارند توصیه هایی به ش��ما می کنند، 

بگویید که آیا آن را امتحان کرده اید یا نه. 
اجازه دهید شخص کمک کننده توصیه هایی را ارائه دهد و 
در حین اینکار، به چیزهایی اش��اره کنید که امتحان کرده یا 
نکرده اید. ش��اید یکی از چیزهایی که امتحان کردید، رویکرد 
صحیح باش��د، اما الزم بوده که تنظیمات جزئی انجام دهید. 

این مکالمه، فرصت رخ دادن آن بحث ها را می دهد. 
همین طور اگر نزد ش��خصی برای کم��ک گرفتن می روید، 
انتظار انجام کار را از طرف آنها نداشته باشید. آنها ممکن است 
فقط به راه درست اشاره کنند و با دادن اطالعات مورد نیازتان، 

به شما در انجام یک مرحله کمک کنند. 
کایل: حل آن مش��کل هنوز بر عهده خود شماس��ت. شما 
در اصل به سمت شخص دیگری می روید تا مثل یک راهنما 
کمک تان کند. ش��ما هنوز هم مس��ئولیت داری��د که از حل 
مش��کل تان مطمئ��ن و آن راهکار را بفهمید. اگ��ر این کار را 
نکنید، هیچ وقت مطلب جدیدی نمی آموزید و دوباره به همان 

مشکل برمی خورید. 
قدردان کسانی باشید که واقعا کمک حال تان بودند

اگر نزد کسی برای درخواست کمک می روید و آنها حتما 
در حل مش��کل تان کمک می کنند، مطمئن ش��وید که در 
 Seven( جلس��ه ش��رکت یا یک پایگاه مثل ِس��ِون گیس
Geese(  قدردان��ی می کنید. این نوع کارها بس��یار مفید 
است و روی هم رفته به همه چیز مانند بهسازی شرکت ها 

کمک می کند. 
تیم: البته اگر تصمیم به قدردانی بگیرید، مطمئن شوید که 
کار آن شخص برای رئیس یا شرکت شما منفعت داشته است. 
هر چقدر که مشکل حل شده غیرعادی تر باشد، تمجید از این 
افراد منطقی تر است. همین طور احمقانه به نظر می رسد که از 

کسی برای کار کوچکی که انجام دادند، قدردانی کنید. 
توجه را به لحظه های درست و نه همه لحظات جلب کنید. 
impactbnd :منبع

حل خالقانه مسائل و آگاهی از زمان درخواست کمک )مصاحبه(

ویژگی های شعار تبلیغاتی خوب
ش��عار ایده آل ش��عاری اس��ت که کوتاه و س��لیس بوده و افراد راحت بتوانند آن را به یاد آورند. رعایت 

نکته های زیر در تنظیم شعار تبلیغاتی مفید به نظر می رسد: 
۱- صراحت و روشنی: شعار تبلیغاتی باید صریح و روشن باشد. ابهام به ارزش و رسایی شعار تبلیغاتی 

لطمه می زند. 
۲- توازن و سجع: رعایت توازن می تواند بر زیبایی شعار تبلیغاتی بیفزاید و آن را در ذهن ماندگار کند. 
۳- تناسب و سادگی: شعار تبلیغاتی باید هماهنگ با محصوالت شرکت و وجهه شرکت نیز ساده باشد. 
از غلو کردن بی مورد و مبالغه نامتناس��ب باید پرهیز کرد. اگر نام کاال نیز در ش��عار تبلیغاتی آمده باش��د، 
مزیت و نقطه مثبت بسیار باالیی به شمار می رود. در شعار تبلیغاتی اگرچه بر زیبایی و وزین بودن تکیه 

می شود اما نباید بسیار دور از واقع باشد. 
۴- تصویر: تبلیغ گران به منظور جلب نظر، ترغیب و متقاعدس��ازی مخاطبان از س��ه عنصر زبان، تصویر 
و موس��یقی اس��تفاده می کنند. در میان این س��ه عنصر تصویر جایگاه ویژه ای دارد. مخاطبان به هنگام 
مشاهده تصویر با دنیای بیرونی ارتباط تعاملی برقرار می کنند. امروزه با استفاده از رایانه به سادگی می توان 
صحنه های بدیع و عجیبی را به تصویر کش��ید که احتمال آن در دنیای واقعی غیرممکن اس��ت. اهداف 

تصاویر تبلیغاتی عبارت اند از: 
- جذب مخاطبان

- ایجاد رفتاری که انتظار می رود در محل یا موقعیت دیگری به وقوع بپیوندد. 
- متقاعدسازی مخاطبان به کمک تعابیر ذهنی که تصویر ایجاد می کند. 

تصاویر تبلیغاتی سه نقش عمده را پی می گیرند. نخست اینکه با شبیه سازی و به تصویر کشیدن صورت 
و اندام انسان یا هر چیز دیگری به برانگیختن هیجانات دامن می زنند. دوم اینکه از چیزی که اتفاق افتاده 
یک مدرک تصویری ظاهرا مستند به دست می دهند و سوم اینکه میان محصول و تصاویر یک نوع ارتباط 
ضمنی و پنهانی برقرار می کنند. این سه کارکرد از ویژگی های اساسی رسانه تصویری هستند که ماهیت 

و زیربنای تصاویر را پی ریزی می کنند. 
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ِشُنفت اجتماعی چیست؟ 

کسب وکارهای کوچک استقبال باالیی از شبکه های اجتماعی دارند و استفاده های مختلفی از این شبکه ها 
می کنند. از عرضه محصوالت جدید به صورت آنالین گرفته، تا فروش از طریق اینستاگرام، ارائه خدمات مشتری 
و حتی ش��نیدن نظرات مش��تریان.  با گوش کردن به ش��بکه های اجتماعی می توان به افراد مطلوب در زمان 

مناسب و از طریق محتوای درخور دسترسی داشت. 
شنفت شبکه های اجتماعی در مقابل نظارت شبکه های اجتماعی

اف��راد اغلب تصور می کنند ش��نفت اجتماعی )Social Listening(  همان نظارت ش��بکه های اجتماعی 
)Social Media Monitoring( است و این دو فرقی با هم ندارند. اما این دو مفهوم در عین شباهت، دو 
مقوله متفاوت هستند. به گفته تیلور کینکید )Taylor Kincaid(، متصدی شبکه های اجتماعی در مؤسسه 
بازاریابی و تبلیغات دیجیتال آنالین آپتیمیزم )Online Optimism(، نظارت شبکه های اجتماعی عبارت 

است از پاسخ دادن به نظرات و سؤال های مطرح شده در پروفایل های شبکه های اجتماعی. 
نظارت شبکه های اجتماعی به مثابه یک عمل روزانه است، یعنی با تحت نظر گرفتن اعالنیه ها به نظرات و 
سؤاالت پاسخ می دهید. اما شنفت شبکه های اجتماعی، چشم انداز کالنی از گفته های افراد در این شبکه ها است. 
ریچل س��اموئلز )Rachael Samuels(، مدیر شبکه های اجتماعی در شرکت نرم افزاری اسپروت سوشال 
)Sprout Social(، می گوید:  »نظارت شبکه های اجتماعی و شنفت شبکه های اجتماعی دو راهکار متمایز 
قابل اس��تفاده برای برندها هس��تند. اصطالح رایجی در این باره هست که می گوید: نظارت، درختان را نشان 
می دهد و شنفت، جنگل را.« به گفته ساموئل، شنفت اجتماعی چشم انداز گسترده تری از ترندهای صنعت و 
احساسات مشتری در اختیار ما قرار می دهد که شاید تأثیر مستقیم یا غیرمستقیمی روی برند ما داشته باشد. 
او می گوید: »ش��نفت اجتماعی ترندها و فرصت هایی را برای برندها شناس��ایی می کند که احتمال از قلم 

افتادن شان زیاد است. . . اما معموال در راهبردهای کالن برندها از این مقوله غفلت می شود.«
شنفت شبکه های اجتماعی چه اهمیتی دارد و برندها چگونه می توانند این مقوله را به کار بندند؟ 

ش��نفت شبکه های اجتماعی مهم است. از این طریق پی به چیزهای ارزشمندی در خصوص برند و مشتریان 
و صنعت خود می برید. با شناسایی ترندهای آنالین، می توان راهبردهایی پیاده کرد تا محصوالت و خدمات خود 
را همراس��تا و هماهنگ با این ترندها عرضه کرد.  به گفته امیلی مکرینولدز )Emily McReynolds(، مدیر 
شبکه های اجتماعی در شرکت بازاریابی دیجیتالی پشن دیجیتال )Passion Digital(، »از جمله کارهایی که 
می توان در این راستا انجام داد، تولید محتوای مدنظر مشتریان، نظارت بر سالمت برند شرکت خود یا رقیب و 
الهام گرفتن از ترندها برای راه اندازی کمپین های بازاریابی نوین است.« در ادامه راهکارهایی برای تبلیغ و تحکیم 
برند از طریق ش��نفت اجتماعی ارائه می شود.  شناخت رفتار و عادات مخاطبان در کانال های اجتماعی مختلف. 
مثال شاید دیدید مخاطب تان با محتوای ویدئویی کوتاه ارتباط بیشتری برقرار می کند تا محتواهای طوالنی. از این 
بینش استفاده کنید و راهبرد خود را مطابق با آن تنظیم کنید. به توصیه کینکید، به جای بارگذاری ویدئوهای 
طوالنی، همان ویدئو را به ویدئوهای کوتاه تر تقسیم کنید و بارگذاری کنید.  مکرینولدز هم با این توصیه موافق 
است و می گوید: »تحلیل داده های پیشینی کمک می کند محرک ها و بازدارنده های درگیری مخاطب را شناسایی 
و بر مبنای آن محتوای خود را تولید کرد. شرکت ها با شنفت اجتماعی می توانند منشن های خدمات مشتریان را 
تحت نظر بگیرند و این منشن ها هم در آبروی برند تأثیرگذار هستند.« ردگیری سالمت کلی برند. با استفاده از 
شنفت اجتماعی می توانید به تصور مردم از تمامیت برند خود پی ببرید. به کمک این اطالعات می توان مشکالت و 
حساسیت های بالقوه را شناسایی و مرتفع کرد.  تدوین کمپین های جدید. با گوش دادن به مکالماتی که مشتریان 
پیرامون برند شما دارند می توان خألها و فرصت های بازار را شناسایی و از آنها بهره برداری کرد.  بسترهایی همچون 
هوتسوییت )Hootsuite(، اسپروت سوشال )Sprout Social(  و توییتریچ ) )TweetReach   ابزارها و آمار 
تحلیلی مختلفی به منظور به کارگیری شنفت اجتماعی ارائه می دهند. برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص 

ابزارهای بازاریابی شبکه های اجتماعی می توانید راهنمای مجله بیزنس دیلی نیوز را مطالعه کنید. 
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