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 از افت شاخص بازار سهام تا عقب نشینی قیمت سکه
و رشد قیمت ارز غیررسمی

 واکنش بازارها به بیانیه
کمیسیون مشترک برجام

فرصـت امروز: وین، برجام و هتل کوب��ورگ. بار دیگر پایتخت اتریش روز جمعه، میزبان مذاکرات برجام بود، 
اما آنچه این نشست را از سایر نشست های پیشین متفاوت می کرد، مذاکرات کشورهای 1+4 منهای آمریکا بود. 
در واقع، این نخس��تین نشس��ت کمیسیون مشترک برجام در سطح وزیران خارجه پس از خروج آمریکا از برجام 
بود و وزرای خارجه پنج کش��ور انگلیس، آلمان، فرانسه، روسیه و چین به همراه وزیر امور خارجه ایران و فدریکا 

موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین دور هم جمع شدند تا از بسته پیشنهادی اروپا برای...

 کره جنوبی ادعای عدم بارگیری نفت
و میعانات گازی ایران را رد کرد

 زنگنه: پیشنهاد نفتی اروپا به ایران
راضی کننده نیست
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گزارش »نیویورک تایمز« از دالیل افزایش قیمت نفت با وجود توافق نفتی اوپک

توفان ژئوپلیتیکی در بازار نفت

6 ضعف رهبری سازمان و نحوه برطرف سازی آنها
بررسی 5 عادت رفتاری نادرست مدیران

3 راهکار ساده برای افزایش تاثیرگذاری فروشندگان
سئو چیست و چرا سئو سایت مهم است؟

تگ الین و اسلوگان چیست و چه تفاوتی با هم دارند؟ 
تکنیک های اجرای تبلیغ

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 نگاه جف بزوس به کره ماه
به عنوان بازار جدیدی برای آمازون

5
رؤسـای کمیسـیون های اقتصـادی و برنامـه و بودجـه و 

رئیـس کمیتـه پولی-بانکی مجلـس در نامه ای به 
رئیس جمهور عدم شمول بازار ثانویه به ارائه ارز...

 رؤسای کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه
و کمیته پولی-بانکی مجلس نامه نوشتند

 توصیه های ارزی
مجلس به رئیس جمهور

یادداشت
سیاست های ارزی، بازار ثانویه 

و چند نکته

به نظ��ر می رس��د دولت برای 
اعمال سیاست های جدید ارزی 
چن��د نکته را باید م��د نظر قرار 
دهد. به نظر می رس��د برنامه ای 
وادار کردن صادرکنندگان  برای 
کاالهای غیرنفت��ی به عرضه ارز 
حاص��ل از ص��ادرات ب��ه قیمت 
4200 توم��ان م��د نظر اس��ت 
پتروش��یمی  صنایع  درحالی که 
و صنایع ف��والد و صنایع معدنی 
در صورت عرضه ارز صادراتی به 
قیمت 4200 تومان با مشکالت 

فراوانی روبه رو می شوند. 
بیراه نیست اگر از این سیاست 
تحت عنوان»فاجع��ه« یاد کنم، 
چراک��ه تمرکز ب��ر وضعیت این 
صنایع نش��ان می ده��د مضرات 
اتخ��اذ ای��ن تصمیم چیس��ت.  
فوالد س��ازی  ب��زرگ  واحدهای 
ایران طرح های توسعه ای مهمی 
را در دست دارند. در گروه فوالد 
مبارک��ه بالغ بر ی��ک میلیارد و 
200میلیون یورو پروژه در دست 
اجراست و در این راستا فاینانس 
از کشورهای خارجی با ارز ناشی 
از ص��ادرات ف��والد مبارکه باید 
تأمین بشود. فوالد خوزستان نیز 

چنین وضعیت��ی دارد. 
2پس از سال ها با تالش...
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 تحلیلگر اقتصادی
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رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی و 
اداری و شفاف س��ازی مجلس از بازداشت سه 
نفر از واردکنن��دگان غیرقانونی ۶400 خودرو 
خبر داد. به گفته وی، س��ه نفر دیگر نیز برای 

مراجعه به مقامات قضایی احضار شده اند. 
امیر خجسته در گفت وگو با ایسنا، در رابطه 
با جزییات تخل��ف در ورود بیش از 100 هزار 
خودرو به کشور بیان کرد: باالی دو سال است 
که در فراکس��یون مبارزه با فس��اد اقتصادی و 
اداری و شفاف س��ازی در خص��وص قاچ��اق و 
مافی��ای خودرو در حال تحقیق هس��تیم. این 
بخش دارای مافیای عجیب و پیچیده اس��ت. 
چه��ار یا پنج خانواده هس��تند که ب��ا تبانی با 
مس��ئوالن وزارتخانه های مربوطه توانس��ته اند 
تخلف��ات زی��ادی انج��ام دهن��د. ازجمله این 
تخلفات بحث ثبت س��فارش ۳4 هزار خودرو 
به صورت غیرقانونی بود. فراکسیون ابتدا آمار 
۵۶00 و سپس ۶400 و بعد 1۵هزار را کشف 
کرد که در نهایت مطلع ش��دیم ۳4 هزار ثبت 
سفارش به صورت غیرقانونی انجام شده است. 
 وی در ادام��ه گف��ت: متخلفین از س��اعت
2 ت��ا 4 صبح طی ۹ روز این ثبت س��فارش را 
انج��ام داده بودند و ما توانس��تیم این موضوع 

را اثب��ات کنیم و مدارک و مس��تنداتی را که 
توس��ط فراکس��یون تهیه ش��ده بود، تحویل 
مراجع قانونی دادیم و آنها نیز آن را پذیرفتند. 
عوام��ل واردات غی��ر قانون��ی ۶400 خ��ودرو 
بازداش��ت شدند و با قاطعیت پیگیر هستیم تا 
این موضوع تعیین تکلیف ش��ود. در ادامه نیز 
بازداشت هایی صورت خواهد گرفت. متخلفانی 
کالن در این بخش بازداش��ت شده اند و چند 
نفر هم برای مراجعه به مقامات قضایی احضار 

شده اند. 
خجس��ته تصریح کرد: ما هر مدارکی را که 
داش��تیم به قوه قضاییه تحوی��ل دادیم و این 
ق��وه نیز ب��ه خوبی ورود پیدا کردند و ش��بکه 
خودرو در حال شفاف سازی است. دستگاه های 
نظارتی ما همه س��کوت کردن��د که این جای 
تعج��ب دارد. متأس��فانه اول دس��تگاه ها انکار 
می کنند و بعد می گویند جور دیگری اس��ت. 
خبری به ما رسیده که باالی 100 هزار خودرو 
به صورت غیر قانونی وارد کشور شده است که 
ما ب��ر روی این 100 هزار خ��ودرو داریم کار 

کارشناسی انجام می دهیم. 
رئیس فراکس��یون مبارزه با فساد اقتصادی 
پیگیری ه��ای الزم در  ادام��ه داد:  مجل��س 

فراکس��یون مبارزه با فساد اقتصادی و اداری 
در حال انجام است و به همین زودی آمار آن 
نیز اعالم خواهد ش��د. من به وزارت صنعت و 
معدن تذکر می دهم که مانند گذش��ته انکار 
نکند و با متخلف برخورد کنید. وزارت صنعت 
باید ب��ا متخلفین برخ��ورد کند. در خصوص 
واردات 100 هزار خودرو نیز ما بررس��ی های 
خ��ود را ادام��ه می دهیم و در پایان نشس��ت 
خبری خواهیم گذاش��ت. ما اعتقاد داریم که 
هر کس��ی در کش��ور تخلف می کن��د باید به 
مردم معرفی ش��ود و این معنای شفاف سازی 

را می دهد. 
او در پایان گفت: هر کس��ی که از بیت المال 
غارت می کند باید شناسایی و به مردم معرفی 
ش��ود. از ق��وه قضایی��ه انتظار داری��م انقالبی 
عم��ل کند. دولت نیز باید ب��ه صورت انقالبی 
از این کارها جلوگیری کند. س��کوت در برابر 
این تخلفات ب��رای مردم قابل قبول نیس��ت. 
در خص��وص واردات ۶400 خودرو به صورت 
غیر قانونی س��ه نفر دستگیر شده اند و سه نفر 
تحت تعقیب هستند. یک نفر از افراد بازداشت 
ش��ده از کارکن��ان وزارت صنع��ت، مع��دن و 

تجارت بوده که تحت پیگرد قانونی است. 

رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس: 

عوامل واردات غیرقانونی 6400 خودرو بازداشت شدند

شهادت امام جعفر صادق)ع( را تسلیت می گوییم



سیاست های ارزی، بازار ثانویه و چند نکته

به نظر می رس��د دولت برای اعمال سیاس��ت های جدید ارزی چند 
نکت��ه را باید مد نظر قرار دهد. به نظر می رس��د برنام��ه ای برای وادار 
کردن صادرکنندگان کاالهای غیرنفتی به عرضه ارز حاصل از صادرات 
به قیمت 4200 تومان مد نظر اس��ت درحالی که صنایع پتروشیمی و 
صنای��ع فوالد و صنایع معدنی در صورت عرضه ارز صادراتی به قیمت 

4200 تومان با مشکالت فراوانی روبه رو می شوند. 
بیراه نیس��ت اگر از این سیاس��ت تحت عنوان»فاجع��ه« یاد کنم، 
چراکه تمرکز بر وضعیت این صنایع نش��ان می دهد مضرات اتخاذ این 
تصمیم چیست.  واحدهای بزرگ فوالد سازی ایران طرح های توسعه ای 
مهمی را در دس��ت دارند. در گروه فوالد مبارکه بالغ بر یک میلیارد و 
200میلیون یورو پروژه در دس��ت اجراست و در این راستا فاینانس از 
کشورهای خارجی با ارز ناشی از صادرات فوالد مبارکه باید تأمین بشود. 
فوالد خوزستان نیز چنین وضعیتی دارد. پس از سال ها با تالش فراوان، 
طرح های توسعه ای این دومین تولید کننده فوالد ایران و صادر کننده 
نمونه کش��ور از بایگانی خارج شده و با آمدن تیم مدیریتی جدید در 
فوال خوزستان، قرارداد افزایش ظرفیت از ۳.2 میلیون تن فعلی به ۵.2 
میلیون تن امضا شده است.   در عین حال فوالد خوزستان می خواهد 
سهم خودش را در افق 1404 حفظ کند و این امر به معنای 2 میلیارد 
یورو سرمایه گذاری اس��ت. حاال وضعیت ذوب آهن اصفهان را بررسی 
کنی��م. می بینیم فعالیت واحدهای زیر ۵ میلیون تن با ذغال س��نگ، 
اقتص��ادی نیس��ت و در نتیجه ظرفیت این واح��د تولیدی و صنعتی 
نیز باید به ۶ میلیون تن برس��د. این سه شرکت غول پیکر در گذشته 
ارز م��ورد نی��از خود را از طریق صادرات تأمی��ن می کردند.   در فوالد 
مبارکه نیز که موفق ترین بنگاه اقتصادی کش��ور پس از شرکت نفت 
محس��وب می شود، ارزش محصوالت در حدود ۳.۵ میلیارد دالر است 
و این ش��رکت بدون دریافت وام از بانک یا اعتبار دولتی توانسته است 
ظرفیت خود را از 2.4 میلیون تن به 7.2 میلیون تن برساند. طرح های 
توس��عه ای چنین مجموعه هایی بدون استفاده از ارز ناشی از صادرات 
امکان پذیر نیس��ت. نکته اینجاست که بر اس��اس برنامه ریزی ها قصد 
 داری��م تولید خودمان را در حوزه فوالد از حدود ۶0 میلیون تن فعلی
به 120 میلیون تن برس��انیم که این رقم با ظرفیت کنونی عربستان 
برابری می کند. در ضمن عربس��تان قصد دارد ظرفیت خود را در سال 
20۳0 به 240 میلیون تن برس��اند. همین نکته ضرورت توجه به این 

صنعت را آشکار می کند. 
 ح��ال نگاه��ی اجمالی به صنعت پتروش��یمی نیز نش��ان می دهد 
اهمیت توس��عه این صنعت برای اقتصاد کش��ور چه میزان اس��ت. در 
دولت اصالحات، ش��رکت های پتروش��یمی بدون آنکه ضمانت نامه ای 
از بانک مرکزی دریافت کنند با اتکا به صادرات خودش��ان توانس��تند 
ظرفیت س��ازی سنگینی در صنعت پتروشیمی انجام دهند. در چنین 
ش��رایطی وقتی آمار حاکی از آن است که 70درصد صادرات غیرنفتی 
ایران را صنایع پتروشیمی، فوالد و محصوالت معدنی تشکیل می دهند، 
چطور می توان این شرکت ها را مکلف به عرضه ارز 4200 تومانی کرد 
درحالی که طرح های توسعه ای این شرکت ها ممکن است در اثر اجرای 
این سیاست متوقف ش��ود.  به نظر می رسد با توجه به برنامه 1404، 
ضرورت دارد مالحظاتی برای ش��رکت های دارای طرح های توس��عه و 
نیازمند به واردات تکنولوژی و ماشین آالت پیشرفته در نظر گرفته شود. 
در این شرایط ضمن استقبال از ایجاد بازار ثانویه ارز در بورس، امیدوارم 
تبدیل ارز صنایع فوالد، پتروشیمی و صنایع معدنی در ایران الزام نشود، 
چراکه این اقدام خروج سرمایه سنگینی را از کشور رقم می زند. کسانی 
که به دولت دارند فش��ار می آورند تا برای تنظیم ب��ازار، ارز حاصل از 
صادرات پتروشیمی و فوالد را وارد بازار کنند تا التهاب فروکش نکند، 
رهنمود اش��تباهی می دهند چراکه ارز صادرات این واحدها که رقمی 
در ح��دود 20 میلیارد دالر را تش��کیل می دهد مس��تقیماً در طرح ها 
توس��عه آنها سرمایه گذاری می ش��ود. باید توجه داشت سرمایه گذاری 
در ای��ن واحدها مص��داق عملی اجرای فرمان مق��ام رهبری مبنی بر 
 اقتصاد مقاومتی است، زیرا نباید فراموش کنیم که این دو گروه تقریبا
۶0 درصد بازار س��هام ایران را غیرمستقیم و مستقیم در اختیار دارند. 
به این ترتیب اگر نتوانند با ارز ناش��ی از صادرات خودش��ان طرح های 
توسعه اجرا کنند، بیکاری و کاهش تولید و در نتیجه کاهش صادرات 
غیر نفتی ارمغان سیاست اشتباه و زودگذر تنظیم بازار ارز با ارز ناشی از 

صادرات اینها خواهد بود. 

رئیس کل دادگستری استان تهران خبر داد
 تعیین شعبه ویژه  رسیدگی به پرونده

بازار سکه و ارز
رئیس کل دادگس��تری اس��تان تهران گفت که به دستور رئیس 
قوه قضاییه برای پیگیری پرونده بازار س��که و ارز، شعبه ویژه ای در 

دادسرا پیش بینی شده است. 
غالمحس��ین اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا در این باره گفت: در 
حوزه بازار سکه و ارز در مراجع قضایی تشکیل پرونده شده است و 

تاکنون کیفرخواستی برای این پرونده ها صادر نشده است. 
رئی��س کل دادگس��تری اس��تان ته��ران تصریح ک��رد: از ناحیه 
دادس��را دس��توراتی خطاب به ضابطین، بانک مرکزی و بخش های 
مختلف صادر ش��ده و اس��تعالماتی نیز از آنها به عمل آمده اس��ت. 
دس��تگیری هایی هم از ناحیه پلیس در اجرای دس��تورات مقامات 
قضایی دادس��را صورت گرفته اس��ت.  وی عنوان کرد: حسب االمر 
ریاس��ت محترم ق��وه قضاییه ب��رای پیگیری این موضوع، ش��عبه 
ویژه ای در دادس��را پیش بینی شده اس��ت، از ناحیه مرجع قضایی 
وصول گزارش��اتی را به همراه داش��ته و در مواردی هم که تا االن 
دس��تگیری هایی انجام ش��ده اس��ت و با دقت و س��رعت نسبت به 
موضوع رسیدگی خواهد شد.  اسماعیلی در پایان با تأکید بر اینکه 
م��وارد اعالم ش��ده در حال حاضر در دادس��را مط��رح و در مرحله 
تحقیقات مقدماتی اس��ت، خاطرنشان کرد: چنانچه پس از تکمیل 
تحقیق��ات در ارتب��اط با برخ��ی از این افراد مجرمیت احراز ش��ود 

پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد. 

فرصت امروز: وین، برجام و هتل کوبورگ. بار دیگر پایتخت اتریش 
روز جمعه، میزبان مذاکرات برجام بود، اما آنچه این نشس��ت را از سایر 
نشست های پیش��ین متفاوت می کرد، مذاکرات کشورهای 1+4 منهای 
آمریکا بود. در واقع، این نخستین نشست کمیسیون مشترک برجام در 
سطح وزیران خارجه پس از خروج آمریکا از برجام بود و وزرای خارجه 
پنج کش��ور انگلیس، آلمان، فرانسه، روس��یه و چین به همراه وزیر امور 
خارجه ایران و فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
در وین دور هم جمع ش��دند تا از بس��ته پیش��نهادی اروپا برای ایران 
رونمایی کنند.  اما آنچه از پس این مذاکرات چند س��اعته در نهایت به 
بیانیه 10 بندی کمیس��یون مشترک برجام انجامید، چندان با انتظارات 
جامع��ه و همین طور بازارها در ایران همخوانی نداش��ت؛ چنانچه از افت 
ش��اخص بازار سرمایه، عقب نشینی قیمت سکه، رشد قیمت ارز در بازار 
غیررسمی و آرامش بازار نفت، می توان به عنوان واکنش بازارها در ایران 
به بیانیه کمیسیون مشترک برجام نام برد. اما بهتر است ابتدا نیم نگاهی 

به بیانیه روز جمعه بیندازیم. 
نشس��ت کمیسیون مشترک برجام در وین با صدور بیانیه ای به پایان 
رس��ید که بر اس��اس آن کش��ورهای حاضر در برجام ضم��ن تأکید بر 
پایبن��دی به این معاهده، بر تعهد خ��ود در رابطه با تداوم همکاری های 
اقتصادی حوزه های مختلف پابرجا خواهند بود. بر اساس مفاد ذکر شده 
در بیانیه کمیسیون مش��ترک برجام، کشورهای حاضر در برجام ضمن 
تأکید بر پایبندی به توافق هسته ای با ایران، متعهد شدند همکاری های 

اقتصادی با ایران را تداوم ببخشند. 
حف��ظ و ارتق��ای روابط گس��ترده تر اقتص��ادی در حوزه های مختلف 
ب��ا ایران، حفظ و اس��تمرار کانال ه��ای مؤثر مالی ب��رای تعامل با ایران 
و همچنی��ن تداوم ص��ادرات نفت و میعان��ات گازی، محصوالت نفتی و 
پتروشیمی از جمله مواردی بود که در بیانیه نشست کمیسیون مشترک 
برج��ام مورد تأکید ق��رار گرفت. همچنین در این بیانی��ه، تداوم روابط 
حمل ونقل دریایی، زمینی، هوایی و ریلی و همچنین تقویت پوشش های 

اعتبار صادراتی نیز مدنظر قرار گرفته است. 
از سوی دیگر، حمایت روشن و مؤثر از کنشگران اقتصادی که با ایران 
تجارت می کنند، به ویژه ش��رکت های کوچک و متوسط که شاکله اصلی 
بس��یاری از اقتصادها محسوب می شوند نیز به صراحت در بیانیه نشست 
کمیس��یون مش��ترک برجام آمده و در ادامه تشویق سرمایه گذاری های 
بیش��تر در ایران و حمایت از کنشگران اقتصادی در سرمایه گذاری ها و 
دیگر فعالیت های تجاری و مالی که در رابطه با ایران انجام می دهند نیز 
جزو تعهدات کشورهای باقی مانده در برجام است. در نهایت، پنج کشور 
باقی مانده در توافق هسته ای با ایران متعهد به حمایت عملی از تجارت 
و س��رمایه گذاری در ایران و گرد هم آوردن کارشناسان بخش دولتی و 

خصوصی و تقویت ش��وراهای تجاری ش��ده اند، ضمن اینکه حمایت از 
شرکت ها در برابر آثار فراسرزمینی تحریم های ایاالت متحده نیز از جمله 

بندهای ذکر شده در بیانیه نشست کمیسیون مشترک برجام است. 
شاخص بورس پا پس کشید

اما واکنش بازارها در ایران به این بیانیه چه بود؟ در پاس��خ باید گفت 
اجرایی ش��دن مواردی که در بیانیه نشس��ت کمیسیون مشترک برجام 
ذکر ش��ده، عماًل می تواند بخش��ی از مشکالتی که موجب هراس بازارها 
و تغییرات قیمتی آنها ش��ده بود را ح��ل کرده و به اصالح تحوالت آنها 
بینجامد. با این هم��ه، واکنش بازارها به این بیانیه چندان با پیامدهای 
مورد انتظار همخوانی نداش��ت، به طوری که ش��اخص کل بورس تهران 
در اولین روز کاری پس از صدور بیانیه نشس��ت کمیس��یون مش��ترک 
برج��ام در رون��د کاهش��ی قرار گرفت و ب��ا افت 14۳8واح��دی تا رقم 
111هزار واحد عقب نش��ینی کرد. ارزش معامالت بورس تهران در این 
روز به 282میلیارد تومان رس��ید که در مقایسه با روزهای قبل کاهش 

قابل توجهی را تجربه کرده است. 
به گزارش اتاق ایران، بررس��ی واکنش بازار س��رمایه ایران به اتفاقات 
مشابه صدور بیانیه اخیر حاکی از این است که این بازار در اغلب موارد 
مانند امضای توافق هس��ته ای، امضای برج��ام، خروج آمریکا از برجام و 
اتفاقاتی از این قبیل، اخبار را پیش خور کرده و پس از قطعی شدن این 

مسائل، به روند عادی خود بازگشته است. 
بر این اساس می تواند گفت رشد چشمگیر شاخص بازار سرمایه در دو 
هفته اخیر که باعث ش��د شاخص کل از حوالی ۹۶ هزار واحد به حوالی 
11۵هزار واحد برس��د، تا حدی ناشی از پیش خور کردن پایبندی اروپا 

به برجام باشد. 
بی تفاوتی معامله گران سکه

از سوی دیگر در بازار طال و سکه نیز واکنش ها به صدور بیانیه نشست 
کمیسیون مش��ترک برجام غافلگیرکننده نبوده است. در معامالت روز 
نخس��ت هفته در بازار طال، قیمت هر گ��رم طالی 18عیار به 2۳۳هزار 
و 870 توم��ان رس��ید که حدود 1.۵ درصد کمت��ر از قیمت آن در روز 

پنجشنبه هفته گذشته است. 
همچنین قیمت س��که تمام به��ار آزادی طرح جدید در معامالت این 
روز ب��ا 1.۵7درصد افت، 44هزار و ۵00تومان ارزان ش��د و به 2میلیون 
و 840 هزار تومان رس��ید درحالی که قیمت دیگر مس��کوکات طال اعم 
از ربع س��که، نیم و تمام بهار آزادی طرح قدیم، به ترتیب ۵هزار تومان، 

40هزار تومان و ۶0 هزار تومان رشد کرد. 
گفتنی اس��ت در دو جلسه اخیر معامالت بازار طال، قیمت سکه تمام 
به��ار آزادی از باالی ۳میلیون تومان به مح��دوده 2میلیون و 800هزار 
تومان رس��یده و کاه��ش قیمت آن در روز ش��نبه نی��ز می تواند ادامه 

روند اخیر باش��د اما دیگر مس��کوکات طال در دو جلسه اخیر معامالت 
تغییر قابل توجهی نداش��ته اند و افزایش قیمت این روز نمی تواند تغییر 
قابل توجهی میان ارزش معامالتی آنها با ارزش معامالتی سکه تمام بهار 

آزادی طرح جدید ایجاد کند. 
بررسی ها نش��ان می دهد قیمت انواع مس��کوکات طال حباب قیمتی 
قابل توجه��ی دارد و حتی با نرخ دالر 8هزارتومانی نیز قیمت هر یک از 
مس��کوکات باالتر از ارزش ذاتی طالی استفاده شده در آن است. بر این 
اس��اس می توان گفت بازار سکه چندان اعتنایی به انتشار بیانیه نداشته 

و همچنان معامالت هیجانی در این بازار ادامه دارد. 
سرخوشی بازار ارز غیررسمی

در بازار ارز غیررسمی نیز معامالت زیرزمینی در روند قبلی ادامه دارد 
و با صدور بیانیه نشست کمیس��یون مشترک برجام تغییر ملموسی در 

آن ایجاد نشده است. 
بر اس��اس داده های منتش��ر ش��ده در تارنمای اتحادیه طال و جواهر، 
روز ش��نبه قیمت هر یورو با 20۹تومان افزایش به ۹۳۵۳تومان رس��ید 
و هر پوند انگلیس نیز با 24۳ رش��د، 10هزار و ۵8۳تومان معامله ش��د. 
همچنی��ن دره��م امارات با ۳۹تومان افزایش و لی��ر ترکیه با ۳1 تومان 

رشد به ترتیب 21۶8 تومان و 17۳۳تومان معامله  شدند. 
اما در میان واکنش هایی که بازارهای مختلف به انتشار بیانیه نشست 
کمیس��یون مش��ترک برجام دارند، می توان واکنش بازار غیررسمی ارز 
را غیرمعقوالنه ترین واکنش دانس��ت که می تواند ناش��ی از بی اعتمادی 
این بازار به تعهدات موجود در بیانیه یا دس��تاوردهای اجرای آنها باشد، 
چراکه در صورت کارا بودن این بیانیه و تعهد اروپا به حفظ و اس��تمرار 
کانال های مؤث��ر مالی برای تعامل با ای��ران و همچنین تضمین فروش 
نف��ت، نگرانی های مربوط به درآمدهای ارزی و نقل وانتقال پول تا حدی 
برطرف می شود و قیمت ها در بازار ارز آزاد باید تا حدی تعدیل شوند. 

آرامش در بازار نفت
همچنین آخرین قیمت های منتشر شده از معامالت بازارهای جهانی 
نفت از آرامش این بازار پس از صدور بیانیه کمیس��یون مشترک برجام 
حکای��ت دارند. بر این اس��اس تا لحظه تنظیم این گ��زارش، قیمت هر 
بش��که نفت برنت )به عنوان نفت ش��اخص( 77.1۳ دالر ثبت ش��ده که 
نس��بت به  روز قبل فقط 0.0۳درصد رش��د دارد.  این در حالی است که 
کارشناس��ان و تحلیلگران یکی از بانک ه��ای آمریکایی به رئیس جمهور 
این کش��ور هشدار داده اند در صورت توقف 100 درصدی صادرات نفت 

ایران، قیمت جهانی نفت به 120 دالر برای هر بشکه خواهد رسید. 
بر این اس��اس می توان گفت فعاًل بازار نفت نس��بت ب��ه صدور بیانیه 
هس��ته ای ایران و اروپا خوش بین بوده و احتماالً تا راس��تی آزمایی این 

تعهدات، آرامش آن کم وبیش ادامه دارد. 

از افت شاخص بازار سهام تا عقب نشینی قیمت سکه و رشد قیمت ارز غیررسمی

واکنش بازارها به بیانیه کمیسیون مشترک برجام

چند روز از انتشار لیست دوم واردکنندگان، دریافت کننده ارز دولتی 
گذش��ته است، اما همچنان ۹ میلیارد دالر دیگر در ابهام قرار دارد. این 
در حالی اس��ت که با توجه به دستور رئیس جمهوری برای شفاف سازی 
در این مورد افکار عمومی منتظر اعالم اس��امی س��ایر دریافت کنندگان 

ارز رسمی هستند. 
به گزارش ایس��نا، از 21 فروردین ماه س��ال جاری که سیاست جدید 
ارزی دولت به مرحله اجرا درآمد تا هفته اول تیرماه، بالغ بر 21میلیارد 
دالر ثبت سفارش با نرخ جدید ارز یعنی حدود 4200 تومان انجام شده 
و از این میزان حدود 12 میلیارد دالر تأمین و پرداخت ش��ده است. در 
حال��ی پرداخ��ت ارز دولتی به تمامی واردات ب��دون انجام اولویت بندی 
موج��ب ایج��اد رانت در حوزه ارزی ش��د که در ادام��ه رئیس جمهوری 
خواستار انتش��ار اسامی تمامی دریافت کنندگان ارز دولتی در این دوره 
برای واردات ش��د. بر این اساس بانک مرکزی لیستی را منتشر کرد که 
در آن اسامی حدود 1۵00 واردکننده وجود داشت که در مجموع حدود 

2.۵ میلیارد یورو با ارز دولتی تأمین ش��ده بود. این لیس��ت در حالی از 
اسامی مجموعه واردکنندگان خالی بود و غیبت واردکنندگان خودرو در 
آن به چشم می خورد که بانک مرکزی اعالم کرد اسامی دریافتی وزارت 
صنعت را منتش��ر کرده اس��ت، اما وزارت صنعت معتقد بود لیس��ت را 
کامل در اختیار بانک مرکزی قرار داده و با انتشار کامل آن موافق است. 
در ادام��ه نیز بانک مرکزی لیس��تی را منتش��ر کرد که فقط اس��امی 
واردکنندگان خودرو در آن قرار داشت و در مجموع حدود 122 میلیون 
ی��ورو ارز دریافت کرده بودند. اما این لیس��ت هم انتظ��ارات را برآورده 
نکرده و باز هم مجموع آنچه اعالم شد به حدود ۳ میلیارد دالر می رسد 
و با 12 میلیارد دالر پرداختی در دوره اعالم ش��ده ۹ میلیارد دالر دیگر 

اختالف دارد. 
در حال��ی انتش��ار لیس��ت دریاف��ت کنن��دگان ارز دولتی خواس��ته 
رئیس جمه��وری بوده و عموم انتظار دارند تا دس��تگاه های زیرمجموعه 
دولت در این باره به س��رعت اقدام کرده و شفاف سازی کنند که به نظر 

می رسد انتشار همین دو لیست پایان ماجرا بوده و فعاًل از اعالم اسامی 
س��ایر واردکنندگان و کس��انی که از ارز ارزان دولتی در مقابل نرخ بازار 
استفاده کرده اند، خبری نیست. در حال حاضر دالر در سامانه یکپارچه 
ارزی )نیم��ا( که صادرکنندگان و واردکنن��دگان در آنجا ارز را عرضه و 
تأمین می کنند، ح��دود 4۳00 تومان قیمت می خورد و با نرخ دالر که 
در بازار آزاد به بیش از 8000 تومان می رس��د، نزدیک به 4000 تومان 
اختالف دارد. این اختالف انتقادات بس��یاری را از س��وی کارشناسان و 
حتی برخی مس��ئوالن به همراه داشته اس��ت، چراکه موجب پرداخت 
یارانه ای سنگین به گروه هایی می شود که واردات آنها مشمول کاالهای 

ضروری نبوده و از آن به عنوان هدررفت منابع یاد می کنند. 
الزم به یادآوری است که ابهامات بازار ارز و سکه و خبرهایی پیرامون 
رانت و فساد در برخی موارد در این بازار موجب شد تا اخیراً مقام معظم 
رهبری طی نامه ای به رئیس جمهوری خواستار ارائه گزارشی شفاف در 

این باره شوند. 
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نیویورک تایمز با طرح این س��وال که چرا با وجود توافق نفتی اوپک 
در وی��ن، قیم��ت نفت همچنان افزایش می یابد، به بررس��ی عواملی که 
باعث افزایش قیمت نفت شده اس��ت، پرداخت. نیویورک تایمز نوشت: 
زمانی ک��ه تولیدکنندگان بزرگ نفت با یکدیگ��ر در وین دیدار کردند، 
آنه��ا برای کاهش قیمت نفت بر افزایش تولی��د تاکید کردند، پس چرا 
هنوز قیمت نفت افزایش پیدا می کند؟ مقامات کشور های عضو اوپک و 
تولیدکنندگان بزرگ نفت از جمله روس��یه در ماه گذشته متعهد شدند 
ک��ه تولید کل را تا حدود یک درص��د ذخایر نفت جهان افزایش دهند. 
ترامپ تحت تاثیر این مسئله به طور مکرر خواستار کاهش قیمت نفت 
ش��ده است. با وجود این، قیمت ها همچنان باال باقی مانده است. قیمت 
نفت خام برنت یک معیار بین المللی اس��ت که در س��ال جاری بیش از 

20درصد و به حدود 78 دالر افزایش پیدا کرده است.
ب��ه گزارش »انتخاب«، نیویورک تایمز به قلم اس��تانلی رید ادامه داد: 
اکنون عربس��تان س��عودی برای افزایش تولیدات نفت تحت فشار قرار 
گرفته اس��ت، اما این افزایش تولید برای جبران کاهش تولید سه کشور 
ایران – ونزوئال – لیبی که با بحران دس��ت و پنجه نرم می کنند کافی 
نیس��ت. دولت ترامپ همچنین از کشور هایی مانند چین و هند خواسته 
تا به واردات نفت از ایران پایان دهند. پرزیدنت ترامپ برای اثربخش��ی 
تحریم ه��ای جدید علیه بخ��ش انرژی ایران در صدد اس��ت تا حمایت 
س��ایر کش��ور ها را جلب کند. در حال حاضر صادرات نفت ایران حدود 
2میلیون بشکه نفت در روز که معادل 2 درصد عرضه جهانی است، اما 

ای��االت متحده آمریکا در صدد اس��ت تا از طری��ق عرضه ظرفیت تولید 
ذخیره عربس��تان و روسیه و سایر کشور ها، به ش��دت توانایی تهران را 
برای فروش منابع طبیع��ی اش مهار کند. تحلیلگران تخمین زده اند که 
میزان صادرات نفت خام ایران احتماال از چند صد هزار بش��که تا حدود 
یک میلیون در روز کاهش پیدا خواهد کرد. ونزوئال نمونه دیگری است 
که آنها زمان��ی تولیدکننده اصلی نفت بودند و اکنون تقریبا تولید نفت 
این کشور به نصف کاهش پیدا کرده است. میزان تولید این کشور کمتر 
از 1.4میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. همچنین کشمکش بین 
گروه های مس��لح در لیبی بدین معناست که کشور های آفریقای شمالی 
قادر نخواهند بود که حدود 8۵0 هزار بشکه در روز میانگین تولید این 

کشور بود را تامین کنند.
هلمین کرافت، تحلیلگر بازار های سرمایه آر بی سی گفت: »تقریبا یک 
توفان ش��دید ژئوپلیتیکی در بازار های نفت ایجاد ش��ده است. عربستان 
سعودی به دشواری می تواند شکاف های ایجادشده در حوزه نفت توسط 
ونزوئال، ایران و لیبی را پر کند.« تحلیلگران شرکت اف جی  ای مشاوره 
نفت و گاز در یادداش��تی به مش��تریان خود می نویسد: »با رشد اقتصاد 
جهان��ی تقاضا برای انرژی در حال افزایش اس��ت. قیمت ها می توانند به 
100 دالر در هر بش��که افزایش پیدا کند مگر اینکه عرضه کنندگان به 

سرعت بتوانند با افزایش تولید این شکاف را پر کنند.«
بر طبق دیدگاه تحلیلگران کایروس، عربستان سعودی در حال حاضر 
آماده است تا با کاهش عرضه نفت ایران و سایر کشورها، تولیدات نفت 

خود را افزایش دهد – صادرات عربس��تان در م��اه ژوئن به میزان قابل 
توجهی افزایش پیدا کرده است. در این زمینه روسیه به افزایش صادرات 
خود مبادرت ورزیده است، اما مهم ترین مسئله شک و تردید هایی است 
که این کش��ور تا چه مدتی می تواند این اقدام را انجام دهد. ریاض ادعا 
کرده که براس��اس ظرفیت تولید ذخیره خود می توانند روزانه 2میلیون 
بشکه نفت اضافی تولید کند، اما تحلیلگران معتقدند براساس واقع بینی 
پادش��اهی سعودی بدون حفاری اضافی تنها می تواند یک میلیون بشکه 

مازاد تولید کند.
سیاسی ش��دن ب��ازار نفت در ص��در عوامل افزایش قیم��ت نفت قرار 
دارد. ب��رای نمونه دونال��د ترامپ برای کاهش قیم��ت بنزین، در صدد 
اس��ت تا ملک سلمان پادشاه عربستان را برای افزایش تولید راضی کند. 
تحلیلگران بر این عقیده هس��تند که واکنش ایران به تحریم های جدید 
آمری��کا می تواند ب��ر پویایی های بازار تاثیر گس��ترده ای بگذارد. یکی از 
تحلیلگران معتقد است که اگر صادرات نفت ایران کمتر از یک میلیون 
بش��که در روز کاهش پیدا کند این کش��ور با وضعیت بسیار خطرناکی 
روبه رو خواهد شد. مقامات ایران همچنین در مورد این خطرات صحبت 
کردند. برای نمونه حس��ن کاظم پور اردبیلی یکی از مقامات ارشد نفت 
ایران هش��دار داد ک��ه ممانعت از فروش نفت ایران باعث می ش��ود که 
قیمت نفت به 110 یا حتی 140 دالر هر بش��که افزایش پیدا کند مگر 
اینکه تنش های سیاس��ی کاهش پیدا کند. وی گفت: »ش��ما بهتر است 

بازار را از سیاست دور نگه دارید.« 

گزارش »نیویورک تایمز« از دالیل افزایش قیمت نفت با وجود توافق نفتی اوپک

توفان ژئوپلیتیکی در بازار نفت

فرصـت امروز: درحالی که پیش��تر خبرگزاری رویترز ادعا کرده بود 
که کره جنوبی برای نخس��تین بار در ش��ش س��ال اخیر، نفت و میعانات 
گازی ایران را در ماه میالدی جاری بارگیری نخواهد کرد، اما این کشور 
ادعای رویترز را رد کرد. در همین زمینه، س��فارت کره جنوبی در تهران 
روز گذشته در توییتی با اعالم این خبر، ادعای برخی رسانه ها مبنی بر 
ع��دم بارگیری نفت و میعانات گازی ایران در ماه ژوئیه )تیر - مرداد( از 

سوی این کشور را رد کرد.
اما با برگزاری نشس��ت کمیس��یون مش��ترک برجام در وین و تاکید 
ب��ر ادامه صادرات نفت و گاز و تولیدات پتروش��یمی ایران، بیژن زنگنه 
واکنش مثبتی به آن واکنش نش��ان نداد و پیشنهاد نفتی اروپا به ایران 

را راضی کننده ندانست.
وزیر نفت با بیان اینکه تغییر عمده ای در میزان تولید و صادرات نفت 
ایران حاصل نشده است، درخصوص پیشنهاد نفتی اروپا به ایران گفت: 
من هنوز این پیشنهاد را ندیده ام، اما همکاران وزارت امور خارجه آن را 

دیده و ظاهرا از جزییات آن هم خیلی راضی نبوده اند.
او با اشاره به اینکه هم اکنون تغییر عمده ای در میزان تولید و صادرات 
نفت ایران حاصل نش��ده و جمهوری اس��المی ای��ران در قبال اقدامات 
آمریکا، برنامه ها و سیاست های خود را به پیش برده و خواهد برد، ادامه 
داد: ب��ه هر حال یک جنگ تجاری جری��ان دارد و در این میان، ما هم 
کارهای خودمان را به پیش می بریم و تاکنون تغییر عمده ای در میزان 

تولید و فروش نفت خام ایران حاصل نشده است.
به گزارش تس��نیم، وزی��ر نفت همچنین درخصوص سیاس��ت های 
آمری��کا و اظه��ارات و توییت ه��ای رئیس جمهور این کش��ور در مورد 
اعمال فش��ار به برخ��ی اعضای اوپک برای افزای��ش تولید گفت: اصل 
و اس��اس اوپک بر این اس��ت که بازار نفت، سیاس��ی نباش��د و عوامل 

سیاس��ی در بازار دخالت نداشته باشند تا عرضه و تقاضا قیمت نهایی 
نفت را تعیین کنند، اما برخی اقدامات سیاس��ی و بی ثباتی ها، موجب 
ایجاد نگرانی در بازار نفت و افزایش قیمت می ش��ود و از جمله دستور 
توهین آمی��ز ترامپ به برخی اعضای اوپک که توهین به حاکمیت ملی 
کشورهای مستقل عضو این سازمان است موجب افزایش نگرانی ها در 

این بازار شده است.
وی تصری��ح کرد: این روزها با اقدامات ترامپ، قیمت جهانی نفت هر 
روز به جز در برخی روزها باال رفته است و اینکه وی به کشوری مستقل 
دس��تور می ده��د که تولید را باال ببرید چراکه م��ن با پول اندکی که از 
ش��ما می گیرم از شما محافظت کرده و امنیت ش��ما را تامین می کنم، 
این عالوه بر اینکه برای مردم این کش��ورها و حاکمیت ملی آنها بسیار 

توهین آمیز است، موجب بی ثباتی در بازار نفت هم می شود.
زنگنه درخصوص افق پیش روی بازار جهانی نفت و صادرات ایران هم 
گف��ت: باید ببینیم در ماه های آتی، چه تغییری حاصل می ش��ود و بازار 
به کدام س��و می رود، اما تاکید می کنم که وزارت نفت و دولت در قبال 
اقدامات آمریکا، مقابله کرده و تمام تالش خود را مصروف داشته و دارد 

تا بازار خود را حفظ کند.
وزیر نفت همچنین درخصوص پیش��نهاد نفتی ارائه ش��ده در بس��ته 
پیش��نهادی اتحادیه اروپا به کش��ورمان در مذاک��رات اخیر گفت: البته 
من هنوز این پیش��نهاد را ندیده ام، اما همکاران وزارت امور خارجه آن 
را دی��ده و ظاهرا از جزییات آن هم خیلی راض��ی نبوده اند چراکه ما از 
اتحادی��ه اروپا انتظار داریم مس��ئولیت خ��ودش را در حفاظت از برنامه 

جامع اقدام مشترک )برجام( به انجام برساند.
زنگنه همچنین درخصوص موضع رئیس جمهور در قبال صادرات نفت 

ایران نیز گفت: بیانات و نظر رئیس جمهور کامال روشن و شفاف بود.

کره جنوبی ادعای عدم بارگیری نفت و میعانات گازی ایران را رد کرد

زنگنه: پیشنهاد نفتی اروپا به ایران راضی کننده نیست

آب

72سد بزرگ کمتر از 40درصد آب دارند
55درصد مخزن سدهای تهران خالی است

آماره��ا حاکی از این اس��ت که به واس��طه کاهش بارندگی، 
مخازن سدهای کشور همچنان با کم آبی روبه روست، به گونه ای 

که مخازن 72 سد بزرگ کشور کمتر از 40درصد آب دارد.
به گ��زارش »فرص��ت ام��روز« از وزارت نی��رو، در حالی به 
روزهای گرم نیمه تیرماه تابستان امسال رسیده ایم که از میان 
177 سد بزرگ کشور 72 سد بزرگ از جمله زاینده رود، شهید 

رجایی، ساوه و مالصدرا کمتر از 40درصد آب دارند.
کاه��ش بی س��ابقه بارش ها در س��ال گذش��ته و در پی آن 
افت روان آب ها موجب ش��ده اس��ت تا به رغم رشد 12درصدی 
بارش ها در فصل بهار امسال، حجم ذخیره آب 177 سد بزرگ 
موجود در شش حوضه آبریز دریای خزر، خلیج فارس، دریاچه 
ارومیه، فالت مرکزی، هامون و س��رخس ب��ه 2۵.82 میلیارد 
مترمکعب برس��د که در مقایس��ه با سال گذش��ته آب موجود 
در مخازن سدهای کشور کاهش 1۶درصدی پیدا کرده است.

ورودی و خروجی آب از سدها نیز متأثر از افت نزوالت جوی 
با کاهش های محسوس��ی مواجه ش��ده اند، به طوری که ورودی 
به این س��ازه های آبی ۳4درصد و خروجی از آنها نیز نس��بت 
به س��ال گذشته 2۹درصد افت داشته است و هم اکنون به طور 
میانگین ۵2درصد مخازن س��دهای یادش��ده دارای منابع آبی 

است.
در حال��ی ب��ه روزهای گ��رم نیمه تیرماه تابس��تان امس��ال 
رس��یده ایم که از میان 177 س��د بزرگ موجود در این ش��ش 
حوضه آبریز 72 س��د بزرگ کشور از جمله سدهای زاینده رود، 
شهید رجایی، س��اوه و مالصدرا کمتر از 40درصد آب ذخیره 

شده دارند.
کاهش ارتف��اع و ذخیره آب س��دهای دارای نیروگاه برقابی 
موجب ش��ده تا ای��ن مراکز نیز با کاهش تولی��د انرژی روبه رو 
ش��وند، به طوری که ب��رق تولیدی ۵۳نیروگاه برقابی کش��ور از 
ابتدای امسال تا هشتم تیرماه به 2هزار و 74۶ گیگاوات ساعت 
برس��د که در مقایس��ه با مدت مشابه س��ال گذشته 47درصد 

کاهش داشته است.
در حال حاضر حجم ذخیره کنونی آب در س��دهای پنجگانه 
اس��تان تهران )الر، طالقان، امیرکبی��ر، لتیان و ماملو( به 8۵0 
میلیون مترمکعب رس��یده اس��ت و در شرایط فعلی 4۵درصد 

مخازن این سدها دارای منابع آبی است.
بررس��ی ای��ن اعداد و ارق��ام حکای��ت از آن دارد که کاهش 
بی سابقه بارش ها در سال گذشته موجب شده تا حجم مخازن 
س��دهای پنجگانه اس��تان تهران نس��بت به مدت مشابه سال 
گذشته 24درصد کاهش داشته باشد و ورودی آب به سدهای 
پنجگانه اس��تان با یک میلی��ارد و ۵2 میلیون مترمکعب افت 

۳7درصدی را تجربه کنند. 
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 کنکاشی در علل بحران
موسسات مالی و اعتباری

چند س��الی اس��ت که موسس��ات مالی و اعتباری فاقد مج��وز از بانک 
مرکزی، به مثابه آفتی غیرقابل پیش��گیری به جان سیستم پولی و بانکی 
کشور افتاده اند و اقدامات دولت و بانک مرکزی برای مقابله با آنها کارگشا 
نبوده اس��ت؛ تا بدان جا که تعدادی از معروف ترین این موسسات به ورطه 
ورشکس��تگی دچار شدند و بحران های جدی را ایجاد کردند، به حدی که 
این بحران ها به موضوعی ملی تبدیل شدند. اکنون این سوال مطرح است 
که چه عواملی در افول و نزول این موسسات دخیل هستند؟ دالیل اعتماد 
مردم و یا به عبارت بهتر جذب عامه مردم به این موسسات چه بود؟ نوشتار 
زیر یادداشت کوتاهی است درباره علل و عوامل دخیل در بحران موسسات 

مالی و اعتباری کشور.
یکی از دالیل س��پرده گذاری گس��ترده مردم در بازار غیرمتشکل پولی 
که اصطالحا به آنها موسس��ات مالی و اعتباری غیرمجاز گفته می ش��ود، 
سود باالیی بود که این موسسات به سپرده گذاران خود پرداخت می کردند 
و در عین حال، اصلی ترین دلیل ورشکس��تگی آنها نیز در همین موضوع 

نهفته است.
از منظر دیدگاه معمول اقتصادی، زمانی که یک موسسه مالی و اعتباری 
اع��الم می کند که به س��پرده گذاران خود ۳0درصد س��ود می دهد، بدان 
معناس��ت که درآمدهایی بیش از ۳0درص��د دارد؛ زیرا حتی اگر نخواهد 
س��ودی را برای خود در نظر بگیرد، باید هزینه های سربار را - که حداقل 
آن ب��رای بانک های بزرگ، ۵درصد محاس��به می ش��ود - در نظر بگیرد، 
بنابراین پرداخت س��ود ۳0درصدی به س��پرده گذاران، بدان معناست که 
نهاد س��پرده پذیر از محل سپرده های جذب شده، دست کم ۳۵درصد سود 
به دس��ت می آورد. حال، این پرسش مطرح می شود که در کشور ما کدام 
فعالیت اقتصادی سالم و رسمی وجود دارد که ۳۵درصد سود داشته باشد؟ 
بررسی ها نشان می دهد که طی سال های گذشته، پررونق ترین بخش های 
اقتص��ادی ایران، در بهترین حالت با س��ودآوری 20 تا 2۵درصدی همراه 
بوده اند. بخش نفت، گاز و پتروشیمی از جمله این مقاصد است که همواره 
از سوددهی قابل توجهی نسبت به دیگر بخش های اقتصادی برخوردار بوده 
است و یا در مثالی ملموس، شرکت های لیزینگ همچون لیزینگ خودرو 
نیز از دیگر مقاصد س��رمایه گذاری با سوددهی بسیار مناسب برای نهادها 
محسوب می شوند که این بخش نیز با تمامی جذابیت خود در همان بازده 

20 الی 2۵درصد سودآوری دارد.
بنابرای��ن می توان به وضوح مش��اهده کرد که احتمال دارد موسس��ات 
یادشده برای پرداخت سود ۳0درصدی به سمت فعالیت در فضای اقتصاد 
غیررسمی رفته باشند تا س��ود خود را از راه هایی مانند قاچاق، پولشویی، 
رانت خواری و از این قبیل به دست بیاورند. این راه ها نیز عالوه بر غیرقانونی 
بودن، ریسک های باالیی را ایجاد می کنند که در تعارض با ماهیت نهادهای 
س��پرده پذیر اس��ت؛ زیرا یکی از دالیل س��پرده گذاری مردم در بانک ها یا 
موسسات مالی و اعتباری، کم ریسک بودن آن نسبت به سایر فعالیت های 
اقتصادی اس��ت. م��ا در ادبی��ات س��رمایه گذاری دو اصطالح ب��ه عنوان 
»سرمایه گذاری ریسک پذیر« و »سرمایه گذاری کم ریسک« داریم. کسانی 
که در بانک ها س��پرده گذاری می کنند، در رده سرمایه گذاران ریسک گریز 
قرار می گیرند که مایلند بدون دغدغه، سود ثابتی را دریافت کنند. حال اگر 
بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری که سپرده های چنین افرادی را جذب 
کرده اند، به سرمایه گذاری های پرریسک روی بیاورند تا سودهای نامتعارفی 
را پرداخت کنند، نوعی نقض غرض پیش می آید. متأسفانه بسیاری از مردم 
به این مسائل توجه کافی ندارند و با سپرده گذاری در بازار غیرمتشکل پولی، 
ریسک های باالیی را پذیرفته و ضررهای هنگفتی را متحمل می شوند. در 
جمع بن��دی علل و عوامل دخیل در بحران صندوق های قرض الحس��نه و 
موسسات مالی و اعتباری اصطالحا غیرمجاز، می توانیم به چند مورد اشاره 

کنیم:
نخس��ت، بی دقتی س��پرده گذاران و عدم آگاهی آنها از جوانب مختلف 
س��پرده گذاری و سپرده پذیری در بازار غیرمتشکل پولی با توجه به حضور 
طوالنی مدت این موسس��ات در بازارهای مالی، جلب اعتماد مردم و طمع 
مردم عامه به س��رمایه گذاری در این موسسات با توجه به تخصیص سود 

غیرمتعارف.
دوم، اداره این موسس��ات توس��ط مدیران کارنابلد و ناوارد به امور مالی 

)فرضیه خوش بینانه(.
س��وم، اهداف کالهبردارانه که برخی از موسسات مالی و اعتباری دنبال 
می کرده اند؛ بدین معنی که آنها از ابتدا می دانس��ته اند پرداخت سودهای 
نامتع��ارف از نظر منطق اقتصادی امکان پذیر نیس��ت، اما با این هدف که 
سپرده های مردم را جذب و از آن سوء استفاده کنند، سودهای نامتعارفی را 

اعالم کرده اند)فرضیه بدبینانه(. 
و چهارم، عدم وجود نظارت کافی و موثر بر نهادهای مالی و سپرده پذیر.

اگرچه اش��اره کردیم که مردم باید هنگام س��پرده گذاری در بانک ها یا 
موسس��ات مالی و اعتباری، هوشیارانه عمل کنند، اما این هوشیاری نافی 
مسئولیت نهادهای نظارتی نیست. بسیاری از مردم سرمایه اندکی در اختیار 
دارند که می خواهند بدون دغدغه از ثمرات آن بهره مند ش��وند و در عین 
حال، بیشتر آنها به منابع اطالعاتی کافی دسترسی ندارند و از پیچیدگی  
موضوعات مالی س��ر درنمی آورند. چنین افرادی همیشه در معرض خطر 
قرار دارند و این وظیفه نهادهای نظارتی است که از قرار گرفتن موسسات 

مالی ناکارآمد یا کالهبردار بر سر راه مردم جلوگیری کنند.
به نظر می رس��د که در این مورد، عالوه ب��ر نهادهای نظارتی، نخبگان 
جامعه و رس��انه ها نیز وظیفه آگاهی بخش��ی خود را به خوبی ایفا نکردند. 
خصوصا برخی رسانه ها به جای واکاوی عملکرد موسسات مالی و اعتباری 

و تنویر افکار عمومی، به تبلیغ برای آنها پرداختند.
در پایان باید اش��اره کنم که در س��الیان اخیر ش��بیه چنین بحرانی در 
صنعت بیمه کشور نیز رخ داد و برخی شرکت های بیمه ای نوپا کوشیدند تا 
با ارائه امتیازات غیرمنطقی و ناممکن به بیمه گذاران، سهم بیشتری از بازار 
بیمه کشور را از آن خود کنند و متأسفانه بخشی از مردم نیز تحت تأثیر 
تبلیغات آنان قرار گرفته اند. نتیجه این بحران نیز ورشکستگی این شرکت ها 
و بحرانی بود که کلیت صنعت بیمه کشور را تحت تأثیر قرار داد و به اعتماد 
عمومی در این حوزه آس��یب زد.  بنابراین تا زمانی که مردم در مواجهه با 
این قبیل بنگاه های اقتصادی هوشیارانه عمل نکنند، تا زمانی که نخبگان 
و رس��انه ها به وظیفه خود برای آگاهی بخشی به افکار عمومی جامه عمل 
نپوشانند و تا زمانی که نهادهای نظارتی مسئولیت های خود را به خوبی ایفا 

نکنند، ادامه یا تکرار چنین بحران هایی محتمل خواهد بود. 

یادداشت

مع��اون اس��بق ارزی بانک مرکزی با تش��ریح عوامل موث��ر در ایجاد 
ش��رایط موجود ب��رای حوزه ارزی گفت: عملکرد جزیره ای و ناپیوس��ته 
دس��تگاه های تاثیرگذار در اقتصاد کش��ور به افزایش تقاضای ارز دامن 
زده و مناب��ع ارزی را هدر داده اس��ت. مجموع��ه ای از عوامل، نظامی را 
ساخته که ما در آن نه بر منابع ارزی و نه بر منابع ریالی کشور مدیریت 
موث��ر نداریم و در این حالت ارز و ریال در غیاب یک فرماندهی واحد و 

سنجیده، هر کدام مسیر خود را می روند و بحران ساز می شوند.
اصغر فخریه کاشان در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه شرایط موجود 
ارزی را بای��د در عوامل مختلفی از جمله عدم هماهنگی دس��تگاه ها با 
یکدیگر جس��ت وجو کرد، گفت: این تمایل وجود دارد که سیاس��تگذار 
ارزی )بانک مرکزی( مقصر بحران ارزی معرفی و نقش سایر بخش های 
اقتصادی و نهادهای حاکمیتی در این خصوص نادیده گرفته ش��ود، این 
در حالی اس��ت که دولت خود را متعهد می داند و مردم نیز از او چنین 
انتظ��اری دارند که به همه تقاضاهای موج��ود در بازار برای دریافت ارز 
با نرخ رس��می پاس��خ بده��د؛ در حالی که در هیچ ج��ای دنیا، حتی در 
آزادترین اقتصاده��ا نیز دولت  لزوما متعهد نیس��ت که همه تقاضاهای 

ارزی را برآورده کند.
سیاست های ارزی و بازرگانی هماهنگ نیست

وی ب��ا بیان اینک��ه من اگرچه طرفدار اقتصاد متمرکز و کنترل ش��ده 
نیس��تم، ام��ا بر این باورم که اج��زای اقتصاد باید هماهن��گ با یکدیگر 
عمل کنند، افزود: بنابراین نمی توانیم بخش��ی از اقتصادمان را به صورت 
متمرک��ز اداره کنیم و بخش دیگری را که بر ب��ازار ارز تأثیر می گذارد، 
کام��ال آزاد بگذاریم و تقاضا برای دریافت ارز را تحریک کنیم. در ایران، 
سیاست های بازرگانی با سیاست های ارزی هماهنگ نیست، در حالی که 
محدودیت هایی برای تامین ارز وجود دارد، اجازه داده می شود که انواع 
کاالهای لوکس و مصرفی مانند خودروهای گران قیمت، لوازم آرایشی یا 

گوشی موبایل بدون هیچ محدودیتی وارد کشور شود.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با اشاره به کتابی که »ریچارد نفیو«، 
طراح تحریم های ایران با عنوان »هنر تحریم ها« نوش��ته است، گفت: او 
در ای��ن کتاب می گوید که »ما مخصوصا مبادله کاالهای لوکس با ایران 
را ممنوع نکردیم« و مقصودش��ان این بوده است که ذخایر ارزی کشور 
به جای اینکه صرف تولید بشود، برای خرید انگور شیلی یا انواع پوشاک 

خارجی و خودروهای لوکس 2 میلیون دالری به مصرف برسد.
ناکارآمدی نظام کنترل قاچاق و برخی امتیازها

فخریه کاش��ان، ناکارآمدی نظامات کنترل قاچ��اق و برخی امتیازات 
اعطا ش��ده در مناط��ق ارزی را از دیگر عوامل مؤثر بر بازار ارز دانس��ت 
و اف��زود: وقتی ما با پدیده های��ی مانند کولبرها و کاالهای ته لنجی کنار 

می آییم، در واقع به قاچاق کاال رس��میت می بخش��یم و بخش��ی از ارز 
کش��ور را به ای��ن مجاری هدای��ت می کنیم. همچنی��ن هنگامی که به 
مرزنش��ینان اج��ازه مبادله کاال را اعطا می کنیم ی��ا به خدمه هواپیماها 
اجازه می دهیم که کاالهای خارجی وارد کش��ور کنند، تقاضایی را بیش 
از می��زان درآمدهای ارزی کش��ور – که عمدتا وابس��ته به فروش نفت 

است – ایجاد می کنیم.
پروژه هایی که ارزبر هستند، اما ارزآور نیستند

معاون اس��بق ارزی بانک مرکزی، با اشاره به نقشی که سازمان برنامه 
و بودجه می تواند در آرامش یا التهاب بازار ارز داش��ته باشد، گفت: نرخ 
ارز تابع��ی از نظام بودجه ریالی کش��ور اس��ت و مدیری��ت توزیع منابع 
مال��ی برعهده س��ازمان برنامه و بودجه ق��رار دارد، از این رو باید توجه 
داش��ته باشد که چه میزان از بودجه س��االنه به تقاضا برای دریافت ارز 
تبدیل می ش��ود و این میزان چه نس��بتی با منابع ارزی دارد؟ بسیاری 
از پروژه هایی که توس��ط این س��ازمان تعریف می شود، نیازمند ارز بوده 
و تقاض��ای آن را باال می برند. در این صورت، اگر حجم ارز درخواس��تی 
برای پروژه های دولتی، متناس��ب با مقدورات ارزی کشور نباشد، موازنه 
بین عرضه و تقاضا برهم می خورد و موجب افزایش نرخ ارز خواهد شد. 
از س��وی دیگر، بسیاری از پروژه هایی که توسط سازمان برنامه و بودجه 
به صورت ارزی تعریف می شود، فاقد درآمدزایی ارزی هستند و در یک 
بازه چند س��اله، بدون آنکه ارزی را برای کشور فراهم بیاورند، تعهدات 
ارزی قابل توجهی را به صورت ساالنه ایجاد می کنند، بنابراین بخشی از 
تقاضاهای ارزی در زمان حاضر، ناشی از تعهداتی است که در سال های 
گذشته برای برخی پروژه های دولتی ایجاد و اکنون سررسید شده است.
معاون اسبق بانک مرکزی در ادامه گفت: تعداد پروژه هایی که توسط 
س��ازمان برنامه و بودجه تعریف می شود، بیش از ظرفیت منابع داخلی 
است و به نوبه خود باعث می شود که به جای تخصیص بودجه کافی به 
چند پروژه مش��خص و اجرای آنها در زمان کوتاه، بودجه ها را به ش��کل 
ناکافی میان چندین پروژه تقس��یم کنند و آنها را در زمان طوالنی تری 
ب��ه پایان ببرند. در نتیج��ه، پروژه ها گران تمام می ش��وند و این گرانی 
در اقتصاد کش��ور و از جمله بازار ارز تأثیرگذار اس��ت. از س��وی دیگر، 
گاهی می شود که دولت برای یک پروژه، خریدهای ارزی انجام می دهد 
ی��ا وام های خارجی دریاف��ت می کند، اما پس از بهره ب��رداری از پروژه، 
درآمده��ای حاصله در اختیار بنگاه مربوطه قرار می گیرد و دولت ناگزیر 
می شود بدون آنکه از بابت آن پروژه درآمدی داشته باشد، اقساط آن را 

به صورت ارزی پرداخت کند.
قوانین محرک تقاضای ارز

فخریه کاش��ان با اش��اره به نقش تصمیمات اداری در افزایش تقاضای 

ارز گف��ت: گاهی اوقات قانون گذاری هایی در مجلس انجام می ش��ود که 
حاصل تصمیمات اداری یک یا دو دستگاه یا نظر چند نفر از نمایندگان 
مجلس ش��ورای اسالمی است، اما نتایج آن کل اقتصاد کشور و از جمله 
ب��ازار ارز را تح��ت تأثیر قرار می دهد. برای نمونه، در برخی س��ال ها در 
قان��ون بودجه تصویب می کردند که دولت چه میزان وام خارجی بگیرد 
و هر س��اله چه میزان از اقس��اط آن را پرداخت کند؛ حال آنکه معلوم 
نب��ود با توجه به می��زان و قیمت فروش نف��ت، درآمدهای ارزی دولت 
چق��در خواهد بود و آیا امکان پرداخت اقس��اط وام را دارد یا خیر؟ این 
ن��وع تصمیمات نیز تکالیفی را در حوزه ارزی برای دولت ایجاد می کند 

و بانک مرکزی را تحت فشار قرار می دهد.
مش��اور وزیر راه و تراب��ری، بازار ارز را عالوه بر سیاس��ت های مالی و 
تجاری کش��ور، تابعی از اوضاع سیاسی دانست و اظهار کرد: وقتی روند 
اتفاقات و اخبار سیاس��ی به گونه ای اس��ت که مردم احس��اس نگرانی و 
خطر می کنند و ارزش پول ش��ان هر روز کمتر می شود و در عین حال، 
وضعیت تولید به گونه ای نیس��ت که س��ودآوری را تضمین کند، پول ها 
به س��متی می رود که اوال از خطر کاهش ارزش مصون باش��د و ثانیا از 
قابلیت تبدیل س��ریع تر برخوردار باش��د. در نتیجه، مردم پول های خود 
را سریعا به س��مت مسکن، خودرو، طال و ارز می برند و این چنین است 
که پیش فروش خودرو که در همه جای دنیا ممکن است چند ماه طول 

بکشد، در ایران طی سه دقیقه به انجام می رسد.
وی در پای��ان یادآور ش��د:  قیمت ارز تابعی اس��ت از عوامل مختلف 
و متع��ددی مانن��د میزان نقدینگ��ی، نرخ تورم، سیاس��ت های تجاری، 
سیاس��ت های مال��ی و مالیاتی، تصمیم��ات اداری، سیاس��ت داخلی و 
خارجی کش��ور و... که اگر هماهنگ با یکدیگر عمل نکنند، نوس��انات و 
التهاباتی که طی 40سال گذشته شاهد آن بوده ایم، تکرار خواهد شد و 
حتی شکل حادتری به خود خواهد گرفت. در این میان، همه عوامل در 

کنترل سیاستگذار ارزی یعنی بانک مرکزی نیست.
گفتنی است از نیمه دوم سال قبل شرایط بازار ارز به گونه ای متفاوت 
پی��ش رفت و با ش��دت گرفتن نوس��ان در بازار قیم��ت دالر تا ۵000 
تومان در پایان سال رسید. این جریان برای سال جدید ادامه پیدا کرد 
و در ش��رایطی که ن��رخ دالر در بازار ارز از ۶000تومان رد ش��د دولت 
 از تصمی��م جدی��د ارزی خود خب��ر داد ک��ه در آن دالر را تک نرخی و
4200 توم��ان برای کلیه واردات و صادرات اع��الم و هرگونه معامله ای 
در ب��ازار ارز ممن��وع و قاچاق اعالم ش��د. با این حال ب��ا توجه به عدم 
پاسخگویی سیس��تم جدید ارزی به تمامی نیاز متقاضیان، معامالت در 
بازار آزاد هرچند غیرش��فاف پیش رف��ت و قیمت ها در روزهای اخیر از 

8000 تومان عبور و به ۹000 تومان هم در مقاطعی رسید. 

ارز و ریال در غیاب یک فرماندهی واحد و سنجیده، بحران ساز می شوند

آنچه اوضاع ارز را به اینجا رساند

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی از تشکیل تیمی در ستاد مبارزه با 
مفاسد اقتصادی برای بررس��ی چگونگی تخصیص ارز دولتی در سامانه 

نیما خبر داد.
مسعود پزش��کیان با اشاره به دومین نشست س��تاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادی گفت: مقرر ش��ده تیم هایی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 
تش��کیل ش��ود که اشتباهات گذش��ته را مس��تند و ایده ها را دریافت و 

اولویت بندی کنند تا نهایتا در ستاد تصمیم گیری شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس ش��ورای اسالمی افزود: تصمیم ها باید 
مبتنی بر تجربه و شکست های گذشته باشد تا دوباره در چاله ای که در 

گذشته افتادیم، سقوط نکنیم.
پزشکیان با بیان اینکه در نشست اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 
درباره تخصیص ارزهای 4 هزار و 200 تومانی بحث شد، ادامه داد: مقرر 
ش��ده تیمی مجددا موضوع چگونگی تخصیص این ارز را بررسی کرده و 
به اعضای س��تاد گزارش دهند که چرا این مشکالت ایجاد شده و برای 

پیشگیری از این مشکل چه راه حل هایی وجود دارد.
به گزارش خانه ملت، وی تصریح کرد: یکی از اساسی ترین و ساده ترین 

مش��کالتی که اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره ارز 4 هزار 
و 200تومانی بیان می کردند لزوم ش��ناخت خریدار و فروش��نده است، 
چراکه این افراد به راحتی در سامانه نیما معامله کرده و اقداماتی انجام 

می دادند و این سامانه نیز مرکز رانت شده بود.
پزش��کیان گفت: در شرایط کنونی دس��تور کار این جلسات شناخت 
وضعیت موجود و بررس��ی اتفاقات گذش��ته در زمان تحریم ها است، تا 

مشخص شود که چه عواملی سبب بروز این مفاسد شده است.
نایب  رئی��س مجلس ش��ورای اس��المی اف��زود: اگر ای��ن اطالعات در 
دس��ترس باش��د هیچ گاه با شک و ش��بهه تصمیم گیری نمی شود بلکه 

تصمیمات با قاطعیت گرفته می شود.
وی اضاف��ه ک��رد: برای اینکه در س��تاد مب��ارزه با مفاس��د اقتصادی 
عمل قاطع انجام ش��ود، در گام نخس��ت باید س��یر گذشته را که سبب 
بروز مفاس��د شده به درس��تی تحلیل و ارزیابی کرد تا کشور دوباره در 

چاله هایی که قبال دچار آن شده بود نیفتد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی یادآور شد: اقدامی که 
در دو جلس��ه اخیر س��تاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفته مرور 

اش��تباهاتی در گذشته بود که سبب شد عده ای از این فضا سوء استفاده 
کنند.

پزش��کیان با بیان اینکه مقرر ش��ده که مشکالت و اشتباهات گذشته 
مستند شود، یادآور شد: گاهی گزارش هایی ارائه شده، اما تنها به همان 
ارائه گزارش اکتفا می ش��ود، اما اگر گزارش ها مس��تند شود، می توان به 
آن مراجعه کرد تا مش��خص ش��ود که چه مس��یری طی شده و به کجا 

رسیده ایم.
وی افزود: با حضور کارشناس��ان، نخبه ها و مدیران وضعیتی که سبب 
بروز چالش شده بررسی می شود و پیشنهادات جمع بندی شده و از عقل 
جمعی برای پیش��گیری از این مشکالت و سوءاس��تفاده ها بهره برداری 

می شود.
نایب رئیس مجلس ش��ورای اس��المی با بیان اینکه در شرایط کنونی 
گام نخس��ت شناخت خطراتی بوده که کش��ور با آن مواجه است، ادامه 
داد: گام دوم مستندس��ازی این ش��ناخت ها و اطالعات است که باید در 
اختیار مدیران و سیاس��ت گذاران قرار گی��رد تا بتوانند راه حل های خود 

را ارائه دهند.

نایب رئیس مجلس خبر داد

تخصیص ارز دولتی، زیر ذره بین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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چه کسی باید تاوان خطاهای ارزی را بدهد؟ 

از ابتدای امسال، اقتصاد کشور شاهد التهاب و ناپایداری بازار ارز شد 
و بانک مرکزی در مواجهه با آن، »خوش خیاالنه«، »ناشیانه«،  »بدون 
توجه به تجربیات پرهزینه ای که قباًل برای اقتصاد ایران حاصل ش��ده 
بود« و »فارغ از اعتنا به تذکرات و هش��دارهای کنش��گران رس��می و 
شناس��نامه دار بازار« اقدام به صدور بخش��نامه های متعدد برای تعادل 
بخش��یدن به بازار با دالر 4200 تومانی کرد، این در حالی بود که هر 
بخشنامه جدید، این کالف سردرگم را آشفته تر ساخته، یافتن راه حل 
مؤثر و کم هزینه را دش��وارتر کرد تا اینکه کار به جایی رسید که شائبه 
س��هوی نبودن برخی از این تصمیم ها در جامعه شکل گرفت، چراکه 
فرض بر این اس��ت که این بدنه فربه دولتی و آن س��اختمان س��ر به 
فلک کش��یده بانک مرکزی، پر است از کارشناسان ارشد و ارشدتر که 
می توانند آگاهانه مس��یر پولی، مالی و ارزی کشور را به هر جهتی که 

صالح می دانند، سوق دهند. 
درباره تحوالت اخیر ارزی کش��ور، توجه به چهار نکته حائز اهمیت 

است: 
اول: الزم اس��ت درایت بخش خصوصی در زمینه پیشنهاد مشخص 
برای ضرورت انتش��ار لیست دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی را که 
در جلس��ه عمومی کمیس��یون واردات مطرح و بالفاصله با درخواست 
کمیته ارزی اتاق بازرگانی، به عنوان مطالبه توسط رئیس اتاق بازرگانی 
از رئیس جمهور مطرح شد و مورد تأکید ایشان نیز قرار گرفت، تحسین 
کرده و آن را نش��انه دیگری بر لزوم اعتم��اد دولت به بلوغ، ظرفیت و 
توانمن��دی بخش خصوص��ی بدانیم و بر ضرورت توس��عه و انس��جام 

تشکل های صنفی و تخصصی بخش خصوصی پافشاری کنیم. 
دوم: بی تردی��د هم��ه ذی نفعان داخل��ی اقتصاد ای��ران، یعنی هم 
مصرف کنندگان، هم فعاالن اقتصادی و هم بیت المال عمومی، از ابعاد 
مختلف در 7۵ روز گذشته، به واسطه بخشنامه های اخیر متحمل ضرر 
و زیان های گسترده ای شده اند که بی تردید اثرات و عوارض وخیم آن، 
تا مدت ها باقی خواهد ماند و به  موازات آن و شاید مهم تر و رنج آورتر، 
رنگ باختن اعتماد عمومی به تصمیمات بزرگ ترهای جامعه و شیوع 
وباگونه ناامیدی و بالتکلیفی در میان مردم و فعاالن اقتصادی است که 

جبران آن قطعاً دشوار، زمان بر و پرهزینه خواهد بود. 
حال س��ؤالی که مطرح است، آنکه واقعاً چه کسی باید تاوان تبعات 
ناگوار اقتصادی، اجتماعی و حتی روحی و روانی ناش��ی از عدم آگاهی 
یا خدای ناکرده فریب جامعه توس��ط مدیران میانی و گاه بزرگ ترها را 
پرداخت کند؟ خس��ارت های ناشی از تصمیم های غلط که در 7۵ روز 
گذشته گرفته شده )فرض می کنیم تا آن روز همه چیز بی نقص بوده( را 
چه کسی باید بر عهده بگیرد؟ چه کسی باید شجاعت به خرج داده، پا 
در میان میدان حمایت واقعی از حقوق مردم و فعاالن اقتصادی گذارد 

و علیه این اجحاف، دادنامه صادر کند؟ 
س��وم: اقدام وزی��ر ارتباطات و به دنبال آن بانک مرکزی در انتش��ار 
لیس��ت دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی را باید یک گام روبه جلو در 
زمینه شفاف س��ازی فضای اقتصادی کشور قلمداد کرده و بر ضرورت 
تکمیل این لیست و انتشار خطوط فیلتر شده آن تأکید کرده و زمینه را 
برای استمرار این مسیر فراهم  سازیم. نباید اجازه داد با ارائه آدرس های 
کوتاه، موضوع به هیجان های لحظه ای و فراموش ش��دنی سپرده  شده 
و مس��یر سرراست افشای فس��اد در البه الی غوغاساالری های بی مورد 
گم ش��ود. این مس��یر باید تا انتها دنبال شود و همه دریافت کنندگان 
ارز 4200 تومانی مش��خص شوند تا سره از ناسره تشخیص داده شود 
و بخش  خصوصی مسئولیت پذیر و شناسنامه دار از ارزخواران پرادعا و 

سوءاستفاده گر متمایز شوند. 
چه��ارم: از آنجایی ک��ه مرور جزییات این لیس��ت ها توس��ط اغلب 
صاحب نظران و رسانه ها، نش��ان دهنده پیش بینی کاماًل هوشمندانه و 
مس��بوق به سابقه بخش خصوصی مبنی بر احتمال ظهور فساد، رانت، 
امضاه��ای طالیی، مصرف ارز در محل های دیگر، عدم واردات در قبال 
ارز دریافتی، زد و بندهای گس��ترده و زیرزمینی برای دریافت و فروش 
ارز بود، باید در نظر داشته باشیم که اگر پرونده کامل چند میلیارد ارز 
تخصیص داده ش��ده در چند ماه اخیر برای واردات جمیع کاالها بدون 
کم و کاستی افشا شود، احتماالً شاهد اشکاالت عمده ای در تخصیص ها 
خواهیم بود که ذهن ها را ش��دیداً مش��وش خواهد ساخت ولی در این 
میان آنچه ضرورت دارد آن است که نباید از این شفاف شدن ها ترسی 
به خود راه دهیم. آشکار شدن روزنه های نشت ارزی و رانت جویی، شاید 
دردناک و رنج آور باشد ولی باید بدانیم راهی جز این برای اصالح اقتصاد 

کشور و خشکاندن ریشه های فساد وجود ندارد. 

یادداشت

نوسانات در بازار سهام همچنان ادامه دارد و روند قیمت ها یک روز به 
شدت صعودی و یک روز به شدت نزولی است، به طوری که فعاالن بازار 
سرمایه معتقدند در بازار فعلی ریسک ها آنچنان باالست که تحلیل های 
تکنیکال و فاندامنتال چندان جوابگو نیست. با وجود اینکه در هفته های 
گذشته شاخص کل چندین بار توانست کانال شکنی کند و به کانال های 
تاریخی برس��د، اما روز گذشته بار دیگر قیمت سهم ها در بورس تهران 

کاهشی شد و ارزش سهم ها روند اصالحی را تجربه کرد. 
به گزارش ایس��نا، اتف��اق عجیبی که معامله گران بازار س��هام در این 
روزها با آن مواجه هس��تند این اس��ت که بازار یک روز با افزایش شدید 
قیمت روبه رو می ش��ود و روز دیگر روند کاهش��ی شدید را پی می گیرد، 
به طوری که برخی اوقات صف خرید پایدار را روی س��هم هایی همچون 
فلزات اساسی، نفت و خودرویی ها شاهد هستیم و روز دیگر صف خرید 
به صف فروش بدل می شود. نوسانات قیمت دالر در بازارهای غیررسمی 

ایران یکی از عوامل مؤثر بر این موضوع است. 
بر اس��اس این گزارش، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق 
به��ادار ته��ران 14۳8 واحد افت کرد و به رقم 11 ه��زار و ۵1 واحدی 
رسید. همچنین ش��اخص کل هم وزن با ۳۹ واحد افت به رقم 18 هزار 
و ۶۶۵ رسید. شاخص آزاد شناور نیز 1۳74 واحد افت کرد و رقم 121 
هزار و ۹07 واحدی را تجربه کرد. شاخص بازار اول و بازار دوم هر یک 

به ترتیب 11۹۹ واحد و 2۶۵۳ واحد افت کردند. 
صنایع پتروش��یمی خلیج فارس، فوالد مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری 
نفت، گاز و پتروش��یمی تأمین هر یک ب��ه ترتیب با 28۵، 2۶۵ و 1۵۳ 
واحد تأثیر کاهنده بیش��ترین نقش را در نوسانات دماسنج بازار داشتند. 

در طرف مقابل بانک صادرات ایران، ش��رکت ارتباطات ایران و مخابرات 
ایران هر یک به ترتیب 42، ۳1 و 2۶ واحد تأثیر افزاینده روی شاخص 

کل داشتند. 
در گ��روه محصوالت ش��یمیایی روند تغییرات قیمت س��هم ها عمدتا 
کاهنده بود و در گروه فلزات اساس��ی روند کاهش��ی کاماًل مشهود بود. 
همچنین در گروه بانک ها و موسس��ات اعتباری بیشتر سهم ها توانستند 

کمتر از یک درصد رشد قیمت داشته باشند. 
در گروه خودرو بیش��تر س��هم ها کمتر از 2درصد نوسان رو به باال یا 
پایین داشتند. در این گروه به ارزش حدود 21 میلیارد تومان دادوستد 
ش��د. ارزش معامالت بورس تهران به رقم 282 میلیارد تومان رسید که 
این رقم ناش��ی از دست به دست شدن 1.1 میلیارد سهم و اوراق مالی 

مورد معامله قرار گرفت. 
همچنی��ن آیفکس نی��ز 8.4 واحد افت کرد و به رقم 1244 رس��ید. 
ارزش معامالت فرابورسی ایران رقم 2۹4 میلیارد را تجربه کرد و حجم 

معامالت به رقم ۵4۳ میلیون سهم و اوراق مالی رسید. 
دومین دوره لیگ ستارگان بورس شروع شد

صبح دیروز همچنین دومین لیگ س��تارگان بورس با حضور س��عید 
فالح پ��ور، عضو هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهاد های مالی س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار، سیدمصطفی رضوی معاون اجرایی سازمان بورس 
و اوراق بهادار، یاس��ر فالح مدیرعامل ش��رکت اطالع رس��انی و خدمات 
بورس و جمعی از مدیران ارش��د بازار س��رمایه و اس��اتید دانشگاه کار 

خود را آغاز کرد. 
به گزارش س��نا، در افتتاحیه این رویداد مهم بازار سرمایه، یاسر فالح 

دبیر اجرایی لیگ س��تارگان بورس با بیان اینکه دومین لیگ ستارگان 
بورس ایران راهی به س��وی ارتقای فرهنگ سازی و آموزش بازار سرمایه 
اس��ت، گفت: امیدواریم بعد از اتمام این دوره ش��اهد ارتقای سواد مالی 

گروه نخبه و دانشگاهی کشور باشیم. 
مدی��ر روابط عمومی و امور بین الملل س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
تأکید کرد: برای برگزاری این دوره از سلسله رویداد های لیگ ستارگان 
بورس ایران تالش بس��یاری صورت گرفته و قطعاً همچون سال گذشته 

نتایج مثبت آن را نظاره می کنیم. 
کاهش محدودیت ها و تنوع ابزار ها

س��عید فالح پور، عضو هیأت مدی��ره و معاون نظارت بر نهادهای مالی 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار نیز در مراسم افتتاحیه دومین دوره لیگ 
س��تارگان بورس با اشاره به پیشرفت های موجود در بازار سرمایه گفت: 
امکانات در این بازار به س��رعت تغییر کرده و س��رعت تغییرات بیش از 

گذشته است. 
او با اش��اره به اینکه شروع این دوره از لیگ ستارگان می تواند عاملی 
برای تش��ویق به کارآفرینی باش��د، ادامه داد: در این دوره مسابقات به 
صورت کشوری بزگزار می شود و محدودیت ها در قیاس با سال گذشته 

کاهش یافته است. 
معاون سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: در نخستین دوره 
لیگ س��تارگان بورس ابزار های کمتری در رقابت مورد اس��تفاده تیم ها 
قرار گرفت اما امسال برای آنکه این رقابت مهم بورسی به شرایط واقعی 
بازار نزدیک تر باش��د محدودیت ها کمتر ش��د و در معامالت از ابزار های 

مالی بیشتری استفاده می شود. 

زنگ دومین دوره لیگ ستارگان بورس به صدا درآمد

افت 1438 واحدی شاخص کل بورس

رؤس��ای کمیس��یون های اقتصادی و برنامه و بودجه و رئیس کمیته 
پولی-بانکی مجلس در نامه ای به رئیس جمهور عدم ش��مول بازار ثانویه 
به ارائه ارز حاصل از صادرات کاالهای پتروش��یمی، فوالدی و کانی های 

فلزی را چالش جدیدی برای سیاست های ارزی دولت دانستند.
به گ��زارش خبرگزاری ها، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیس��یون 
اقتص��ادی، غالمرض��ا تاجگردون رئیس کمیس��یون برنام��ه و بودجه و 
همچنین محمدحس��ین بحرینی رئیس کمیته پولی-بانکی مجلس طی 
نامه ای به حس��ن روحانی رئیس جمهور، عدم شمول بازار ثانویه به ارائه 
ارز حاصل از صادرات کاالهای پتروشیمی، فوالدی و کانی های فلزی را 

چالش جدیدی برای سیاست های ارزی دولت دانستند.
در ای��ن نامه آم��ده است:حس��ب گزارش های واصل��ه، دولت محترم 
تصمیم به راه اندازی بازار متشکل ارزی، موسوم به بازار ثانویه ارز گرفته 
است. ضمن تشکر، الزم است تذکرات مهم زیر در رابطه با تصمیم اخیر 

دولت، مد نظر قرار گیرد:
1 -  از مجم��وع اظهارات جنابعالی، معاون اول محترم رئیس جمهور 
و رئی��س کل محترم بانک مرکزی اینگونه مس��تفاد می ش��ود که بازار 
متش��کل ارزی موردنظر دولت، بازاری اس��ت با گستره و عمق اندک. به 
این معنی که تصمیم گرفته اید فقط ارز ناشی از صادرات کاالهای گروه 
سوم )همه کاالها غیر از کاالهای پتروشیمی و کانی های فلزی همچون 
ف��والد و م��س( در این بازار عرضه ش��ود. این تصمیم، عم��اًل به معنی 
استمرار تصمیم نادرس��ت 21 فروردین ۹7 دولت محترم است که آثار 

توزیعی آن اکنون بر همگان آشکار شده است.
2 - تصمی��م ارزی جدید دولت در صورت��ی کارآمد و اثرگذار خواهد 
بود که از گس��تره و عمق کافی برخوردار باشد. اینکه تصمیم گرفته اید 
حدود 2 میلیارد دالر منابع ارزی نس��بتا مطمئن دولتی و ش��به دولتی 
را ب��ا نرخ ثابت توزیع کنید و تنها ح��دود 10 میلیارد دالر منابع ارزی 
غیرمطمئن ناش��ی از صادرات کاالهای س��نتی همچون فرش و پس��ته 
را به بازار متش��کل ارزی ارجاع دهید، قطعاً تصمیم نادرس��تی اس��ت. 
دالیل نادرستی این تصمیم و آثار سوء آن را در جلسات حضوری مکرر، 

خدمت جنابعالی و همکاران محترمتان توضیح داده ایم.
۳- مهم تری��ن دلی��ل نادرس��تی تصمی��م دولت مبنی ب��ر تخصیص 
دس��توری بیش از 40 میلیارد دالر ارز دولتی و شبه دولتی، عدم اشراف 
دولت بر زنجیره توزیع کاالهایی اس��ت که با استفاده از ارز ترجیحی به 
کش��ور وارد شده، یا با مواد اولیه خریداری ش��ده با ارز ترجیحی تولید 
می ش��ود. مطمئن باش��ید هر گونه تخصیص ارز دولت��ی به واردات، جز 
در مواردی که در بند بعد توضیح داده ش��ده، به توزیع بیش��تر رانت در 
اقتصاد کش��ور خواهد انجامید. تجربه سه ماهه اخیر و فهرست کاالهای 
وارداتی که اخیراً با اس��تفاده از ارز 4200 تومانی ثبت سفارش شده اند، 
و قیمت بازاری کاالهای مزبور، گواه روش��نی بر این ادعاست. مطمئنیم 
که دول��ت محترم با هدف جلوگیری از گرانی کااله��ا اقدام به این کار 
کرده است؛ اما این واقعیت که دولت بر زنجیره توزیع کاالهای وارد شده 
اشراف کافی ندارد، باعث شد تا علی رغم حیف و میل وسیع ثروت ارزی 
کشور، مردم و مصرف کنندگان نهایی از نتایج آن هیچ استفاده ای نبرند.
4 - تخصی��ص ارز به قیم��ت ثابت باید محدود ب��ه واردات کاالهایی 
باشد که زنجیره توزیع آنها تحت نظر دولت است. بر این اساس، گندم، 
نهاده های دامی و دارو می تواند مصادیق قطعی کاالهای مشمول و ارز با 
نرخ ترجیحی باش��د. همچنان که گفتیم، اختصاص ارز با نرخ ترجیحی 
به س��ایر کاالها که زنجیره توزیع آنها در اختیار دولت نیست، نتیجه ای 

جز توزیع گسترده رانت ندارد.
۵ - حتی در مورد کاالهایی که منطقاً می توانند مش��مول دریافت ارز با 
نرخ ترجیحی باشند، بهتر است به جای فروش ارز به وارد کننده، از روش 
حق العمل کاری استفاده ش��ود. به این معنی که شرکت بازرگانی دولتی با 
واردکنندگان بخش خصوصی در ازای کاالی سفارش داده شده و تحویل آن 
به انبارهای موردنظر دولت، ارز دریافت کنند. این اقدام می تواند گام مؤثری 

در جلوگیری از گران شدن کاالهای اساسی باشد.
در مجموع، تصمیم ارزی دولت، در صورتی که مالحظات فوق الذکر 
مورد توجه قرار گرفته و متناس��ب اصالح ش��ود، تصمیمی خردمندانه 
و قاب��ل دف��اع خواهد بود. انتظار داریم ب��رای جلوگیری از بروز مجدد 

تبعات تصمیم ارزی قبل، تذکرات فوق مورد توجه جدی دولت محترم 
قرار گیرد.

رؤسای کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و کمیته پولی-بانکی مجلس نامه نوشتند

توصیه های ارزی مجلس به رئیس جمهور
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واکنش شرکت پشتیبانی امور دام به واردات موبایل توسط 
یک شرکت دام و طیور

ما نبودیم
شرکت پشتیبانی امور دام در واکنش به خبر »واردات تلفن همراه با 
ارز 4200 تومانی توسط شرکت دام و طیور« اعالم کرد: ارز تخصیصی 
به ش��رکت پشتیبانی امور دام فقط صرف تامین کاالهای اساسی شده 
اس��ت. به گزارش تسنیم، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور 
با تکذیب ادعای بی اس��اس واردات موبایل توس��ط این شرکت، گفت: 
شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان مباشر تنظیم بازار کاالهای اساسی 
وظیف��ه ای جز ورود به تنظیم بازار کاالهای اساس��ی از جمله کنجاله 
س��ویا، جو، ذرت، گوش��ت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز ندارد. حمید 
ورناصری در واکنش به طرح ادعای ورود گوش��ی تلفن همراه توس��ط 
ش��رکت پش��تیبانی امور دام در برخی رسانه ها، تاکید کرد: این ادعا از 
اس��اس کذب است و این شرکت به عنوان مباشر تنظیم بازار کاالهای 
اساس��ی وظیفه ای جز ورود به تنظیم بازار کاالهای اساس��ی از جمله 
کنجاله سویا، جو، ذرت، گوش��ت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز ندارد 
و همه تالش خود را نیز در این راه مصروف داش��ته است. وی با اشاره 
به فهرس��ت رسمی منتشرش��ده بانک مرکزی گفت: در این فهرست 
ب��ه تفکیک نام ش��رکت ها، مق��دار ارز و نوع کاال اع��الم و ارزی که به 
این ش��رکت تخصیص یافته در چارچوب ماموریت ها و وظایف قانونی، 
فقط صرف تامین کاالهای اساسی شده است. پیشتر ابراهیم درستی، 
نایب رئی��س اتاق اصن��اف گفته بود: یک ش��رکت دام و طیور اقدام به 

واردات تلفن همراه با ارز 4200 تومانی کرده است.

خرید تضمینی 4 میلیون و 800 هزار تن گندم از کشاورزان
خرید دانه های روغنی 71درصد رشد داشت

مدیرعام��ل بازرگانی دولتی گفت: تاکنون 2۹0هزار تن انواع دانه های 
روغنی کلزا، آفتابگردان و گلرنگ از کش��اورزان تحویل گرفتیم که این 
میزان نسبت به مدت مش��ابه سال قبل 71درصد رشد داشته است. به 
گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، یزدان سیف در نشست خبری که روز 
شنبه 1۶تیر برگزار شد، با اشاره به آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم 
و کلزا اظهار کرد: تا به امروز 4 میلیون و 800 هزار تن گندم از کشاورزان 
خریداری شد که به دلیل برخی مشکالت ثبت در سامانه پهنه بندی تنها 
4 میلیون و ۶2۳ هزار تن از این میزان امکان ثبت در سامانه پیدا کرده 
اس��ت. وی افزود: با توجه به تالش تمامی دست اندرکاران اعم از دولت، 
رئیس جمهور، وزیر جهاد، سخنگوی دولت و خزانه داری کل کشور حدود 
۳4 هزار میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران پرداخت ش��ده است که با 
این وجود تمامی کشاورزانی که گندم خود را تا تاریخ 14تیرماه تحویل 
دادند و در س��امانه ثبت کردند، ۵0درصد اولیه مطالبات خود را دریافت 
کردند. سیف با اشاره به اینکه ۳1 هزار میلیارد ریال مطالبات گندمکاران 
پرداخت نش��ده است، بیان کرد: تمامی کش��اورزانی که تا بیست و دوم 
اردیبهش��ت ماه گندم خود را تحویل دادند 100درصد وجوه را دریافت 
کردن��د و انتظار می رود با برنامه ریزی انجام ش��ده در حوزه تأمین منابع 
مالی، روند پرداخت به کشاورزان با نظم و ترتیب پیش رود. معاون وزیر 
جهاد با اظهار خرسندی از اتفاق مبارک و میمونی که در حوزه دانه های 
روغنی رخ داده اس��ت، افزود: در طرح توس��عه کشت دانه های روغنی و 
تأمین بخشی از روغن مورد نیاز از منابع داخلی توفیقات خوبی داشتیم 
که یکی از شاخصه های این توفیق خرید تضمینی دانه های روغنی است. 
به گفته وی، تاکنون 2۹0 هزار تن انواع دانه های روغنی کلزا، آفتابگردان 
و گلرنگ از کش��اورزان تحویل گرفتیم که این میزان نس��بت به مدت 
مشابه سال قبل 71درصد رشد داشته است. وی درباره آخرین وضعیت 
پرداخت مطالبات کلزاکاران گفت: تاکنون 8 هزار میلیارد ریال از مطالبات 
کلزاکاران به حساب شان واریز شده است و بدین ترتیب کشاورزانی که تا 
چهارم تیرماه کلزای خود را به شرکت های خدمات غله، بازرگانی و مراکز 
خرید تحویل و ثبت در سامانه شده ۵0درصد پول خود را دریافت کردند 
ضمن آنکه کش��اورزانی که تا 22 خردادماه کلزای خود را تحویل مراکز 
دولتی دادند و اطالعات آنها در سامانه ثبت شده تمامی مطالبات خود را 
دریافت کردند. سیف از پرداخت 78درصد مطالبات کلزاکاران خبر داد 
و گفت: تا پایان هفته، پرداخت مطالبات کلزاکاران به  روز خواهد شد. به 
گفته این مقام مسئول با وجود کاهش 2۶درصدی بارش نسبت به سال 
آبی زراعی گذشته، میزان تولید محصوالت استراتژیک کشاورزی نشان 
از تالش تمامی دست اندرکاران بخش کشاورزی برای رسیدن به امنیت 

غذایی و کاهش وابستگی در تأمین غذا دارد.

4.2 میلیون تن افزایش تولیدات کشاورزی با 
اجرای یک طرح بزرگ

مج��ری ط��رح ش��بکه های آبی��اری و زهکش��ی غرب و ش��مال 
غ��رب گفت: با اج��رای این طرح که با همکاری قرارگاه س��ازندگی 
خاتم االنبی��اء انج��ام می ش��ود 4.2میلی��ون تن افزای��ش تولید در 
محصوالت کش��اورزی در مناطق غرب و ش��مال غرب کشور ایجاد 
می شود. به گزارش تسنیم، رحیم سجادی، مجری طرح شبکه های 
آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور روز گذشته در نشست 
خبری در کرمانش��اه و بعد از بازدید از اجرای آبیاری تحت فشار در 
این استان که بخش زیادی از آن در مناطق زلزله زده، سرپل ذهاب 
اجرا ش��ده اس��ت، اظهار کرد: 227 هزار هکتار از ایالم تا اردبیل و 
در برخی از اس��تان های خراسان شمالی و رضوی و گلستان اجرای 
شبکه های طرح آبیاری و زهکشی انجام می شود. وی افزود: در این 
راستا برای اجرای این سطح اعتباری ۵ هزار میلیارد تومانی از محل 
صندوق توس��عه ملی با عنایت رهب��ر معظم انقالب اختصاص یافته 
است. مجری طرح شبکه های آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب 
ادامه داد: این پروژه 74درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ۶1درصد از 
لحاظ مالی پیش��رفت فیزیکی داش��ته است، به طوری که اعتبارات 
تخصیص یافته به این بخش ۳ هزار و 200 میلیارد تومان از ۵ هزار 
میلی��ارد تومان آن اختصاص یافته اس��ت. وی تصری��ح کرد: تعداد 
کارگاه های فعال در این پروژه 47 کارگاه است و 8 هزار و 1۵7 نفر 

به طور مستقیم در این استان ها مشغول به کار هستند.
س��جادی گفت: تا پایان ش��هریورماه س��ال جاری امیدواریم تمام 
بخش های این پروژه به مرحله نهایی برسد، به طوری که 11۳ هزار 
هکتار از این اراضی اکنون آماده بهره برداری و منتظر انتقال آب به 
آنها توسط وزارت نیرو است و بخشی از اراضی نیز ثبت شده است.

اخبـــار

رئیس اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروش��ندگان پوش��اک، گفت: 
اصلی ترین عامل تعطیلی واحد های تولیدی واردات بی رویه پوشاک بود 
که با توجه به قوانین جدید این رقم به کمتر از 20درصد رسیده است.
ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان 
پوش��اک در گفت وگو با  باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به شرایط 
مطلوب تولیدکنندگان پوش��اک در کش��ور، اظهار ک��رد: پس از عبور از 
رکود دو س��اله بازار پوش��اک که منجر به تعطیلی 70درصد واحد های 
تولیدش��ده بود، با توجه به ش��عار حمایت از کاالی ایرانی و پش��تیبانی 
دول��ت و اتاق اصناف از تولیدکنندگان پوش��اک، ج��ان تازه ای به کالبد 

فعاالن این حوزه دمیده شده است.
رئیس اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروش��ندگان پوش��اک با اشاره به 
مش��کالت تولیدکنندگان پوش��اک تصریح کرد: با توجه به نوس��انات بازار 

ارز تهی��ه مواد اولیه وارداتی و خرج کار با مش��کالتی مواجه هس��تیم، اما 
تالش هایی برای برطرف کردن این موضوع صورت گرفته است تا بتوانیم در 
کنار بازار های داخلی صادرات نیز داش��ته باشیم. وی با اشاره به ممنوعیت 
ورود برخی برند ها به بازار داخل تأکید کرد: وزارت صمت دستورالعملی برای 
ممنوعیت واردات برخی برند ها داشت که با توجه به توانایی تولیدکنندگان 
داخلی نیاز به تولیدات خارجی در کش��ور نیست و شرکت های خارجی که 
مجوز فعالیت واردات دارند با  هدف تولید در بازار پوش��اک کشور فعالیت 
می کنند. ش��یرازی با بیان اینکه مردم برای حمایت از تولیدات داخلی باید 
توقع خود را پایین بیاورند و بیشتر حمایت کنند، بیان کرد: تولیدکنندگان 
داخلی تمام تالش خود را برای ارائه پوشاک با قیمت و کیفیت مناسب انجام 
می دهند و در این میان مردم باید در جهت حمایت از تولیدات داخلی توقع 
خود را پایین بیاورند تا صنعت پوشاک در کشور رشد کند. رئیس اتحادیه 

صنف تولید کنندگان و فروش��ندگان پوش��اک با انتق��اد از واردات بی رویه 
پوشاک طی سال های گذشته در کشور بیان کرد: اصلی ترین عامل تعطیلی 
واحد های تولیدی واردات بی رویه پوش��اک بود که با توجه به قوانین جدید 

این رقم به کمتر از 20درصد رسیده است.
وی با اش��اره به نق��ش دولت تصریح کرد: با توجه ب��ه فعالیت دوباره 
تولیدکنن��دگان پوش��اک، دول��ت می توان��د در قالب برنام��ه حمایتی 
از  دریاف��ت مالی��ات و عوارض ص��رف نظر کند تا صنعت پوش��اک در 
کش��ور ش��کل بگیرد. به گفته وی، ارز برای تأمین م��واد اولیه وارداتی  
پوشاک تخصیص داده شده است. شیرازی در پایان با اشاره به وضعیت 
تولیدکنندگان پوشاک پالسکو گفت: با کلنگ زنی بنیاد مستضعفین در 
روز عید قربان، قرار ش��ده است ظرف 24 ماه ساختمان پالسکو ساخته 

و تحویل ذی نفعان داده شود.

واردات پوشاک به کمتر از 20درصد رسید

 مردم برای حمایت از تولیدکنندگان توقع خود را پایین بیاورند

یک مقام مسئول گفت: هم اکنون از 7 هزار هکتار کشت گل و گیاهان 
زینتی بیش از 4 میلیارد شاخه و گلدان تولید می شود.

غالمرضا تق��وی، مدیرکل دفتر امور گلخان��ه، گیاهان دارویی و قارچ 
وزارت جهاد کشاورزی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره 
به اینکه بیش از 7 هزار هکتار کش��ت گل و گیاهان زینتی در کش��ور 
داریم، اظهار کرد: 4 هزار و ۵00 هکتار کش��ت گیاهان زینتی در فضای 

باز و مابقی در فضای گلخانه ای صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه میزان تولید گیاهان زینتی بیش از 4 میلیارد شاخه 
و گلدان است، افزود: در این حوزه بیش از ۳0 هزار نفر اشتغال مستقیم 

و سه برابر این میزان اشتغال غیرمستقیم وجود دارد.
تق��وی با بی��ان اینک��ه نب��ود ب��ازار یکی از مش��کالت پی��ش روی 
تولیدکنندگان زینتی اس��ت، تصریح کرد: پایانه صادراتی گل و گیاه در 
حال راه اندازی و تکمیل اس��ت که به نظر می رسد با تکمیل این پایانه، 

مشکالت صادراتی و زیرساختی حل و فصل شود.
این مقام مس��ئول با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی پایانه  صادراتی گل 
و گیاه بیش از 80درصد اس��ت، افزود: نوس��انات  ح��وزه ارز تا حدودی 
پیش��رفت پایانی پروژه را به س��بب تأمین مابقی لوازم مورد نیاز تحت 
تأثیر خود قرار داده است، اما پیش بینی می شود در صورت تأمین مابقی 
لوازم مورد نیاز پروژه با ارز قبلی که در قرار منعقد شده، حداکثر تا ماه 

آینده این پایانه صادراتی برای افتتاح آماده ش��ود. وی با اشاره به دیگر 
مش��کالت پیش روی تولیدکنندگان افزود: تولید انبوه در یک تقاضای 
خاص، فقدان عرضه مستمر و توانایی عرضه مستمر به بازارهای خارجی 
و عدم تناس��ب کیفیت و قیمت گل بخش دیگ��ر از اتفاقات پیش روی 
تولیدکنندگان به شمار می رود که با حل و فصل آنها در کنار راه اندازی 
پایان��ه صادراتی، ارتقای دانش فنی و ضریب مکانیزاس��یون مش��کالت 
صادراتی به پایان می رسد. این مقام مسئول با اشاره به رتبه تولید ایران 
در گل و گیاهان زینتی، گفت: اگرچه آمار رس��می در این زمینه وجود 
ن��دارد، اما برخی محققان اعالم کرده اند که ایران از نظر تولید رتبه 17 
تا 20 جه��ان قرار دارد، ضمن آنکه براس��اس مطالع��ات کتابخانه ای و 
غیررسمی پیش بینی می ش��ود رتبه 117 تا 120جهانی در صادرات به 
کش��ور ما اختصاص داشته باشد و این فاصله نشان می دهد در صادرات 

گیاهان زینتی وضعیت مناسبی نداریم.
وی ادام��ه داد: ب��ا توجه به آنک��ه ارتقای رتبه صادرات مس��تلزم کار 
زیرساختی و زمان است، بنابراین باید چندین سال در این حوزه فعالیت 
داش��ت تا بتوان رتبه و رنکینگ صادراتی خ��ود را ارتقا داد و هم اکنون 
نمی ت��وان گفت با چه حجمی از صادرات امکان ارتقای رتبه وجود دارد 
چرا که ممکن اس��ت حجم صادرات نس��بت به کشورهایی که رتبه ۹۹ 

و 100 جهانی را به خود اختصاص داده اند، اختالف معناداری  باشد.

ب��ه گفته تق��وی، هم اکنون گل و گیاهان زینتی به کش��ورهای حوزه 
خلیج فارس ، روسیه و منطقه سی آی اس از جمله اوکراین صادر می شود.
مدیرکل دفتر امور گلخانه و گیاهان دارویی وزارت جهاد با بیان اینکه 
س��رانه مصرف گل در ایران 18ش��اخه گل بریده است، اظهار کرد: این 
در حالی اس��ت که این عدد در دنیا بیش از 1۵0 ش��اخه است که باید 
با فرهنگ سازی س��رانه مصرف گل در کشور را افزایش دهیم که بدین 
منظور در 2۵ خرداد روز ملی گل در اماکن عمومی توس��ط گلکاران به 
افراد گل هدیه داده ش��د و استمرار این امر در رونق بخشیدن به اقتصاد 
و بازار گل و گیاه نقش مهمی دارد. این مقام مس��ئول در بخش پایانی 
س��خنان خود در پاس��خ به این س��وال مبنی بر اینکه آی��ا ایجاد پایانه 
صادراتی در کاهش میزان ضایعات گل و گیاهان زینتی تأثیرگذار است، 
گفت: برای ص��ادرات گل و گیاهان زینتی از طریق پایانه های صادراتی 
پ��س از خرید و جم��ع آوری گل و گیاهان زینتی ک��ه قابلیت صادراتی 
دارند، ش��رایط فیزیکی برای حم��ل و نقل، تبادالت ارزی، قرنطینه ای و 
گمرکی آنها از جمله مواردی اس��ت که در این پایانه برای امر صادرات 
فراهم می ش��ود، چراکه افزایش صادرات در کاهش ضایعات گل و گیاه 
تأثیر بسزایی دارد که البته این امر بدان معنا نیست که قرار است گل و 
گیاهان ضایعاتی را به بازارهای هدف صادر کنیم بلکه به س��بب سرعت 
چرخه و جریان نقدی در این حوزه، ضایعات به حداقل ممکن می رسد.

با اعالم وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات مبنی بر جبران زیان افرادی 
که با گران فروشی مواجه ش��ده اند، فروشندگان و خریداران از این پس 
باید نس��بت به فاکتورهای رسمی حساس باشند تا بتوانند با استناد به 

این فاکتورها مشکالت مربوطه را پیگیری کنند.
به گزارش ایسنا، اتحادیه فناوران رایانه اعالم کرده است واردکنندگانی 
ک��ه ارز دولتی دریافت کرده اند، موظفند کاالی خود را با نرخ ارز دولتی 
محاسبه کنند. با توجه به اینکه قیمت کاال مشخص است، واردکنندگان 
باید هزینه های حمل، گمرک، سود قانونی و در صورت کاالی سرمایه ای 
بودن، هزینه خدمات پس از فروش و هزینه های بانکی را به قیمت کاال 
اضاف��ه کرده و آن را حتما به صورت فاکتور رس��می به مصرف کننده یا 

واحدهای عرضه کننده ارائه دهند.
طب��ق اعالم این اتحادیه، همچنین ه��ر واردکننده ای که ارز دریافت 
ک��رده، ب��ه هیچ عن��وان غیر از فاکتور رس��می با هیچ م��درک دیگری 
نمی تواند کاال بفروش��د و فاکتور معمولی قابل قبول نیس��ت. در ضمن 
در واحده��ای صنفی ک��ه کاالی خ��ود را از این واردکنن��دگان تامین 
می کنن��د و به مصرف کننده می فروش��ند، در صورت بررس��ی قیمت ها 
توس��ط مراجع ذی صالح و محرزشدن گران فروشی، تنها فاکتور رسمی 

واردکننده مالک عمل قرار می گیرد. با توجه به اینکه فروش کاال بدون 
فاکتور رس��می خالف قانون اس��ت، بنابراین به عرضه کنندگان کاال در 
واحدهای صنفی تاکید ش��ده از واردکننده بدون دریافت فاکتور رسمی 
کاال خری��داری نکنند تا با مش��کالت بررس��ی واردات کاال با ارز دولتی 
مواجه نش��وند؛ زیرا اتحادیه فناوران از واردکنندگان و فروش��ندگان در 
صورت نداشتن فاکتور رسمی هیچ گونه حمایتی نخواهد کرد. واحدهای 
صنفی نی��ز در صورت خرید کاال از واردکنندگان و امتناع واردکننده از 
صدور فاکتور رس��می حتما باید اتحادیه را در جریان گذاشته تا تمامی 

مسئولیت ها از واحدهای صنفی کوچک برداشته شود.
در ای��ن باره محمدمهدی میرمهدی - رئی��س اتحادیه فناوران رایانه 
تهران - با تاکید بر لزوم ارائه فاکتور رسمی توسط فروشندگان به ایسنا، 
گفت: فاکتور باید رس��می باشد، اسم، آدرس دقیق و شماره تلفن و کد 
اقتصادی فروش��نده باید در فاکتور درج شود. همچنین تمام مشخصات 
و حتی کد ملی، آدرس و تلفن خریدار باید در این فاکتور ثبت شود که 
اگر مسئولی خواست با خریدار تماس بگیرد، بتواند این کار را انجام دهد 

و امکان فاکتورسازی با کد ملی هم وجود نداشته باشد.
وی با بیان اینکه فاکتورهای دست نویس و هرگونه فاکتور معمولی که 

قابل ردیابی نباشد به هیچ عنوان قابل استناد نیست، افزود: فاکتورهایی 
هس��تند که در بازار چاپ می شوند و می توان آنها را از همه جا از جمله 
در تمام فروش��گاه های لوازم التحریرفروش��ی پیدا کرد. برخی حتی مهر 
جعلی درست کرده و پایین فاکتور می زنند، اما این فاکتور هیچ ارزشی 
از لحاظ رسیدگی برای هیچ نهادی ندارد. فاکتور رسمی به هیچ عنوان 
فاکتور چاپی آماده شده نیست. یعنی باید توسط پرینتر همان فروشگاه 
پرینت ش��ده و مشخصات خریدار و کارت گارانتی در آن ثبت شود و به 
جز امضای فروشنده و خریدار و مهر شرکت یا فروشگاه، تمام مشخصات 

پرینتری باشند.
در هر حال طبق اع��الم محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و 
فن��اوری اطالعات - افرادی که تصور می کنند در خرید گوش��ی به آنها 
گران فروشی ش��ده است، عالوه بر مشاهده لیس��ت واردکنندگان با ارز 
دولتی می توانند از طریق سامانه# 7777* شماره سریال تلفن همراه را 
وارد کرده و درباره تامین گوشی تلفن همراه از طریق ارز 4200 تومانی 
اطمینان حاصل کنند. بدین ترتیب افرادی که زیان دیده اند می توانند از 
طری��ق تعزیرات زیان خ��ود را جبران کنند و برای خریدهای آتی نیز از 

نحوه واردات گوشی مطلع شوند.
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صاحبان خودروهای وارداتی نگران تأمین 
لوازم یدکی نباشند

س��خنگوی اتحادیه صنف فروش��ندگان لوازم یدک��ی اتومبیل و 
ماش��ین آالت با بیان عدم نگران��ی از تأمین لوازم یدکی خودروهای 
وارداتی گفت از یک س��و خودروهای وارداتی صفر کیلومتر حداقل 
تا دو س��ال نیاز به لوازم یدکی ندارند و فقط ممکن اس��ت در موارد 
تصادف��ی نی��از به تأمین بدنه داش��ته باش��ند و از س��وی دیگر هر 
کارخان��ه ای که به ایران، خودرو ص��ادر می کند تأمین قطعات مورد 

نیاز آن را نیز تضمین می کند. 
س��یدمهدی کاظمی در گفت وگو با خبر خ��ودرو در ادامه افزود: 
چنانچه تحریم ها واردات قطعات یدکی را نیز شامل شود شرکت های 
واردکننده، قطعات مورد نیاز این خودروها را یا از کشورهایی مانند 
چی��ن، هند و ترکیه تأمین می کنند و یا این قطعات در ایران تولید 
خواهد ش��د.  وی با بیان اینکه هرگ��ز خودرویی به خاطر کمبود یا 
فقدان لوازم یدکی در کش��ور نمی خواب��د، تصریح کرد: قطعاً تأمین 
ل��وازم یدکی خودروهای وارداتی با مش��کالتی مانند واس��طه گری، 
ایجاد تورم و افزایش قیمت مواجه خواهد ش��د اما در صنف ما هیچ 
نگرانی بابت تأمین قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز در کش��ور وجود 
ندارد.  وی در ادامه با اش��اره به ظرفیت باالی تجار و واردکنندگان 
لوازم یدکی موجود در کش��ور جهت تأمی��ن قطعات، افزود: البته از 
آنجا که تعداد قطعات مورد نیاز این خودروها کم اس��ت، چنانچه از 
خارج کش��ور تأمین شود یا در داخل تولید ش��ود مقرون به صرفه 
نیس��ت و همین امر یکی از دالیل اصلی افزایش قیمت این قطعات 
اس��ت.  کاظمی افزود: در تمام س��ال های پس از انقالب اس��المی 
تحریم ها وجود داش��ته اس��ت و در این س��ال ها قطعات مورد نیاز 
خودروه��ا حتی در س��ال های جنگ تحمیلی، هر چن��د با کیفیت 
کمتر، تأمین ش��ده اس��ت.  وی خاطرنش��ان کرد: هر چند در حال 
حاضر با مشکل ارز در کشور مواجه هستیم اما چنانچه دولت بتواند 
ارز 4200 تومانی به واردات قطعاتی که تولید آنها در کش��ور امکان 
ندارد یا مقرون به صرفه نیس��ت اختصاص دهد، می توان از افزایش 

قیمت قطعات خودروهای وارداتی تا حدودی جلوگیری کرد. 

 علت گرانی خودروها
تنها افزایش نرخ ارز نیست

نماینده س��ابق شبستر در مجلس شورای اسالمی ضعف مدیریت 
دولت، افزایش نرخ ارز و سوءاس��تفاده خودروس��ازان را س��ه عامل 
مهم در افزایش قیمت خودروها دانس��ت.  علی علیلو در گفت وگو با 
»آناج« با اش��اره به گرانی برخ��ی محصوالت در طول ماه های اخیر 
در تش��ریح علت افزایش قیمت نامعقول خودروهای داخلی، اظهار 
داشت: عوامل متعددی شرایط موجود را به وجود آورده که یکی از 
آنها سیاست گذاری غلط دولت در این صنعت است.  وی خاطرنشان 
کرد: خودروس��ازان همواره شترمرغی حرکت کرده اند و در برهه ای 
گفته اند شترند و در مقطعی دیگر خود را شترمرغ نامیده اند.  رئیس 
س��ابق کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان با بیان اینکه تمامی 
مسئوالن بر حمایت از تولید ملی تأکید دارند، تصریح کرد: هرچند 
ع��ده ای اصرار دارن��د خودرویی که به م��ردم تحویل می دهند ملی 
است اما برخالف ادعای آنان، ما برند ملی داریم و همچنان در تولید 

خودروهای داخلی به واردات برخی اقالم نیازمندیم. 
وی متذکر ش��د: اگر خودرو ملی باشد نباید افزایش نرخ ارز تأثیر 
زیادی بر قیمت آن داش��ته باش��د اما از آنجایی که واردات صورت 
می گیرد، افزایش نرخ قطعات وارداتی منجر به باال رفتن قیمت تمام 
ش��ده خودرو نیز می شود.  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
نه��م با اعالم اینکه قیمت برخ��ی خودروهای داخلی تا ۳۵ میلیون 
تومان افزایش داش��ته است، اذعان داش��ت: این رویه به هیچ وجه 
معقول نیست و باید به عوامل افزایش نرخ ارز و سوءمدیریت دولتی، 
سوءاستفاده خودروسازان و ماهیگیری از آب گل آلود را اضافه کرد. 
وی تأکید کرد: تنها دولتمردان و دستگاه های نظارتی می توانند 
در این آش��فته بازار اقتصادی از گران فروش��ی و فش��ار مضاعف بر 
م��ردم جلوگیری کنن��د و باید منتظر ماند و دید این دس��تگاه ها 
چ��ه رویکردی در پی��ش می گیرند.  نماینده س��ابق شبس��تر در 
مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این سؤال که آیا ادعای برخی 
مس��ئوالن مبنی بر اینکه قیمت تمام شده پراید ۶2 میلیون تومان 
اس��ت صحت دارد، اظهار داش��ت: بنده این اظهارنظر را نشنیده ام 
اما اگر مس��ئولی چنین حرفی زده باش��د یا اشتباه در گفتار است 
یا واقعاً از صنعت خودرو بی اطالع است و تحت تأثیر افراد ذی نفع 
و بر پایه اطالعات غلط صحبت می کند.  وی اضافه کرد: در ش��أن 
یک مقام مس��ئول نیس��ت که بدون اطالع و تحقیق، موضع گیری 
اش��تباه کند و قیمتی را بر زبان آورد که ب��ا نرخ اصلی آن تفاوت 

فاحشی داشته باشد. 

تغییر ساعت کار تاکسی های پایتخت
همزم��ان با تغییر س��اعت کار ادارات اس��تان ته��ران، زمان ارائه 

خدمات تاکسی ها نیز تغییر کرد و اعالم شد. 
 ب��ه گزارش پایگاه خب��ری »عصرخودرو«، مدی��ر روابط عمومی 
س��ازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران گفت: همزمان 
با تغییر س��اعت کار ادارات اس��تان تهران از روز ش��نبه )1۶ تیرماه 
1۳۹7( زمان فعالیت و ارائه خدمات تاکس��ی های ش��هر تهران نیز 

تغییر کرده است.
سیدامیر سیدهنجن با اشاره به بخشنامه استانداری تهران درباره 
تغییر س��اعت کار فعالیت ادارات افزود: س��ازمان تاکس��یرانی شهر 
تهران در راس��تای ارائه خدمات مناس��ب به شهروندان گرامی و به 
منظور رفاه حال بیش��تر کارکنان ادارات ساعت شروع ارائه خدمات 

را از پنج صبح اعالم کرد. 
وی ادام��ه داد: همچنین خدمات رس��انی در ش��یفت عصر نیز به 

همین نسبت تغییر ساعت داده و از ساعت 14 انجام خواهد شد. 
بر اس��اس اع��الم روابط عمومی س��ازمان مدیری��ت و نظارت بر 
تاکس��یرانی شهر تهران، پرس��نل کنترل و نظارت س��ازمان نیز از 
ابتدای زمان خدمات رس��انی در س��طح ش��هر حاضر هس��تند و بر 

فعالیت تاکسی ها نظارت خواهند کرد. 
این تغییر ساعت فعالیت تا پایان تیرماه ادامه خواهد داشت . 

یک کارشناس صنعت خودرو گفت در شرایط جنگ اقتصادی که باید 
روی رفع نیازهای اساس��ی تمرکز شود، تخصیص 120میلیون یورو ارز 

به واردات خودرو اشتباه و به زیان کشور بود. 
به گزارش ایران آنالین، طبق اطالعات بانک مرکزی، درحالی که از 21 
فروردین تا پایان خردادماه امسال 120 میلیون و 84۵ هزار و 84 یورو 
صرف واردات خودرو ش��ده، بازار آن بیشترین جهش قیمتی را به بهانه 

نوسان های ارزی داشته است. 
ای��ن افزای��ش قیمت ها نش��ان می دهد ک��ه تخصی��ص ارز ارزان به 
واردات خ��ودرو که کمت��ر از 2 درصد نیاز مصرف کنن��دگان داخلی را 
تش��کیل می دهد، نه تنها هیچ تأثیری بر بازار آن نداشته، بلکه به تعبیر 

اقتصاددانان، سوخت منابع ملی بوده است. 
کارشناس��ان می گویند در ش��رایط فعلی باید به جای واردات چنین 
 کاالی��ی، ب��ر تولی��د داخلی آن تمرک��ز کنیم و ب��ا همی��ن رویکرد، از
۳0 خردادم��اه با تصمی��م دولت، خودروی کامل در فهرس��ت کاالهای 

ممنوعه وارداتی قرار گرفت. 
 »امیرحس��ن کاکایی« عضو هیأت علمی گروه مهندس��ی خودرو در 
دانشگاه علم و صنعت ایران در این ارتباط گفت: تخصیص 120میلیون 
یورو برای واردات خودرو هرچند رقم باالیی نیس��ت، اما اثر رانتی منفی 

خود را دارد. 
به گفته این اس��تاد دانشگاه، هرچند بخشی از این پول توسط وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی صرف واردات آمبوالنس به کشور 
ش��ده که از فناوری و هزینه باالیی برخوردار است، اما هرگونه تخصیص 

ارز برای واردات هر نوع خودروی س��واری اکن��ون هیچ اثری بر اقتصاد 
کش��ور ندارد.  وی بیان داش��ت: ب��ا اینکه چند درص��دی از جامعه که 
متقاضی اس��تفاده از خودروهای لوکس و گرانقیمت خارجی هستند نیز 
حقوقی دارند، اما باید گفت در شرایط کنونی چنین تخصیص های ارزی 
نتیج��ه ای جز ایج��اد تقاضای مجازی و هیج��ان کاذب در بازار نخواهد 
داش��ت.  کاکایی گفت: وقت��ی ارز به همه گروه ها داده نمی ش��ود، این 
روش درست نیست که به یک بخش بیش از سایر بخش های اقتصادی 

توجه کنیم. 
وی از طرح نوس��ازی ناوگان فرسوده سنگین تجاری کشور به عنوان 
طرحی بسیار خوب در زمینه کاهش آالیندگی هوا و مصرف سوخت یاد 
کرد و گفت: در ش��رایط کنونی اقتصادی، نباید ارز دولتی را به واردات 

خودروی کامل تخصیص دهیم. 
این کارش��ناس صنعت خ��ودرو گفت: ش��رکت های بزرگی در زمینه 
تولید خودروهای تجاری در کشور فعالند که به دلیل سیاست های غلط 
گذشته با خطر ورشکستگی مواجه شده اند و بهتر است ارز را به توسعه 

»خط تولید« این نوع خودروها هدایت کنیم. 
وی ادام��ه دارد: انتظ��ار م��ی رود در این ص��ورت، واردات خط تولید 
کامیون در اولویت نخس��ت باش��د؛ زیرا وقتی محدودی��ت ارزی داریم 

هرگونه اولویت بندی عالئمی به بازار می دهد. 
کاکایی یادآور ش��د: بخشی از تولید داخل نیز وابسته به واردات است 
و ب��ا تخصیص ندادن ارز به آنها، در حقیقت از داخلی س��ازی بیش��تر و 

حرکت به سوی خودکفایی جلوگیری شده است. 

این اس��تاد دانش��گاه همچنین به تخصیص نیافتن ارز به قطعه سازان 
داخلی اش��اره کرد که تنها برخی از آنه��ا به ُکندی در حال دریافت ارز 
دولتی هستند، زیرا به ویژه برای خطوط تولیدی آنها اولویت دریافت ارز 

تعریف نشده است. 
وی همچنی��ن ب��ه ی��ک نگرانی دیگر اش��اره کرد که برخ��ی فعاالن 
بخش خصوصی معتقدند »ارزی که در اختیار دارند، متعلق به خودشان 
اس��ت و اینک��ه می خواهند با آنها خودرو وارد کنن��د، به دولت ارتباطی 

ندارد«.
کاکایی توضیح داد: شرایط کنونی اقتصادی کشور شبیه بحران فعلی 
آب است؛ شاید فردی پولدار بگوید هر چه می خواهم آب مصرف می کنم 

و هزینه آن را می پردازم، اما در حقیقت این تعبیر صحیح نیست. 
وی افزود: در زمینه ارز نیز داستان همین طور است؛ ارز یک »ارزش 
مل��ی« دارد و متعلق به همه اس��ت و در ش��رایط کنون��ی باید به فکر 
استفاده بهینه و هدفمند از آن در جهت اهداف اساسی جامعه باشیم. 

واردات پارس��ال خودروی سواری 70هزار و 7۵دستگاه بود که نسبت 
ب��ه س��ال 1۳۹۵ از نظر ش��مار 8.۶ درصد و از نظ��ر ارزش 8.4 درصد 
کاهش را نشان می دهد؛ علت اصلی این کاهش، بسته بودن سایت ثبت 
سفارش برای واردات خودرو بود که حدود شش ماه به طول انجامید. 

هرچند هنوز گمرک جزییات واردات کش��ور در بهار امسال را منتشر 
نکرده، اما در دو ماهه نخس��ت س��ه هزار و 11 دستگاه خودروی سواری 
وارد کش��ور ش��د که نس��بت به مدت مش��ابه قبل از آن 7۳.۳۵ درصد 

کاهش داشت. 

کارشناس صنعت خودرو: 

تخصیص ارز به واردات خودرو هدر دادن منابع ملی بود

 کمت��ر از یک دهه پیش، خودرو به عنوان یکی از اقالم س��بد خانوار 
ش��ناخته می ش��د؛ تعریفی که نیاز و ارزش مصرفی آن را به خوبی نشان 

می داد. 
به گزارش ایس��کانیوز، مدت��ی بعد با تالطم ه��ای ارزی و بروز برخی 
ش��یطنت ها، قیمت این وس��یله نقلیه افزایش یافت و با خروج از س��بد 
خانوار تبدیل به کاالیی لوکس ش��د. نوس��ان ش��دید قیمت در ایام بعد 
از آن، خ��ودرو را تبدی��ل به کاالیی س��رمایه ای کرد ک��ه در درازمدت 
می توانس��ت جایگزین س��که، طال و ارز ش��ود، اما حاال حت��ی با اینکه 
قیمتش س��ر به فلک می زند ولی دیگر هیچ ارزش��ی در بازار معامالتی 

ندارد. 
100هزار، 1۳هزار، 7هزار یا 4 هزار و ۶00 دستگاه؟ دیگر مهم نیست 
ک��ه چه تعداد خودرو در زمان بس��ته بودن ثبت س��فارش گواهی ورود 
گرفته اند. تخلف س��ازمان یافته، هک، دور زدن قانون یا نقص سیس��تم؟ 
حتی دیگر اهمیتی ندارد که این تعداد از چه طریقی وارد شده اند. تنها 
چیزی که در این میان مهم است، بی اعتمادی مردم نسبت به این بازار 
خواه��د بود. خارج��ی و داخلی بودنش نیز دیگر چن��دان تفاوتی ندارد. 
دولتی ها با اشاره به آمار فروش چند ده هزار دستگاهی پراید طی یکی 
دو س��اعت قصد دارند بازار را همچنان آرام و پررونق نشان دهند، غافل 
از اینکه پراید ارزان ترین خودروی فعلی ایرانیان و به عبارتی تنها گزینه 

خانواده ها است. 
مافیای خودرو، دست های پش��ت  پرده یا دستور از باال؟ این  پدیده ها 
دیگر آنچنان لوث ش��ده اند که حتی رسانه ها نیز میل چندانی به بازنشر 

و پیگیری آن  ندارند. پولی که از جیب مردم رفت، رفت. باید با حقیقت 
روبه رو ش��د؛ م��ردم به عنوان محق ترین بخش ای��ن دولت، نامحرم ترین 
گروه ش��ناخته می ش��وند. این  همان مردمی هس��تند که در بزنگاه های 
مه��م تاریخی مانند انتخابات، ارزش ش��ان دوبرابر می ش��ود و برای هر 
رای ش��ان، شعارهای رنگارنگی س��ر داده می شود، اما حاال مالکان اصلی 

این سرزمین، خیلی غریبه  و دورافتاده شده اند. 
ب��ازی تیکی ت��اکای دولتی ها با خودش��ان در بحث انتش��ار لیس��ت 
ارزبگی��ران، نه تنه��ا اعتماد از دس��ت رفته را بازنمی گرداند، بلکه آخرین 
نای راه رفتن را از زانوان بیرون می کش��د. ارائه لیس��ت دستکاری شده 
و مبهم که تنها دیتاهای آن اس��امی ش��رکت ها و اعداد تخصیص یافته 
به آنها اس��ت، ش��اید برای عوام مهیج باش��د ولی از نظر اقتصادی عماًل 
راه ب��ه جایی نمی برد. وقتی لیس��ت فوق ارزش پی��دا می کند که محل 
هزینه کرد ش��رکت ها نیز در آن درج شده باشد. در این شکی نیست که 
ش��رکت های بزرگ درس��ت در روزهای بحران ارزی، مبالغ هنگفت ارز 
دولتی را دریافت کرده اند. ش��ک اینجاس��ت که چرا با وجود تزریق این 
منابع هنوز خودرویی در بازار نیس��ت یا اگر هس��ت، به قیمت ارز آزاد 

محاسبه می شود؟ 
دولتی که از حجم باالی نقدینگی شکایت می کند، اکنون با پدیده ای 
روبه رو اس��ت که تا پیش از آن تجربه اش نکرده بود. پول های سرگردان 
دیگر مجرایی برای نفوذ پیدا نمی کنند. سپرده بانکی، خرید سکه و طال، 
انباش��ت دالر و یورو، پیش خرید ملک و این اواخر خودرو دیگر هیچ یک 
راه معقولی برای سرمایه گذاری محسوب نمی شوند. انباشت سرمایه های 

بی هویت در بازار می تواند منجر به بروز پدیده های پیش بینی نش��ده ای 
شود که ماحصل آن چالش های تلخ اجتماعی، اقتصادی یا حتی امنیتی 

باشد. 
همه تقصیرها در حالی به گردن وارداتی ها می افتد، که نظام تعرفه ای 
از س��ال گذش��ته بخش اعظمی از آمار واردات را از بین برد. ممنوعیت 
ثبت س��فارش بسیاری از ش��رکت ها را از بازی خارج کرد و حاال هم که 
واردات به کلی ممنوع ش��ده، دیگر نباید این گروه را شمش��یر به دست 
معرفی ک��رد. پرونده خودروهای وارداتی حداقل تا اطالع ثانوی بس��ته 
شده است. نگاه ها روی خودروسان داخلی است؛ شرکت هایی که پیش تر 
س��همی ۹0درصدی از بازار را تجربه می کردند ولی اکنون به یاد اواخر 
دهه 70 و اوایل دهه 80 شمس��ی طعم شیرین انحصار 100درصدی را 
دوباره  مزه مزه می کنند. پراید، 40۵، س��مند و 20۶ که امید داشتیم به 
زودی از خط تولید حذف شوند، با توجه به شرایط جدید دودستی خود 
را حفظ خواهند کرد.  این بلبش��و با تمام آسیب ها و زخم های دردناکش، 
حتی به ذهن مجنونی به اس��م ترامپ نیز نمی رسید. تحریم های خارجی 
شاید بخشی از تجارت بین المللی ما را هدف قرار داده باشد ولی تحریم های 
داخلی ریش��ه و استخوان اقتصاد را نشانه رفته است. کمدی تلخ آنجاست 
که تحریم های اصلی هنوز ابالغ نش��ده و برخی داخلی ها نزده رقصیده اند. 
چرخ خودرو چه با ترامپ و چه بی ترامپ، می چرخد. چه پژو بماند و چه رنو 
نرود، ایران خودرو و سایپا مانند چهار دهه قبل همچنان به حیات خود ادامه 
می دهند؛ حیاتی که هر دم و بازدم آن مدیون وجود مردم است، مردمی که 

در جلسات غیرعلنی پشت درب ایستاده اند. 

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از اعالم اسامی اشخاص 
و ش��رکت های دخیل در واردات غیر قانونی ۶481 خودرو به قوه قضائیه 

خبر داد. 
ب��ه گزارش مهر، ولی ملکی، س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به تخلف صورت گرفته در واردات ۶481 
دس��تگاه خودرو به کش��ور گفت: گزارش��ات الزم در این باره به مراجع 
ذی صالح قضایی ارجاع ش��د.  وی با بیان اینکه گزارشی نیز طبق ماده 

2۳۶ آیین نامه داخلی مجلس در این زمینه تدوین شده است، ادامه داد: 
این گزارش در صحن علنی پارلمان قرائت و به رأی نمایندگان گذاشته 
می ش��ود که اگر نمایندگان این گ��زارش را تأیید کنند، برای برخورد با 

تخلفات صورت گرفته به قوه قضائیه ارجاع داده می شود. 
نماینده مشگین ش��هر در مجلس با اعالم اینکه ۶481 دستگاه خودرو 
پس از بس��ته شدن س��ایت ثبت سفارش به کش��ور وارد شد ند، افزود: 
اس��امی افرادی ک��ه در این زمینه دخی��ل بودند به ق��وه قضائیه اعالم 

شده است.  س��خنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: 
ش��ش مورد نمایندگی رسمی و ش��ش مورد نیز افراد و نمایندگی های 
غیررسمی وارد کننده خودرو بودند که تخلفات آنها به قوه قضائیه اعالم 
شده است.  ملکی با بیان اینکه مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در تخلف صورت گرفته دخیل نبودند، اظهار داشت: ممکن است فردی 
که مس��ئول س��ایت ثبت سفارش ها بوده اس��ت در این موضوع دخالت 

داشته باشد. 

خودرو؛ گران قیمتی که بی ارزش شد 

اعالم اسامی واردکنندگان غیرقانونی خودرو به قوه قضائیه
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مجی��د ک��زازی، رئی��س پارک عل��م و فن��اوری هم��دان درخصوص 
دس��تاوردهای پارک علم و فناوری همدان گفت برنامه این پارک توسعه 
فعالیت های بین المللی اس��ت که در این راس��تا محصوالت شرکت های 

دانش بنیان مستقر در این پارک در زمینه های 
کش��اورزی، ماشین آالت کش��اورزی، گیاهان 
دارویی، دارو و مواد ش��یمیایی به کشورهای 
تاجیکس��تان، آلم��ان، ایتالی��ا، افغانس��تان، 

ارمنستان و آسیای میانه صادر می شود.
به گزارش مهر، وی افزود: س��ند راهبردی 
ای��ن پارک تدوین ش��ده و در وزارت علوم به 
تصویب رس��یده اس��ت که در این س��ند سه 
محور بین المللی سازی فعالیت ها، تجاری سازی 
تحقیقات دانشگاهی به شرکت های دانش بنیان 

و توسعه اقتصاد مقاومتی تأکید شده است.
رئی��س پ��ارک عل��م و فن��اوری هم��دان 
خاطرنش��ان ک��رد: این پ��ارک برنام��ه دارد 

براساس پتانسیل های استان فعالیت کند، بنابراین اولویت کاری این کار در 
زمینه های کشاورزی، آب و خاک، بیوتکنولوژی، انرژی های تجدیدپذیر و 
صنایع دستی است. کزازی با اشاره به اینکه استان همدان در حوزه سفال 

فعالیت می کند، تصریح کرد: مرکز رشد تخصصی صنایع دستی و سفال 
در ش��هر الله جین همدان راه اندازی شده و آزمایش تخصصی نیز در این 
زمینه ایجاد کرده ایم. وی عنوان کرد: این استان در زمینه مبل و منبت و 
فرش نیز صنایع دستی دارد که برنامه داریم 
در پارک اس��تان در این حوزه ها نیز فعالیت 
کنیم. رئیس پارک علم و فناوری همدان با 
بیان اینکه ۵4شرکت دانش بنیان در استان 
همدان فعالیت می کند، گفت: از این تعداد 
27 ش��رکت در پارک علم و فناوری استان 
مستقر هستند. همچنین در این استان 1۵0 
واحد فناور، ۵ مرکز رش��د و 4 مرکز نوآوری 

فعالیت می کنند.
ک��زازی اضافه کرد: در حال حاضر 1200 
نفر در شرکت های دانش بنیان استان همدان 
مش��غول به فعالیت هستند که در سال ۹۶ 
در مجموع این ش��رکت ها و واحدهای فناور 

استان 1۹0 میلیارد تومان فروش محصوالت داشته اند.
وی تأکید کرد: همچنین این شرکت ها و واحدهای فناور استان تاکنون 

2میلیون دالر فروش ارزی محصوالت داشته اند.

»نقش SMEها و اس��تارتاپ ها در انتقال فن��اوری در حوزه انرژی های 
تجدیدپذیر« عنوان نشستی است که با حمایت ستاد توسعه فناوری حوزه 

انرژی معاونت علمی همزمان با نمایشگاه اینوتکس 2018 برگزار شد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
دومین نشس��ت تجاری و انتق��ال فناوری با 
رویکردی بر ح��وزه انرژی ه��ای تجدیدپذیر 
همزمان با نمایش��گاه اینوتکس2018 برگزار 
شد. در این نشست مدیران شرکت های فعال 
داخلی و خارجی حوزه انرژی های تجدیدپذیر 
حضور داش��تند و زمینه برای تعامل و انتقال 
تجارب به یکدیگر فراهم ش��د. همچنین پنل 
»نق��ش SMEه��ا و اس��تارتاپ ها در انتقال 
فناوری در ح��وزه انرژی ه��ای تجدیدپذیر« 
با حمایت ستاد توس��عه فناوری حوزه انرژی 
معاونت علمی در این نشست برگزار شد. افراد 

حاضر در این پنل هر یک چالش های پیش رو برای انتقال فناوری در حوزه 
انرژی های تجدیدپذیر را مورد بررس��ی ق��رار دادند. در این پنل تقوی  نیا، 
مدیر ش��رکت شریف س��والر، چالش ها و ظرفیت های توسعه فناوری در 

ح��وزه ان��رژی تجدیدپذیر در ایران را مورد بررس��ی ق��رار داد. همچنین 
خدیویان از گروه شرکت های پارس جهد درباره جذب و سرمایه گذاری بر 

هسته کوچک توسعه محصول فناورانه توضیحاتی ارائه داد.
اس��دی، مدی��ر دفت��ر تجاری س��ازی و 
اکتس��اب فناوری پژوهشگاه نیرو نیز ضمن 
معرفی ظرفیت  ها و س��ازوکارهای حمایتی 
پژوهش��گاه نیرو در حمایت از ش��رکت های 
نوپا حوزه تجدیدپذیر آمادگی برای حمایت 
از ش��رکت های ای��ن حوزه را اع��الم کرد و 
راهکارهای همکاری فناورانه با کش��ورهایی 

چون کشورهای دی 8 را بیان کرد.
س��خنرانی محمودی از مش��اوران ساتبا 
ب��ا عن��وان ظرفی��ت و جای��گاه انرژی های 
تجدیدپذی��ر در ای��ران و بی��ان تجربه های 
جهانی در توسعه تجدیدپذیرها، جلسه ارائه 
فعالیت های ش��رکت هایی در ح��وزه انرژی 
بادی و خورش��یدی، معرفی محصوالت و خدمات و فعالیت های آنها نیز 
بخش های دیگر این نشست بود. در پایان نیز جلسات کوتاه B2B جهت 

شکل گیری همکاری با طرف های خارجی برگزار شد.

 انتقال فناوری حوزه انرژی های تجدیدپذیر با استارتاپ هاصادرات محصوالت پارک علم و فناوری همدان به 7کشور
و کسب و کارهای کوچک

تأس��یس اس��تارتاپ شاید آس��ان ترین مرحله وارد ش��دن به دنیای 
کارآفرین��ی باش��د. چالش ه��ای اصلی در زمان توس��عه و گس��ترش 

فعالیت ها ظاهر می شوند. 
مدیری��ت تغییر یکی از مباحث پرچالش و پرتقاضا در بحث مدیریت 
کسب وکار محس��وب می شود. کافی است جس��ت وجویی در کتاب ها 
و مق��االت مرتبط با این موضوع داش��ته باش��ید تا متوج��ه اهمیت و 
گس��تردگی آن شوید. مؤسس��ان اس��تارتاپ ها و تیم هایی که در فکر 
مقیاس دهی به کسب وکار خود هستند، به خوبی با این حقیقت آشنایی 

دارند و چالش های آن را درک کرده اند. 
ایمی نورمن، کارآفرین و نویس��نده مهمان مجله فوربس اس��ت. او 
در این مقاله تجربیاتش از تأس��یس استارتاپLittle Passports  و 
گس��ترش آن به کمک شریکش اس��تال ما را در اختیار مخاطبان قرار 
داده اس��ت. شرکت آنها در سال 200۹ با دو کارمند شروع به کار کرد 
و امروز با 40 کارمند، بیش از پیش در مس��یر رش��د ق��رار دارد. آنها 
اکنون که مس��ن تر و بالغ تر شده اند، از تجربیات سخت دوران ابتدایی 
خود می گویند. نورمن در این مقاله چهار مش��کل اساس��ی و دردس��ر 
در مس��یر مقیاس دهی و رش��د اس��تارتاپ را به همراه راه حل های آنها 

توضیح می دهد. 
1- اضافه کردن مدیران رده باال به تیم

هیچ راهنما یا آموزش��ی به منظور شناخت زمان مناسب برای اضافه 
کردن مدیران رده باال به تیم وجود ندارد. البته نش��انه های نیاز به این 
جایگاه های مدیریتی به مرور خود را نشان می دهند. به عنوان مثال شما 
ش��اهد قطع ارتباطات استراتژیک در سازمان کوچک خود می شوید یا 
اعضای تیم تان از ش��ما راهنمایی هایی می خواهند که توانایی ارائه آنها 

را ندارید. 
وقتی ما به این مرحله رس��یدیم، نگران این ب��ودم که تیمم چگونه 
به این موقعیت واکنش نشان خواهد داد. نگران بودم که آنها احساس 
تهدید موقعیت شغلی داشته باشند یا از انجام وظایف اختصاصی خود 
س��ر باز بزنند. به هرحال پس از رسیدن به مراحل اجرایی متوجه شدم 
که ترس��م بی دلیل بوده اس��ت. من متوجه شدم که بسیاری از اعضای 
تیمم پیش از این مرحله به دنبال مهارت ها و مس��ئولیت های رهبری 
بوده اند. آنها به این نتیجه رس��یده بودند که عملکردهای اختصاصی و 
دوری از انج��ام هم��ه نوع وظایف، برای افزای��ش تخصص و در نتیجه 

پیشرفت شخصی خودشان مفید خواهد بود. 
به همی��ن دلیل اضافه کردن مدی��ران میانی به تی��م باعث افزایش 
بازدهی در فرآیندهای تیمی شد. عالوه بر آن فرصت بهبود مهارت های 
ش��خصی و همچنی��ن اس��تفاده از آموزه های مربی جدی��د در اختیار 
اعضای تیم قرار گرفت. اعضا اکنون به این نتیجه رسیده اند که با کمک 
رهبران داخلی می توانن��د تأثیر خود در خارج از دپارتمان تخصصی و 

در نهایت کل شرکت را افزایش دهند. 
2- پیشرفت مدیرعامل

نکت��ه مهم این که نق��ش مدیرعامل هم در فرآین��د مقیاس دهی به 
اس��تارتاپ تغیی��ر می کند. در ای��ن مثال نورمن پ��س از اضافه کردن 
مدی��ران میانی با اس��تقبال خ��وب اعضا مواجه می ش��ود؛ اما خودش 
به عنوان مدیرعامل مش��کلی روحی حس می کند. او برای وظایفی که 
دوست داش��ته و به مدیران جدید واگذار کرده است، دلتنگ می شود. 

این حالت مانند زمانی است که فرزند خود را پس از چند سال تربیت 
و نگهداری برای روز اول به مدرس��ه می فرس��تید. ب��ا این که می دانید 
شرکت ش��ما در دس��تان مطمئنی قرار خواهد داشت و بدون دخالت 

شما رشد خواهد کرد، باز هم فرآیند انتقال دشوار است. 
یک��ی از راه  حل های کاربردی برای ای��ن حالت، تمرکز روی وظایف 
جدیدی اس��ت که باالخره با آمدن مدیران جدید، برای آنها وقت پیدا 
کرده اید. به عنوان مثال در این مرحله نیازی نیس��ت در تمام جلس��ات 
برنامه ریزی مالی بازاریابی ش��رکت کنید. کافی اس��ت به تیم مربوطه 
آزادی عمل بدهید و س��پس تصمیم های آنها را بررس��ی کنید. با این 
کار احس��اس مس��ئولیت و اثرگذاری نیز میان کارمندان افزایش پیدا 

می کند. 
ب��ا خالی ش��دن وق��ت مدیرعامل، او فرص��ت تفکر در م��ورد موارد 
مختلف مانند استراتژی رشد، اهداف جدید و فرهنگ سازمانی را پیدا 
می کند. عالوه بر آن فرصت برگزاری جلس��ه ب��ا افراد تأثیرگذار مانند 
سرمایه گذاران و همکاران صنعت نیز در اختیار مؤسس استارتاپ قرار 

می گیرد. 
3- مقیاس دهی ارتباطات

بزرگ ش��دن اس��تارتاپ به  معنای تغییر رفتارهای ارتباطی تیم نیز 
خواهد بود. دیگر خبری از جشن های دورهمی تیم کوچک در روزهای 
ابتدایی تأس��یس نیس��ت و این تغییر می تواند کمی اعضا را احساسی 
کند. به هرحال این مس��یر نیز در جهت پیش��رفت شرکت نوپا است و 
مزیت هایی دارد، به  ش��رطی که شفافیت و بازدهی باال در رأس قوانین 

ارتباطی قرار بگیرد. 
به هرحال با بزرگ شدن شرکت نیاز به تغییر قوانین ارتباطی و وضع 
سلس��له مراتب مکتوب بیش از پیش حس می شود. نیازی نیست این 
قوانین سختگیرانه و در جهت کاهش شفافیت باشند، بلکه باید سبکی 
جدید از شفافیت را با حفظ احترام و دوستی های قدیمی ارائه بدهند. 
به عنوان مثال درخواس��ت های کمک غیر رسمی به مرور جای خود را 
به پیام های کتبی مس��تند می دهند. در مورد جلسات نیز برنامه ریزی  

منظم و شرکت همه دپارتمان ها از راهکارهای مفید خواهد بود. 
4- پیاده سازی فرآیندهای تأثیرگذار

قطع��اً تدوی��ن فرآیندهای متنوع ب��رای انجام کاره��ا مانع خالقیت 
و کارای��ی می ش��ود. این در حالی اس��ت ک��ه فرآینده��ای صحیح و 
برنامه ریزی ش��ده زیرس��اخت الزم برای انجام وظایف اساسی شرکت 
را فراهم می کنند. از همه مهم تر وظایفی که پیامدها و نتایج مشخص 
دارن��د باید طبق فرآیند انجام ش��وند. به عنوان مث��ال فرآیند کمپین  

تبلیغاتی باید با یک کمپین آنالیز همراه باشد. 
اگ��ر هنوز وارد مرحله مقیاس دهی نش��ده اید ابت��دا عملیات حیات 
ش��رکت را که بیشترین تأثیر را روی مش��تریان دارد شناسایی کنید. 
در مرحل��ه بعد برای اجرای این عملیات فرآیند اجرایی و آنالیزی الزم 
را طراح��ی کنید. این حرکت به ش��ما کمک می کن��د تا نقاط حیاتی 

سازمان را پیدا کنید و مدیریت پروژه را روی آنها متمرکز سازید. 
فرام��وش نکنی��د که دردس��رها و چالش ه��ای گفته  ش��ده در کنار 
مشکالتی که دارند، مانند بازوهایی عمل می کنند که در قوی تر شدن 

شرکت نوپا مفید خواهند بود. 
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 گسترش فعالیت استارتاپ
و دردسرهایی که به سختی حل می شوند

 نگاه جف بزوس به کره ماه
به عنوان بازار جدیدی برای آمازون

چهارمین کنفرانس بین  المللی کارآفرینی در دانش��گاه تهران با تاکید بر بهبود 
محیط کس��ب  وکار 1۳ و 14ش��هریورماه در دانش��گاه تهران برگزار خواهد شد. 
به گزارش ایرنا از روابط عمومی دانش��گاه تهران، پ��س از برگزاری موفقیت آمیز 
س��ه کنفرانس بین  المللی کارآفرینی )دو ساالنه( در سال های گذشته، چهارمین 
 )CE2018( کنفرانس بین المللی کارآفرینی با تاکید بر بهبود محیط کسب وکار
چهارم و پنجم س��پتامبر 2018 ) 1۳ تا 14 ش��هریور 1۳۹7( در دانشگاه تهران 
برگزار می  ش��ود. براساس این گزارش، دانش��کده کارآفرینی به منظور بررسی و 
احصای راهکارهای بهبود و ایجاد شرایط محیطی کارآفرینانه چهارمین کنفرانس 
بین  المللی کارآفرینی را با همکاری وزارتخانه  ها، دانشگاه  ها، مراکز پژوهشی کشور، 
نهادهای بین  المللی، دانشگاه  های معتبر جهان از جمله دانشگاه ایلی نویز، دانشگاه 
ساوترن دانمارک و دانشگاه  های جهان اسالم مانند دانشگاه مالزی برگزار می کند.

 

چهارمین کنفرانس بین  المللی کارآفرینی 
برگزار می شود

استارتاپ

چه کسـی است که نداند جف بزوس، موسس و مدیرعامل آمازون در عین حال سالی یک 
میلیـارد دالر در کمپانی فضایی خود بلو اورجین سـرمایه گذاری می کنـد. هدف اصلی این 
کمپانی فراهم کردن امکان سفرهای فضایی ارزان قیمت در آینده است. گزارش ها حکایت از 

هدف گذاری این کمپانی برای ارسال نخستین انسان ها به ماه تا سال 2023 دارد.
بـه گـزارش دیجیاتو، این پروژه که تحت عنوان »بلو مون« شـناخته می شـود، از مدت ها 
قبل توسـط بزوس و تیمش در بلو اورجین دنبال می شده و به نظر می رسد همه چیز در حال 
پیشرفت طبق برنامه است. البته این کمپانی فضایی خصوصی تنها گروهی نیستند که قصد 

دارند در آینده خیلی نزدیک به این مهم دست یابند.
سـازمان فضایی آمریکا ناسا نیز قویا انتظار دارد که شرایط اعزام انسان ها به ماه در چهار 
یا پنج سـال آینده و حتی زودتر به طور کامل فراهم شـود. البته در این میان مثل همیشـه 
ایالن ماسـکی وجود دارد کـه همواره وعده هایش نیز یک قدم از بقیه جلوتر اسـت. او باور 
دارد کمپانی تحت مالکیتش یعنی اسـپیس اکس قادر است تا سال 2022 نخستین انسان ها 

را راهی همان مریخ کند.
یکی از مقامات بلو اورجین درخصوص برنامه سـفر به ماه این شـرکت گفته اسـت که آنها 
قصـد دارنـد در قدم اول بسـترهای الزم برای انجام سـفرهای متعدد مابیـن زمین و ماه را 
فراهم آورند و حتی شـرایط را برای ارسـال و دریافت محموله های بزرگ بار و انسان توسط 
مشـتریان متعدد از سرتاسر دنیا مهیا سازند. او معتقد است که هرگونه تالش برای سکونت 

دائم انسان ها روی ماه نیازمند وجود چنین بستر حمل و نقل آسان و ارزان است.
اگر به گفته های باال با دقت بیشـتری نگاه کنید سایه ای از نام آمازون را در پشت سر آنها 
مشـاهده می کنید. انگار به جای بلو اورجین، این آمازون اسـت که در حال آماده سازی خود 
برای گسـترش شـبکه توزیع و تحویل انسان و کاال در ناحیه ای جدید است. البته این بار نه 

فقط ناحیه ای روی کره زمین.
کمپانی فضایی تحت مالکیت جف بزوس وعده داده که بتواند شـرایط پروازهای فضایی را 
تا یک سـال آینده برای فضانوردان آماتور و حتی مسـافرین عادی فراهم کند. این به طور 

حتم قدم اول از حرکتی بزرگ خواهد بود.

یکشنبه
17 تیر 1397
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 فعاالن حوزه استارتاپ در بخش »استیج« هفتمین نمایشگاه اینوتکس اعالم 
کردند پیش نیاز داش��تن اس��تارتاپ های موفق و بزرگ، داشتن »دانشگاه های 
کارآمد« و »مدیران باس��واد« اس��ت. به گزارش ایس��نا، اینوتکس گردهمایی 

استارتاپ ها، س��رمایه گذاران و شتاب دهنده های 
ایران به شمار می رود و هفتمین دوره این رویداد 
میزبان 1۵0اس��تارتاپ، 1۶ ش��تاب دهنده، 11 
س��رمایه گذار خطرپذیر و بیش از 100 ش��رکت 
دانش بنیان اس��ت. در بخش اس��تیج نمایشگاه 
اینوتکس 2018، پنل های »نکات کاربردی برای 
س��رمایه گذاری در اس��تارتاپ ها« و »چالش های 
اکوسیستم کارآفرینی خوب از منظر استارتاپ ها 
و س��رمایه گذاران« برگزار شد. در این پنل اعالم 
شد اکوسیستم کارآفرینی در کشور با چالش های 
بی شماری روبه رو است و اگر قرار باشد اکوسیستم 
موفقی به دس��ت آید، باید لینک های بسیار قوی 
ایجاد شود و برای تحقق این موضوع، دو پیش نیاز 

»دانشگاه های کارآمد« و »مدیران باسواد« نیاز است. به اعتقاد برخی از سخنرانان 
این پنل، در حال حاضر دانشگاه ها با نیازهای بازار کار فاصله بسیاری دارند و در 
طول 40 س��ال گذشته، بیشترین تقاضا برای رشته های دانشگاهی در مواردی 

بوده که تناس��بی با نیاز بازار کار نداش��ته اند. از س��وی دیگر ساختار آموزشی 
دانشگاه ها به گونه ای بوده که نیروی کار تاثیرگذار تربیت نکرده اند. کوچک بودن 
اس��تارتاپ ها و نرس��یدن صدای آنها به گوش دانش��گاه ها از دیگر چالش های 
اس��تارتاپ های موجود در کشور عنوان شد، به 
گونه ای که فع��االن اس��تارتاپی در این پنل ها 
اع��الم کردند نمی ت��وان با دانش��گاه ها تعامل 
مناسبی برقرار کرد و تنها شرکت های بزرگ این 
توانایی را خواهند داشت. این در حالی است که 
آمارهای منتشرشده از کشورهایی مانند کانادا و 
آمریکا نشان می دهد نقش دانشگاه ها در تربیت 
نیروی انس��انی مجرب بس��یار کمرنگ شده و 
مانند گذشته از بازدهی کافی برخوردار نیستند. 
همچنین بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر 
از هر س��ه فرد تحصیلکرده در آمریکا، تنها یک 
نفر در رشته تخصصی که تحصیل کرده، جذب 
ب��ازار کار می ش��ود. ناکارآمدی دانش��گاه ها در 
تربیت نیروی انس��انی متخصص در حالی چالش برانگیز شده که به باور برخی 
صاحب نظران در این پنل، برخی از استارتاپ ها کم سواد و یا بی سواد هستند و 

توجهی به افزایش سطح سواد خود ندارند.

 رئیس س��ومین رویداد ملی اینوتک س��المت، ایده پردازی و نوآوری را 
حلقه مفقوده نظام آموزش��ی کش��ور دانس��ت و گفت: فرهنگ فناوری و 

ایده پردازی در سیستم آموزشی ما بسیار ضعیف است.
دکتر حمیدرضا خرم خورش��ید روز ش��نبه 
در گف��ت و گو با ایرنا، افزود: نگرش بیش��تر 
دانش��جویان، دانش آموزان و حتی اس��تادان 
دانشگاه ها آموزش��ی است و اغلب آنان توجه 

کمی به فعالیت های فناورانه دارند.
وی ادامه داد: برای نهادینه ش��دن فرهنگ 
فناوری و ایده پ��ردازی، اقدامات باید از دوران 
ابتدایی آغاز ش��ود ت��ا دانش آم��وزان پس از 
گذراندن دوران دبیرستان و ورود به دانشگاه ها 

به دانشجوی فناور و ایده پرداز تبدیل شوند.
خرم خورشید گفت: به نظر می رسد اهمیت 
این موضوع برای مس��ئوالن ه��م جا نیفتاده 
است. انجام برخی از کارها در این حوزه، نشان 

می  دهد که بیشتر شعاری، عمل می کنیم تا اینکه اهمیت و ارزش واقعی 
را به فناوری بدهیم.

رئیس س��ابق دانش��گاه علوم بهزیستی و توانبخش��ی با اشاره به اینکه 

س��اختار دانش��گاه ها باید تغییر پیدا کند، گفت: در کشورهای پیشرفته 
دانشگاه ها نسل سوم و چهارم یا به عبارتی کارآفرین و ایده پرداز هستند، 

اما هنوز خیلی از دانشگاه های ما نسل اول بوده و فقط آموزش می دهند.
وی بیان داش��ت: اکثر دانشگاه های ما در 
حیط��ه آموزش فعال هس��تند و تعدادی از 
دانشگاه های کشور وارد نسل دوم شده و در 
کنار آموزش به پژوهش هم توجه می کنند 
و تعداد اندکی از آنها به سمت دانشگاه نسل 

سوم یا کارآفرین در حرکت هستند.
خرم خورش��ید اف��زود: در ح��ال حاض��ر 
دانش��جویان بعد از فارغ التحصیلی به دنبال 
کار هس��تند، در حالی که ای��ن افراد باید با 
حمایت ه��ای دولت��ی بتوانند ب��رای خود و 
دیگران ایجاد کسب و کار کنند که الزمه این 
کار تغییر نگرش در دانشگاه های کشور است.

رئیس سومین رویداد ملی اینوتک سالمت 
گفت: دانش��گاه های م��ا در این زمینه موفق نبوده اند و اغلب رش��ته های 
تحصیلی خصوصا در رش��ته های علوم انسانی و فنی و مهندسی بازار کار 

مناسب در کشور ندارند.

ایده پردازی و نوآوری حلقه مفقوده نظام آموزشی کشور استدانشگاه های کارآمد و مدیران باسواد دو پیش نیاز استارتاپ موفق

اگر کسب وکارتان رشد نکند، نابود می شود و هیچ کس این را نمی خواهد. 
روش روشن کردن موتور رشد شما در اینجا آمده است.

رشد شرکت در دنیای استارتاپ، همه چیز است. شرکت هایی که رشد 
نمی کنند، دوام نمی آورند. پس اگر کارآفرینی هس��تید که آرزوی رش��د 
س��ریع تر دارید، داش��تن یک محصول، گروه و روابط عالی اهمیتی ندارد. 
شرکت تان بدون سوخت رشد برای آتش موفقیت تان، نمی تواند برای مدت 
طوالنی دایر باشد. درواقع نیمی از کسب وکارهای جدید، پس از پنج سال 
در شرکت خود را تخته می کنند و هر چه رقابت در صنعت بیشتر باشد، 

اهمیت رشد هم بیشتر می شود. 
دلیل دیگری هم برای اهمیت رشد شرکت وجود دارد: این شرکت ها از 
جریان های نقدی سریع تری برخوردار هستند و آن نقدینگی اضافی منجر 
به ایجاد پروژه های جدید بیشتر و مشتریان راضی تر می شود. رشد سریع تر 
مخصوصاً در صنعت های نوظهور اهمیت دارد، جایی که شرکت هایی که 
زودتر )البته با محصوالت خوب( وارد بازار می شوند، از هر شرکت دیگری 

که دیر وارد می شود سبقت می گیرد. 
با این حال زمانی که رش��د شرکت متوقف می ش��ود، آینده آن موکول 
به توانایی بنیانگذار برای روشن کردن دوباره موتور می شود. باهوش ترین 
رهبران درک می کنند که رش��د شرکت تنها به کمک افراد گروهی عالی 

شتاب می گیرد که آن را به جلو هل می دهند. 
از این نکات پیروی کنید تا به رش��د شرکت خودتان جان تازه بدمید و 

شرکتی ایجاد کنید که برای مدتی طوالنی در بازار دایر باشد. 
1- غربالگری همدلی را به فرآیند استخدام خود اضافه کنید 

همدل��ی یک محرک اصلی، نه تنها ب��رای ماجراهای رمانتیک که برای 
ایجاد یک گروه موفق اس��ت. براساس شاخص همدلی سال 201۶ که در 
نقدنامه کسب وکار هاروارد نشان داده شد، 10 شرکت با بیشترین میزان 
همدلی در این تحقیق، ارزش خود را دوبرابر بیشتر از شرکت هایی افزایش 

دادند که در پایین فهرست قرار داشتند. 
مفهوم این ش��اخص برای کارآفرینان آن است که همدلی، یک کاالی 
لوکس دلگرم کننده نیست، بلکه یک ضروریت است. زمانی که افراد داخل 
شرکت، همتایان خود را در سطح شخصی درک می کنند، بهتر می توانند 
نیازها را پیش بینی کرده و بهره وری را بهبود دهند. آن فرآیندهای سریع تر 
و هوش��مندانه تر، بدون ش��ک منجر به نرخ های رش��د باالتری می شوند.  
سباس��تین برایرز )Sebastian Bryers(، مدیر ارشد فنی و رئیس رشد 
ش��رکت اورا ارگانیک )Ora Organics(، در پیام خود برای گالس دور 
)Glassdoor( بر این نکته تأکید کرد. او نوش��ت: »بارها پیش آمده که 
اعض��ای برتر گروه من آنهایی بوده اند که قادر ب��ه مذاکره بوده و رویکرد 
خود را به سرعت درک و اصالح می کنند. آنها لزوماً بهترین مهندسان یا 
فروشندگانی با بهترین عملکرد نیستند، اما درک بهتری از مسائلی دارند 
که منجر به انجام کارها توسط همه اعضا می شود.«  همدلی به آنها امکان 
می دهد تا از بیرون به ماجرا نگاه کنند، برنامه کار دیگران را ارزیابی کنند 

و کاری را ارائه دهند که نیازهای همه را برآورده می کند. 
بنابراین پس از استخدام یک دسته افراد خودخواه دارای عملکرد خوب، 
انتظار نداشته باشید که همانند یک گروه با هم روابط کاری خوبی داشته 
باشند. طی فرآیند استخدام خود سؤاالتی برای سنجش همدلی بپرسید تا 

اطمینان حاصل کنید که هر فرد استخدام شده جدید باعث می شود که 
شرکت معنایی فراتر از جمع کارکنانش داشته باشد. 

2- رویکرد تحلیل داده خود را از نو بسازید 
داده ها مثل یک پادشاه هستند، اما زمانی که پادشاه با زبان متفاوتی از 

زیردستان خود صحبت می کند، به یک مترجم خوب نیاز دارد. 
کیری��ل ارمنک��و )Kiril Eremenko(، بنیانگ��ذار و مدیرعام��ل 
ش��رکت سوپردیتاس��اینس )SuperDataScience( ب��رای  آی تی 
پروپورتال )IT ProPortal( نوش��ت: »با اینکه ابزارهای توسعه یافته 
جدید می توانند علم تحلیل داده را آسان تر کنند، هنوز به متخصصان 
آموزش دیده برای مهار قدرت آن نیاز اس��ت. امروزه هر کسی می تواند 
از شگردهایی برای فهم علم تحلیل داده استفاده کند، اما کسب وکارها 
بیشترین بهره را از دانشمندان تحلیل داده می برند که درک عمیق تری 
از روش کار آن شگردها و ارزش شان دارند.«  دانشمندان تحلیل داده 
را اس��تخدام کنید تا به شرکت ش��ما در شناسایی بهترین فرصت های 
خود کمک کنند، اما الزامات خود برای این سمت را محدود به مهارت 
در عملیات حس��اب نکنید. گروه های متخصص علم تحلیل داده ایجاد 
کنید ک��ه می دانند چگون��ه اطالعات را به اهداف کس��ب وکار مربوط 
س��ازند تا شرکت ش��ما بتواند داده ها را از یک دردسر ضروری به یک 
مزیت رقابتی تبدیل کند.  به عالوه ارمنکو خاطرنش��ان کرد: »با اینکه 
دس��تگاه ها و نرم افزارها قادر به آماده س��ازی و تجزیه و تحلیل داده ها 
قبل از پیش بینی بینش��ی نس��بت به آنها هس��تند، به یک دانش��مند 
تحلیل داده نیاز اس��ت تا س��ؤاالت مربوطه را تشخیص داده و نتایج را 

برای خلق راهکارهای مناسب تفسیر کند.«
3- در روابط سرمایه گذاری کنید، نه فروش

فروش محصول منجر به کسب درآمد می شود و درآمد نیرومحرکه رشد 
شرکت است، بنابراین شما باید تمام مدت در حال فروش محصول باشید، 

درست است؟ 
همین جاست که اشتباه می کنید. مخاطبان امروزی می توانند از یک 
کیلومتر آن طرف تر بوی بازارگرمی را بشنوند و بیشترشان نمی خواهند 
درگیرش ش��وند. مشتریان مدرن، مش��تاق اصالت هستند، بنابراین به 
س��مت برندهایی هجوم می برند که خود واقعی و منحصربه فردش��ان 
را نش��ان می دهند.  دنبال��ه  روی آن جنون بازاریابی نباش��ید که برای 
بقیه مؤثر اس��ت. سعی نکنید یک حساب توئیتری از مطالب خنده دار 
)مثل آنکه که ش��رکت وندیز Wendy’s دارد( را اداره کنید که برای 
برند ش��ما معنایی ندارد. آنچه برای دیگران مؤثر اس��ت، ممکن است 
برای شما نباشد.  درعوض مشتاقانه روی بخش هایی از شرکت تان کار 
کنید که مش��تریان کنونی تان همین حاال عاشقش هستند. محتوا در 
ش��بکه های اجتماعی را تبلیغ کنید که منجر به فروش نشده اما باعث 
می ش��ود مردم ارتباط عمیق تری با این برند احس��اس کنند. به خاطر 
داشته باشید که برند شما باید همانند یک آینه برای مشتریان بوده و 
از میان لنزهای برنددار، بهترین جنبه های شخصیت خودشان را نشان 
دهد. زمانی که ش��ما بخش��ی از هویت مردم می شوید، آنها به دوستان 

هم سلیقه خود درباره شما می گویند و رشد شرکت بیشتر می شود. 
راکد شدن رشد شرکت، می تواند امری ترسناک باشد اما اگر از این نکات 
پیروی کنید، نیازی نیست که این رکود دائمی باشد. یک گروه قوی ترتیب 

دهید و برای ادامه رشد شرکت، جنبه های جذاب تر خود را ارائه دهید. 
entrepreneur :منبع

در زمان توقف رشد شرکت چه باید کرد

 نگاه جف بزوس به کره ماه
به عنوان بازار جدیدی برای آمازون

یادداشـت

اچ  تی  س��ی با کاهش فروش ۶8درصدی ماه ژوئن )خردادماه(، رکورد کمترین 
فروش خود را طی دو سال گذشته رقم زد. به گزارش زومیت، طبق اعالم شرکت 
اچ  تی  س��ی، فروش گوش��ی های هوش��مند این کمپانی با افت فروش بی سابقه  
۶8درصدی در ماه ژوئن ) خردادماه(  مواجه ش��ده اس��ت. طی دو س��ال گذشته 
چنین رقم افت فروشی در اچ  تی  سی به ثبت نرسیده است. به نظر می رسد این 
ش��رکت مشتریان خود را به شدت از دست داده است و نتوانسته در بازار رقابتی 
تنگاتنگ و با حضور شرکت های زیرک و هوشمند فعلی بازار، جایگاه خود را حفظ 
و تقویت کند. برخی مشتریان و سرمایه گذاران اچ  تی  سی معتقدند که محبوبیت 
این ش��رکت، با حضور رقبای سرسختی همچون اپل، سامسونگ الکترونیکس یا 

شرکت های تازه نفسی مثل شیائومی، به شدت کاهش یافته است.

اچ تی سی از کاهش فروش 68درصدی 
گوشی های خود در خردادماه خبر می دهد

به قلم: پیتر دایسیم
مترجم: مروارید فیض



به نظر ش��ما جمله معروف »فقط انجامش ب��ده« کمپانی نایک، تگ 
الین )Tagline( این برند اس��ت یا اسلوگان )Slogan( آن؟ بسیاری 
از افراد آن را اسلوگان برند می خوانند اما در اشتباه هستند. این عبارت 
کوتاه و سه کلمه ای Tagline  برند محسوب می شود. نظرتان در مورد 
جمله »س��فیدی، پاکی اس��ت« از برند نیوآ، چیس��ت؟ به نظر شما این 
عبارت تگ الین اس��ت یا اسلوگان؟ نیوآ از این عبارت در تبلیغات خود 
و به عنوان متن پیام تبلیغاتی استفاده کرده است که سبب می شود این 
عبارت اس��لوگان باشد. بر این اس��اس فکر می کنید تفاوت تگ الین و 
اس��لوگان در چیس��ت؟ چگونه باید تگ الین و اسلوگان نوشت؟ هریک 
در کدامیک از فعالیت های بازاریابی مورد اس��تفاده قرار می گیرند؟ این 
سواالت، سواالت اساسی است که در خصوص تگ الین و اسلوگان وجود 
دارد و دانس��تن آنها برای بازاریاب��ان و افرادی که در دپارتمان بازاریابی 
مشغول هستند ضروری است. اگر جواب این سواالت را نمی دانید یا در 
برخی موارد ش��ک کرده اید، نگران نباشید، به خواندن مقاله ادامه دهید 

تا به پاسخ سواالت تان دست یابید. 
در فارسی تگ الین و اسلوگان هر دو به عنوان شعار شناخته می شوند 
در حال��ی که در زب��ان تخصصی بازاریابی این دو کام��ال با هم متفاوت 

هستند. در ادامه به تعریف هریک خواهیم پرداخت. 
تگ الین چیست؟ 

تگ الین یا ش��عار برند پیام های تکراری هس��تند که یک محصول یا 
کمپان��ی را معرفی می کنند. تگ الین عبارت مختصری اس��ت که برای 
کمک به ترفیع نام شرکت و محصوالت آن در بازاریابی و تبلیغات مورد 
استفاده قرار می گیرد. شعارهای برند با هدف خلق عبارتی به یاد ماندنی 
اس��ت که سبب شناخته ش��دن محصول و مستحکم کردن آن در ذهن 

مصرف کنندگان می شود. 
نکته ای که در مورد تگ الین حائز اهمیت است آنکه تگ الین مانند 
لوگوی شرکت است و پس از تعیین تغییر نمی کند، مگر آنکه در فرآیند 
ریبرندین��گ دپارتمان بازاریابی تصمیم به تغیی��ر، بهبود یا اصالح تگ 

الین بگیرد. 
تگ الین ممکن اس��ت بامزه، گستاخانه یا بی ربط باشد، اما به صورت 
کل��ی به نکاتی اش��اره می کند که منجر به موفقیت برند ش��ده اس��ت. 
ش��عارهای تبلیغاتی توجه مخاطبان را به تبلی��غ جلب می کنند، اما به 

ندرت در جایگاه سازی برند نقش دارند. 
ش��عار برند به منظور خلق تاثیر ماندگار و دراماتیک ساخته می شوند 
تا منجر به برجسته و متمایزتر کردن برند و محصول نسبت به رقبایش 
ش��وند. به این صورت برند برای مش��تریانش به خوبی شناخته می شود. 
به یاد داش��ته باشید در نوش��تن تگ الین ایجاد انگیزه به منظور انجام 
فعالی��ت مورد نظر برن��د از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت مانند »فقط 
انجام��ش بده« از برند نایک. س��عی کنید در نوش��تن تگ الین افراد را 

دعوت به انجام فعالیت های خاص متناسب با برند کنید. 
موارد استفاده از تگ الین

اغلب می توان تگ الین ها را در زیر لوگوی برند مشاهده کرد. از این رو 
ت��گ الین یکی از اج��زای هویت بصری برند به ش��مار می رود. از دیگر 
موارد اینچنینی می توان به Jingle اش��اره ک��رد. جینگل Jingle نیز 
مانن��د تگ الین به معرفی محصول می پردازد و صدای منحصر به فردی 
است که به اسم برند ثبت می شود. به عنوان مثال صدای برند یا جینگل 

مک دونالد آوایی اینچنینی دارد »با دا با با با«. 
همچنی��ن تگ الین ها معم��وال در صفحات اول وب س��ایت، بنرهای 
تبلیغاتی و مناس��بتی، برندبوک، هدایای تبلیغاتی مانند تقویم، انتهای 
تیزرهای تبلیغاتی و گاهی در محل فیزیکی کمپانی مورد اس��تفاده قرار 

می گیرد. 
نحوه نگارش تگ الین

آنچ��ه در مورد نگارش ت��گ الین اهمیت دارد، لحاظ ش��دن ویژگی 
اصلی یا Core Value  و ماموریت برند است. توجه داشته باشید تگ 
الی��ن مانند لوگو برای مدت زی��ادی با برند همراه خواهد بود و در واقع 
معرف برند است، بنابراین الزم است در نگارش آن نهایت دقت و توجه 

را داش��ته باش��ید. همچنین تگ الین های رقبای مس��تقیم خود را نیز 
مورد ارزیابی قرار دهید، تگ الین معرف وجه تمایز شما نسبت به رقبا 
است، بنابراین تگ الینی را برای برند خود بنویسیدکه عالوه بر جذابیت 

نشان دهنده  برتری شما نسبت به رقبای تان نیز باشد. 
به طور کلی سه خصوصیت اولیه برند باید در نگارش تگ الین لحاظ 

شود: 
1- الگوگیری از ماموریت برند

2- منعکس کردن پرسونای برند
۳- همنوا شدن با مخاطبان هدف

به یاد داش��ته باشید تگ الین باید کوتاه و جذاب باشد و تمایز اصلی 
برند شما را نمایان کند. 

ش��عار برند معموال توس��ط مدی��ران بازاریاب��ی، دپارتم��ان بازاریابی 
شرکت ها و کپی رایترها نوشته می شوند. الزم است این افراد در نگارش 
تگ الین به ش��خصیت برند، کوتاه بودن ش��عار برند و جذاب بودن آن 

توجه داشته باشند. 
اسلوگان چیست؟ 

اسلوگان یا شعار تبلیغاتی، همان طور که در بازاریابی و تبلیغات مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد برای اهداف سیاس��ی و مذهبی هم کاربرد دارد. 
اس��لوگان ها تعابیر اجتماعی هستند که یک هدف دارند، اطالع رسانی و 

جلب توجه مخاطبان به ماهیت محصول یا خدمت. 
هدف اس��تفاده از اس��لوگان آن اس��ت که پیام اصل��ی برند در ذهن 
مخاطبان ثبت ش��ود و حتی اگر چیزی در مورد تبلیغ را به یاد نیاورند، 
ش��عار تبلیغ را به یاد خواهند آورد )البته اگر ش��عار به درس��تی تعریف 
شده و در جای مناسبی قرار گرفته باشد(. در واقع اسلوگان یا شعار در 
مورد چرایی برند با مخاطبان خود ارتباط برقرار می کند. اسلوگان زمانی 
به کار می رود که می خواهید به مخاطبان خود بگویید چه هستید و چه 

کاری انجام می دهید و چرا این کار را انجام می دهید. 
نتیجه نهایی مورد انتظار از اس��لوگان نی��ز به هدف برنامه بازاریابی و 
کمپینی بس��تگی دارد که شعار تبلیغاتی برای آن ساخته شده است. با 
توج��ه به آنکه ه��دف از انجام کمپین، افزایش آگاه��ی از برند، افزایش 
فروش، توسعه مس��ئولیت اجتماعی یا برقراری تعامل با مخاطب باشد، 

ماهیت و نگارش اسلوگان نیز متفاوت خواهد بود. 
موارد استفاده از اسلوگان

اس��لوگان ها معم��وال در بازه های زمانی کوتاه م��دت و در کمپین های 
تبلیغاتی مورد اس��تفاده قرار می گیرند تا با مخاطبان تعامل برقرار کنند 
و توجه آنان را به خود جلب کنند. شرکت ها معموال از اسلوگان استفاده 
می کنند تا تبلیغات خود را توس��عه دهن��د و بازاریابی را تازه و پویا نگه 

دارند. 
همچنین گاهی اس��لوگان هایی که برای ی��ک کمپین یا برند انتخاب 
می ش��وند به گونه ای طراحی می شوند که چالش برانگیز باشند و افراد را 
دعوت به انجام فعالیت به خصوصی کنند. بسیاری از هشتگ های معروف 
و چالشی که در شبکه های اجتماعی می بینید و هر چند مدت یک بار با 
انواع مختلفی از آنها رو به رو می ش��وید از جمله اسلوگان هایی است که 
برندها در طول کمپین های تبلیغاتی خود مورد استفاده قرار می دهند. 
بهتر اس��ت در کمپین های یکپارچه از اسلوگان هایی استفاده شود که 

برای هر دو بستر آنالین و آفالین قابل استفاده باشد. 
نحوه نگارش اسلوگان

اس��لوگان ه��دف و ماهیت محصول یا برند را ش��رح می  دهد. ش��عار 
تبلیغات��ی می تواند به صورت عبارت، اصطالح��ات، ضرب المثل، گفتاری 
خاص یا عالمتی تجاری باش��د که منجر به شناس��ایی محصول و برند 
ش��ده و آن را برجسته می کند. در واقع شعار تبلیغاتی جزئی از ساختار 

استراتژی بازاریابی برند است. 
برای نگارش اس��لوگان به دنبال عبارتی باشید که جوهره برند در آنها 
لحاظ شده باشد، س��پس سعی کنید با لحاظ کردن محرک های حسی 
در ای��ن عبارت واکن��ش مخاطبان را برانگیزانی��د. همچنین در نگارش 
اس��لوگان به هدف کمپین و مخاطبان آن نیز توجه داش��ته باش��ید تا 

نتیجه دلخواه خود را از برگزاری کمپین بگیرید. 
به منظور نگارش یک اسلوگان اثربخش به پنج نکته زیر توجه داشته 

باشید: 
1-مزیت های اصلی برند را برجسته کنید. 

2- تعهد و اصول برند را توضیح دهید. 
۳- سعی کنید تا جای ممکن عبارت اسلوگان را کوتاه کنید. 

4- در صورت امکان اسلوگان را به صورت ریتمیک بنویسید
۵-صادق باشید و ادعایی خالف واقعیت نکنید. 
تفاوت تگ الین و اسلوگان

در دنیای کس��ب و کار اس��لوگان یا تگ الین به عن��وان عبارتی کوتاه 
ش��ناخته می ش��ود که برگرفته از تع��داد محدودی از لغ��ات به منظور 
معرفی محصول و ش��رکت است. از این نظر تگ الین و اسلوگان هر دو 
به یک امر اش��اره دارند. اما اسلوگان تا حدی نسخه خالصه شده بیانیه 

ماموریت است. 
تگ الین ها برای خلق اثری ماندگار در ذهن مخاطبان، برتری و تمایز 
محصوالت و برند نس��بت به رقبا ایجاد و سبب می شوند محصول و برند 

برای مشتریان شناخته شده باشد. 
از طرف دیگر اس��لوگان در کمپین هایی که برن��د در آن حضور دارد 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد. اس��لوگان ها معموال به منظ��ور انطباق با 
رونده��ای جاری تغییر می یابند. اس��لوگان ها برای معرفی کمپین مورد 
استفاده قرار می گیرند، کوتاه هستند و ممکن است فقط در طول زمان 

یک کمپین مورد استفاده قرار گیرند. 
تفاوت های اصلی اسلوگان و تگ الین در زیر خالصه شده است: 
- ت��گ الین عبارت های خالصه ای هس��تند که ب��ه منظور کمک به 
ترفیع برند یا محصول در برنامه های بازاریابی و تبلیغات مورد اس��تفاده 
قرار می گیرند. اس��لوگان هر نوع عبارت یا اصطالحی است که عالوه بر 
بازاریابی و تبلیغات برای اهداف سیاس��ی و مذهبی نیز مورد اس��تفاده 

قرار می گیرد. 
- تگ الین برای معرفی محصول یا برند مورد اس��تفاده قرار می گیرد، 
در حالی که اسلوگان برای معرفی کمپین ویژه ای که برند در آن شرکت 

کرده است مورد استفاده قرار می گیرد. 
- ت��گ الین ها معموال ب��رای مدت زمان طوالنی مورد اس��تفاده قرار 
می گیرن��د و فقط در ش��رایط ریبرندینگ و در ص��ورت لزوم تغییر پیدا 
می کنند، درحالیکه اس��لوگان می تواند بس��ته به موفقیتش کوتاه مدت 

یا بلندمدت باشد. 
- ب��ا اینکه هر دو به منظور ترفیع برند و محصوالتش مورد اس��تفاده 
ق��رار می گیرند، تگ الین ها به منظور ایج��اد اثری متمایز و ماندگار در 
ذهن مش��تری ساخته می شوند، اما اسلوگان ها بیشتر زیرکانه و با هدف 

جلب توجه مخاطبان طراحی می شوند. 
- ت��گ الی��ن یک کس��ب و کار را معرف��ی می کند، اما اس��لوگان یک 

محصول را معرفی می کند. 
 نمونه هایی از تگ الین و اسلوگان

اسلوگان اپل: متفاوت فکر کنید )Think Different( این اسلوگان 
نخس��تین بار از یک��ی از متون تبلیغاتی اپ��ل در تیزرهای ویدئویی اش 

برداشته شد. 
 Because You’re( تگ الین لورال: چون ش��ما ارزش��ش را دارید
Worth It( این تگ الین در مورد محصول نیس��ت در مورد تصویری 

است که استفاده از محصول، در ذهن مخاطبان تداعی می کند. 
 Designed for( اسلوگان بی ام دبلیو: طراحی شده برای لذت رانندگی
Driving Pleasure(، این اس��لوگان به مخاطبان نش��ان می دهد هدف 
این وسیله فراهم آوردن لذت رانندگی است و همین جمله احساسی سبب 

می شود افراد حاضر باشند پول بیشتری بابت آن خرج کنند. 
 All( تگ الین نیوی��ورک تایمز: تمام اخباری که در پرینت میگنجد
the News That’s Fit to Print(، این تگ الین در س��ال 18۹0 و 

به منظور حرکتی در مقابل مجالت رقیب ایجاد شد. 
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تکنیک های اجرای تبلیغ
پیام تبلیغاتی به اش��کال مختلفی می تواند ارائه شود. برخی از 
مهم تری��ن تکنیک ها که برای تدوی��ن و اجرای تبلیغ می توان از 

آنها بهره گرفت در ادامه بیان شده است:
1- تکنیک موزیکال: در این س��بک یک ی��ا چند نفر یا چند 
شخصیت کارتونی نشان داده می شوند که سرگرم خواندن آوازی 
درباره یک کاالها هس��تند. دلیل اصلی استفاده از این شیوه این 
است که به خاطر سپردن و یادآوری اشعار و ترانه ها ساده است و 
به آسانی به ذهن سپرده می شود. تصاویری که در این نوع تبلیغ 

پخش می شود باید با شعر هم خوانی داشته باشد. 
2- تکنی��ک ارائ��ه تاییدی��ه: در ای��ن تکنی��ک از ی��ک منبع 
دوست داش��تنی و قابل اعتماد برای تایید کاال اس��تفاده می شود. 
دراین ب��اره هم از افراد مش��هور و هم افراد غیر مش��هور می توان 

استفاده کرد. 
۳- تکنیک داستان گویی: این تکنیک شبیه ساختن یک فیلم 
کوتاه اس��ت با این تفاوت که داستان باید در مدت زمان کوتاهی، 
برای نمونه، حدود س��ی ثانیه پای��ان یابد. در این تکنیک بخش 

گفتاری روی تبلیغ خوانده می شود و گوینده مشهود نیست. 
4- تکنیک مس��تندات علمی: در این شیوه مدارک مستند یا 
تحقیقاتی ارائه می ش��ود که نشان می دهد مارک کاالی موضوع 
آگهی نس��بت به یک یا چند مارک تجاری دیگر بهتر اس��ت یا 

بیشتر موردپسند واقع شده است. 
۵- تکنی��ک تبلی��غ دو تیک��ه: در این ش��یوه دو تبلیغ به هم 
مرتب��ط از یک ش��رکت که یک خط متصل عقی��ده ای را دنبال 
می کنند، طراحی می ش��ود و هنگام پخش از تلویزیون در میان 
این دو تبلیغ یک تبلیغ کامال جداگانه پخش می ش��ود که هیچ 

ربطی به محصول و شرکت موردنظر ندارد. 
۶- تکنی��ک شایس��تگی فنی: در این ش��یوه توانایی های فنی 
ش��رکت در تولید کاال ارائه می ش��ود. از این تکنیک بیشتر برای 

تبلیغ لوازم برقی استفاده می شود. 
7- تکنی��ک نم��ای نزدیک: تلویزیون رس��انه ای ب��رای خلق 
تصاویر نمای نزدیک اس��ت. نمای نزدیک می تواند مورد استفاده 
ش��رکت ها، رس��توران های تولیدکننده انواع غذاهای پخته و نیز 
پیتزافروش��ی ها برای نش��ان دادن غذاهای ش��ان از نزدیک برای 

ایجاد اشتها در بیننده به کار گرفته شود. 
8- تکنیک رتوس��کوپ: در این تکنیک سکانس های انیمیشن 
و واقعی به ش��کل جداگانه تهیه ش��ده و س��پس در هم ترکیب 

می شود. 
۹- تکنی��ک مقایس��ه: مقایس��ه کاالهای خود ب��ا رقبا یکی از 
ش��یوه های اجرایی ارائه پیام است. درواقع با مقایسه یک کاال با 

کاالی دیگر پرسش های بیننده پاسخ داده می شود. 
10- تکنیک حل مش��کل: منظور اصلی بسیاری از کاالها حل 
مشکل اولیه دارنده آن است، بنابراین در این نوع تبلیغ نیز جنبه 

مشکل گشا بودن کاال نمایش داده می شود. 
11- تکنیک فرد س��خن گو: در ای��ن تکنیک فردی در جلوی 
دوربین ب��ه نمایش درمی آید و به طور مس��تقیم محتوای تبلیغ 
را برای مخاطب بازگو می کند. فرد ممکن اس��ت به طور مستقیم 
کاال را نش��ان دهد ی��ا روی تصویر درب��اره آن کاالها و جنبه ها 
و امتیازهای گوناگون آن س��خن بگوید. تبلیغ کننده باید فردی 
دوست داش��تنی باش��د و ازنظر چهره به گونه ای باشد که اعتماد 
مخاط��ب را جلب کند. البته نباید این فرد کاال را تحت الش��عاع 
قرار دهد؛ زیرا هدف ارائه کاالست و نه آن فرد. ازاین رو به تعبیر 

متخصصان تبلیغ کاال باید قهرمان تصویر باشد نه ارائه کننده. 
12- تکنیک سبک زندگی: در این شیوه مناسب کاال با سبک 
زندگی نش��ان داده می ش��ود. س��بک زندگی یک الگوی زندگی 
فردی اس��ت که در فعالیت ها، دل بس��تگی ها و افکار ش��خصی 
بیان می ش��ود. س��بک زندگی چیزی بیش از شخصیت یا طبقه 
اجتماعی ش��خص است. سبک زندگی شامل الگوی کامل کنش 

و واکنش فرد در جهان است. 
1۳- تکنیک برش��ی از زندگی روزمره: روش برشی از زندگی 
روزمره یک ش��یوه دراماتیک قدیمی اس��ت که در آن بازیگران 
داستانی را به نمایش می گذارند که در آن مارک کاالی تبلیغاتی 
قهرمان داس��تان اس��ت. بیش��تر تبلیغاتی که با این سبک ارائه 
می شوند در ابتدا با یک مشکل شروع می شود که درنهایت مارک 

کاالی شرکت تبلیغاتی به عنوان راه حل ارائه می شود. 
14- تکنیک انیمیش��ن: نقاش��ی متحرک یکی از ش��یوه های 
ارائه پیام اس��ت که در تبلیغات ایرانی فراوان به چشم می خورد. 
رایج ترین ش��کل نقاشی متحرک ارائه آن در قالب کارتون است. 
کارتون در میان کودکان دوست داش��تنی به نظر می رسد، اما در 
میان همه س��نین شهرت یافته اس��ت. کارتون می تواند فضایی 
دوس��تانه، گرم و صمیم��ی هم برای کاال و هم ب��رای ارائه پیام 
فراهم آورد. می توان برای س��اده کردن جنبه های فنی محصول 

نیز از نقاشی متحرک استفاده کرد.
1۵- تکنیک مصاحبه با مشتری: بیشتر کسانی که در تبلیغات 
تلویزیونی ظاهر می ش��وند بازیگران هس��تند ام��ا مصاحبه ها با 
مش��تری و با افراد غیرحرفه ای صورت می گیرد. برای نمونه یک 
مصاحبه با مش��تری و با افراد غیرحرفه ای صورت می گیرد. برای 
نمونه یک مصاحبه گر از یک خانم خانه دار پرس��ش هایی مربوط 

به محصول موردنظر می کند. 
1۶- تکنیک سریال: سریال به تکنیکی در تبلیغ گفته می شود 
ک��ه مجموع��ه تبلیغات��ی به دنبال ه��م و در قالب ی��ک مبارزه 
تبلیغاتی پخش می شود و هر تبلیغ داستانی را که در تبلیغ قبل 

مطرح بوده است دنبال می کند. 
17- تکنیک خیال پردازی: این سبک درباره کاال یا مصرف آن 

خیال و رؤیا ایجاد می کند. 
18- تکنی��ک حالت یا ذهنیت پردازی: بهره گیری از این  روش 
پرهزینه و دش��وار اس��ت. در ای��ن روش از ترکی��ب چند روش 
اس��تفاده می ش��ود. هدف اصلی در این روش ب��ه وجود آوردن 
ذهنی��ت یا حالت خاص برای کاالیی اس��ت که قصد فروش آن 
را داریم. درواقع در این س��بک در اطراف کاال حالت یا ذهنیتی 
نظیر زیبایی، عش��ق، محبت یا امنیت و آس��ایش ایجاد می شود 
و هیچ گون��ه س��خنی به جز در قالب توصیه درب��اره کاال به میان 

نمی آید. 
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ام��روزه اس��تفاده از راهکاره��ای بازاریابی آنالین نقش چش��مگیری 
در توس��عه و رش��د هر کسب و کاری دارد، سئو س��ایت از مباحث داغ و 
پرطرفدار در حوزه دیجیتال مارکتینگ محسوب می شود، در این مقاله 
می خواهیم به پرس��ش های س��ئو چیست؟ اهمیت س��ئو چیست و چرا 
سئو برای گوگل مهم اس��ت؟ و انواع روش ها و تکنیک ها سئو کدامند؟ 

مهم ترین ابزارهای سئو پاسخ دهیم. 
به دنیای س��ئو وب س��ایت ها خوش آمدید در این حوزه باید بس��یار 
مطالعه کنید، حس��اب ش��ده اجرا کنید، نتایج سئو سایت تان را آنالیز و 

بررسی کنید و این چرخه همیشگی را از یاد نبرید. 
تعریف سئو چیست؟ 

س��ئو SEO مخفف عبارت Search Engine Optimization و 
یک��ی از روش های متداول دیجیتال مارکتینگ در جهت بهینه س��ازی 
وب س��ایت ب��رای موتورهای جس��ت وجو و افزایش کمی��ت و کیفیت 
بازدیدکنن��دگان س��ایت و معرفی محصوالت و خدمات ش��ما از طریق 
بازدید طبیعی موتورهای جست وجوی گوگل، بینگ، یاهو و … است. 
به زبان س��اده، س��ئو )یا با تلف��ظ صحی��ح اس ای او( مجموعه ای از 
تکنیک ها و دستورالعمل هاس��ت که س��بب می شود رتبه سایت شما در 
کلمات کلیدی خاص بهبود یابد و برای ش��ما افزایش بازدیدکننده و در 

نتیجه رونق کسب وکارتان را به  همراه دارد. 
چرا سئو سایت برای کسب و کارها مهم است؟ 

نرخ پهنای باند اینترنت و تعداد تلفن های هوش��مند در ایران افزایش 
یافته اس��ت، ضریب نفوذ اینترنت در س��ال 1۳۹7 به ۶0درصد رسیده 
و تعداد کاربران اینترنت در ایران از مرز 40میلیون نفر گذش��ته اس��ت. 
میلیون ها کاربر ایرانی از گوگل برای پیدا کردن پاس��خ س��واالت خود، 

یافتن محصوالت و... استفاده می کنند. 
ب��ازار رقاب��ت فروش محصوالت و خدمات بیش��تر از ه��ر زمان دیگر 
اهمیت سئو را آش��کار می کند و همه می خواهند در باالترین رتبه های 
گوگل قرار بگیرند و به عبارت س��اده می ت��وان گفت: »هر کجا کاربری 

حضور دارد، مشتری آنجاست!«
بنابراین اگر صاحب یک شرکت، کارخانه، فروشگاه و هر کسب و کاری 
آنالین یا س��نتی هس��تید، در قدم اول به یک وب س��ایت نیاز دارید و 
س��ئو در قدم بعدی می تواند به توسعه و رشد کسب و کارتان کمک کند. 
همچنین اس��تفاده از سئو سایت در کمپین بازاریابی و کمپین تبلیغاتی 

بسیار متداول است. 
اهمیت سئو سایت در گوگل

گ��وگل دومین برند برتر جهان، براس��اس یک س��ری الگوریتم های 
پیچیده به عنوان یک موتور جس��ت وجوی قدرتمند ش��ناخته می شود 
که اطالعات سایت ها را می خواند و در سرورهای خود ذخیره می کند، 
س��پس نتایج این اطالعات را براس��اس کلمات کلی��دی و عبارت های 
پرس��یده ش��ده توس��ط کاربران در کوتاه ترین زمان ممکن به نمایش 
می گ��ذارد، درآمد عمده ش��رکت گوگل از طری��ق تبلیغات در گوگل 
 Google تبلیغ��ات گوگل ادس��نس ،Google Adwords ادوردز
AdSense و تبلیغات گوگل ادز Google Ads اس��ت که به روش 
تبلیغات کلیکی آنها را به نمایش می گذارد و به ازای هر کلیک کسب 

در آمد می کند. 
به صورت کلی راهکار بهینه س��ازی سایت از طریق تبلیغات در گوگل 
ب��رای ایرانیان در طوالنی مدت کم هزینه تر اس��ت، تبلیغات در گوگل با 
پایان بودجه تعیین شده ش��ما در کمپین گوگل ادوردز از نتایج گوگل 
حذف می ش��ود، اما سایت هایی که با روش س��ئو به نتایج باالی گوگل 
دس��ت یافته اند، روند تغییر نتایج آن به کن��دی صورت می پذیرد.  )در 
نظر داش��ته باش��ید انتخاب روش سئوس��ایت یا تبلیغ��ات در گوگل به 
تحلیل نوع کسب و کار شما و هدف تان بستگی دارد و گاهی ممکن است 

استفاده از روش هم زمان بهترین راهکار برای شما باشد.(
براس��اس نتایج سایت رتبه بندی الکسا، موتور جست وجوی گوگل در 

ایران دارای رتبه یک و محبوب ترین س��رویس جس��ت وجوی آنالین در 
جهان به حس��اب می آید و بیش از 80درصد ترافیک یک وب سایت از 

طریق گوگل تامین می شود. 
تقریبا هر کاربری اگر س��والی برایش پیش بیاید، به جای جس��ت وجو 
در کتاب ه��ای مرجع همچ��ون دایره المع��ارف، لغت نامه ب��ه گوگل و 
الگوریتم ه��ای معروفش اعتماد می کند و گ��وگل در کمتر از چند ثانیه 
بین میلیاردها اطالعات ذخیره ش��ده، بهترین و نزدیک ترین پاسخ را به 

نمایش می گذارد. 
انواع روش مختلف بهینه سازی وب سایت

گام نخس��ت برای یک سئوس��ایت موفق، مش��خص بودن استراتژی 
بازاریابی اینترنتی، مشتریان هدف، بودجه کمپین سئو و مواردی از این 
دست است که براساس آن مجموعه ای از کلمات کلیدی و عبارت هایی 
که در کسب و کار شما و بین رقبا و همکاران بیشتر مورد جست وجو قرار 
می گیرند، شناسایی و تعیین می شوند، حال می توان سئو سایت را آغاز 
کرد. به زبان س��اده، بهینه سازی بدون داش��تن برنامه ریزی و استراتژی 
صحیح معم��وال نتایج خوبی ندارد و گاهی کم کاری یا حتی اس��تفاده 
بیش از حد از سئو سرمایه گذاری شما در این بخش را به هدر می دهد. 
صبحت هایی از این دست زیاد می شنوم که من سایتم رو سئو کردم، 
ولی نمی دونم چرا هیچ اتفاقی نمی افته! یا س��ایتم رو خیلی خوب سئو 

کردم ولی چند روزیه از نتایج گوگل محو شدم! 
الگوریتم های پیچیده گوگل یک راز است، ولی متخصصان سئو سایت 
براس��اس تجربه، آزمون و خطا بیش از 20۵ فاکتور و س��یگنال سئو را 
ک��ه بر نتایج گوگل تاثیرگذار هس��تند معرفی کرده ان��د. البته با آپدیت 
الگوریتم های گوگل اثرگ��ذاری هر کدام از این فاکتورها تغییر می کند. 
حتی اثرگذاری این فاکتورها در زبان فارسی با انگلیسی تفاوت می کند. 
به صورت کلی می توان س��ئو س��ایت را به دو بخش س��ئودرونی سایت 
On-Site SEO و سئوبرونی س��ایت Off-Site SEO تقیسم کرد و 
البته عموما متخصصان بهینه سازی وب سایت )سئوکار( براساس تجربه 
و بازدهی پروژه )نس��بت هزینه به زمان( تنها بخشی از این فاکتورهای 

سئو را اجرا می کنند. 
)On-Site SEO( فاکتورهای سئو درون سایتی یا سئو داخلی

سئو داخلی شامل تمامی فاکتورهایی است که از منظر تکنیکی، فنی 
و محتوایی و براس��اس اس��تاندارد تعیین شده روی وب سایت شما اجرا 
می شود. رعایت این نکات در خصوص سئو داخلی ضروری است و باعث 
بهبود عملکرد وب س��ایت و افزایش رتبه شما در گوگل می شود. بخشی 

از فاکتورهای سئو خارجی شامل: 
)Responsive( طراحی واکنشگرا  -

-  سرعت بارگزاری سایت
-  کیفیت محتوای سایت

-  طراحی UI / UX مناسب
HTTPS افزایش امنیت سایت با پروتکل  -

-  انتخاب عنوان و متاتگ های مناسب
-  انتخاب عنوان ها و زیر عنوان های مناسب

-  ساختار لینک داخلی
-  ساختار فنی سایت HTML به صورت استاندارد

-  ساختار URL استاندارد
ALT بهینه سازی حجم تصاویر و استفاده از تگ  -

…  -
)Off-Site SEO( فاکتورهای سئو برون سایتی یا سئو خارجی

س��ئو خارجی ب��ه فعالیت هایی که خ��ارج از س��ایت به منظور بهبود 
رتبه س��ایت در گوگل صورت می گیرید، گفته می ش��ود. این فعالیت ها 
ش��امل لینک س��ازی یا لینک بیلدینگ )Link Building( و فعالیت 
در ش��بکه های اجتماعی می ش��ود. در بهینه س��ازی کلم��ات کلیدی و 

عبارت های پر رقابت عموما از این روش ها استفاده می شود. 

از تکنیک های سئو بیشتر بدانیم
تکنیک های سئو سایت براساس دانش، تجربه سئوکار و بودجه پروژه 
متفاوت اس��ت، در اصل شامل این تکنیک ها شامل اجرای سئو خارجی 
و س��ئو داخلی با روش های متفاوت انجام می شود. این تکنیک ها به دو 

دسته اصلی تقسیم می شود. 
سئو کاله سفید

ش��امل کلیه تکنیک ها و روش های اس��تانداردی است که با توجه به 
آپدیت و اطالعیه های گوگل موجب جریمه نمی شوند. 

سئو کاله سیاه
اجرای س��ئو خارجی و س��ئوداخلی با اس��تفاده از تقلب و گول زدن 
موتورهای جس��ت وجو را می گویند که با توجه به آپدیت الگوریتم های 
گوگل در س��الیان اخیر خیلی از روش های آن عمال منسوخ شده است 
و اجرای آن در بیش��تر موارد موجب جریمه و خش��م گوگل یا اصطالح 
پنالتی گوگل خواهد ش��د.  سئوکاران حرفه ای اصوال براساس سئو کاله 
سفید فعالیت های بهینه سازی سایت را انجام می دهند، ولی در بازار داغ 
رقابت س��ئو گوگل، گاهی از سئو کاله سیاه هم استفاده می کنند که به 

سبک استفاده از این دو تکنیک، سئو کاله خاکستری گفته می شود. 
معرفی مهم ترین ابزارهای سئو

مهم ترین ابزارهای سئو عموما به صورت تجاری عرضه می شوند، البته 
تحلیل صحیح و اس��تفاده درس��ت از آن مهم تر از داش��تن این ابزارها 
اس��ت، در این بخش معروف ترین و مهم ترین ابزارهای س��ئو را معرفی 

خواهیم کرد: 
OnPage SEO Tool ابزارهای آنالیز سئو داخلی سایت

Screaming Frog: این ابزار کل وب سایت شما را بررسی و از نظر 
ایرادات س��ئو ساختاری به ش��ما گزارش می دهد. شاید مهم ترین موارد 
آن لینک های شکس��ته، لینک های اضافی با محتوای بی کیفیت، حجم 
کلمات صفحه و … اس��ت. اس��کرمینگ فراگ بررسی 200 لینک وب 

سایت را به صورت رایگان انجام می دهد. 
 Screaming Frog ای��ن ابزار هم مش��ابه :WebSite Auditor
به آنالیز س��ئو می پردازد، البت��ه از نظر ظاهری و امکانات بس��یار بهتر 
است، شاید مهم ترین اشکال این نرم افزار، کند شدن سیستم برای آنالیز 

وب سایت های بسیار بزرگ است. 
وب سایت های Moz – Ahrefs و Woorank نیز این تحلیل های 
س��ئو را ارائه می دهند. البته ارزشگذاری فاکتورهای سئو داخلی در هر 

کدام از این نرم افزارهای آنالیز سئو داخلی سایت متفاوت است. 
ابزارهای استراتژی کلمات کلیدی در سئو

نخستین ابزار رایگان سئو و یکی از قدیمی ترین و بهترین های تعیین 
 Keyword Planner کلم��ات کلی��دی مهم برای ی��ک وب س��ایت
گوگل اس��ت، یک ابزارسئو رایگان دیگر که ش��اید باورتان نشود، الکسا 
اس��ت که می توانید ببینید به صورت تقریبی رقبا در چه کلماتی بازدید 
مناس��ب دارند. keywordtool. io و Ahrefs برای زبان فارسی نیز 

گزینه های تجاری خوبی هستند. 
ابزارهای تحلیل سئو خارجی و بک لینک های رقبا

پس از تس��ت و آزمایش های بس��یار چهار ابزار تجاری را می توان نام 
برد. ابزار سئو Ahrefs، MOZ , Majestic SEO و به تازگی الکسا 

است. 
آنالیز، آنالیز و آنالیز! 

شما به عنوان فردی که می خواهید سئو سایتی را برعهده بگیرید، باید 
بتوانید تحلیل درس��تی از تغییرات الگوریتم ها داش��ته باشید و بتوانید 
نتایج یک کمپین س��ئو سایت موفق، را آنالیز کنید و در صورت نیاز به 
اصالح دوباره و بهینه س��ازی وب سایت بپردازید. اس��تفاده از ابزار آنالیز 
س��ئو سریع ترین و بهترین روش برای بررس��ی نتایج است که از جمله 
ضروری ترین آنها می توان به گوگل وبمس��تر و گوگل آنالیتکس اش��اره 

کرد. 

آیا نیازمند ایجاد یک تیم فروش هستید؟ 
3 راهکار ساده برای افزایش تاثیرگذاری 

فروشندگان

به عنوان موسس یک شرکت وظیفه شما فراهم سازی ابزار و منابع موردنیاز 
هرکدام از بخش های شرکت به منظور دستیابی به موفقیت است. در این راستا 
توجه ویژه ای به بخش فروش باید داش��ت. به طور معمول مدیران ش��رکت به 
اعض��ای این بخش کمترین امکان��ات را داده و در عوض انتظار نتیجه بهینه و 
حداکثری را دارند. براین اس��اس به جای بررس��ی پرسش هایی نظیر »چگونه 
می توان در انجام معامالت فروش به تیم شرکت کمک کرد؟« یا »بخش فروش 
چ��ه منابع و ابزارهایی را برای موفقیت نیاز دارد؟« مدیران ش��رکت دائما یک 
پرس��ش تکراری را مطرح می کنند: »چرا بخش ف��روش توان انجام معامالت 

بیشتر را ندارد؟«.
در ای��ن مقال��ه عالوه بر ت��الش برای تغیی��ر رویکرد مدیران ش��رکت ها به 
بحث فروش در پی بررس��ی سه راهکار س��اده و آسان برای افزایش موفقیت و 

تاثیرگذاری بخش فروش هستیم. 
از باور اعضای تیم فروش به محصول شرکت اطمینان حاصل کنید

ابزاره��ا، نرم افزاره��ای کمکی، روش های فروش، کنفرانس های آموزش��ی و 
الگوهای ارتقای جایگاه فروش��ندگان، همگی در اولویت دوم قرار می گیرند. در 
ابتدای کار تک تک اعضای تیم فروش باید »شربت ویژه شرکت« را بنوشند. به 
این ترتیب همه آنها باید از علت حضورشان در آن تیم مطلع باشند. همچنین 
باید از دلیل انتخاب ش��ان به عنوان یکی از اعضای تیم نیز آگهی کامل داش��ته 
باش��ند. در حقیقت آنها باید احساس مهم بودن به دست آورند. مهم تر از همه 
اینکه آنها باید بدانند فروش محصول ش��رکت به مش��تریان سبب بهبود وضع 
زندگی آنها خواهد ش��د. به این ترتیب هرک��دام از اعضای تیم فروش دقیقا با 

کارویژه گروهی و فردی اش آشنایی پیدا می کند. 
به عنوان موسس شرکت القای آگاهی هایی که در سطر باال بیان شد، برعهده 
شما خواهد بود. بدین ترتیب شما در نقش یک رهبر کسب وکار ظاهر می شوید. 
وظیف��ه اصلی تان نیز ایجاد هماهنگی میان اعضای هر بخش و بین هرکدام از 

بخش ها به عنوان یک سازمان منسجم است. 
به عنوان یک کارشناس حوزه کسب وکار همیشه شیوه مدیریت ورزشی بیل 
بلیچیک را س��تایش کرده ام. وی به عنوان سرمربی تیم نیو انگلند پتروتس در 
لیگ برتر فوتبال آمریکایی ایاالت متحده به خوبی از ش��یوه تاثیرگذاری روی 
بازیکنان و شرح وظایف تک تک شان آگاهی دارد. در واقع وی عالوه بر مهارت 
باال نوعی اس��تعداد ذاتی در برقراری ارتباط با بازیکنان تیمش نیز دارد. به این 
ترتی��ب همه بازیکنان وی را به عنوان مرجع باالتر قبول دارند. به عالوه بیل به 
خوبی از نحوه هماهنگ س��ازی ش��رح وظایف فردی بازیکنان با اهداف تیمی 
اطالع دارد. در حقیقت این برترین مزیت بیل در مقایس��ه با س��ایر مربی های 

حرفه ای در لیک ایاالت متحده به حساب می آید. 
ایجاد یک شرکت موفق نیز دقیقا مشابه سازماندهی یک تیم ورزشی است. 
براین اس��اس بخش فروش نیز مانند یکی از بازیکنان تیم اس��ت که باید شرح 

وظایفش را دریافت کند. 
تیم تان را به فرایندهای دو مرحله ای عادت دهید

در این بخش هدف من توصیه شما به تمرین تیم تان در راستای مهارت افزایی 
در تعامل با دو مدل مختلف از چالش هاس��ت. چالش اول افزایش س��رعت در 
ش��ناخت و معرفی محصول ش��رکت است. براین اس��اس باید به یک پرسش 
کلیدی پاسخ دهید: آنها چقدر از ماهیت محصولی که در حال فروشش هستند، 
اطالع دارن��د؟ در موسس��ه LendingOne ما مبالغ س��رمایه گذاری کالن 
برای متقاضیان تهیه می کنیم. براین اس��اس بخش مهمی از فرآیند آموزشی 
فروشندگان آشنایی شان با اصول و قوانین حاکم بر دنیای نقل و انتقال پول های 
کالن اس��ت. همچنین در مورد نرخ های تخفیف، ش��یوه تعامل با مشتریان و 
همچنین الگوهای ارائه اطالعات مورد نیاز متقاضیان باید آموزش الزم صورت 
پذیرد. هدف از طی چنین مراحلی آش��نایی کامل و فهم دقیق تمام جزئیات 
امور اس��ت. به این ترتیب هنگامی که مشتری سوالی را مطرح کند، فروشنده 
شرکت از قبل پاسخ آن را در ذهن دارد. شاید برای شما نیز پیش آمده باشد که 
هنگام طرح پرسشی از فروشنده یک شرکت با مکث طوالنی وی مواجه شوید. 
این نوع واکنش در ذهن مخاطب سیگنال های بسیار منفی از شرکت مورد نظر 
ایجاد می کند. برهمین اساس آمادگی هرچه بیشتر فوشندگان ضروری است. 

در حقیقت در چنین لحظه های کلیدی سرنوشت معامله مشخص می شود. 
چالش دوم ارتباط کمتری با محصول دارد. در این بین باید روی تکنیک های 
فروش تمرکز کنیم. آیا شما در حال فروش از طریق تلفن، مراجعه به در منزل 

یا با استفاده از اینترنت هستید؟ 
به طور معمول هر ش��رکتی ش��یوه خاص خود را برای جوش دادن معامالت 
دارد. همچنین در ش��رایط مختلف از ش��یوه های متفاوتی نی��ز برای تعامل با 
مشتری استفاده می ش��ود. به عنوان مثال به هنگام فروش تلفنی از شیوه های 
متفاوت از فروش اینترنتی پیروی خواهد شد. براین اساس در این مرحله بخشی 
از کار باید آموزش ش��یوه های برخورد با مش��تری هنگام اس��تفاده از ابزارهای 
ارتباطی مختلف باشد. من برخی از شیوه های هماهنگی با کانال های ارتباطی 

مختلف را در کتابم تحت عنوان »همه چیز در میدان« بیان کرده ام. 
بی تردی��د آموزش یک��ی از مهم تری��ن کارویژه های هر موس��س و مدیر 
کارآمدی به حس��اب می آید. به یاد داش��ته باش��ید چنین آموزش هایی در 
عرض یک یا دو جلسه مختصر خاص نمی شود. در اغلب شرکت ها کارمندان 
برای حداقل یک ماه، به صورت کامل، مورد آموزش قرار می گیرند. تنها پس 
از طی این دوره یک کارمند اجازه صحبت با مشتری را خواهد یافت. حتی 
پس از این مرحله نیز به هنگام تعامل با مش��تریان یک مش��اور همیشه در 

کنار تیم فروش حضور دارد. 
من سراس��ر زندگی حرفه ای خود را براس��اس این جمله ساماندهی کرده ام: 
مردم آنچه را انتظار می رود انجام نمی دهند، بلکه آنچه را القا شود انجام خواهند 
داد. بدین ترتیب به عنوان یک مدیر باید نحوه فعالیت اعضای تیم فروش تان را 

به طور مداوم تحت نظر داشته باشید. 
اهمیت توجه به تکنولوژی مورد استفاده و بهبود آن در 

صورت نیاز
اگر تیم فروش ش��رکت در ماه گذشته عملکرد خوبی را در معامالت فروش 
داشته است، این تضمینی برای موفقیت در ماه بعد به حساب نمی آید. در بیشتر 
موارد فروش��ندگان هر ماه با چالش های جدید مواجه می شوند. بر این اساس 

سطح تکنولوژی در دسترس شان از اهمیت باالیی برخوردار است. 
امروزه برخالف دهه های گذش��ته ابزارهای بس��یار مفیدی برای بهبود روند 
ف��روش در بازارهای مختلف وجود دارد. به عنوان مدیر یک ش��رکت همیش��ه 
نیم نگاهی به این ابزارها و تکنولوژی های نوین داش��ته باش��ید. بی تردید بدون 
استفاده از برخی تکنولوژی های ضروری انجام معامالت بزرگ غیرممکن خواهد 
ش��د. به عالوه با ورود ابزارهای جدید باید به سرعت اقدام به اخذ آنها کرد. در 

غیر این صورت در میدان رقابت از رقبا عقب خواهید افتاد. 

کارگاهفروش

سئو چیست و چرا سئو سایت مهم است؟ 
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بررسی 5 عادت رفتاری نادرست مدیران و 
نحوه درست تعامل با آنها

ای��ن موضوع  ی��ک واقعیت غیرقابل انکار اس��ت ک��ه رفتارهای 
مدی��ران با یکدیگر تف��اوت دارد و همواره ش��انس برخورداری از 
گزینه ه��ای فوق العاده را نخواهید داش��ت. در واق��ع این موضوع 
 بسیار محتمل است که مدیر شما رفتارهای نادرستی داشته باشد 
که ب��ه دلیل جایگاهی که دارد، ش��ما نمی توانی��د تغییری را در 
آنها اعمال کنید. تحت این ش��رایط ش��ما تنها دو گزینه پیش رو 
خواهید داش��ت: 1- ترک شرکت 2- یافتن راهکاری برای سازش 
ب��ا وضعیت موجود. در رابطه با م��ورد اول ذکر این نکته ضروری 
است که اقدام شما تنها زمانی سودمند خواهد بود که پیشنهادی 
مشخص را دریافت کرده باشید، در غیر  این صورت این موضوع  با 

ریسک باالیی همراه خواهد بود. 
1- مدیری که تنها در ظاهر به شما جواب مثبت می دهد

در واق��ع ای��ن موضوع  از جمله عاداتی محوس��ب می ش��ود که 
کارمندان را در ش��رایط س��ردرگمی قرار خواهد داد. بدون شک 
افراد با تاییدیه گرفتن از مدیران، نیازمند حمایت آنها نیز هستند. 
ب��ا این حال برخی از مدی��ران در این رابطه بنا بر دالیل متعدد از 

این موضوع  سر باز می زنند. 
نحوه رفتار شما چگونه باید باشد

در ابت��دا الزم اس��ت ت��ا به این نکته توجه داش��ته باش��ید که 
برخی از مدیران به مانند هر انس��ان دیگ��ری از توانایی نه گفتن 
برخوردار نبوده و این موضوع  باعث می ش��ود تا به مواردی پاس��خ 
مثب��ت بدهند که ابدا تمایلی به پیگیری آن نخواهند داش��ت. به 
همین دلیل بس��یار مهم است تا درک درستی نسبت به شرایط و 
خصوصیات مدیران خود داش��ته و خواسته های خود را مطابق آن 
تنظیم کنید. از دیگر نکاتی که در این زمینه باید مورد توجه قرار 
گیرد این اس��ت که ش��ما باید صرفا پیگیر طرح ارائه شده باشید 
و تا زمانی که از جانب مدیر خود واکنش��ی را مش��اهده نکرده اید، 
اقدام��ی را صورت ن��داده با این کار زمان خ��ود را برای کاری که 

ممکن است بی نتیجه بماند، هدر ندهید. 
2- مدیری که مشوق کار تیمی نیست 

بدون ش��ک یک ش��رکت تنها زمانی معنا پی��دا خواهد کرد که 
افراد در غالب یک تیم منس��جم رفتار کنند. اگرچه در این رابطه 
همواره نگاه ها به مدیریت برای ایجاد چنین فرهنگی است، با این 
حال تمامی مدیران توجه ویژه به این موضوع  نداشته و این اقدام 

دشواری کار فراوانی را برای کارمندان به همراه خواهد داشت. 
نحوه رفتار چگونه باید باشد

هیچ مانعی وجود ندارد که خود ش��ما در راستای بهبود اوضاع 
تالش کنید. به همین دلیل توصیه می ش��ود تا ارتباطات مستقیم 
خود با تمامی کارمندان را افزایش داده و با این کار روابط خود را 
بهبود بخشید. با این حال توجه داشته باشید که دایره روابط شما 
باید مرزهای مش��خصی داشته باشد. به همین دلیل همه افراد از 
درجه اهمیت یکسانی برخوردار نبوده و الزم است تا با کارمندانی 

که ارتباط بیشتری دارید، ارتباطات بهتری را ایجاد کنید. 
3- مدیری که همواره با شما مخالف است 

درواقع برخی از مدی��ران نگاهی تبعیض آمیز به کارمندان خود 
داش��ته و تحت این ش��رایط برخ��ی کامال م��ورد بی توجهی قرار 
خواهند گرفت. این موضوع  بدون ش��ک اعتم��اد به نفس کارمند 
را به ش��دت کاهش خواهد داد و انگیزه پیش��رفت را از وی خواهد 

گرفت. 
نحوه رفتار چگونه باید باشد

ابتدا الزم اس��ت به این موضوع توجه کنید که این رفتار خاص 
تنها مخصوص به ش��ما بوده یا کارمندان دیگری نیز با آن مواجه 
هس��تند. در صورتی که این طرز رفتار تنها مختص به شما است، 
باید ریشه های این موضوع  را بیابید. برای مثال ممکن است رفتار 
نادرس��ت شما در مقطعی باعث ش��ده باشد تا مدیریت دیگر شما 
را کامن��دی مفی��د ندارند. یا آنه��ا توقع رفتاری را از ش��ما دارند 
که نس��بت به آن بی توجه هس��تید. تحت هر ش��رایط نباید خود 
را تس��لیم شرایط دانسته و مش��کل را برطرف کنید. اصالح رفتار 
می تواند ش��ما را در دستیابی به الگوی مورد پسند یاری کند. در 
رابطه با مورد دوم نیز همین موضوع  صادق است. درواقع شما باید 
خ��ود را به کارمندانی که از جای��گاه خوبی نزد مدیریت برخوردار 

هستند، نزدیک کنید. 
4- مدیری که صرفا به نتیجه کار توجه دارد

ممکن اس��ت ش��ما کاری را صورت دهید که ب��رای آن تالش 
بسیاری کرده اید، با این حال به علت عدم کسب نتیجه مورد نظر، 

با واکنش سخت مدیران نتیجه گرا مواجه خواهید شد. 
نحوه رفتار چگونه باید باشد 

توصیه می ش��ود ت��ا در هر مرحله از کار خود گزارش��ی را برای 
مدیران ارس��ال ک��رده و تاییدیه آنها را دریاف��ت کنید. تحت این 
ش��رایط دیگر شما تنها مسئول نتیجه پایانی تلقی نشده و شما را 

در حاشیه امنی قرار خواهد داد. 
5- مدیری که اعتقادی به اصول و مبانی شرکت ندارد

اگرچ��ه خود مدی��ران قوانین را وضع می کنن��د، با این حال در 
این رابطه در مواردی مش��اهده شده است که میزان آرمانی بودن 
موارد باعث می ش��ود ت��ا حتی آنها نیز نتوانند م��وارد را به خوبی 
رعایت کنند. بدون شک این شرایط باعث تضعیف روحیه تیم نیز 
خواه��د ش��د. با این حال در صورتی که از انج��ام آنها به یک باره 
س��ر باز زنید، ممکن این اقدام به از دس��ت دادن موقعیت شغلی 

منجر شود. 
نحوه رفتار چگونه باید باشد

هم��واره برخ��ی از کارمن��دان از محبوبیت باالت��ری برخوردار 
هس��تند. این دسته از افراد ممکن اس��ت به علت سابقه کاری یا 
مواردی مش��ابه این امر، برای مدی��ران با اهمیت تر جلوه کنند. به 
همین خاطر در صورتی ک��ه آنها موردی را مطرح کنند، احتمال 
بررس��ی آن به ش��دت افزایش پیدا خواهد کرد. با این حال توجه 
داش��ته باشید که توجه خود را روی مواردی که به شدت آسیب زا 
هس��تند متمرکز و از زیر س��وال بردن تمامی مبانی وضع ش��ده 

خودداری کنید. 
fastcompany :منبع

رهبری

مترجم: مروارید فیض 

به قلم: پائولینا میالنا نویسنده حوزه مدیریت
مترجم: امیر آل علی

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

رهبری به هیچ عنوان س��اده نیست و برای تس��لط بر این نقش باید 
وق��ت و انرژی زیادی صرف ش��ود. تقریبا تمام کارمن��دان یک رهبر و 
ه��ادی را به یک رئی��س و فرمانده ترجیح می دهن��د. چنانچه اهداف و 
انگیزه ش��ما با تیم و شرکت هم راستا باشد، احتمال شکست به حداقل 

خواهد رسید. 
ولی حتی اگر یک رهبر عالی هم باش��ید، همیش��ه جا برای پیشرفت 
وجود دارد. به این ش��ش نقطه ضعف رهبران و نحوه برطرف سازی آنها 

توجه کنید. 
1. بی اعتمادی به کارمندان

رهبران جدید معموال به دلیل بی اعتمادی به اعضای تیم و کارمندان، 
با وسواس بسیاری آنها را کنترل می کنند یا وظایف زیادی را به تنهایی 

برعهده می گیرند. 
به گفته کیش��ا ریورز )Keisha Rivers(، موسس و مدیرعامل گروه 
کارس )Kars Group(،  »این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که رهبران 
نقش خود را از یاد می برند و مثل یک رئیس یا سرکارگر رفتار می کنند. 
بهتری��ن رویک��رد، کنترل کوچک تری��ن جزییات و ح��رکات کارمندان 
نیس��ت، بلک��ه باید بر یک خروج��ی خاص تمرکز ک��رده و به تیم خود 
اعتماد کنید. شما می توانید به جای کنترل تک تک ایمیل ها یا دریافت 
گزارش روزانه از افراد حاضر در تیم، با انجام بازرسی های منظم از روند 

پیشرفت کار مطلع شوید.«
هدر موناهان )Heather Monahan(، موس��س گروه نظارت باس 
ای��ن هیل��ز )Boss in Heels(، اضافه می کند که مدیران بس��یاری از 
واگذاری اطالعات ش��رکت و س��ایر اس��ناد باارزش با اعضای تیم خود 

واهمه دارند. 
او می گوی��د: »تصمی��م برای به اش��تراک گذاری اطالع��ات کلیدی و 
مش��اهده نحوه مدیریت این اطالعات از جانب تیم، یک روش مناس��ب 

برای جلب اعتماد تمام کارمندان شرکت است.«
2. ارتباط بیش از اندازه

ارتباط 24 س��اعته، یکی از دس��تاوردهای دنیای مدرن است. به نظر 
نیکالس ت��ورن )Nicholas Thorne(، مدیرعام��ل پلتفرم دیجیتال 
باس��نو )Basno(، ارتباط دائم و پایدار امکان دریافت و ارائه بازخورد و 
همچنین مدیریت کارمندان حاضر در س��ایر کشورها را فراهم می کند. 
ول��ی او همچنین معتقد اس��ت که ای��ن کار باعث ایج��اد یک رویکرد 
نامناسب نسبت به رهبری می شود و کارمندان و اعضای تیم نیز به هیچ 

عنوان این وضعیت را تحمل نخواهند کرد. 
تورن اشاره می کند که ارتباط دائمی و پایدار در نهایت باعث تضعیف 
کارمند خواهد ش��د، زیرا این احس��اس در آنها به وجود خواهد آمد که 
باید درس��ت مانند رئیس، در تمامی لحظات آنالین باش��ند و هر لحظه 

گزارشی از روند کار خود ارائه کنند. 
تورن ادام��ه می دهد: »رهبران باید در تیم خ��ود قدرت ایجاد کنند. 
چون ش��ما صرفا ابزارهای مدیریتی، ایمیل و پیام رس��ان ها را در اختیار 
دارید، به این معنا نیس��ت که باید عملک��رد و رفتار تک تک کارمندان 

و اعضای تیم خود را زیر نظر داش��ته باش��ید، زیرا این کار در نهایت به 
ضرر شما تمام خواهد شد. منظور و انتظار خود را کامال شفاف و صریح 
بی��ان کنی��د و بیان این جمله را نیز از یاد نبرید: »من به قضاوت ش��ما 

اعتماد دارم.«
موناه��ان اضافه می کند که رهبران بی��ش از اندازه متعهد، معموال در 
دسترس نیستند. شما باید سطح انتظارات از خود را در یک حد منطقی 
حفظ کنید. فش��ار بیش از اندازه هیچ فایده ای نخواهد داش��ت و حتی 

باعث صدمه دیدن شرکت و تیم خواهد شد. 
ایجاد حد و مرز و آگاهی از محدودیت ها باعث کاهش فش��ار و تمرکز 

بر اولویت ها می شود. 
3. سستی و رکود

تمام رهبران در خطر توقف و رکود هس��تند. شاید شما به یک روش 
بس��یار عالی دس��ت پیدا کرده باش��ید، ولی به هیچ عنوان و تحت هیچ 

شرایطی نباید راکد و بی حرکت باقی بمانید. 
لیز التینگ، معاون شرکت مترجمی TransPerfect، چنین نظری 
دارد: »رک��ود و کاهش انگیزه برای ن��وآوری، بزرگ ترین تهدیدات برای 

یک کسب و کار موفق هستند.«
به گفته التینگ، بهترین کاری که ش��ما به عنوان یک رهبر می توانید 
ب��رای تیم خود انجام دهید، انتقال مفاهیم اساس��ی و تش��ریح هدف و 
مقصد ش��رکت اس��ت. ماموریت شرکت ش��ما احتماال بدون خالقیت و 
نوآوری اعتبار خود را از دس��ت خواهد داد و یادآوری این اهداف باعث 

تقویت روحیه مشارکت و رشد خواهد شد. 
رهب��ران باید همواره ب��ه بازخورد افراد، به خصوص مش��تریان، توجه 

داشته باشند. 
به نظر التینگ، »بازخورد آنها، باارزش ترین اطالعات برای یک شرکت 
موفق است. دریافت بازخورد از مشتری و همچنین ارزیابی و عملی سازی 

آنها، از جمله مهم ترین اولویت های یک شرکت خواهد بود.«
4. نیاز به توجه و محبت

به اعتقاد دیوید اس��کاروال، مس��ئول اصلی امور منابع انسانی آلترنتیو 
برد )The Alternative Board(، رهبران نیز انسان هستند و مانند 
تمام انس��ان ها به محبت و توجه به ش��دت عالقه دارند. ولی تالش برای 
جل��ب رضایت تمام افراد گاهی باع��ث کاهش کیفیت قضاوت ها خواهد 

شد. 
اس��کاروال می گوی��د: »ی��ک اش��تباه رایج اکث��ر رهب��ران و صاحبان 
کس��ب و کارهای جدید این اس��ت که تصمیمات پرطرفدار می گیرند که 
البت��ه ای��ن تصمیمات معموال به هیچ عنوان به نفع ش��رکت نیس��تند. 
رهبران باید گاهی به تصمیمات ناخوش��ایند نیز تن دهند. این بخش��ی 

از کار است.«
ب��ه جای تالش برای جل��ب رضایت تمام کارمن��دان، به دنبال درک 
ش��دن و احترام باش��ید. راه ارتباط آزادانه و مداوم با اعضای تیم را پیدا 
کنی��د و همیش��ه کارمن��دان را در جریان دالیل تصمیم��ات خود، چه 

پرطرفدار و چه ناخوشایند قرار دهید. 
به اعتقاد اس��کاروال، »بهترین رهبران می دانن��د که اتخاذ تصمیمات 
صحیح ولی ناخوشایند و سپس دلیل توضیح دلیل این تصمیمات، باعث 

افزایش اعتبار و احترام آنها در میان اعضای تیم و شرکت خواهد شد و 
این در دراز مدت، بهترین مزیت برای یک رهبر خواهد بود.«

هنگام ارزیابی عملکرد، به جای س��لیقه و نظر ش��خصی، از یک معیار 
خاص و معتبر استفاده کنید. شما نمی توانید هم زمان دوست صمیمی 

و رئیس یک شخص باشید. 
5. دورویی

ی��ک ذهنی��ت »ه��ر کاری که گفتم انج��ام دهید، ن��ه کاری که من 
می کنم« به هیچ عنوان به نفع محیط کار نیست. شما باید به عنوان یک 
رهبر، الگوی سایر افراد باشید. چنانچه به دنبال اعتبار و احترام هستید، 
بای��د از قوانین خود پیروی کنید. چنانچه مانند س��ایر کارمندان تالش 

نمی کنید، پس نباید از آنها نیز انتظار بهترین نتایج را داشته باشید. 
ب��ه نظر دنی��ل فرس��چی، مدیرعامل ش��رکت توس��عه رهبری ادج 
)EDGE(: »ی��ک رهبر باید ب��ا کار و تالش خود، الگو و سرمش��قی 
برای س��ایر کارمندان باش��د و راه را به آنها نشان دهد. اگر شما زودتر 
از س��ایرین محل کار را ترک می کنید یا ش��خصیت کارمندان خود را 
زیر س��وال می برید، احتماال نتیجه کار خود را خیلی زود خواهید دید. 
ی��ک رهبر باید ارزش های خود را ش��فاف و رفت��ارش را کنترل کند. 
همچنین عملکرد رهبر باید فراتر یا حداقل در س��طح اس��تانداردهای 

شرکت باشد.« 
رهب��ران معموال قصد ایجاد یک محیط کاری خاص را دارند، اما خود 
به هیچ عنوان در این فرهنگ و محیط ش��رکت نمی کنند. چنانچه شما 
به دنبال مش��ارکت و همکاری هس��تید، باید این فرهن��گ را از طریق 
همکاری و مش��ارکت با س��ایر کارمندان در محیط کار به وجود آورید. 

همواره خود را به جای کارمندان تان قرار دهید. 
ش��ما نباید خود را از س��ایر کارمندان جدا کنید یا خود را برتر از آنها 
بدانید. این کار باعث ایجاد تنش در محیط کار خواهد ش��د. کارمندان 
باید با نقص های ش��ما آشنا شوند. هر چه شفافیت و خلوص شما بیشتر 

باشد، تیم نیز احساس تعهد بیشتری خواهد داشت. 
ش��ما با ایجاد مش��ارکت و به اشتراک گذاری شکس��ت ها و چالش ها، 

واقعی تر خواهید شد و کارمندان نیز شما را باور خواهند کرد. 
6. عدم شفاف سازی انتظارات

کارمندان به راهنمایی و هدایت نیاز دارند. هدایت و ارائه دستورالعمل 
باعث ایجاد انگیزه و انرژی در تیم می شود. 

زمانی ک��ه رهبر انتظارات خود را بیان نمی کن��د، کارمندان بی هدف 
ب��ه فعالیت می پردازند. فعالی��ت کارمندان باید مفید باش��د و آنها باید 
هدف کار خود را بدانند. ش��خص بدون هدف و انتظار مش��خص، قدرت 
اولویت بن��دی وظایف را نخواهد داش��ت. رهبران باید ب��ا تعیین اهداف 
شخصی برای کارمندان، آنها را موفقیت های بزرگ شرکت سهیم کنند. 
شما باید به عنوان رهبر تصویری از هدف و مقصد نهایی تیم و شرکت 
ارائه کنید. افراد با آگاهی از هدف نهایی انگیزه بیشتری خواهند گرفت 
و ب��ا کار ارتباط برقرار خواهند کرد. اطالعات مهم را مش��خص کرده و 
کارمندان خود را در مس��یر کس��ب موفقیت و نه شکست، راهنمایی و 

هدایت کنید. 
businessnewsdaily :منبع
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چیزی که به عنوان نوآوری می شناسیم راهی برای نگریستن به جهان 
و یافتن جایگاهی است که در آن ایجاد ارتقا ممکن باشد. 

 هم��واره داس��تان موفقیت های ب��زرگ در رابطه با ن��وآوری و ایجاد 
راهکاری اس��ت که کس دیگری از پس آن برنیامده باش��د. افرادی که 
پش��ت این هنجاری شکنی ها هستند، در واقع اشخاصی انقالبی هستند؛ 
آنه��ا به اندازه ای ش��جاعت دارند که می توانند پای خ��ود را از اصول و 
روش های ثبت ش��ده فراتر گذاش��ته و راه خود را به س��وی موفقیت باز 

کنند. 
افراد نوآور با ایده های ش��ان تمام صنایع را ب��ه هم می ریزند. ابداعات 
ایش��ان حیات یافته و در طول نس��ل های بعد ه��م تأثیرگذاری خود را 
حفظ می کنند. چه چیزی این قدرت فراطبیعی را در افراد خالق و نوآور 
ایجاد می کند؟ چگونه به این توانایی ها دس��ت پی��دا می کنند؟ گفتنی 
اس��ت که این افراد ع��ادات و رفتارهایی در خ��ود نهادینه می کنند که 

محرک و تقویت کننده خالقیت شان است. 
در اینج��ا 11 عادت مؤثری ک��ه افراد نوآور در زندگی روزمره خود به 

کار می بندند، ارائه شده است: 
1- اشتیاق و عالیق خود را دنبال کنید 

افراد خ��الق برای خود انگیزه های درونی ایج��اد می کنند، این بدین 
معناست که محرک های درونی دارند. شوق درونی آنها را وادار به دنبال 

کردن رویاهای شان می کند. 
افراد نوآور مس��حور ش��وق درونی ش��ان هس��تند. آنها با فعالیت های 
چالش برانگیز انرژی می گیرند. افراد خالق و موفق لزوما با استعدادترین 

افراد نیستند، اما معموال و عموما اهداف خود را دنبال می کنند. 
دیگران به دلیل داش��تن محرک های خارجی ی��ا پاداش های بیرونی 
از قبیل پول، ش��هرت، اعتبار یا تش��ویق، از قبول مس��ئولیت ها ش��انی 
خال��ی می کنند. انگیزه های درونی به خاطر اینکه اش��تیاق فرد را به کار 
می اندازند، بیشترین تأثیر را دارند. نکته شایان توجه اینکه افراد با انجام 
دادن کاری که عمیقا از آن لذت می برند، خالقیت خود را بیش از پیش 

تحریک می کنند. 
2- کتابچه ای از ایده های خود بسازید 

اغلب اوقات موفق ترین افراد کس��انی هس��تند که به شکلی وسواسی 
هرچیزی را یادداش��ت می کنن��د. آنها هرگاه با مفه��وم جالب توجهی 
روبه رو می ش��وند، یا الهام ش��دن ایده ای را تجربه می کنند، هر آنچه را 
در ذهن دارند یادداش��ت می کنند. هرگاه ای��ده نابی به ذهن تان خطور 
کرد، هرچقدر هم که حافظه خوبی داش��ته باشید، بهتر است که آن را 
یادداش��ت کرده تا بع��دا بتوانید دوباره آنها را م��رور کنید و به ارزیابی 

درستی برسید. 
افزون بر این، افراد خالق پیوسته در حال نگارش فهرست های مختلفی 
هس��تند. آنها قرارهای مالق��ات و کتاب هایی که قصد خواندن ش��ان را 
دارند، فهرست می کنند تا بعدا بتوانند برنامه ریزی درستی ترتیب دهند. 

3- ذهن خود را با تجربیات و دانش وسعت دهید 
گاه ایده هایی ناب در ذهن مان نقش می بندند، اما همیشه این ایده ها 
ارزش س��رمایه گذاری ندارند. افراد خالق می دانند که صرفا الهام ایده ها 
کارکردی نیس��ت. خالقیت نیازمند سوخت رس��انی است و این سوخت 
چیزی نیست جز کسب دانش و آگاهی از طریق خواندن و مطالعه منابع 

جدید و پذیرفتن تجربیات تازه. 
افراد نوآور در س��فر پیش��رفت می کنند. آنها عاشق دانستن در مورد 
س��ایر فرهنگ ها، دیدن موزه های هنری، قدم زدن در طبیعت و نواختن 
ساز هستند تا از این طریق بتوانند پیوسته ذهن خود را بسط و گسترش 
دهند. هنگامی که آگاهی و تجربه باهم ترکیب شوند، توانایی ذهن شما 

در درک ایده های پیچیده و قابلیت انعطاف آن افزایش می یابد. 

4- همه چیز را مورد سؤال قرار دهید 
افراد نوآور به طور ذاتی کنجکاو هس��تند و تمام فرضیاتی را که س��ایر 
افراد به س��ادگی می پذیرند، زیر س��ؤال می برند. هرچه بیش��تر س��ؤال 
بپرس��ید، قدرت خالقه ذهن تان برای تصور راهکاره��ای دیگر افزایش 
می یابد. دقیقا به همین دلیل اس��ت که اف��راد خالق دائما همه چیز را 
اعم از کاالها و خدمات خودش��ان، مورد آزمون و بررسی قرار می دهند. 
آنها از پرس��یدن »چرا« و »چرا نه« ترس��ی ندارند. آنها در مورد نیازها، 
انگیزه ها و عالیق مش��تریان خود کنجکاو هس��تند. آنها پیوسته خود را 
به چالش افکنده تا مس��ائل را از نظرات مختلفی ببینند، زیرا پرس��یدن 

سؤال، آغازگر رسیدن به امکانات و احتماالت جدید است. 
5- محیطی خالقانه ایجاد کنید 

اتمس��فر پیرامون ما تأثیر مس��تقیمی بر ایجاد خالقی��ت درونی مان 
دارد. اف��راد خالق می دانند که دقیقا چه المان هایی قدرت خالقه ش��ان 

را تحریک می کند. 
آنها اهمیت نور محیط را درک می کنند و می دانند که این مس��ئله تا 
چه حد در تحریک خالقیت و به جریان انداختن ایده ها تأثیرگذار است. 
آنها محیط کاری و زندگی خود را به گونه ای طراحی می کنند که راحت 
و آس��وده باشد. آنها به دنبال جایی هس��تند که ذهن شان آرام بگیرد و 

آزادانه به همه جا پر بکشد. 
آنها در س��اعت هایی کار می کنند که با درونیات ش��ان تناسب داشته 
باشد. برخی افراد صبح ها خالقند و برخی دیگر در شب. افراد نوآور روز 
خ��ود را از قبل برنامه ریزی می کنند. آنها کارهای روزمره خود و محیط 
اطراف ش��ان را طوری تنظیم می کنند که موجب افزایش خالقیت شان 

شود. 

6- خود را از محدودیت ها برهانید 
عقای��د ما می توانند زندگی مان را ش��کل دهند. ای��ن عقاید می توانند 
محصورم��ان کنند یا اینکه ما را به قله های رفیع رهنمون س��ازند. برای 
اینکه عمیقا نوآور باشیم، باید خود را از بند قیود و محدودیت ها خالص 
کنی��م. باید محدودیت هایی که دس��تمان را می بندند، فرضیات کهنه و 

عقاید ی را که منحصرمان می کنند از بنیان حذف کنیم. 
اغلب عقاید محدودکننده از ترس های مان ناش��ی می ش��وند و شکل 
منفی باف��ی و بهانه به خ��ود می گیرند. هربار که بگویی��م »نمی توانم«،  
»این کار را نمی کنم« یا »من آدم این کار نیستم« خود را محدود کرده 
و می خواهیم با بهانه تراشی در مدار امن مان بمانیم. افرادی که به واقع 
نوآور باشند، به طور غریزی به دنبال راه چاره هستند. آنها به خود اجازه 
نمی دهند که اس��یر راه و روش های کهنه شوند. آنها شجاعت و اعتماد 
به نفس الزم را برای به چالش کشیدن خود و دنیای اطراف شان دارند. 

7- از رویه های خالقانه مراقبت کنید 
اف��راد نوآور می دانند که باید به رویه های خالقانه اجازه دهند مس��یر 
خ��ود را طی کنند. آنه��ا می دانند که باید ایده ه��ا دوره کمون خود را 
طی کنن��د. غالبا ایده ها از ضمیر ناخودآگاه تراوش می ش��وند و قبل از 
شکل گیری کلی شان باید مدت زمانی بگذرد. افراد نوآور هر هفته زمانی 
را ب��ه توفان های فکری و مراقبه اختص��اص می دهند. آنها می دانند که 
ش��کوفایی خالقیت نیازمند فضا و زمان اس��ت. این مرحله در روندهای 
خالقیت بس��یار مهم بوده و به تس��ویه مفاهیم و ایده ها کمک ش��ایانی 

می کند. 
8- بشدت در پی الگوها و ارتباطات باشید 

جهان پر از الگوها و ارتباطات جالب اس��ت. افراد نوآور متوجه چنین 
ارتباطاتی هس��تند. آنها نقاط مشترک میان افراد، مکان ها و نقاط داده 
را مدنظ��ر قرار می دهند. آنه��ا در ترتیب و نظم چیزه��ا به دنبال معنا 
می گردن��د تا از ای��ن طریق چرایی رویه ها را درک ک��رده و راهی برای 
بهبود آنها پیدا کنند. آنه��ا به کوچک ترین چیزها توجه می کنند: افراد 
چگونه رفتار می کنند، چه چیزی آنها را به جلو می راند، چه چیزی آنها 

را هیجان زده، خوشحال یا ناراحت می کند. 
آنه��ا به نحوه ارتباط اف��راد با همدیگر و با محیط اطراف ش��ان دقت 

می کنند. تمامی اینها به ایده ها سوخت رسانی می کنند. 
9- آنها با عالیق مختلف دست و پنجه نرم می کنند 

افرادی که واقعا نوآور هس��تند، تمرکز و توج��ه خود را به یک پروژه 
مح��دود نمی کنند. آنها خود را به دنبال ک��ردن زمینه ها و فرصت های 
مختلف وادار می کنند. آنها پتانس��یل های چندگانه ای دارند، یا به بیان 

دیگر می توانند در زمینه های مختلفی فعالیت کنند. 
در ابتدا این طور به نظر می رس��د که افراد خالق به س��ادگی پریشان 
ش��ده و پیوس��ته از یک چیز به سراغ چیز دیگری می روند. در حقیقت، 
آنها به زمینه های گوناگونی عالقه مند هستند. عاملی که آنها را به انجام 

چندگانه کارها فرامی خواند، حوزه گسترده عالیق خالقانه شان است. 
آنها با دنبال کردن یک ندای درونی راضی نمی شوند و اگر مجبور به 

انجام یک کار شوند احساس کشمکش درونی دارند. 
11- آنها اشیا را تکه تکه کرده و دوباره سرهم می کنند 

نوآوران دوس��ت دارند بدانند که هر وس��یله ای چگونه کار می کند. 
آنها اصطالحا خرابکار هس��تند، اش��یا را تکه تکه ک��رده و دوباره به 
ش��کلی که خودشان دوس��ت دارند از نو س��رهم می کنند. این رویه 
بازس��ازی و نوسازی تنها در مورد چیزهای فیزیکی ضروری است. به 
هنرمند جزی فکر کنید که المان های یک آهنگ را از هم جدا کرده 
و با کنارهم قراردادن آنها با ابتکارات خاص خود، سعی در خلق چیز 

تازه ای دارد. 
افراد خالق به دنبال درک چرایی و چگونگی کارکرد اش��یای مختلف 
هس��تند. با قطعه قطعه کردن چیزهای مختلف می توانند متوجه نحوه 

ارتباط و ارتقای چیزهای مختلف شوند. 
entrepreneur :منبع

11 عادت مؤثر افراد نوآور
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اخبار

اهواز - شبنم قجاوند- رئیس کمیته تولید و مصرف برق خوزستان 
گف��ت: ب��ا توجه به افزایش دما از امروز تا یکی دو هفته آینده ش��رابط 
بسیار حساس خواهد بود، از مشترکین به خصوص در بخش خانگی می 
خواهیم که در مدیریت مصرف نهایت همکاری را داشته باشند. محمود 
دشت بزرگ در پنجمین جلسه کمیته تولید و مصرف برق استان اظهار 
کرد: با توجه به اقدامات انجام شده مدیریت مصرف و همراهی مردم تا 
به امروز از پیک مصرف س��ال گذشته عبور نکرده ایم. وی ادامه داد: با 
توجه به پدیده خشکسالی ۳ هزار مگاوات از قابلیت تولید نیروگاه های 
برق آبی کاسته شده است و طبق برنامه پیش بینی شده در زمان پیک، 
نیروگا های حرارتی 4 هزار و 70 مگاوات و نیروگاه های برق آبی ۳ هزار 
۶00 مگاوات برق تولید خواهند کرد. رئیس کمیته تولید و مصرف برق 
خوزستان برآورد پیک بار سال ۹7 را 8 هزار و ۶۳1 مگاوات اعالم کرد 
و افزود: ۹۶1 مگاوات کمبود تولید در زمان پیک از طریق نیروگاه های 
صنایع، مدیریت مصرف و تامین بار از طریق خطوط تبادلی جبران می 
شود، مگر آنکه در کل کشور مشکل تولید داشته باشیم. دشت بزرگ با 
بیان آنکه تغییر ساعت ادارات باعث کاهش بار 4 تا 40 درصدی بعضی 

از فیدرها شده است، تصریح کرد: بر اساس دستور رئیس جمهور و وزیر 
نیرو مصارف نباید از س��ال گذش��ته عبور کند و الزم است 20 درصد 
کاهش داشته باش��د، دستگاه هایی که مصارفی باالتری داشته باشند 
معرفی و مدیران آنها عزل می شوند. وی اضافه کرد: امنیت شبکه خط 
قرمز ماست و به هیچ وجه نباید خدشه ای به آن وارد شود، با شرکت 
های توزیع هماهنگ هستیم که اگر بار یک ترانس به 80 درصد رسید 
یک فیدر از ش��بکه خارج شود تا به ترانس های انتقال و فوق توزیع به 

دلیل سخت بودن جایگزینی و تعمیرات آسیبی وارد نشود. رئیس کمیته 
تولید و مصرف برق خوزستان تاکید کرد: برای حفظ امنیت شبکه در 
بحث مدیریت مصرف با هیچ نهاد یا سازمانی به جز بخش های فنی و 
تجهیزاتی که امکان کاهش مصرف را ندارند تعارفی نخواهیم داش��ت. 
دشت بزرگ با بیان آنکه سال های آینده نیز همین شرایط قابل پیش 
بینی است، بیان داشت: الزم است که شرکت های مصرفی و ادارات در 
حد مصرف خودشان مولدهای اضطراری تولید برق داشته باشند و بار 
خود را در زمان های پیک از روی شبکه بردارند. وی گفت: با توجه به 
افزایش دما از امروز تا یکی یکی دو هفته آینده ش��رابط بسیار حساس 
خواهد بود، از مشترکین به خصوص در بخش خانگی می خواهیم که در 
مدیریت مصرف نهایت همکاری را داشته باشند. مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای خوزستان اضافه کرد: برای مدیریت مصرف در بخش خانگی 
و کاهش بار سرمایشی دو برنامه کوتاه مدت و میان مدت وجود دارد، در 
برنامه کوتاه مدت اگر 20 درصد از از مشترکین استان یک کولر اضافه 
خود را خاموش کنند ۹00 مگاوات مدیرت بار در شبکه صورت می گیرد 

که این کمبود تولید را جبران می کند. 

قم - خبرنگار فرصت امروز- ش��هردار قم با تقدیر از خدمات 
خالصانه، بي منت و ش��بانه روزي ش��هرداري ها و تمامي دس��ت 
اندرکاران مدیریت شهري، 14 تیر روز شهرداري را به کلیه کارکنان 
زحمتکش ش��هرداري تبریک گفت. به گزارش شهرنیوز، متن پیام 
دکتر سقائیان نژاد به مناسب فرا رسیدن 14 تیرماه روز شهرداري 
و دهیاري به ش��رح ذیل اس��ت: نامگذاری 14 تیرماه به عنوان روز 
»ش��هرداری و دهی��اری« اقدامی ارزنده و فرصتی مغتنم اس��ت تا 
ضمن قدردان��ی و تجلیل از فعالیت های خالصانه و ش��بانه روزی 
خادمان مردم در عرصه های مختلف شهرداری و مدیریت شهری، 
به ارزیابی عملکرد و فعالیت های این نهاد اجتماعی به منظور ارتقای 
سطح خدمت رس��انی به مردم پرداخته شود. نقش شهرداري ها و 
دهیاري ها در توس��عه و آباداني شهرها و روستاها بر همگان روشن 
بوده و شهرداري ها به عنوان یک نهاد مردمي نقش مهم و اثرگذاري 

را در پیش��رفت و توسعه جوامع با تکیه بر ظرفیت هاي خود مردم 
دنبال مي کنند. هر چه که شهرداري ها و دهیاري ها بتوانند در عرصه 
خدمت رس��اني به مردم و عمران و آباداني ش��هرها و روس��تاها به 
وظایف خود به ش��کل بهتري عمل کنن��د قطعا تاثیر این خدمات 

به صورت مس��تقیم متوجه م��ردم خواهد ب��ود و البته تحقق این 
مهم نیز در گرو همکاري مردم در اولویت نخس��ت و همکاري بین 
دس��تگاهي در اولویت بعدي است چرا که یک رابطه مستقیم بین 
مردم و ش��هرداري وجود دارد و هرچه که این رابطه از اس��تحکام 
و قوت بیش��تري برخوردار باشد قطعا شهرداري ها و دهیاري ها در 
خدمت رساني توفیقات بیشتري خواهند داشت. اینجانب در پایان 
فرا رسیدن روز شهرداري و دهیاري را به همه فعاالن عرصه مدیریت 
شهري و روستایي تبریک گفته و امیدوارم که در پرتو همکاري هاي 
متقابل در س��ه ضلع مثلث مردم، شهرداري و دستگاه هاي اجرایي، 
خدماتي در خور شأن شهروندان در عرصه پیشرفت جامعه شهري 

و روستایي ارائه شود. 
دکتر سیدمرتضي سقاییان نژاد
شهردار قم

اصفهان - قاسم اسد- رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت:بخش 
دولتی و خصوصی ایران در مجامع بین المللی حضور کمرنگی دارد و 
بایستی با برنامه مدون این نقص جبران شود. سید عبدالوهاب سهل 
آبادی در س��ی و چهارمین  جلس��ه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
اصفه��ان تصریح کرد:حضور ای��ران در مجامع بین المللی می تواند 
ظرفیت های جدیدی برای همکاری های اقتصادی و سیاسی  بوجود 
آورد و از این رو باید ایجاد و تقویت روابط بین المللی در اولویت  فعالیت 
بخ��ش خصوصی قرار گیرد. وی از عضویت اتاق بازرگانی اصفهان در 
اتاق بازرگانی جوانان بین الملل )JCI(  خبر داد و گفت:اتاق بازرگانی 
اصفهان در اجالس س��االنه  JCI امسال حضور پیدا کرد و مراحل 
عضویت این اتاق در  دست انجام است . سهل آبادی از عالقه مندی 
ش��رکت های ژاپنی برای همکاری با ایران خبر داد و گفت: در سفر 
اخیر هیات اتاق بازرگانی اصفهان  به ژاپن با آژانس های گردشگری 
ژاپنی برای همکاری با آژانس های مسافرتی اصفهان رایزنی شد .  وی 

با اشاره به آمادگی اتاق بازرگانی برای رونمایی از برندشهری اصفهان 
گفت:برند شهری اصفهان بیش از یکسال است که آمده رونمایی است 
و برای برگزاری مراسم رونمایی منتظر حضور مقامات ملی هستیم. 
مصطفی رناس��ی نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این جلس��ه 
گفت:تصمیمات اخیر دولت پیامدهایی  برای فعاالن اقتصادی دارد 
ک��ه اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی نس��بت به این 

تصمیمات  واکنش  نش��ان می دهد. قاسم علی جباری عضو هیات 
رییسه اتاق بازرگانی اصفهان  در این جلسه با اشاره به شرایط دشوار 
پیش روی صنایع فلزی بویژه فوالد گفت:استان اصفهان با تولید 70 
درصد  فوالد کشور همواره نقش مهمی در تامین صنایع پایین دست 
فوالدی دارد و در شرایط کنونی اقتصادی باید از این واحدها حمایت 
ویژه ای صورت گیرد. سیدرسول رنجبران عضو هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی اصفهان در این جلسه خواستار رونمایی برند شهری با حضور 
فعاالن بخش خصوصی  شد و گفت:بخش خصوصی باید به خودش  
بی��ش از بخش دولتی احترام بگذارد و به خودباوری  برس��د. وی با 
اش��اره به اهمیت اتاق های بازرگانی مشترک  و نقش آن در توسعه 
روابط اقتصادی بین کش��ورها گفت:اتاق بازرگانی آلمان با 170 اتاق 
بازرگانی جهان روابط اقتصادی تعریف کرده و ساالنه 1۳00 میلیارد 
یورو صادرات و 1000 میلیارد یورو واردات  برای اقتصاد آلمان ایجاد 

کرده است .

تاکسـتان - خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی 
شهرداری تاکستان حس��ین بهزادپور شهردار تاکستان با بیان اینکه 
شهرداری تاکستان به کلیه بدهکاران سال ۹7 که تا آخرین روز اعالم 
ش��ده در این طرح و در جهت اجرای مصوبه شورای اسالمی شهر در 
صورت پرداخت بدهی و تسویه حساب نقد و یکجا به میزان 24 درصد 
هدیه خوش حسابی شهرداری همچنین کلیه بدهکاران سال ۹۶ که 
بدهی آنان محاس��به و تعیین وضعیت گردیده اند در صورت پرداخت 
بدهی به صورت نقد و یکجا به میزان 20 درصد هدیه خوش حسابی به 
شهروندان شهر تاکستان تعلق می گیرد. این موضوع به منظور تشویق 
شهروندان در پرداخت نقدی بدهی ناشی از عوارض، بهای خدمات و 
تس��هیل امور مودیان در دستور کار قرار گرفته است. وی افزود: مردم 
هر چقدر در پرداخت به موقع مش��ارکت بیش��تری داشته باشند به 
طور قطعی به بهبود عمران و آبادانی شهر کمک گسترده ای می کند 
و مش��ارکت به موقع و هرچه بیشتر ش��هروندان به منظور توسعه و 

آبادانی شهر از اهداف طرح هدیه خوش حسابی است. 
بهزادپور از عوارض به عنوان یکی از اصلی ترین منابع 
درآمدی نام برد و تصریح کرد: این مهم زمینه س��از 
تحق��ق طرح ه��ای عمرانی قابل توجهی می ش��ود. 
بهزادپور با عنوان اینکه شهرداری جهت مالکینی که 
در سال ۹7 جهت اخذ مجوز ساخت اقدام می نمایند 
نسبت به اعطای تراکم تشویقی به میزان ۳0 درصد 
یا ۳0 درصد هدیه خوش حسابی عوارض در پرداخت 
به صورت نقد بنا به درخواست متقاضی با اعمال یکی 
از دو ش��رایط مذکور در قالب طرح تش��ویقی اقدام 
می نماید. شهردار تاکستان یادآور شد: شهروندانی که 

برای پرداخت نقدی از ابتدا تا پایان تیر ماه س��ال جاری با مراجعه به 
ش��هرداری و نسبت به پرداخت به موقع بدهی های خود اقدام کنند، 
ش��امل هدیه 24 درصدی خوش حسابی می ش��وند و این طرح برای 

شهروندان در یک دوره زمانی محدود می باشد که 
قابل تمدید نخواهد بود. وی در ادامه مطرح کرد: 
عوارض پذیره، مازاد متراکم، سطح اشغال، جرائم 
کمیسیون ماده صد هزینه آماده سازی و چک های 
سررسیده نشده را شامل می شود. وی با قدردانی 
از شهروندانی که عوارض خود را به موقع پرداخت 
می کنند، خاطرنشان کرد: شهروندان خوش حساب 
با حمایت از شهرداری شهر تاکستان و مشارکت در 
اجرای پروژه های شهری در ساخت یک شهر قابل 
سکونت بسیار کوشا عمل کرده اند.شهردار تاکستان 
در خاتمه افزود: امیدواریم شهروندان محترم برای 
پرداخت بدهی خود از این شرایط و فرصت استثنایی نهایی بهره برداری 
را داشته باشند و با پرداخت بدهی معوقه عوارض ساختمانی و دریافت 

هدیه خوش حسابی، گامی در جهت عمران و آبادانی شهر بردارند.

اراک- مینو رستمی - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مرکزی گفت: عملیات حذف نقطه حادثه خیر جاده میالجرد 
به خاتم آباد از توابع کمیجان آغاز ش��د. علی زندی فر افزود: جاده 
میالجرد به خاتم آباد هر س��ال با حوادث رانندگی متعددی همراه 
است که با عملیات اصالحی این نقطه حادثه خیز، یکی از راه های 

پرخطر اس��تان ایمن سازی می شود. وی ادامه داد: در این عملیات 
اصالحی 1۵0 تا 200 متر از نقطه حادثه خیز جاده میالجرد به خاتم 
آباد با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد و ۵00 میلیون ریال بی خطرسازی 
می ش��ود و نواقص فنی آن رفع خواهد ش��د. مدی��رکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای اس��تان مرکزی خاطر نشان کرد: با انجام این 

عملیات 2 قوس حادثه خیز جاده میالجرد به خاتم آباد که کاهش 
دید رانندگان را به همراه دارد حذف می شود. زندی فر گفت: مدت 
زمان این عملیات اصالحی سه ماه تعریف شده است. ۶ هزار و 400 
کیلومتر انواع آزاد راه، راه اصلی و راه روستایی در استان مرکزی وجود 
دارد که چهار هزار کیلومتر آن را راه های روستایی تشکیل میدهد.

ساری - دهقان - به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط 
عمومی آب منطقه ای مازندران آقای دکتر محمدابراهیم یخکشی 
در همای��ش راهبرده��ای مصرف بهینه آب در بخش کش��اورزی 
در جمع ۵00 نفر از کش��اورزان و کارشناس��ان این بخش گفت: 
کشاورزی اس��تان در مقابل حوادث خشکی کم انعطاف و آسیب 
پذیر اس��ت و برای برون رفت از ای��ن چالش باید رویکرد جدید و 
مناس��ب داشته باشیم.   وی با بیان اینکه بهره گیری از تجربیات 
گذشتگان مهم اما کافی نیست تاکید کرد: باید از روش های نوین 
که میزان هدررفت آب مصرفی را کاهش می دهد و از الگوی کشتی 
که متناسب با توان منابع آبی هر منطقه ا ست  برنامه ریزی و بهره 
گرفته شود. یخکشی با تشریح وضعیت منابع آب در مازندران گفت: 
در ده سال گذشته به جز یک سال )در سال ۹1-۹0( میزان بارش 
و رواناب کمتر از میزان نرمال بوده و هیدروگراف آبخوان زیرزمینی 

دشت های استان نیز روند نزولی را نشان می دهد. بطوریکه میزان 
بهره برداری از منابع آب زیرزمینی به حداکثر ممکن رسیده است 
و امکان توس��عه در هیچ یک از مناطق وجود ندارد. مدیرعامل آب 
منطقه ای مازندران گفت: در س��ه دهه اخیر جمعیت استان رشد 
زیادی داش��ته است و تقاضا برای سفر به استان به شدت افزایش 

یافته، سبک زندگی جمعیت مقیم و شناور تغییر و مصرف آب در 
بخش ش��رب بیشتر شد و شغل و معیشت متناسب با جمعیت و 
تقاضا تعریف نشد در نتیجه تقاضا برای کشاورزی و پرورش ماهی 
افزایش یافت و این موضوع سبب شد تا فشار زیادی به منابع آب، 
بویژه آب زیرزمینی جهت بهره برداری وارد شود. ایشان در ادامه با 
بیان چالش های زیس��ت محیطی استان از جمله مصرف بیش از 
100 هزار تن کود و س��م در بخش کشاورزی و مدیریت نامناسب 
مصرف، تامین و تدارک منابع مالی برای ایجاد زیرساخت های الزم 
در بخش آب و کشاورزی را یکی  دیگر از چالش های مهم مدیریت 
منابع آب برشمرد و گفت: پایین بودن اعتبار اختصاص داده شده در 
هر سال و عدم تخصیص نقدینگی بودجه مصوب ، موجب طوالنی 
ش��دن اجرای طرح ها و پروژه ها ش��ده و نتایج این امر عدم بهره 
وری از سرمایه و عدم النفع از سرمایه گذاری انجام شده می باشد.

رئیس کمیته تولید و مصرف برق خوزستان

شرایط حساس است، مشترکین خانگی یاری کنند

پیام تبریک شهردار قم به مناسبت روز شهرداري و دهیاري ها

رییس اتاق بازرگانی اصفهان :

در مجامع بین المللی حضور کمرنگی داریم

هدیه 24 درصدی خوش حسابی شهرداری به شهروندان تاکستان

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان مرکزی: 

عملیات حذف نقطه حادثه خیز جاده میالجرد آغاز شد

دکتر یخکشی مدیرعامل آب منطقه ای مازندران: 

کشاورزی استان در مقابل حوادث خشکی کم انعطاف و آسیب پذیر است

افتتاحیه بوستان کتاب رشت با حضور مشاور وزیر و مدیر کل دفتر مطالعات و 
برنامه ریزی فرهنگی و کتابخانه ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 رشت- زینب قلیپور- قبل از ظهر امروز پنج شنبه چهاردهم تیر ماه مراسم افتتاح پروژه بوستان کتاب خیابان آیت اهلل رودباری 
با حضور سید آبادی مشاور وزیر و مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و کتابخانه ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، محمد 
حسن عاقل منش رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر، امیر حسین علوی ریاست شورای اسالمی شهر رشت، 
اسماعیل حاجی پور رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر، فاطمه شیرزاد رئیس کمیسیون بهداشت، محیط 
زیست و خدمات شهر شورای اسالمی شهر، محمدحسن علی پور عضو شورای اسالمی شهر رشت، سجاد محجوب رئیس سازمان 
سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت، حسنی رئیس سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری، عطایی مدیر منطقه یک 
شهرداری، امیرلو مدیر چهار شهرداری، مدیر کانون پرورش فکری کودک و نوجوانان گیالن، بدن آرا معاون امور کتابخانه های استان 
گیالن، فیروز فاضلی مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گیالن، حسن پور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
رش��ت، س��یده مریم رضا طبع مدیر اجرایی ارتباط با رسانه های شهرداری، فاطمه قدیمی مدیر روابط عمومی و جمعی از مدیران 
شهری و اصحاب رسانه برگزار شد.پس از تصویب نام " بوستان کتاب " در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و متعاقب آن صحن شورا، 
با برگزاری جلسات متعددی با اهالی کتاب اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان رشت، کانون پرورشی و فکری کودک و نوجوانان، 
اداره کل امور کتابخانه ها، سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری و با همت و تالش سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری 
رشت، بستری مناسب با ایجاد المان ها و طراحی مبلمان شهری مرتبط با نام بوستان کتاب در این پارک جا گذاری شد تا با تغییر 
فضای ظاهری بتوان قدم های اولیه را جهت ایجاد شهر رشت پایتخت کتاب ایران برداشت و با همکاری موسسات فرهنگی مردم 
نهاد به سوی گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی آحاد جامعه قدم گذاشت.عاقل منش رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
اسالمی در ادامه یادآور شد: بعد از افتتاح بوستان کتاب جلسه فوق العاده کمیسیون فرهنگی با محوریت رشت پایتخت کتاب ایران 
در شورای اسالمی شهر رشت با حضور سید آبادی حضور مشاور وزیر و مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و کتابخانه 
ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار خواهد شد تا با بررسی ظرفیت های مهم و تاثیرگذار رشت در امر کتاب بتوانیم در سالهای 
آینده بهره برداری مناسبی در حوزه کتاب و کتابخوانی داشته باشیم.عاقل منش در پایان ضمن پاسداشت سالروز شهادت تنها استاندار 
کشور شهید انصاری استاندار اسبق گیالن و شهید نورانی، یاد و خاطره شهدای کارمند را گرامی دانست.در ادامه شاهنامه خوانی و 

حافظ خوانی کودکان کتابخانه کودک باران از کتابخانه های فعال و خالق شهر رشت اجرا گردید.

فرماندار ویژه کرج:
مدیریت بافت های روستایی جاده چالوس ضروری است

کرج- خبرنگار فرصت امروز- فرماندار ویژه کرج گفت: نظارت بر ساخت و سازها و مدیریت 
بافت های روستایی در شهرستان کرج به ویژه محور چالوس ضروری است. سیروس شفقی در همایش 
تجلیل از دهیاران شهرستان کرج با اشاره به اینکه باید زیرساخت های مهاجرت معکوس فراهم شود، 
اظهار کرد: کمیته فنی کارگروه اش��تغال برای نخستین بار در فرمانداری فعالیت خود را آغاز کرده 
است، توسعه اشتغال روستایی از اهمیت باالیی برخوردار است، در این خصوص باید وقت بیشتری 
گذاش��ته ش��ود. وی به پرداخت تسهیالت روستایی تا سقف 2۵0 میلیون تومان اشاره کرد و گفت: 
این مبلغ از طریق کمیته فنی فرمانداری ها که در کارگروه اشتغال استان به تصویب رسیده است، اختصاص پیدا می کند. فرماندار 
ویژه کرج با تأکید بر اینکه جذب اعتبارات و تسهیالت دولتی با نرخ و سود پایین برای روستاییان در دستور کار است، خطاب به 
دهیاران، گفت: اگر روستایی به شهر بازگردد، دیگر روستا و هویتی باقی نمی ماند بنابراین تمام تالش خود را برای توسعه روستاها 
بکار گیرید. وی با بیان اینکه هر روستا باید یک پروژه عمرانی را شروع کند، گفت: قطار پروژه های عمرانی با تعریف هر روستا یک 
پروژه عمرانی به حرکت درمی آید. فرماندار ویژه کرج نظارت بر ساخت و سازها و مدیریت بافت های روستایی را مورد تأکید قرارداد 
و گفت: مدیریت بحران در روستاها همواره در آماده باش قرار داشته باشد. شفقی با تأکید بر اینکه باید نشست های فصلی دهیاران 
تداوم داشته باشد، گفت: دهیاران برای جذب اعتبارات همت کنند. پروژه های اولویت دار روستاها باید شناسایی شد تا هنگام جذب 

اعتبارات دچار مشکل نشویم.

رئیس فراکسیون قرآن، عترت و نماز: 
رایزنی با رئیس مجلس جهت تخصیص حداکثری اعتبارات قرآنی

مشهد - صابر ابراهیم بای - حجت  االسالم والمسلمین نصراله   پژمان فر، رئیس فراکسیون قرآن، 
عترت و نماز مجلس شورای اسالمی با اشاره به جلسه ظهر دیروز سه شنبه 12 تیرماه این فراکسیون 
با علی الریجانی؛ رئیس مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: جلسه بسیار خوبی برگزار شد و با وجود 
اینکه فرصت کوتاه بود مطالب و پیشنهادات خوبی در حوزه فعالیت های قرآنی سطح کشور مطرح 
شد. وی با بیان اینکه در این جلسه گزارشی از فعالیت دوساله فراکسیون ارائه شد، اظهار کرد: بنده در 
این نشست به برخی تغییرات ساختاری فراکسیون از جمله تعیین رابطان قرآی استان ها و همچنین 
اولویت های مدنظر اش��اره کردم که مورد توجه قرار گرفت. به گفته رئیس فراکس��یون قرآن، موضوع اعتبارات قرآنی و تخصیص 
حداکثری آن از مهم ترین موارد مطروحه در این جلسه بوده که در نهایت بنا شده مکاتبه ای در این ارتباط با رئیس مجلس صورت 
گیرد تا دستور ویژه ای از سوی وی جهت تخصیص درصد بیشتری از این اعتبارات صادر شود. وی با بیان اینکه موارد به ویژه بحث های 
مربوط به تغییرات ساختاری فراکسیون به شدت مورد توجه و استقبال رئیس مجلس قرار گرفت، تصریح کرد: آقای الریجانی در این 
جلسه بر شنیدن حرف های همه نمایندگان از جریان های مختلف مجلس را مورد تأکید قرار داد. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در 

پایان گفت: رئیس مجلس تأکید داشت که موارد و اولویت های مدنظر فراکسیون با جدیت دنبال شود.

با حضوراستاندار هرمزگان و مدیرعامل آبفاي کشور
6 پروژه آبرسانی شهري و روستایي هرمزگان بهره برداري شد

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- با حضور مدیرعامل آبفاي کش��ور، ش��ش پروژه آبرس��اني در بخش شهري و روستایي 
هرمزگان در مجموع با اعتبار هزینه شده ۵۵۶ میلیارد ریال به بهره برداري رسید. مدیرعامل آبفاي هرمزگان در این باره گفت: سه 
پروژه در بخش شهري شامل آبرساني به شهرهاي بیکاه، سیریک، تخت و قلعه قاضي در مجموع با اعتبار بالغ بر 442 میلیارد ریال 
بهره برداري ش��د. امین قصمي در رابطه با جزییات این پروژه ها، افزود: پروژه آبرس��اني بیکا شامل اجراي خط انتقال به طول 8,۵ 
کیلومتر، حفر و تجهیز یک حلقه چاه و احداث یک باب پست برق و شبکه به طول 100 متراست که با بهره برداري از این پروژه 2۵ 
لیتر بر ثانیه بر ظرفیت منابع آبي این شهر اضافه شد. وي گفت: طرح تامین آب شهر سیریک در قالب پروژه آبرساني و بهره برداري از 
فاز دوم آبشیرین کن سیریک است که پروژه آبرساني شامل اجراي خط انتقال آب به طول ۶ کیلومتر، احداث 2 باب مخزن به حجم 
1۵00 مترمکعب، احداث ایستگاه پمپاژ آب با ظرفیت ۹0لیتر بر ثانیه و ساختمان بهره برداري مي باشد. مدیرعامل آبفاي استان اظهار 
داشت: فاز اول پروژه آبشیرین سیریک به ظرفیت 1۵00مترمکعب درشبانه روز از ابتداي خرداد ماه سال ۹۶ به صورت آزمایشي راه 
اندازی شده بود،  به بهره برداري رسید که این ظرفیت نیاز آبي شهر سیریک و گروک را تامین مي شود. بهره برداري از طرح ارائه 
خدمات 22 گانه غیرحضوري آب و فاضالب مدیرعامل آبفاي استان در ادامه گفت: همچنین طرح ارائه خدمات آب و فاضالب به 
صورت الکترونیکي از ابتداي اردیبهشت ماه ۹7 آغاز شد، در حال حاضر تکمیل شده و در قالب 22 خدمت از طریق پرتال شرکت، 
س��امانه 1۵22، س��امانه پیامکي ۳0004122  و دفاتر پیشخوان ارائه مي شود. قصمي افزود: این طرح در راستاي اجراي بخشنامه 
ریاست محترم جمهور در خصوص دستورالعمل میز خدمت و با هدف تنوع بخشي خدمات، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات و افزایش 
رضایتمندي شهروندان بندرعباس اجرا شده است. وي با اشاره به اینکه؛ این طرح از نیمه خردادماه تکمیل و عملیاتي شده است ف 
افزود:  اعتبار هزینه شده براي نصب و راه اندازي  نرم افزار خدمات الکترونیکي مشترکین 400 میلیون ریال بوده همچنین اعتبار 

هزینه شده این طرح در بخش  زیرساختها و نگهداري در مجموع  11 میلیارد و 200 میلیون ریال است.

تقدیر مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی کشور از واحد HSE نیروگاه رامین
اهواز- شـبنم قجاوند- به گ��زارش روابط عمومی نیروگاه رامی��ن اهواز : مهندس 
طرزطلب مدیرعامل ش��رکت مادر تخصصی برق حرارتی کش��ور با ارس��ال لوح از واحد 
H.S.E این نیروگاه بپاس تالش درتهیه و تدوین دستورالعملها وهمچنین پیشبرد اهداف 
ایمنی ،بهداشت وآتش نشانی شرکت مادر تخصصی برق حرارتی تقدیر نمودند. همچنین 
از مهندس رس��ول حیدری رئیس H.S.E مهندس ویدا صادقی مسئول محیط زیست 

نیروگاه تجلیل شد

مدیر عامل شرکت آکای دو با مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان 
قزوین دیدار کرد

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت آکای دو به عنوان پیمانکار ساخت و تجهیز شرکت اکول با بهنامی فر نماینده 
وزیر و نایب رییس مرکز خدمات وسرمایه گذاری استان قزوین و لزگی معاون اقتصادی اداره کل دیدار کرد. نماینده شرکت اکول 
لجستیک از تاسیس یک شرکت ایرانی با صد در صد سرمایه گذاری ترکیه درشهرک صنعتی کاسپین خبر داد و از تداوم همکاری 
گفت . و گزارشی از روند پیشرفت شرکت را ارائه نمود . بهنامی فر نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گفت : مرکز 
خدمات سرمایه گذاری استان آماده همکاری الزم و ارائه خدمات مطلوب به سرمایه گذاران می باشد. شایان ذکر است شرکت اکول 
دربیش از 10 نقطه جهان حضور فعال دارد . در زمینه صنعت حمل و نقل ، پشتیبانی صنایع و بسته بندی و انبار داری و تولید بتن 

و ابنیه فعالیت خواهد داشت.  
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3 نکته از شرکت های ورشکسته برای موفقیت در تجارت

 »افرادی که تاریخ را از یاد می برند، محکوم به تکرار آن خواهند بود«. متاس��فانه اکثر کارآفرینان این 
اشتباه را بارها و بارها تکرار می کنند. 

طبق تحقیقات، دالیل اصلی شکس��ت تجارت ها نبود تقاضا برای محصول، به پایان رسیدن ذخایر مالی 
شرکت و استفاده از افراد اشتباه برای کار است. این دالیل کامال واضح و آشکار هستند، پس چرا شرکت ها 

دائما ورشکست می شوند؟ 
ش��روع یک تجارت به ش��دت وسوس��ه کننده اس��ت و اکثر کارآفرینان قصد دارند با ارائه یک محصول، 
خدم��ات ی��ا مفهوم جدید، دنیا را تغییر دهند و معتقدند که هرگز شکس��ت نخواهند خورد. حتی معدود 
افرادی که با خوش شانسی محصول خود را به مرحله تولید می رسانند نیز هیچ تضمینی برای فروش آن 

و جذب مشتری نخواهند داشت. 
مردم دائما در وب سایت های مختلف از تجارت ناموفق یا در حال شکست خود گالیه می کنند. به چند 

مثال توجه کنید: 
 »به بن بست رسیده ایم. وضعیت پایدار است و هیچ پیشرفتی حاصل نمی شود. هیچ یک از 10 کارمندم 

متوجه این مسئله نیستند«. 
 »من چند س��ال پیش به همراه همس��رم یک کارخانه تولید لباس کودک احداث کردیم. من بالفاصله 
متوجه ش��دم که او از نحوه مدیریت یک تجارت و همچنین مس��ائل اقتصادی هیچ اطالعی ندارد. پس از 
گذش��ت یک س��ال و نیم، تجارت ورشکست شد و حتی تا آس��تانه جدایی نیز پیش رفتیم. من تنها خود 

را مقصر می دانم«. 
 »استارتاپ من دچار مشکل شده است. تا نیمه اول امسال من کامال به مدل تجاری خود اعتماد داشتم 
و می دانس��تم که تنها به س��رمایه نیاز داریم. ولی اکنون اوضاع اصال جالب نیست. فروش در حال کاهش 

است و هیچ راه حلی هم نداریم«. 

چطور به چنین سرنوشتی دچار نشویم؟ 
خب، نخس��تین مرحله، اس��تفاده از منابع موجود اس��ت. این داس��تان ها منابع بس��یار خوبی هستند. 
خوش��بختانه منابع دیگری نیز در اختیار داریم. با کمی جس��ت وجو در اینترنت و شبکه های اجتماعی، با 
داس��تان های مشابه بی ش��ماری مواجه خواهید شد. داستان شرکت هایی که با رویایی بزرگ شروع به کار 

کردند، ولی در نهایت چیزی جز شکست به دست نیاوردند. 
شما همچنین می توانید با خواندن زندگی نامه ها و همچنین مصاحبه های افراد مشهور و موفق و حتی 
کارآفرینان و مدیران ناموفق اطالعات بس��یار باارزشی به دست آورید. این افراد همواره بر داستان زندگی 

و شکست های خود تاکید دارند پس از این منابع نیز غافل نشوید. 
تمام این موارد اهمیت بس��یاری دارند و تکرار این اش��تباهات به معنای پایان عمر کار و تجارت ش��ما 
خواه��د بود. چنانچه به تحقیق عالقه دارید، اخیرا طی تحقیقی دلیل شکس��ت 1۵00 ش��رکت در نقاط 
مختلف دنیا جمع آوری ش��د. این لیس��ت در چند گروه طبقه بندی شده است و شما می توانید با مشاهده 
جنس��یت و سن صاحب کس��ب و کار، نوع تجارت و س��ایر موارد، با دالیل مختلف شکست تجارت ها آشنا 

شوید. 
پس از بررس��ی چندین صفحه، من اطالعات بس��یار خوبی از مشکالت رایج این شرکت های ناموفق به 

دست آوردم. به این نکات در خصوص شکست و موفقیت توجه کنید: 
1. نگران رقابت نباشید 

رقابت یعنی تایید بازار و هر چه رقیب شما موفق تر باشد، ورود به بازار برای شما ساده تر خواهد بود. به 
عالوه، صرف نظر از میزان تش��ابه، رقیب همواره با ش��ما تفاوت خواهد داشت. روی کار خود تمرکز داشته 

باشید و از تقلید بپرهیزید. 
2. تنها به موارد مورد نیاز خود توجه کنید 

مهم نیست که در حال جذب سرمایه هستید یا برای جلب توجه مشتریان جدید تالش می کنید، شروع 
کار بدون آمادگی نتیجه ای جز شکس��ت نخواهد داش��ت. ش��ما باید بالفاصله پس از امضای قرارداد کار، 

انتظارات کارفرما را برآورده سازید. چنانچه آمادگی الزم را ندارید به دنبال راه دیگری باشید. 
3. ساخت محصول مورد نظر مردم

اکثر افراد، با این تصور که مش��کلی را شناس��ایی کرده اند و راه حلی برای رفع آن دارند، اقدام به ساخت 
محص��ول مورد نظر خود می کنند. س��پس ماه ها و حتی س��ال ها برای س��اخت آن ت��الش می کنند، ولی 

متاسفانه، به نیاز و تقاضای مردم و حل مشکالت آنها هیچ توجهی ندارند. 
شاید شما هم یک کارآفرین ورشکسته باشید

شما نیز می توانید با بازگویی داستان و مشکالت خود در فضای مجازی، به رشد و شکوفایی تجارت های 
نوپا و جدید کمک شایانی بکنید. پس هرگز تجربیات خود را از دیگران دریغ نکنید. 
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اس��ترس و اضطراب اگر در محیط کار به خوبی مدیریت 
ش��ود نه تنها مخرب نیست، بلکه بهره وری و تفکر خالقانه 

را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. 
ای��ن روزها وضعیت اقتصادی اغلب کش��ورهای جهان با 
تغییرات جدی رو به رو ش��ده اس��ت و کارمندان از وضعیت 
موجود احس��اس رضایت نمی کنند. نگرانی بابت ش��رایط 
اقتصادی باعث افزایش اس��ترس، ابتال به بیماری و کاهش 
بهره وری کارمندان می ش��ود و این موض��وع روی عملکرد 
ش��رکت نی��ز تاثیر می گذارد. اما این ش��رایط همیش��ه بد 
نیست. آیا می دانستید استرس به کارمندان کمک می کند 
عملکرد بهتری داش��ته باشند؟ یا اینکه افکار منفی اگر در 
جهت درس��ت مورد استفاده قرار بگیرند عملکرد شرکت را 

تقویت می کنند؟ 
تحقیق��ات گس��ترده ای که انجام ش��ده از ای��ن فرضیه 
حمای��ت می کن��د اما ب��ا این حال بس��یاری از ش��رکت ها 
دنب��ال راه هایی برای افزایش روحیه و ایجاد حس تعهد در 
کارمندان هس��تند. اگر نگاه دقیق تری به نتیجه تحقیقات 
داشته باشید متوجه می شوید متعهد بودن کارمندان هیچ 
ارتباطی با خوب بودن عملکردشان ندارد. این یعنی متعهد 
کردن کارمندان در ش��رایط پر اس��ترس راه حل مناسبی 
نیس��ت و انتظار رهبران را ب��رآورده نخواهد کرد. از طرفی 
بس��یاری از ش��رکت ها اعالم کرده اند بهترین تیم ها از نظر 
اجرایی تیم هایی هس��تند که کارمندان آن کمتر از س��ایر 

کارمندان شرکت راضی و خشنود به نظر می رسند. 
مجل��ه  در  ش��ده  منتش��ر  مقال��ه  در  روان شناس��ان 
کسب وکاردانش��گاه هاروارد عنوان کرده اند رابطه محکمی 
میان درگیر ش��دن کارمندان ب��ا کار و بهره وری آنها وجود 
دارد. آنها همچنین معتقدند بس��یاری از شرکت ها مزایای 
نارضایت��ی و اضط��راب کارمندان را در محی��ط کار نادیده 
می گیرن��د. اف��کار مثبت و ش��رایط آرام می��زان خالقیت 
کارمندان را افزایش می دهد اما در عین حال شرایط بحرانی 
نیز میزان تمرک��ز و توجه کارمندان را افزایش خواهد داد. 

در این مقاله همچنین ذکر ش��ده اس��ت کارمندان ناراضی 
انگیزه بیش��تری ب��رای کار دارند. آنها آماده ت��ر از دیگران 
هستند و افکار سازنده تری دارند. این افراد تمایل بیشتری 
به تفکر گروهی دارند و همان طور که می دانید این موضوع 
کلی��د اصلی نوآوری در س��ازمان های بزرگ اس��ت. زمانی 
که رهبر ش��رکت تم��ام تمرکز خ��ود را روی از بین بردن 
اس��ترس می گذارد از رسیدگی به اموری مانند رهبری تیم 
و رس��یدگی به فرهنگ س��ازمانی باز می ماند. این موضوع 
حتی مانع پیشرفت کسب وکار می شود. شرکت های بزرگی 
مانن��د آی بی ام، نوکیا، یاهو، بلک ب��ری و کداک نمونه ای از 
ش��رکت هایی هستند که به فرهنگ س��ازمانی خود افتخار 
می کردن��د، ام��ا در شناس��ایی تهدیده��ا ن��اکام ماندند و 

نتوانستند محصوالت نوآورانه به بازار عرضه کنند. 
اغلب ش��رکت های بزرگ و شناخته شده قربانی موفقیت 
خود می شوند و تعهد شغلی کارمندان نقش مهمی در این 
موضوع دارد. زیرا معموال تعهد شغلی محصولی از احساس 

موفقیت و رضایت کارمندان است. 
ایجاد تعادل در استرس کلید موفقیت است

اس��ترس و اضطراب به میزان کم سازنده بوده اما مقدار 
زی��اد آن مخرب اس��ت. طبق گزارش س��ازمان بهداش��ت 
انگلس��تان حدود 12,۵ میلیون روز کاری به دلیل استرس 
در سال 201۶ و 2017 به دلیل عواملی مانند حجم کاری 
ب��اال، کمبود حمایت و زورگویی در محیط کار از بین رفته 
است. از طرفی در نتیجه تحقیقات دیگری اعالم شده است 
کارمن��دان متعهد ب��ه محیط کار عملک��رد بهتری دارند و 
در این ش��رایط میزان سوددهی شرکت و کیفیت خدمات 
ارائه شده به مش��تری باالتر است. پس چه میزان استرس 
در محیط کار س��ازنده است؟ طبق گفته اس��تاد بازاریابی 
دانش��گاه اقتص��اد لندن، وجود افکار منف��ی در محیط کار 

خوب است، اما باید تعریف دقیقی وجود داشته باشد. 
زمانی که کارمندان در شرایط سخت قرار می گیرند انگیزه 
بیشتری برای حل مسئله دارند. اینکه مشکل غیر قابل حلی 

را از بی��ن ببرند به آنها ان��رژی و روحیه می دهد. درنتیجه 
افکار خالقانه تری به ذهنش��ان می رسد و مشکالت را حل 
خواهن��د کرد. اما همان طور که گفتی��م برقراری تعادل در 
چنین ش��رایطی بسیار مهم و سخت اس��ت. افراد مختلف 
واکنش متفاوتی در ش��رایط یکس��ان دارند. به عنوان مثال 
حجم کمی از اس��ترس برای یک فرد ممکن اس��ت خوب 

باشد، اما برای فرد دیگری بیش از اندازه تحمل است. 
کارمندان مختلف به رویکردهای مختلف نیاز دارند

ناگفته نماند مدت زمان قرار گرفتن در چنین ش��رایطی 
نیز بس��یار مهم اس��ت. ایجاد فش��ار و اس��ترس روی تیم 
کاری ش��اید در کوتاه م��دت جواب بدهد ام��ا اگر از حدی 
بیشتر ش��ود، نتیجه معکوس خواهد داش��ت. رهبران باید 
ش��ناخت خوبی از کارمندان خود داش��ته باشند تا شرایط 
را ب��ه بهترین نحو مدیریت کنند. به عنوان مثال افرادی که 
سریع مضطرب می شوند استرس زیادی را تحمل می کنند 
و به تش��ویق و حمایت بیش��تری احتیاج دارند. همچنین 
افراد احساساتی به تمرکز و دریافت بازخوردهای سازنده تر 
احتیاج دارند تا انرژی بیشتری روی کار بگذارند و پیشرفت 
کنند. استرس داشتن در مدت طوالنی برای سالمتی مضر 
اس��ت. مدیران شرکت باید ش��رایط متعادلی از اضطراب و 
اس��تراحت برای کارمندان ایجاد کنند. آنه��ا باید با ادغام 
کار س��خت و ش��رایط انعطاف پذیر اهداف مشخصی برای 
اعضای تیم در نظر بگیرند. واقع بینی اصل مهمی اس��ت که 
حتما باید مورد توجه رهبران قرار بگیرد. برقراری ش��رایط 
اس��ترس زا ب��رای طوالنی مدت نه تنها مفید نیس��ت، بلکه 

نارضایتی کارمندان را به همراه خواهد داشت. 
اس��ترس نتیجه عوام��ل تهدیدآمیز محی��ط پیرامون ما 
است و نباید نادیده گرفته شود. داشتن استرس و مدیریت 
صحی��ح آن کمک می کند فرد عملک��رد بهتری ارائه دهد. 
بنابراین بهتر است دنبال از بین بردن آن نباشید، بلکه روی 

شرایط مسلط شوید به بهترین نحو از آن استفاده کنید. 
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