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دورنمای حضور شرکت های کوچک و متوسط اروپایی در ایران

ناجی برجام
نزدی��ک به دو ماه از زمانی که دونالد ترامپ، خروج آمریکا را از برجام اعالم کرد، می گذرد. محمدجواد ظریف، 
وزیر امور خارجه که بالفاصله پس از اعالم خروج آمریکا از برجام، راهی پکن و مسکو شده بود، از آغاز دور تازه ای 
از مذاکرات، این بار با یک عضو کمتر در گروه 1+5 خبر داد و اعالم کرد: با حفظ منافع ایران، در برجام می  مانیم. 
در ادامه، حسن روحانی در اولین سفر اروپایی خود پس از خروج آمریکا از برجام، به سوییس و اتریش سفر کرد 
و گفت: قرار اس��ت در این س��فر با سران اتحادیه اروپا بر سر ارائه بس��ته پیشنهادی از سوی اروپا به منظور حفظ 
برجام مذاکره کنیم. اما جمعه گذش��ته سرانجام ش��هر وین میزبان وزیران امور خارجه کشورهای چین، روسیه، 
فرانسه، انگلیس و آلمان به همراه وزیر خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود تا اولین نشست...
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آیا بازار ارز سرانجام روی آرامش می گیرد؟ 

شروع به کار بازار ثانویه ارز

تنهایی: رنج پنهان رهبران سازمان ها
ایجاد انگیزه تحول در کارکنان

متمایز ساختن محصول شما
 تجزیه و تحلیل Pest چیست

ساخت پلتفرم برند با موقعیت برند رقابتی
چگونه ارزش برند خود را محاسبه کنیم؟ 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 سامسونگ بزرگ ترین کارخانه
تولید گوشی را در هند تأسیس کرد
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 اعالم اسـامی بدهکاران بانکـی، مطالبه ای اسـت که اخیرا

در رسانه ها و فضای بانکی شکل گرفته و بسیاری از 
کارشناسان و فعاالن اقتصادی، خواستار افشای...

ابربدهکاران مانع استانداردسازی نظام بانکی شده اند

چند پیشنهاد برای تعیین تکلیف 
بدهکاران بانکی

یادداشت
کابوس نقدینگی

کابوس نقدینگی

حجم کل نقدینگی کش��ور به 
م��رز 1500هزار میلی��ارد تومان 
رس��یده اس��ت؛ ای��ن را آمارهای 
بانک مرکزی می گویند اما وقتی 
از نقدینگی سخن به میان می آید، 
دقیق��ا از چ��ه چی��زی صحبت 
می کنی��م و ای��ن رق��م هنگفت 
کجاس��ت؟ به زبان س��اده، حجم 
نقدینگی نش��ان دهنده مجموعه 
ق��درت خرید موجود در کش��ور 
اس��ت که بخش کوچکی از آن را 
اسکناس و مس��کوك موجود در 
دس��ت مردم، شرکت ها و بانک ها 
تش��کیل می ده��د و مابق��ی آن 
سپرده های مردم در بانک هاست. 
در این رابطه، اسکناس و مسکوك 
موجود در جامعه س��همی حدود 
5 تا 10 درص��د از کل نقدینگی 
را شامل می ش��ود و بخش عمده 
نقدینگی در جایی خارج از جیب 
مردم پارك شده است که قسمت 
اصل��ی افزایش نقدینگ��ی نیز از 
همین محل اتفاق می افتد؛ چراکه 
یکی از عوامل اصلی افزایش قدرت 
خرید در جامعه، تس��هیالت دهی 
بانک هاس��ت و هر میزان که وام 
در کش��ور ایجاد ش��ود به حجم 

نقدینگی اضافه شده است.
ادامه در همین صفحه

احمد 
حاتمی یزد

کارشناس بانکی
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ادامه از همین صفحه
حاال این وام دهی می تواند از محل س��پرده های مردم در بانک باشد یا 
مثل پرداخت هایی که بانک مس��کن در ماجرای مس��کن مهر داشت، از 

کیسه بانک مرکزی و به شیوه خلق پول. 
در هر صورت این میزان پول در قالب تس��هیالت وارد اقتصاد می شود 
و قدرت خرید جامعه را افزایش می دهد. در مقابل، سودی که بانک ها به 
سپرده های مردم می پردازند در رابطه معیوب عملکرد نظام بانکی ما به 
منزله افزایش نقدینگی است، چراکه در یک اقتصاد سالم سود پرداختی 
به س��پرده های بانک��ی به مثابه تغییر قدرت خرید از تس��هیالت گیرنده 
به س��پرده گذار اس��ت اما در کش��ور ما بانک ها حتی قادر نیستند اصل 
تس��هیالت پرداختی خود را وصول کنند، در حالی که ماهانه سودهای 
هنگفتی به س��پرده گذار می پردازند. در این شرایط بانک باید تسهیالت 
وصول نش��ده را سوخت تلقی کند و مابه ازای آن را در حساب های خود 
ذخی��ره بگیرد، ام��ا بانک های ما نه تنها این کار را نمی کنند بلکه س��ود 
این تس��هیالت را نیز در حس��اب های خود منظور می کنند و به اتکای 
همین سودهای موهوم، سود سپرده گذاران را از منابع بانک می پردازند 

و نقدینگی را افزایش می دهند. 
در مجموع ای��ن اتفاقات، حجم نقدینگی که بای��د در ازای ایجاد ارزش 

در اقتصاد افزایش یابد، در فرآیندی غلط، وارد روند افزایش��ی ش��ده و کار 
به جایی رس��یده که در یک اقتصاد رکودزده و کم تولید، هزار و 500 هزار 
میلیارد تومان نقدینگی جمع شده و ورود بخشی از آن به هر یک از بازارهای 
کش��ور می تواند آن را متشنج کند. البته تا وقتی این نقدینگی سپرده شده 
در بانک ه��ا به ص��ورت بلندمدت و راکد باقی بماند خط��ری برای اقتصاد 
ندارد، اما جاری شدن آن در اقتصاد می تواند تورم وحشتناکی را رقم بزند؛ 
چراکه معادل این میزان نقدینگی در اقتصاد کشور رشد سالم نداشته ایم که 
مابه ازای آن کاال و خدمات در کشور وجود داشته و به اصطالح کیک اقتصاد 

به اندازه میزان نقدینگی بزرگ باشد. 
آماره��ا نش��ان می دهند در خوش بینانه ترین حالت، متوس��ط رش��د 
اقتصادی ایران 5 درصد بوده اس��ت، درحالی که به طور میانگین رش��د 
می��زان نقدینگی حدود 20 درصد بوده اس��ت. بر این اس��اس در طول 
زم��ان پول در اقتصاد ایران 4 تا 5 برابر رش��د اقتصادی افزایش یافته و 
معادالت اقتصادی کش��ور را از روال طبیعی خارج کرده اس��ت. تاکنون 
اگر این نقدینگی هنگفت به س��مت حوزه های مولد سوق پیدا می کرد، 
می توانس��ت زمینه س��از پویایی اقتصاد و رونق تولید شود، اما این حجم 
بزرگ پول چند س��الی است که در بانک ها مانده و فقط بخش کوچکی 
از آن  گاه��ی در بازارهای مختل��ف می چرخد و بی آنکه کمکی به بخش 

تولید کرده باش��د، در قالب معامالت سوداگرانه، برای افزایش قیمت ها 
زمینه سازی می کند. 

اقتصاد ایران در ش��ش س��ال اخیر به زحمت 30 درصد رش��د کرده 
ام��ا در مقابل می��زان نقدینگی بیش از 150درص��د افزایش یافته و در 
بانک ها س��پرده شده است. این نقدینگی اگر بخواهد مورد استفاده قرار 
گیرد باید انتظار تورم لجام گس��یخته داشته باشیم مگر اینکه تمهیداتی 
اندیش��یده شود و این نقدینگی اگر قابل هدایت به سمت تولید نیست، 
خطرآفرینی آن به ش��یوه های دیگری مهار شود. مثاًل هدایت بخشی از 
نقدینگی س��رگردان به سمت س��پرده های بلندمدت چندساله و مقید 
کردن س��پرده گذار برای اس��تفاده نکردن از آن ی��ا تبدیل نقدینگی به 
کاالهای س��رمایه ای مانند طال از جمله مواردی است که می تواند برای 

کنترل و حتی کاهش دادن نقدینگی مؤثر باشد. 
وقتی بانک مرکزی اقدام به ضرب س��که و فروش آن در س��طح بازار 
می کن��د، عماًل نقدینگ��ی جمع آوری و ب��ه دارایی ه��ای خارجی بانک 
مرکزی تبدیل می ش��ود و طال جای آن را می گیرد. البته در این حالت 
باید طالی زیادی به سکه تبدیل شود تا خطرآفرینی نقدینگی را خنثی 
کند، همچنان که در پیش فروش اخیر س��که که از س��وی بانک مرکزی 
انجام شد، در ازای جمع آوری حدود 11 هزار میلیارد تومان نقدینگی از 

جامعه بیش از 50 تن طال فروخته شد تا چیزی در حدود 0.7 درصد از 
میزان نقدینگی کم شود. طبیعتا چنین ظرفیتی در بانک مرکزی وجود 

ندارد ضمن اینکه حراج این میزان طال، نه عاقالنه است و نه عملی. 
در ش��رایط فعلی تنها راهی که برای سیاس��ت گذاران اقتصادی کش��ور 
باق��ی مانده ت��ا این غول بزرگ نقدینگی را مهار کنن��د، اصالح نظام بانکی 
و هدایت نقدینگی به مس��یر درست است که البته همین یک کار نیازمند 
یک پیش نیاز اصالح کل عوامل اقتصادی در کش��ور اس��ت و البته آخرین 
راه نجات. وقتی می ش��ود جلوی رشد بی قاعده نقدینگی و خرابکاری آن را 
در اقتصاد گرفت که بانک ها به جای افسارگسیختگی، انضباط مالی داشته 
باشند، بانک مرکزی توان و اختیاری داشته باشد که سیاست پولی استاندارد 
و کارشناسی را تنظیم و قاطعانه اجرا کند و بانک ها نیز ضمن ملزم بودن به 
رعایت این قوانین، اجباری برای تسهیالت دهی به افراد، بخش ها و... نداشته 
باش��ند. در ای��ن وضعیت می توان امیدوار بود که نظام بانکی به سرنوش��ت 
صندوق های بازنشستگی دچار نشود و اقتصاد ایران نیز یک بار برای همیشه 
از ش��ر جوالن دهی غیرمولدها و س��فته بازی در بازارهای مالی رها ش��ود تا 
عملکرد اقتصاد به روال طبیعی برگردد و تولیدکننده بیش��ترین تمتع را از 
اقتصاد ببرد؛ البته اینها فعاًل در اقتصاد ایران آمال و آرزوهای دور و دراز است. 
منبع: آینده نگر

رئیس اتاق اصناف ایران:

بازار ثانویه
ترمز ارز را می کشد



فرصـت امروز: بازار ارز از انتهای س��ال گذش��ته تاکنون با نوس��ان 
قیمت ها دس��ت به گریبان بوده و این نوس��ان قیمتی ارز، اثرات زیادی 
روی بازارهای موازی در ایران گذاشته است. از همین رو، دولت در این 
ب��ازه زمانی چندماهه، برنامه های مختلف��ی را برای رفع التهاب بازار ارز 
اجرا کرده که راه اندازی س��امانه نیما، تخصیص ارز 4200 تومانی برای 
واردات کاالهای مختلف، تهیه و انتش��ار فهرست اولویت بندی کاالهای 
مختل��ف برای تخصیص ارز و نهایتاً راه ان��دازی و آغاز به کار بازار ثانویه 

ارزی از جمله این برنامه ها بوده است. 
اما یک روز پس از اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل 
14 بندی را منتشر کرد که به موضوع تبادل ارز صادراتی با نرخ توافقی، 
نح��وه انتقال پروان��ه صادراتی و ضواب��ط واردات کاالهای گروه س��وم 

می پردازد، بانک مرکزی از راه اندازی بازار ثانویه ارزی خبر داد. 
طب��ق اعالم بانک مرک��زی، بازار ثانویه ارز از دیروز سه ش��نبه به طور 
رسمی آغاز به کار کرده و صادرکنندگان می توانند از طریق سامانه نیما 
و سامانه وزارت صنعت نسبت به فروش ارز خود اقدام کنند. البته اواسط 
هفته گذشته نیز وزیر اقتصاد و مسئوالن بانک مرکزی از راه اندازی بازار 
ثانوی��ه ارز خبر داده بودند، اما این اتفاق در نهایت رخ نداد و حاال بانک 
مرکزی اعالم کرده که از روز گذشته بازار ثانویه ارزی آغاز به کار کرده 
اس��ت. به اعتقاد کارشناسان و فعاالن اقتصادی، بازار ثانویه ارزی کمک 
خواهد کرد تا نابس��امانی ها در بازار ارز تا حدود زیادی کاهش پیدا کند 
و فعاالن اقتصادی اعم از صادرکنندگان و واردکنندگان در زمینه تأمین 
ارز چالش هایش��ان حل شود و بتوانند به قیمت توافقی ارزشان را تبادل 

کنند. البته هنوز مش��خص نیست نرخ این ارز توافقی چقدر خواهد بود، 
اما اتفاقی که رخ خواهد داد شکل گیری نرخ جدیدی برای دالر است. در 
حال حاضر نرخ دولتی دالر 4200 تومان )در برخی از روزها کمی باالتر 
م��ی رود( و دالر در ب��ازار آزاد حدود 8 هزار تومان اس��ت و با راه اندازی 

بازارثانویه قیمت جدیدی نیز در عمل شکل خواهد گرفت. 
اما فلسفه تشکیل بازار ثانویه ارز، تأمین ارز سایر گروه های کاالیی است 
که نام شان جزو فهرست دالر 4200 تومانی نیست و با برچیده شدن بازار 
آزاد ارز و قاچاق محس��وب ش��دن فعالیت در این بخش در تأمین نیازهای 
ارزی خود ناتوان شده اند و این موضوع مشکالتی برای تجار به وجود آورده 
اس��ت. به گفته مس��ئوالن بانک مرکزی، ارز بازار ثانویه از محل 20درصد 

صادرات کاالهای بخش خصوصی تأمین می شود. 
ب��ه گفت��ه ولی اهلل س��یف، رئی��س کل بانک مرک��زی، در ای��ن بازار 
واردکنن��ده با صادرکننده تفاهم می کن��د و البته ارز به صورت فیزیکی 
ارائه نمی ش��ود، بلکه از حساب صادرکننده به حساب وارد کننده منتقل 
می ش��ود. همچنین مهدی کس��رایی پور، مدیرکل سیاست ها و مقررات 
ارزی بان��ک مرکزی درباره جزییات این ب��ازار گفت: »با انجام معامالت 
مرب��وط به 20درصد ص��ادرات غیرنفتی و اختص��اص ارز آن به واردات 
کااله��ای مصرفی در س��امانه نیما، به طور خ��ودکار اطالعات مربوط به 
نرخ توافق ش��ده  مبادله ارز در س��امانه اطالعات بانک مرکزی موس��وم 
به س��نا قابل دس��ترس خواهد بود. صادرکنندگان می توانند ارز حاصل 
از 20درصد صادرات غیرنفتی را با واردکنندگان کاالهای دس��ته س��وم 
مبادل��ه کنند. دو ط��رف می توانند هم از س��امانه های تج��ارت وزارت 

صنعت، معدن و تجارت اس��تفاده کنن��د که در این صورت ارز و ریال و 
امتی��از واردات صادرکننده مورد مبادله قرار می گیرد یا اینکه این امکان 
در س��امانه نیما نیز وجود دارد که این بخ��ش از صادرکنندگان بتوانند 
ارز خود را در س��امانه نیما به ن��رخ رقابتی که به صورت عرضه و تقاضا 

تعیین می شود بفروشند.«
او همچنین گفت: »صرافی ها نیز به عنوان واس��طه بین واردکننده و 
صادرکننده عمل می کنند و برای نرخ توافقی بازار ثانویه س��قفی تعیین 

نشده است.«
آغاز به کار بازار ثانویه ارز درحالی است که فعاالن اقتصادی از مدت ها 
قبل در انتظار این اتفاق بودند. در واقع، از همان روزهای ابتدایی اجرای 
سیاس��ت یکسان سازی نرخ ارز که دولت معامله هر دالر با نرخی غیر از 
4200 تومان را به منزله قاچاق تلقی و آن را ممنوع اعالم کرد، بسیاری 
از فعاالن اقتصادی از طریق نامه نگاری  با دولت، خواستار راه اندازی بازار 
ثانویه ارز ش��دند به خصوص اینکه فعالیت صرافی ها نیز از س��وی دولت 
عماًل متوقف ش��ده بود و بنابراین دالالن و واسطه های سودجو، بیش از 

هر زمان دیگری در این بازار نقش آفرینی می کردند. 
اما حاال با ش��روع به کار بازار ثانویه ارز، مبادالت ارزی با نرخ توافقی 
می��ان صادرکنن��دگان و واردکنندگان انجام می ش��ود؛ بازاری که طبق 
گفته رئیس کل بانک مرک��زی، قیمت گذاری آن هیچ محدودیتی ندارد 
و تابع عرضه و تقاضاس��ت، ضمن اینکه امکان ایفای نقش صرافی ها نیز 
وجود دارد. با این همه باید به انتظار نشست و دید راه اندازی بازار ثانویه 

تا چه اندازه می تواند موجب آرامش بازار ارز شود. 

آیا بازار ارز سرانجام روی آرامش می گیرد؟ 

شروع به کار بازار ثانویه ارز

دوازدهم تیرماه بود که مس��عود کرباسیان، وزیر اقتصاد اعالم کرد که 
س��ازوکارهای الزم ب��رای عرضه ارز توافقی تدارك دیده ش��ده و ظرف 
48 س��اعت آینده بازار ثانویه ارزی تش��کیل می شود و یک روز بعد نیز 
ولی اهلل س��یف، رئی��س کل بانک مرکزی از ایجاد رس��می این بازار خبر 
داد. ام��ا ای��ن اتفاق چند روزی ب��ه تعویق افتاد تا اینک��ه دیروز مهدی 
کس��رایی پور، مدیرکل سیاس��ت ها و مقررات ارزی بانک مرکزی از آغاز 
به کار بازار ثانویه ارز خبر داد.  اما س��ؤال این اس��ت که این بازار ثانویه 
چق��در می توان��د در آرامش بازار ارز که روی قیمت کاالها، دس��تمزد و 
خدم��ات نیز اثرگذاری باالیی دارد، مؤثر باش��د. در ای��ن زمینه، رئیس 
اتاق اصناف ایران معتقد اس��ت که بازار ثانوی��ه می تواند روی کنترل و 
س��اماندهی نوسانات بازار ارز نقش مهمی داش��ته باشد و ترمز افزایش 

قیمت را بکشد. 
عل��ی فاضلی، رئیس ات��اق اصناف ایران درباره راه ان��دازی بازار ثانویه 
ارزی که به طور مس��تقیم بر بازار و قیمت کاالها اثرگذار است، به ایسنا 
گفت: بر اساس بررس��ی های مختلف در اتاق اصناف ایران، کارشناسان 
معتقدند که برای ساماندهی نوسانات ارزی، بازار ثانویه می تواند راهکار 
مناسبی باشد که این موضوع از سوی اتاق اصناف نیز به دولت پیشنهاد 
ش��ده بود، چرا که نوسانات قیمت ارز بر قیمت کاال، دستمزد و خدمات 
بس��یار اثرگذار اس��ت، لذا باید به س��اماندهی و نظم بخش��ی آنها توجه 

بیشتری کنیم. 
وی افزود: البته در جلسات اتاق اصناف مسائلی مانند مالیات بر ارزش 
اف��زوده، حق بیمه کارفرمایان و... نیز در ش��رایط کنونی مورد بررس��ی 

قرار گرفت. 
فاضلی با بیان اینکه تخصیص بسته های حمایتی از دیگر پیشنهادات 
کارشناسان اتاق اصناف ایران است، اظهار کرد: نظام های تولید و توزیع 
به صورت توامان باید نس��بت به مس��ائلی مانن��د کارخانه های تولیدی، 
کاالهای وارداتی، چگونگی تخصیص ارز به بنگاه های بزرگ و... پاسخگو 
باش��ند، چراکه اتاق اصناف نمی تواند مس��ئول کنترل بازار باشد و نداند 
چه کاالیی با کدام ارز وارد کشور شده و در اختیار کدام شبکه قرار دارد. 

رئی��س اتاق اصناف ایران تأکید کرد: در پی جلس��ات و پیگیری های 
ص��ورت گرفت��ه، هم��ه پیش��نهادات و راهکاره��ای بخش خصوصی و 
کارشناس��ان دریافت ش��د و وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت نیز اعالم 
کرد که دس��تورالعمل اخیر ابالغ ش��ده وحی منزل نیست و اگر ضعفی 
داشته باشد، قطعاً اصالح خواهد شد، بنابراین امیدواریم هر چه سریع تر 

مشکالت بازاریان و کسبه با توجه به اراده ملی موجود حل شود. 
بازار ثانویه ارز »مسکن مقطعی« است

از س��وی دیگر، یک کارش��ناس اقتص��ادی، ایجاد ب��ازار ثانویه ارز را 
مس��کنی مقطعی برای وضعیت کنونی بازار ارز دانس��ت و گفت: بعد از 
چهار تا ش��ش ماه باید س��اختارهای الزم برای تک نرخی شدن ارز در 
کش��ور فراهم شود.  دکتر علی حیات نیا با اش��اره به نابسامانی هایی که 
از اوایل امس��ال در بازار ارز کشور ایجاد شد، عمده دالیل این نابسامانی 

را مربوط به مسائل سیاسی و سپس مسائل اقتصادی داخلی دانست. 
وی اظهار کرد: متأس��فانه دولت هم نتوانس��ت نوسانات نرخ ارز را به 
خوبی ساماندهی کند و دلیلش هم این است که بازار ارز را نمی توان به 

شیوه دستوری مدیریت کرد. 
این استاد دانشگاه با اش��اره به وجود بازارهای غیررسمی، سفته بازی 
و قاچاق در حوزه ارز، خاطرنش��ان کرد: همه این موارد باعث ش��د نرخ 
رس��می ارز دولتی زیر سؤال برود و برنامه ای که دولت برای کنترل ارز 

پیش گرفته بود، عملیاتی نشود. 
حیات نیا به ایجاد بازار ثانویه ارز اش��اره کرد که در کوتاه مدت نتیجه 
خوب��ی خواهد داش��ت و می تواند ن��رخ ارز را حدود 10 ت��ا 20 درصد 

کاهش دهد. 
وی تأکید کرد: البته نرخ ارز تابع متغیرهای متعدد اقتصادی است که 

نمی توان به صورت دقیق رقم کاهش آن را مشخص کرد. 
ای��ن دکترای اقتصاد با بیان اینکه نق��ش دولت هم در بازار ثانویه ارز 
فقط باید نظارت باشد، هر گونه مداخله گری را زمینه ساز ایجاد انحراف 

در این بازار دانست. 
به گفته این کارش��ناس مس��ائل اقتص��ادی، بازار ثانوی��ه می تواند تا 

حدودی سفته بازی های موجود در بازار ارز را نیز مدیریت کند، اما همه 
این نتایج کوتاه مدت خواهد بود. 

حیات نیا عنوان کرد: با توجه به جریان های نقدینگی داخل کش��ور و 
مسائل بین المللی که ممکن است ماه های آتی با آن مواجه شویم، قطعاً 
بازار ثانویه ارز برای مدت زیادی جوابگو نیست و فقط به صورت مسکن 
مقطع��ی عم��ل می کند و به نظر می رس��د دولت باید ب��ه دنبال برنامه 
جامعی برای مدیریت نرخ ارز باش��د که همه متغیرهای اقتصادی را در 
برگیرد.  وی گفت: اگر قرار باش��د این فضای چند نرخی ادامه پیدا کند 
و دول��ت مدام طبقه بندی های مختلف برای کاال و افراد را برای نرخ ارز 
تعیی��ن کند، نتیجه ای جز ایجاد فضای داللی، واس��طه گری و بازارهای 

مخرب و غیرمولد نخواهد داشت. 
این استاد دانشگاه معتقد است که دولت باید بعد از یک دوره چهار تا 
ش��ش ماهه، زیرساخت های الزم برای تک نرخی شدن ارز را فراهم کند 

و نرخ ارز نیز بر اساس عرضه و تقاضای موجود در بازار تعیین شود. 
ب��ه گفته حیات نیا، تک نرخی ش��دن تنها راه عالج ش��رایط کنونی و 
بهبود فضا برای توس��عه کس��ب و کار و ایجاد آرامش برای فعالیت های 
اقتصادی اس��ت و تمام دنیا نیز به س��مت همین ارز تک نرخی حرکت 

می کنند. 
وی شفاف سازی بیشتر در بازار ارز را نیز ضروری خواند و عنوان کرد: 

ارز تک نرخی و شفافیت بازار زمینه ایجاد رانت را از بین می برد. 

گمانه زنی ها درباره اثرات راه اندازی بازار ثانویه ارز

رئیس اتاق اصناف ایران: بازار ثانویه ، ترمز ارز را می کشد

دریچه

فروش ارز بخش  خصوصی با نرخ توافقی
بازار ثانویه ارز؛ چالش ها و راهکارها

ب��ازار ثانویه ارز به عنوان راهکاری برای حل بحران ارزی کش��ور 
از س��وی دولت ارائه شده اس��ت. وزارت صمت و بانک مرکزی در 
تالش هس��تند تا این بازار بتواند یک بار دیگر تعادل را به بازار ارز 
بازگردان��د؛ بازاری که به دالیل خ��ارج از اراده دولت به هم ریخت 
و آبی را گل آلود کرد که دولت در ش��ش س��ال گذش��ته سعی در 
ش��فاف نگه داشتن آن داش��ت. گرچه بعضی در رس��انه های خود 
تالش کردند تا این آب گل آلود را س��یالبی جلوه دهند که اقتصاد 
و کشور و ملت را با هم خواهد برد، اما هم زمان با نقاب دیگری در 
بازار مشغول به صید دالرها بودند و چون حفره  و سیاه چاله ای ارز 
دولتی را  بلعیدند. در آش��فته بازاری اینچنین آنچه تغییر نمی کند 
وظیفه دولت اس��ت. دولت موظف به کش��ف راهکارهایی است تا 
خالص��ی از بحران ایجاد کند. بازار ثانوی��ه یکی از اقدامات دولت 

در این خصوص است. 
اخیراً در نشستی که در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد، مجتبی 
خس��روتاج، رئیس سازمان توسعه و تجارت، طهماسب مظاهری که 
پیش تر رئی��س کل بانک مرکزی بوده و بهرام ش��کوری، عضو اتاق 
بازرگانی ایران به بحث و گفت وگو پیرامون بازار ثانویه ارز نشستند 
ت��ا فرصت ها و چالش ه��ای این اقدام دولت را پی��دا کنند. گزارش 

»خبرآنالین« از این نشست را در ادامه می خوانید. 
سازوکار بازار ثانویه ارز

رئیس سازمان توسعه تجارت درباره سازوکار بازار ثانویه ارز گفت: 
در تاریخ 22 فروردین 97 که معاون اول رئیس جمهور نظام جدید 
ارزی را تش��ریح کردند، کاالها به چند گروه تقسیم شد؛ گروه اول 
ک��ه کاالهای ضروری و دارو اس��ت، باید از محل منابع نفتی تأمین 
ش��ود و متقاض��ی از بانک ارز را تأمین می کن��د. بخش دیگر منابع 
ارزی ش��رکت های دولتی هس��تند که بتوانند منابع ارزی صادراتی 
را در س��امانه نیما و ش��بکه ارزی واریز کنن��د و در اختیار صرافان 

قرار دهند. 
 جمع درآمدهای این بخش در گروه دوم به 30 میلیارد می رسد 
که به س��امانه نیما و ش��بکه ارزی واریز می ش��ود. در سال گذشته 
47 میلی��ارد تومان صادرات داش��تیم که بقی��ه 30 میلیارد در این 
بخش که 17 میلیارد اس��ت به بخش کش��اورزی مربوط می ش��ود 
و صادرات خرد ما را ش��امل می ش��ود. در این بخش باید اجازه داد 
صادرکنندگان با واردکنندگان توافق داش��ته باشند. صادرکنندگان 
می توانن��د منابع ارزی خود را از طریق پروان��ه صادراتی در اختیار 

واردکننده قرار دهند. 
گروه س��وم ش��امل کاالهای غیرضروری و ساخته شده و مصرفی 
اس��ت، بنابراین صادرکنن��ده و واردکننده می توانند توافق داش��ته 
باش��ند و از ارز اس��تفاده کنن��د. بخ��ش اس��تفاده از مناب��ع ارزی 
صادرات توسط واردکنندگان به این صورت است که برای شناخت 
واردکننده، صادرکننده در سامانه نیما پروانه صادراتی خود را اجازه 
خریدوفروش می دهد و به صورت رقابتی مشخص می کند که چقدر 
به فروش برس��د، اینجاس��ت که بازار ثانویه ارزی ایجاد می شود که 
ظرف یکی دو روز آینده چارچوب کار از س��وی بانک مرکزی اعالم 
می ش��ود. تمامی صادرکنندگان می توانند تمام��ی نیازهای خود را 
ارائه کنند که دیروز دس��تورالعمل صادرکنن��ده و واردکننده اعالم 

شد. 
خسروتاج گفت: آنچه قرار است در این سامانه انجام شود، کنترل 
کاالهاس��ت و پروس��ه طراحی ش��ده زمان ثبت نام را به چند دقیقه 

کاهش داده است. 
وقتی ارز تک نرخی نشد

طهماس��ب مظاهری نیز گفت: 21 فروردین 97 برای فرونشاندن 
الته��اب بازار ارز تصمیمی ب��ر تک نرخی کردن ارز به قیمت 4200 
تومان از س��وی دولت گرفته ش��د که خطای اصلی آن تصمیم، در 
کن��ار اثر مثب��ت کوتاه مدت آن  که مقداری الته��اب بازار را گرفت، 
نظام تک نرخی است که ما نظام تک نرخی را درگذشته تجربه کرده 
بودیم. یکی از اصول نظام تک نرخی این است که در نظام تک نرخی 
بازار تعیین کننده است و نه دولت و هر کسی هر کاالیی که بخواهد 
می تواند وارد کند به جز کاالهایی ممنوعه مانند مش��روبات الکلی، 

اسلحه و مانند اینها. 
مظاهری گفت: در زمانی که بازار تک نرخی شد، گفته شد به تمام 
نیازهای بازار جواب داده می ش��ود ک��ه از 21 فروردین تا چند روز 
پیش 20 الی 30 میلیارد ارز 4200 تومان ثبت س��فارش شد برای 
همه کاالها از لوس��تر گرفته تا هم��ه کاالها و چون نظام تک نرخی 
نب��ود مردم این را حس کردند. ب��ا حجم زیادی تقاضا با ارز 4200 
ثبت سفارش ش��د و هر کسی با هر کاالیی که خریداری کرده بود 

سود زیادی کرد. 
او گف��ت: کار خوبی که دولت کرد تأیید بازار ثانویه ارزی اس��ت، 
البت��ه بازار ثانویه ایجاد نش��ده بلک��ه وجود داش��ته و دولت آن را 
نمی پذیرفت و باالخره به این نتیجه رس��ید که بازار ثانویه ارز را به 
رس��میت بشناس��د. دولت می تواند با فکر اینکه می تواند نرخ ارز را 
در ای��ن بازار تعیین کند، به خطر و آفت بزرگی دچار خواهد ش��د، 
بنابراین دولت با به رس��میت شناختن این بازار ثانویه نباید دخالت 
داشته باشد و دوباره اشتباه را تکرار کند. در این مرحله دولت باید 

اجازه دهد کار با سازوکار اقتصادی انجام شود. 
چالش ها و راهکارها

همچنین بهرام شکوری گفت: همین که دولت مقاومت را شکست 
و بازار موازی ارز یا بازار ثانویه را به رس��میت ش��ناخت کار خوبی 
است اما با چارچوب های گوناگون و بوروکراسی ها کار را باز مشکل 
خواهد کرد. واقعیت این اس��ت که نگاه ما در اتاق بازرگانی این بود 
که دولت  روی کاالهای اساس��ی و مورد نیاز مردم با ارز حاصل از 
نف��ت نظارت کند ولی باقی را به دس��ت عرضه و تقاضا بس��پارد و 

دولت نیز می تواند شرکت کند. 
او افزود: تحریم های جدید تولید و اش��تغال ما را هدف قرار داده 
اس��ت، اما بوروکراسی مش��کالت ما را بیش��تر خواهد کرد و فساد 

بیشتر خواهد شد. 
به گفته شکوری، این کار قدم خوبی است، اما امروز در شرایطی 
نیس��تیم که بتوانیم پروس��ه را طوالنی کنیم. در شرایطی که باید 
صادرات را توسعه دهیم، نباید عوارض ثبت کنیم. تولیدکننده باید 
هزینه ه��ای تولید را از محل ارز بدهد و بخ��ش عمده را برگرداند. 
صادرات تا به امروز قابل کنترل بوده است، بنابراین نباید بازار را در 

شرایط فعلی دچار مشکل کنیم. 

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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نزدیک به دو ماه از زمانی که دونالد ترامپ، خروج آمریکا را از برجام 
اع��الم کرد، می گذرد. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه که بالفاصله 
پس از اعالم خروج آمریکا از برجام، راهی پکن و مس��کو ش��ده بود، از 
آغ��از دور ت��ازه ای از مذاکرات، این بار با یک عض��و کمتر در گروه  5+1  
خبر داد و اعالم کرد: با حفظ منافع ایران، در برجام می  مانیم. در ادامه، 
حسن روحانی در اولین سفر اروپایی خود پس از خروج آمریکا از برجام، 
به س��وییس و اتریش س��فر کرد و گفت: قرار است در این سفر با سران 
اتحادیه اروپا بر س��ر ارائه بسته پیشنهادی از سوی اروپا به منظور حفظ 

برجام مذاکره کنیم.
اما جمعه گذش��ته س��رانجام ش��هر وین میزبان وزی��ران امور خارجه 
کشورهای چین، روسیه، فرانسه، انگلیس و آلمان به همراه وزیر خارجه 
ایران و مس��ئول سیاس��ت خارج��ی اتحادیه اروپا بود تا اولین نشس��ت 
مشترك وزرای خارجه کشورهای امضاکننده برجام بدون آمریکا برگزار 
ش��ود؛ نشس��تی که محمدجواد ظریف آن را یک گام سیاسی روبه جلو 
ارزیاب��ی کرده ب��ود. گفته های ظریف در حالی بود ک��ه یک روز قبل از 
اجالس وزرای پنج کش��ور اروپایی در وی��ن، روحانی در تماس با آنگال 
م��رکل، صدراعظم آلمان، جزییات بس��ته پیش��نهادی را مایوس کننده 
نامید که در آن راهکار عملیاتی و شیوه مشخصی برای ادامه همکاری ها 
وجود ندارد. همچنین به اعتقاد کارشناس��انی که از مدت ها قبل منتظر 
اعالم جزییات بس��ته پیش��نهادی اروپا برای حفظ برجام بودند، عناوین 
ذکرشده در نتایج کمیس��یون مشترك برجام، صرفا کلیاتی هستند که 

ضمانت و نحوه اجرا، دو حلقه اصلی مفقوده آن است.
موتور محرکه کشورهای اروپایی

در شرایطی که هر روز یکی از شرکت های بزرگ اروپایی خبر از ترك 
ای��ران می دهند، به نظر می رس��د که اروپا برای نجات برجام چش��م به 
حمایت از ش��رکت های کوچک و متوسط اروپایی برای همکاری با ایران 
دوخته اس��ت؛ شرکت هایی که چندان زیر تیغ آمریکا نیستند و یا اینکه 
باتوجه به س��بد مالی و س��رمایه گذاری که انجام می دهند، حساس��یت 
آمری��کا برای تحریم ش��ان را برنمی انگیزند. به گزارش ات��اق تهران، در 
هفته های گذشته و در جریان مذاکرات نجات برجام، نقطه کانونی ادامه 
فعالیت کش��ورهای اروپایی در کشورمان بر بخش کسب وکار کوچک و 
متوسط متمرکز ش��ده است و کشورهای اروپایی پیشنهاد می دهند که 
ش��رکت های اقتصادی ایرانی با شرکای خارجی کوچک و متوسط وارد 
گفت و گو و همکاری ش��وند؛ ش��رکت های کوچک و متوس��طی که در 
ح��ال حاضر بخش مهمی از تامین کنندگان ش��رکت های بزرگ جهانی 
را تش��کیل می دهند و اروپایی ها معتقدند ای��ران می تواند از طریق این 

شرکت ها به توسعه اقتصادی و صنعتی و ادامه برجام دست پیدا کند.
چندی پیش که کمیس��یونر ویژه انرژی اتحادیه اروپا به ایران س��فر 

کرد، توصیه کرد ایران همکاری های اقتصادی خود با کشورهای اروپایی 
و اتحادیه اروپا را از طریق همکاری با ش��رکت های کوچک و متوس��ط 
و س��رمایه گذاری های آنها، توسعه دهد. عالوه بر این کشورهای اتحادیه 
اروپا در نشس��ت ماه گذش��ته اتحادیه در صوفیه بلغارستان هم تصویب 
کردند که از س��رمایه گذاری های شرکت های کوچک و متوسط اروپایی 
در ایران از طریق »بانک س��رمایه گذاری اروپ��ا« حمایت کنند. هزاران 
ش��رکت کوچک و متوسط در اتحادیه اروپا فعال هستند که کارشناسان 
اقتصادی معتقدند پیکره اصلی اقتصاد اتحادیه را به صورت پازل ها کنار 
هم تشکیل می دهند و حاال همکاری مشترك شرکت های ایرانی با این 
شرکت ها، می تواند به توس��عه اقتصادی شرکت های داخلی کمک کند. 
همکاری مش��ترك اتحادیه های صنعتی اروپ��ا در زمینه های مختلف با 
تشکل های مرتبط ایرانی به اعتقاد کارشناسان می تواند اولین حلقه های 
اتصال ش��رکت های کوچک و متوس��ط داخلی به شرکت های مشترك 

اروپایی باشد.
همچنی��ن در همین زمین��ه محمدج��واد ظریف، وزی��ر خارجه ماه 
گذش��ته در جلس��ه ای با فعاالن اقتصادی در اتاق ای��ران به آنها توصیه 
کرد: »همکاری با ش��رکت های کوچک و متوسط اروپایی را مدنظر قرار 
دهید.« او ش��رکت های کوچک و متوس��ط را »موتور محرکه کشورهای 
اروپایی« و جایگزینی مناس��ب برای شرکت های بزرگی مانند توتال در 
فرآیند همکاری با ایران برشمرد. ظریف، شرکت های کوچک و متوسط 
را کلید حل مش��کل دانس��ت که می توانند جایگزین شرکت های بزرگ 
ش��وند. او در این باره گفت: ش��رکتی مثل توتال، ب��ا قبول اجرای یک 
پ��روژه ، س��رمایه و مدیری��ت آن را برعهده دارد، اما بقی��ه کار را همان 
ش��رکت های کوچک و متوس��ط انجام می دهند. اروپا این ش��رکت ها را 
شناس��ایی ک��رده و در مقابل ما نیز باید با تش��کیل کمیت��ه ای در اتاق 
بازرگانی، اقدام به شناس��ایی این شرکت ها کنیم، البته اجرای این طرح 
در وزارت امور خارجه آغاز ش��ده است. رئیس دستگاه دیپلماسی کشور 
از شناس��ایی 5 هزار ش��رکت کوچک و متوسط خبر داد و افزود: ما باید 
بگوییم که مایل به همکاری با کدام ش��رکت ها هستیم و نیز از امکانات 
جدیدی که وجود دارد استفاده کنیم، همچنین راه های جدیدی را برای 
تقوی��ت بخش خصوصی به کار بگیریم، زیرا بخش خصوصی می تواند از 

این رهگذر توسعه یابد و با تمرکز بر این حوزه برجام را موفق کند.
ریسک باالی سرمایه گذاری، مانع همکاری 

اما در این میان، مه��دی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران 
چندان به این موضوع خوش��بین نیس��ت و معتقد است: اگرچه در این 
ش��رایط بنگاه های کوچک و متوسط اروپایی می توانند با همتای ایرانی 
خود همکاری کنند، ولی به دلیل ریس��ک باالی سرمایه گذاری در ایران 

عالقه چندانی به همکاری نشان نمی دهند.

پورقاضی ادام��ه می دهد: دوره جدید، دوره خفقان اقتصادی اس��ت؛ 
بخش خصوصی س��عی می کند دولت را متوجه ظرفیت های اقتصادی و 
منافعی که این بخش می تواند برای توسعه کشور داشته باشد، کند، اما 

در عمل ممکن نیست.
او دلیل این را تحریم هایی می داند که س��ال های سال سبب شده که 
اقتص��اد و صنعت ایران تبدیل به جزیره ای دورافتاده از اقتصاد و صنعت 

دنیا شود.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، ما باید هر کاری که ممکن 
اس��ت انجام دهیم تا صنعت ایران ارتباط ممتد، منس��جم و درس��تی با 
صنعت جهان برقرار کند. در شرایط امروز فاصله صنعت ما با دنیا خیلی 
زیاد است و برای همین شرکت های کوچک و متوسط اروپایی عالقه ای 
برای همکاری با ایران ندارند، اما ما تنها یک راه پیش پای خود داریم و 
آن بازگش��ت به اقتصاد جهانی است. شرایط فعلی که با اعمال تحریم ها 
ایجاد ش��ده، در چند سال گذشته هم تجربه  شده است؛ هرچند در آن 
زمان هم مانند امروز، سیاس��ت و نقشه راه واحدی در پیش  گرفته نشد، 

امروز هم وضعیت چنین است.
پورقاضی که خود در حوزه صنعت فعالیت می کند، معتقد است: موانع 
در شکل ظاهری و روی کاغذ برای همکاری بنگاه های کوچک و متوسط 
اروپایی با ایران برداش��ته  ش��ده اس��ت، ولی در کنار این موانع شکلی و 
تحریم های آمریکا، شرکت های اروپایی با فضا و محیط کسب وکار ایران 

هم درگیر هستند.
او مهم ترین دلیل عدم رغبت را ریسک باالی سرمایه گذاری در ایران 
می داند و می گوید که بنگاه های کوچک و متوسط اروپایی سرمایه گذاری 
در کش��ورهایی چون ترکیه، س��نگاپور، مالزی و حتی برخی کشورهای 

همسایه ایران را مناسب تر می دانند.
ب��ه گفته پورقاضی تنها انگیزه اروپای��ی با همکاری برای ایران فروش 

کاالی خود است نه سرمایه گذاری و یا همکاری اقتصادی.
او از تجرب��ه بنگاه صنعتی خود می گوید: ما ب��رای همکاری با برخی 
بنگاه ه��ای اروپایی تالش کردیم و حتی چند قرارداد همکاری هم امضا 
ش��د، ولی درنهایت آنه��ا بعد از خروج آمریکا از برج��ام از اجرای تعهد 
و ادام��ه همکاری منصرف ش��دند. االن هم��کاری بنگاه های کوچک و 
متوسط با ایران خیلی کم است. بهانه آنها مرتبط با تحریم های آمریکا و 
ریسک سرمایه گذاری در ایران است. هیچ بنگاه اقتصادی، چشم اندازی 

یک ماهه از آینده کار خود ندارد.
او تاکید می کند: البته صنعت ما بعد از توافق برجام در حال برگشت 
به مس��یر بود، ولی کارشکنی آمریکا و س��ختگیری ایران به همکاری با 
بنگاه ه��ای اقتص��ادی وضعیت را بدتر کرد و درنهایت فرصت از دس��ت 

 رفته است. 

دورنمای حضور شرکت های کوچک و متوسط اروپایی در ایران

ناجی برجام
نفت

حمایت 5 قدرت جهان از نفت ایران

کدام کشورها پای نفت ایران ایستاده اند؟
سرنوش��ت نفت ایران در روزهای اخیر همواره در صدر لیس��ت 
اخبار جهانی ایس��تاده اس��ت. درحالی که ترامپ از طرق مختلف 
س��عی در حذف نفت ای��ران از بازارهای جهانی و جایگزین کردن 
نفت عربس��تان، روس��یه و حتی نفت تولیدی خ��ود با نفت ایران 
دارد، ص��ادرات ایران همچنان ادام��ه دارد و به گفته بیژن زنگنه، 
وزی��ر نفت تاکن��ون تغییر عم��ده ای در مقدار تولی��د و صادرات 
نفت ایران حاصل نشده اس��ت و ایران در قبال اقدام های آمریکا، 

برنامه های خود را پیش خواهد برد.
به گزارش ایس��نا، این اتفاق در حالی رخ داده اس��ت که ترامپ 
از مش��تریان ایران خواس��ته بود خرید نفت از ایران را تا آبان ماه 
به صفر برس��انند که البته با مخالفت بسیاری از کشورها رو به رو 
ش��د. حدود یک هفته بعد از تصمیم ترامپ پنج کش��ور حاضر در 
توافق برجام در بیانیه ای مش��ترك در وین از ادامه فروش نفت و 

گاز ایران در بازارهای جهانی حمایت کردند.
پنج کش��ور باقی مانده در توافق هس��ته ای با ای��ران،  15تیرماه 
اع��الم کردند که با وجود تهدید ناش��ی از تحریم های آمریکا پس 
از خ��روج آمری��کا از برنامه جامع اقدام مش��ترك )برجام(، آنها از 
حق ایران برای صادرات نفت و گاز حمایت می کنند. س��ه قدرت 
اروپایی )انگلیس، فرانس��ه و آلمان( به همراه روس��یه و چین در 
بیانیه ای مشترك به همراه ایران اعالم کردند که پنج کشور حاضر 
در توافق هس��ته ای، به همکاری اقتص��ادی با ایران از جمله ادامه 

صادرات نفت و گاز و دیگر محصوالت انرژی متعهد می مانند.
در این راس��تا یکی از مدیران ارشد شرکت ساینوپک چین نیز 
اعالم کرد که تحریم های آمریکا ضد ایران، تاثیری بر واردات نفت 
چی��ن از ایران نخواهد داش��ت. به گفته وی، پاالیش��گران چینی 
برای خری��د نفت از ایران، از نفتکش هایی اس��تفاده می کنند که 
تعامل��ی با آمری��کا ندارند، بنابراین با وج��ود تصمیم آمریکا برای 
بازگرداندن تحریم ها ضد ایران، واردات نفت چین از ایران آسیبی 

نخواهد دید.
این مدیر س��اینوپک همچنین اع��الم کرد در صورتی که دولت 
چی��ن برای واردات نفت از آمریکا تعرف��ه 25درصدی وضع کند، 
پاالیشگران چینی خرید نفت از ایاالت متحده را متوقف می کنند.
همچنی��ن هند اعالم کرد تحریم های آمریکا را که تهدید کرده 
علیه کش��ورهایی که پ��س از چهارم نوامبر به خری��د نفت ایران 
ادامه  می دهند، وضع خواهد کرد به رسمیت نمی شناسد. سونجای 
س��وتهیر، یکی از مقامات وزارت نفت هند گفت : هند تحریم های 
یک جانبه را به رس��میت نمی شناسد و تنها تحریم هایی را رعایت 

می کند که از سوی سازمان ملل متحد تصویب شده اند.
ژاپ��ن و کره جنوب��ی نیز ب��رای پیش��گیری از پیامدهای منفی 
تحریم ه��ای ضدایرانی آمریکا، ب��ا دولت ایاالت متح��ده مذاکره 

می کنند.
از سوی دیگر وزیر انرژی روسیه در واکنش به اخباری مبنی بر 
اعمال فشار آمریکا برای توقف صادرات نفت ایران، گفت: کشورش 
تواف��ق با ایران ب��رای واردات نفت خام در قب��ال کاال را از منظر 
حقوق��ی ارزیابی خواهد کرد. الکس��اندر نواك گفت: تفاهم نامه ای 
که با ایران در س��ال 2014 امضا کردی��م، همچنان به قوت خود 
باقی است. توافق تهاتر نفت در برابر کاال از سال گذشته آغاز شد 
و روس��یه و ای��ران توافق کردند ایران صادرات 100 هزار بش��که 
در روز نفت به روس��یه را در قب��ال دریافت کاالهای مختلف آغاز 
کند. امس��ال نواك درباره تمدید این مکانیسم به مدت پنج سال 

صحبت کرد.
این در حالی اس��ت که بس��یاری از کارشناسان معتقدند اوپک 
ظرفی��ت مازاد ب��رای جایگزینی افت تولید نفت ای��ران را ندارد و 
رئیس جمهوری آمریکا باید سیاس��ت خود را در قبال ایران تغییر 

دهد.
هنگام��ی که تحریم ها علیه ایران در ماه نوامبر اجرایی ش��وند، 
تولیدکنن��دگان نفت ظرفی��ت الزم برای جبران اف��ت تولید این 
کشور را در اختیار ندارند. اگر ترامپ در توقف کامل صادرات نفت 
ایران موفق شود، تولیدکنندگان نفت باید عرضه روزانه 2میلیون 
و 700 هزار بش��که نف��ت ایران را جایگزین کنن��د. این حفره ای 

بزرگ است که پر کردن آن دشوار است.
اگر تولیدکنندگان نفت نتوانند این کار را انجام دهند، هزینه ها 
جه��ش می یابند. طبق اعالم بانک آمریکا- مریل لینچ، در صورت 
توقف کامل صادرات نفت ایران و ناتوانی عربس��تان از جبران این 

کاهش تولید، قیمت نفت به 120 دالر برای هر بشکه می رسد. 

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
چهارشنبه
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دریچه

اعالم اس��امی بدهکاران بانکی، مطالبه ای است که اخیرا در رسانه ها و 
فضای بانکی ش��کل گرفته و بسیاری از کارشناسان و فعاالن اقتصادی، 
خواستار افشای نام ابربدهکاران بانکی شده اند، چراکه معتقدند اصالحات 
و سالم سازی سیستم بانکی در گروی اعالم اسامی متخلفان و بدهکاران 
بانک��ی اس��ت. در واقع، موضوع مطالبات معوق بانک ها سال هاس��ت که 
سیس��تم بانک��ی ایران را آزار داده و مش��کالت متع��ددی را برای نظام 
بانکی ایجاد کرده اس��ت. در همین زمینه، حس��ین سلیمی، نایب رئیس 
کمیس��یون بازار پول و س��رمایه اتاق بازرگانی معتقد است: تا زمانی که 
تکلیف دارایی های اس��می بانک ها روشن نش��ود، اصالح ساختار بانکی 
امکان پذیر نیست. او در گفت وگو با خبرآنالین با تاکید بر اینکه بانک ها 
در ازای مطالبات معوقی که از برخی مش��تریان بدحس��اب خود دارند، 
وثایقی را نیز دریافت کرده اند که اقدامی روی آن صورت نگرفته اس��ت، 
ادامه داد: نکته مهم اینجاس��ت که بس��یاری از این ذخایر دیگر قابلیت 
نقدشوندگی خود را از دست داده اند، اما همچنان در محاسبات بانک  ها 

مورد استناد قرار گرفته و تبدیل به دارایی سمی می شوند.
 این کارش��ناس اقتصادی تاکید کرد: این چنین است که دارایی های 

س��می نظام بانکی ایران را تحت تاثیر قرار می دهد و از س��وی دیگر به 
دلی��ل بانک محور بودن اقتصاد، کلیت اقتص��اد نیز از این وضعیت تاثیر 

منفی می گیرد.
 دارایی س��می، به آن دس��ته از دارایی های مالی گفته می ش��ود که 
قابلیت نقدش��وندگی آنها، از دس��ت رفته و بازار ثانوی برای معامله آنها 
نیز به دلیل کمبود تقاضا، دیگر موجود نیس��ت. بر این اس��اس سلیمی 
معتقد است بخشی از وثایقی که بانک ها در ازای پرداخت تسهیالت نزد 

خود نگه داشته اند مشمول چنین وضعیتی است.
 س��لیمی ب��ا تاکید بر اینکه بده��کاران بزرگ بانکی ک��ه بنایی برای 
بازگرداندن اقس��اط خود نداش��ته اند، باید تعیین تکلیف شوند، گفت: در 
ش��رایط کنونی نه عزمی برای معرفی این افراد وجود دارد و نه تالش��ی 
برای تعیین تکلیف وثایق بانکی و این وضعیت راه را بر اصالح سیس��تم 
بانکی ایران بس��ته و س��بب ش��ده اس��ت توان بانک ها در به روز رسانی 

استانداردهای شان به شدت کاهش یابد.
 تشکیل موسسه وصول وثایق

پیشنهاد سلیمی برای این مسئله، تشکیل موسسه وصول وثایق است. 
او معتقد اس��ت که همزمان با رس��یدگی به پرونده بدهکاران بانکی در 
کشور، الزم است برخوردی اقتصادی با هدف سالم سازی سیستم بانکی 
نیز در دس��تور کار قرار گیرد. به عبارت دیگر باید ش��رکتی صد درصد 
دولتی تش��کیل ش��ود تا وثایق بانک ها و دارایی های سمی بانک ها برای 
تعیین تکلیف در اختیار این ش��رکت قرار گیرد. این ش��رکت نیز پس از 

وصول اموال آن را در اختیار بانک می گذارد.

 او در توضی��ح ای��ن مطلب افزود: در این راس��تا ممکن اس��ت بانک 
10درصدی یا کمی بیش��تر و کمتر متضرر ش��ود و بخشی از اموالی که 
پیش بین��ی می کرد در اختی��ار دارد را از کف بدهد چراکه امکان وصول 
آن نیس��ت اما در کل این زیان در برابر سالم  سازی نظام بانکی و پس از 
آن سیستم اقتصادی ناچیز است.  به گفته وی تشکیل چنین شرکتی با 
تصویب مجلس شورای اسالمی باید صورت گیرد تا پروسه تعیین تکلیف، 
وارد مرحله قانونی ش��ود. س��لیمی ضرورت برنامه ریزی هرچه سریع تر 
ب��رای آغاز این کار را مورد اش��اره قرار داد و گفت: سال هاس��ت درباره 
بدهکاران بزرگ بانکی صحبت می کنند، اینها چه کس��انی هس��تند که 
پول ملت را پس نمی دهند چگونه است که نه تعیین تکلیفی درخصوص 
پرونده این افراد ص��ورت می گیرد و نه برخوردی اقتصادی برای وصول 
وثایق و تبدیل دارایی ها. گفتنی است پیش از این عباس آخوندی، وزیر 
راه و شهرسازی نیز دو پیشنهاد برای تعیین تکلیف بدهکاران بانکی ارائه 
و تاکی��د کرد: »دولت رقمی در ح��دود 100 میلیارد دالر از درآمدهای 
آت��ی نفت را در بازه زمانی 10 تا 15 س��اله با ن��رخ بین المللی اقدام به 
انتشار اوراق اسناد معادل ارزی کند و بدین ترتیب بخشی از درآمد های 

نفتی به پاکسازی اقتصاد ایران اختصاص یابد.«
وی همچنین در مورد تعیین تکلیف دارایی های سمی ایران گفته بود: 
»باید یک ش��ورای مس��تقل زیر نظر معاون اول رئیس جمهور تشکیل 
ش��ود و تکلیف این پول ها را مشخص کند وگرنه کسانی که ثروت ملت 
ایران را تصاحب کرده اند نش��ان داده اند اهل برگش��ت دادن این پول ها 

نیستند و اموال ملت را به یغما می برند.« 

ابربدهکاران مانع استانداردسازی نظام بانکی شده اند

چند پیشنهاد برای تعیین تکلیف بدهکاران بانکی

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

دالر معروف 4200 تومانی تمام شد
ماجراهای دالر تک نرخی

نرخی که دولت برای دالر اعالم کرد و قرار بود  تمامی معامالت با 
این نرخ انجام شود و به دالر 4200 تومانی معروف شده بود، دیگر 
این نرخ را نداشته و از روز گذشته 4300 تومان قیمت خورده است.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی روز سه شنبه قیمت دالر را 4301 
تومان اعالم کرده اس��ت. این در حالی است که دالر در سال جاری 
و بعد از ادامه نوس��انات بازار ارز از س��ال گذش��ته، در فروردین ماه 
دچار تغییراتی در سیاس��ت گذاری معامالتی شده بود، به طوری که 
دولت به یک باره تصمیم گرفت قیمت بازار آزاد که تا ۶000 تومان 
پیش رفته بود و نرخی که در مرکز مبادالت ارزی به 3800 تومان 
می رسید را حذف و فقط یک نرخ برای آن اعالم کند. 4200تومان 
نرخی بود که معاون اول رئیس جمهور تاکید داش��ت غیر از آن را 
دولت به رس��میت نشناخته و معامالت با هر نرخی به جز آن برای 

دالر ممنوع و قاچاق است.
در حال��ی در ابت��دای ام��ر یعن��ی از 21 فروردین ماه امس��ال با 
اجرایی شدن این سیاست، برخی مقامات مسئول تاکید داشتند که 
قیمت 4200 تومان برای دالر حداقل تا شش ماه بدون تغییر باقی 
خواه��د ماند که فقط 40 روز دوام داش��ت و از 30 اردیبهش��ت ماه 
یعن��ی ح��دود 40 روز بعد از اینکه دالر فق��ط 4200 تومان روزانه 
قیمت می خورد، افزایش آن ش��روع شد و در فاصله 50 روز گذشته 
حدود 100 تومان به آن اضافه ش��ده اس��ت. البته رئیس کل بانک 
مرک��زی به صراحت اعالم کرده بود که این نرخ می تواند با توجه به 
شرایط بازار و تقاضا دچار نوسان قیمتی شود و همین طور هم شد.
با قیمت گذاری دیروز بانک مرکزی دالر 4200تومانی از این پس 
4300 و احتم��اال باالتر قیمت  خواهد خ��ورد و این نرخ مرجع آن 
است، یعنی قیمتی که صادرکننده و واردکننده می توانند دالر خود 
را عرض��ه و یا خریداری کن��د، متفاوت خواهد ب��ود. این در حالی 
اس��ت که معامالت در س��امانه نیما )س��امانه نظام یکپارچه ارزی( 
و همچنی��ن هرگونه معامله دیگ��ر برای ارز نی��ز از جمله تقاضای 
ارز مس��افرتی، دانش��جویی، درمانی و . . . نیز از کانال بانک ها انجام 
می ش��ود، بنابراین نرخ مرجع دالر برای صادرکننده و یا فروش��نده 
ارز، کمتر و برای خریدار بیش��تر از این نرخ تعیین می ش��ود. بر این 
اساس دیروز که دالر 4301 تومان قیمت خورده است، بانک دالر را 
حدود 4279 تومان خریداری و 4322تومان به متقاضی می فروشد.
افزایش ن��رخ دالر دولتی در حالی ادامه دار ش��ده ک��ه اخیرا ارز 
ناش��ی از 20درصد صادرات غیرنفتی نیز به معامالت س��امانه نیما 
اضافه شده است، اما قیمت گذاری آن با نرخ 4200 یا 4300 تومان 
فعلی متفاوت بوده و به طور توافقی انجام می شود، اما تاکنون هیچ 
اعالم ش��فافی در رابطه با قیمت ارز عرضه ش��ده این صادرات انجام 
نشده است. همچنین در کنار این دو نرخ در بازار آزاد نیز معامالت 
هرچند به طور غیرش��فاف انجام می شود و نرخ فعلی دالر به 8000 
تومان و باالتر می رس��د. بر این اساس اختالف حدود 4000 تومانی 

بین دو نرخ رسمی و غیررسمی مشهود است. 
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این روزها قیمت غیررسمی دالر ازجمله متغیرهای تأثیرگذار در بازار 
س��هام است و باعث شده تا روند نوسانات قیمت ها شدید باشد. در حال 
حاضر ریسک های سیستماتیک بازار تا حدی زیاد است و سرمایه گذاران 
ریسک گریز تمایلی به سرمایه گذاری در بازار سهام به صورت بلندمدت 
ندارند، اما سود خوبی عاید نوسان گیران که با هدف سودآوری لحظه ای 
وارد بازار می ش��وند، شده اس��ت. اما با وجود نوسانات شدید بازار سهام 
در هفته های گذش��ته، دیروز روند نوسانات قیمتی مانند روزهای پیش 

شدید نبود. 
بورس روز سه شنبه بازاری کم رمق و کم حجم را تجربه کرد، به طوری 
که شاخص کل 2 پله کاهش یافت و در رقم 110 هزار و 484 واحدی 
تثبیت شد. به گزارش ایرنا، در معامالت دیروز 748 میلیون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش یک هزار و 940 میلیارد ریال در 57 هزار 

و 533 نوبت دادوستد شد. 
بررسی ش��اخص های اصلی بازار س��رمایه نیز نشان می دهد شاخص 
قیمت )وزنی - ارزش��ی( که در آن ارزش س��هام شرکت های بزرگ اثر 
بیش��تری بر ش��اخص می گذارد، کمتر از یک واحد و شاخص کل )هم 
وزن( ک��ه در آن ارزش و وزن هم��ه ش��رکت های ب��زرگ و کوچک در 
محاس��به شاخص کل، یکسان در نظر گرفته می شود، ۶4 واحد کاهش 
یافت.  ش��اخص قیمت )هم وزن( نیز 4۶ واحد افت کرد؛ این ش��اخص 
بیانگر س��طح عمومی قیمت سهام ش��رکت های پذیرفته شده در بورس 
اس��ت. همچنین شاخص آزاد ش��ناور 1۶4 واحد افت کرد؛ این شاخص 
بخش��ی از س��هام قابل معامله ش��رکت ها در بورس را نش��ان می دهد. 
شاخص بازار اول )مربوط به شرکت های بهتر از نظر سرمایه، سودآوری 
و درصد س��هام آزاد ش��ناور( 47 واحد کاهش یافت و شاخص بازار دوم 

بورس نیز 235 واحد باال رفت. 
فلزی ها جذاب ترین گروه بورسی شدند 

دیروز گروه فلزات اساس��ی صدرنش��ین بورس شد و در این گروه 83 
میلیون سهم به ارزش 319 میلیارد ریال دادوستد شد. گروه شیمیایی 
ب��ه ارزش 214 میلیارد ریال و کانی های فل��زی به ارزش 1۶8 میلیارد 
ری��ال جایگاه ه��ای بعدی را به خود اختصاص دادن��د. همچنین در رده 
چهارم معامالت، گروه خودرو با دادوستدی به ارزش 145 میلیارد ریال 
ق��رار گرف��ت و گروه فرآورده ه��ای نفتی نیز با معامالت��ی به ارزش ۶8 

میلیارد ریال، رده پنجم را از آن خود کرد. 
همچنی��ن نماده��ای فارس )هلدین��گ خلیج فارس( و ف��والد )فوالد 
مبارک��ه( باالتری��ن تأثیر مثب��ت و کگل )صنعت��ی و معدنی گل گهر( و 
تاپیکو )س��رمایه گذاری نفت و گاز تأمین ( بیش��ترین تأثیر منفی را بر 

شاخص داشتند. 
اصالح 2 واحدی فرابورس

شاخص فرابورس )آیفکس( در معامالت روز سه شنبه بیش از 2 واحد 
اف��ت ک��رد و در جایگاه یک ه��زار و 237 واحدی ق��رار گرفت. بر پایه 
معامالت در بازار فرابورس، بیش از 3۶1 میلیون سهم و اوراق بهادار به 

ارزش بیش از 2 هزار و 778 میلیارد ریال دادوس��تد شد. عالوه بر این، 
نمادهای مارون و زاگرس )پتروش��یمی زاگرس( بیشترین تأثیر مثبت و 
دماوند )نیروی برق دماوند( و هرم��ز )فوالد هرمزگان جنوب( باالترین 

تأثیر منفی را وارد کردند. 
عوامل مؤثر بر افت شاخص بورس

این روزها بازار س��رمایه ایران تح��ت تأثیر عوامل داخلی و بین المللی 

از جمل��ه جنگ تجاری و تعرفه ای آمری��کا، چین و اروپا که افت قیمت 
کامودیتی ها )مواد پایه و معدنی( را به دنبال داشته، وارد مرحله اصالح 
و تعدیل ش��ده اس��ت. نگاهی به روند تحوالت بازار س��رمایه نیز نشان 
می دهد بورس ایران، با بازارهای کامودیتی در عرصه بین المللی ارتباط 
و وابس��تگی نزدیک دارد؛ یعنی با رشد بهای کامودیتی ها، بورس ایران 
رون��ق گرفته و با اف��ت نرخ کامودیتی ها، بورس ای��ران روندی نزولی را 

تجربه می کند. 
به تازگی »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا با کشورهای مختلف 
به ویژه چین، اروپا و کانادا یک جنگ تعرفه ای و تجاری را آغاز کرده که 
سبب افت قیمت این مواد پایه و معدنی در بازار های جهانی شده است. 
با توجه به اینکه چین بزرگ ترین مصرف کننده مواد پایه و معدنی در 
جهان به شمار می رود، این جنگ تجاری باعث کاهش تولید این کشور 

و به تبع آن کاهش نیاز پکن به مواد پایه و معدنی می شود. 
بر این اس��اس، حجم خرید و واردات مواد پایه و معدنی چین از سایر 
کشورها کاهش می یابد و تولیدکنندگان و صادرکنندگان این مواد پایه 
که بخش عمده ای از آنها ش��رکت های بورس��ی ایرانی اند، با افت فروش 

محصوالت خود روبه رو می شوند. 
دامنه جنگ تجاری آمریکا به چین خالصه نمی ش��ود و اروپا، کانادا و 
ش��ماری دیگر از کشورها را نیز در برمی گیرد، اما تأثیر تنش با چین بر 

اقتصاد جهانی نسبت به سایر کشورها بیشتر است. 
در این زمینه حس��ین استاجی، کارشناس اقتصادی درباره چشم انداز 
بازار س��رمایه گفت: اکنون بهای برخی کامودیتی ها در بازارهای جهانی 
مانن��د مس و روی روندی کاهش��ی دارد که علت اصل��ی آن به جنگ 
تج��اری چی��ن و آمری��کا بازمی گ��ردد. همچنین برخی سیاس��ت های 
اقتصادی آمریکا مانند افزایش نرخ بهره، باعث تقویت ارزش دالر ش��ده 

است که کاهش قیمت کامودیتی ها را به دنبال دارد. 
او یادآوری کرد: ابتدا تصور می ش��د ترامپ در حمالت لفظی به چین 
و اروپ��ا و. . . فقط به دنبال جنگ رس��انه ای اس��ت و تهدیداتش عملی 
نمی ش��ود، ام��ا در عمل دیدی��م در هفته های اخیر اج��رای برنامه ها و 
وعده های خود را آغاز کرده اس��ت. ترامپ به افزایش تعرفه های واردات 
محص��والت اروپایی، کانادایی و چینی اقدام کرده و جنگ اقتصادی راه 

انداخته است. 
اس��تاجی گفت: کارشناس��ان برای اقتصاد چین در سال 2018 رشد 
اقتصادی 7 درصدی را پیش بینی می کردند که بر اس��اس آن به واردات 
انواع کامودیتی ها مانند فوالد و مواد معدنی نیاز داش��ت، اما با توجه به 
جنگ اقتصادی که آمریکا به راه انداخته و تعرفه ها را باال برده، در میزان 
رش��د اقتصادی چین و به تبع آن می��زان مصرف کامودیتی ها، ابهاماتی 

رخ داده است. 
وی خاطرنشان کرد: جنگ تجاری آمریکا و چین این نگرانی را ایجاد 

کرده است که قیمت کامودیتی ها کاهش یابد. 
به گفته این کارش��ناس بازار س��رمایه، به علت رشد شتابان شاخص 
بورس در هفته های گذش��ته، الزم بود بورس ب��رای مدتی وارد مرحله 

اصالح و تعدیل شود. 
وی افزود: شاخص بورس در موج جدید صعود خود از کانال 98 هزار 
به 115 هزار واحد رش��د کرد که رقم سنگینی به شمار می رود، بر این 
اساس همه کارشناسان منتظر بودند اصالح و تعدیل شاخص انجام شود 

که این موضوع در روزهای اخیر آغاز شده است. 

نوسانات بازار سهام کاهش یافت

روز آرام بورس
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بانک آینده؛ رتبه نخست بانک های خصوصی 
در اجرای طرح رونق تولید کشور

بان��ک آینده موفق به کس��ب رتبه نخس��ت بانک های خصوصی، 
در اجرای طرح رونق تولید کش��ور ش��د. براساس ارزیابی و گزارش 
منتشرش��ده از سوی وزارت کش��ور؛ از ابتدای سال 139۶ تا تاریخ 
20فروردین م��اه س��ال 1397، بان��ک آین��ده، در بی��ن بانک های 
خصوص��ی، از نظر مبلغ و تعداد تس��هیالت پرداخت��ی، رتبه اول را 
به خود اختصاص داده اس��ت. بانک آینده، در راس��تای اولویت های 
تعیین ش��ده مبنی بر حمایت از بخش های واقع��ی اقتصاد، افزایش 
تولی��د داخلی و توجه به مقوله اش��تغال، برنامه های هدفمندی در 
جهت تأمین نیازه��ای مالی واحدهای تولی��دی، به ویژه واحدهای 

کوچک و متوسط )SME( را در دستور کار خود، قرار داده است.
ب��ر همین اس��اس، این بان��ک در ارتباط با تأمی��ن منابع مالی و 
پاسخگویی به نیاز فعاالن اقتصادی، تاکنون، توانسته است عالوه بر 
تعام��ل پویا با وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، در این عرصه، خود 
نیز رأس��ا و با بازاریابی مستقیم، مشتریان واجد شرایط را شناسایی 
و پاسخگوی بخشی از نیازهای آنها باشد. بر همین اساس، دستاورد 
حاص��ل از این رویکرد در بازه زمان��ی پیش گفته، تصویب پرداخت 
تع��داد 218تس��هیالت پرداختی ب��ه مبلغ 8,4۶0 )هش��ت هزار و 
چهارصد و ش��صت( میلیارد ریال بوده ک��ه از طرف بانک آینده، به 

بنگاه های خرد و متوسط مورد هدف، پرداخت شده است.
 

بهبود قیمت قارچ در بازار
رئی��س هیات مدیره تعاون��ی تولیدکنن��دگان قارچ های خوراکی 
گفت: با توجه ب��ه پیگیری های صورت گرفته انجمن تولیدکنندگان 
ق��ارچ، قیمت قارچ تا حدودی در ب��ازار بهبود یافت و تا حدودی از 
زیان پرورش دهندگان کاس��ته شد. محمدحسن افشار در گفت وگو 
با باش��گاه خبرنگاران جوان، از بهبود قیمت قارچ در بازار خبر داد و 
گفت: مسمومیت های اخیر برخی جوامع محلی و روستایی ناشی از 
مصرف قارچ های سمی و اطالع رسانی نادرست برخی رسانه ها منجر 
به ایجاد برخی مشکالت و نابس��امانی ها در بازار قارچ خوراکی شد 
که با پیگیری های صورت گرفته تا حدودی قیمت قارچ بهبود یافت. 
وی با اش��اره به مش��کل پیش روی تولیدکنن��دگان قارچ خوراکی 
افزود: طبق روال همه س��اله در فصل تابستان، سالن هایی که مجهز 
به سیستم سرمایشی مناسب نیستند از چرخه تولید خارج می شوند 
و تنها واحدهای مجهز می توانند به کار خود ادامه دهند. افشار، نرخ 
کنونی ف��روش هر کیلو قارچ را در بازار 7ه��زار تومان اعالم کرد و 
گفت: براس��اس محاس��بات صورت گرفته در مردادماه سال گذشته 
قیمت تمام شده هر کیلو قارچ خوراکی ۶ هزار و 800 تومان بود که 
با احتساب تورم، این رقم امسال  به 7هزار و 500 تومان رسید و در 
نهایت  این امر بیانگر زی��ان 500 تومانی تولیدکنندگان در فروش 

هر کیلو قارچ است.

اخبـــار

ب��ا گس��ترش دامن��ه کم آبی ها، ش��رکت های ف��والدی بای��د به فکر 
بهینه سازی مصرف آب باشند.

 به گزارش  باش��گاه خبرنگاران جوان، چند س��الی است که همه جا 
بحث از مشکل کم آبی و کمبود منابع این مایه حیاتی باال گرفته است، 
ام��ا گویا کم کم آژیر خطر این موضوع به ص��دا درآمده و با کم آبی های 
به وجود آمده در جنوب و مرکز کش��ور، همه مردم و مس��ئوالن بیش از 
پیش به فکر چاره اندیشی اساسی برای حل این معضل افتاده اند. در این 
میان انگش��ت اتهام مصرف باالی آب همیش��ه به سمت صنایع به ویژه 
صنعت فوالد دراز بوده اس��ت. در اینجا این س��وال مطرح می ش��ود که 
چطور بسیاری از کش��ورهای پیشرفته دنیا با وجود کارخانه های بزرگ 
فوالد با مشکل کم آبی مواجه نیستند و آیا بهتر نیست به جای انداختن 
همه مش��کالت بر دوش فوالدی ها به فکر چ��اره ای برای بهینه مصرف 

کردن آب در این صنعت مادر باشیم؟
در راس��تای موضوع مصرف آب در کارخانه ه��ای فوالد با چند تن از 
صاحبنظران این حوزه به گفت وگو پرداخته ایم که در ادامه می خوانید.
انتقال کارخانه های فوالد از مرکز به جنوب ایران به صرفه نیست

شهریار شعبانی، عضو کمیس��یون معدن اتاق اصفهان در گفت وگو با  
باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: اگر شاخص آالیندگی فوالد بررسی 
ش��ود خواهیم دید که این شاخص در صنعت فوالد بسیار کمتر از سایر 

بخش های کشور است.
ش��عبانی، اضافه کرد: اکنون عمده مصرف فوالد اصفهان از زاینده  رود 
اس��ت، اما در گذش��ته به دلیل عدم کار کارشناس��ی موجب شد منبع 
زاین��ده  رود به خطر بیفتد و اگر بخواهیم امروز کارخانه های عظیم فوالد 
را از زاینده  رود به بخش های جنوبی کش��ور منتقل کنیم بدون شک به 

هزینه و منابع عظیمی نیاز دارد.
بیشتر آب فوالدی ها از طریق پساب تأمین می شود

منصور یزدی زاده، مدیرعامل ش��رکت ملی ف��والد ایران در گفت وگو 
با  باش��گاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: میزان کل مصرف آب در صنایع 
ف��والدی اکنون  ب��ه 275 میلیون متر مکعب در س��ال می رس��د و در 
کل اس��تان های کش��ور مجموعا 4۶درصد مصرف آب  صنایع متعلق به 
فوالدی ه��ا بوده که بیش��تر آن از طریق بازیافت آب های مصرفی تأمین 

شده است.
ی��زدی زاده ادامه داد: 85درصد از مجموع واحدهای فوالدی در مرکز 
کش��ور متمرکز ش��ده اند که عمده آب مصرفی آنها از طریق پساب های 

شهری و کشاورزی تأمین می شود.
وی اضافه کرد: در پروژه اس��تفاده از پس��اب های فوالد، شرکت فوالد 
مبارک��ه اصفهان پیش��قدم بوده و در مرحله بعدی پ��روژه انتقال آب از 

خلیج فارس کلید خورده که شرکت گل گهر آن را آغاز کرده است.
مبارکه و ذوب آهن باید سریع تر طرح بازیافت آب را تکمیل کنند

حمیدرضا فوالدگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 

گف��ت: اصفه��ان به دلیل وج��ود دو کارخانه مهم فوالدس��ازی کش��ور 
یعنی ف��والد مبارکه و ذوب آهن و ش��رکت های خصوص��ی دیگر که از 
ظرفیت های کمتری برخوردارند، قطب صنعت فوالد کش��ور به ش��مار 

می آید و ۶0درصد ظرفیت تولید فوالد کشور مربوط به اصفهان است.

وی افزود: در فوالدسازی مس��ائل استانی مطرح نیست، بلکه اهمیت 
فوالد و حل مس��ائل فوالد اهمیت دارد زیرا فوالدسازی پروژه ملی است 
و حتی گزینش نیروها هم از سراس��ر کش��ور انجام می ش��ود، آگهی ها 

سراسری است و مالیات ها هم به خزانه واریز می شود.
وی ی��ادآور ش��د: تنها مس��ئله ای ک��ه حکم اس��تانی دارد مس��ائل 
زیست محیطی و آالیندگی است که در منطقه و اطراف ایجاد می کند و 

در استان باید پیگیری شود.
فوالدگ��ر درباره اینکه چرا با وج��ود بحران آب این صنایع به اصفهان 
آم��ده، گفت: احداث کارخانه ذوب آهن اصفهان در دهه 40 آغاز ش��د و 
علت انتخاب این منطقه به خاطر آب زاینده رود بوده اس��ت. این پروژه 

از سوی روس ها انجام شد.
وی تأکید کرد: ذوب آهن از آب زاینده رود س��همیه دارد و در حقیقت 
یکی از علل احداث س��د زاینده رود به دلی��ل تأمین آب ذوب آهن بوده 
البت��ه یک دلیل دیگر احداث این کارخانه در اصفهان نزدیکی به معادن 
بزرگ س��نگ آهن در چغارت و چادرملو ب��ود، بنابراین احداث کارخانه 
ف��والد در جایی که نزدیک به آب و معادن س��نگ آهن باش��د، منطقی 

بوده است.
نماین��ده مردم اصفه��ان درباره اینک��ه در حال حاضر برای مش��کل 
کم آب��ی چه باید ک��رد، گفت: باید دید اگر اکن��ون گروهی می آمدند تا 
اینج��ا را مکان یاب��ی کرده و برای آن طرح توجیه��ی در نظر بگیرند آیا 
ب��از هم همین منطقه را انتخ��اب می کردند؟ منطقه ای که ذوب آهن در 
آن احداث ش��ده یکی از حاصلخیزترین مناطق اس��تان اس��ت که برنج 
را آنجا بس��یار مرغوب اس��ت و بس��یاری از اصفهانی ها مصرف این برنج 
ب��ه دیگر برنج ها ترجی��ح می دهند، اما این منطقه کش��اورزی در حال 
حاضر به منطقه صنعتی تبدیل ش��ده اگر خودمان قرار بود در این  باره 

تصمیم گیری کنیم ترجیح می دادیم ذوب آهن در جای دیگری باشد.
 به گفته وی، در حال حاضر در کش��ور و اس��تان اصفهان بحران آب 
وجود دارد اما زمانی جمعیت استان و بهره برداران آب چه برای شرب و 

چه برای کشاورزی از آب سد زاینده رود استفاده می کردند.
فوالدگر افزود: تونل اول کوهرنگ قبل از انقالب و به وسیله روسیه زده 
ش��د که حقابه ذوب آهن از این قسمت بوده ولی تونل دوم را جمهوری 
اس��المی احداث ک��رده، بنابراین براس��اس قراردادها آنچ��ه به دیگران 

می توان واگذار کرد از تونل دوم امکانپذیر است.
وی تصری��ح کرد: در س��ال های اخی��ر میزان جمعی��ت افزایش یافته 
در نتیج��ه بر تعداد بهره برداران آب افزوده ش��ده همچنین از یک س��و 
چاه های غیرمجاز حفر شده و از سوی دیگر برداشت های بی رویه موجب 

کاهش آب استانی شده است.
فوالدگر درب��اره اینکه در وضعیت فعلی ذوب آهن و فوالد مبارکه چه 
کار بای��د کنند، گفت: ای��ن دو کارخانه بزرگ باید پ��ول آب خود را به 
قیمت واقعی پرداخت کنند و در صندوقی که از سوی شورای عالی آب 
هم تصویب ش��ده ذخیره کرده و نام آن را صندوق خسارت خشکسالی 
بگذارند، هر زمان که آب بود از آن استفاده کرده و زمانی که آب نباشد 

خسارت آن را پرداخت کنند.
این نماینده مجلس ش��ورای اس��المی تاکید کرد: این دوکارخانه باید 
طرح بازیافت آب و پساب های خود را هم  مدرن کنند زیرا هرچه در این 

زمینه سرمایه گذاری بیشتری انجام شود کمتر دچار مشکل می شوند.

کم آبی دامن فوالدسازان را هم گرفت

 راهکارهای کاهش مصرف آب در کارخانه های فوالد
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اخبار

انباشت مواد اولیه در گمرک تولید خودرو را 
دچار مشکل می کند

دبی��ر انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی گفت در ح��ال حاضر حجم 
زیادی از مواد اولیه و قطعات نیم س��اخته قطعه س��ازان در گمرك مانده و 
ام��کان ترخیص ندارد. این وضعیت باعث ایجاد مش��کل در فرآیند تولید 
قطعه سازان و در نتیجه خودروسازان خواهد شد.  به گزارش ایسنا، آرش 
محبی نژاد اظهار کرد: قبل از تک نرخی ش��دن ارز قطعه سازان مواد اولیه 
وارداتی را با پرداخت حدود 30درصد ارزش کاال به عنوان پیش پرداخت، 
خریداری و وارد کرده و مابقی پول را بعداً پرداخت می کردند.  وی با بیان 
اینکه از زمان تک نرخی شدن، امکان دریافت ارز برای پرداخت مابقی پول 
مواد اولیه وارداتی در گذش��ته وجود ندارد، خاطرنش��ان کرد: این موضوع 
باعث رسوب حجم قابل توجهی از مواد اولیه صنعت قطعه سازی در گمرك 
ش��ده که امکان ترخیص آنها به دلیل عدم تخصی��ص ارز و ارائه مدارك 
وجود ن��دارد.  دبیر انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی ادامه داد: در این 
ش��رایط بخش��ی از راهکار برای حل این مش��کل به گمرك مربوط است 
که با بازنگری در قوانین و مقررات داخلی خود، س��هولت و سرعت عمل 
بیشتری در ترخیص مواد اولیه صنایع ایجاد کند.  وی افزود: همچنین در 
شرایط فعلی اقتصاد و با توجه به تحریم های یکجانبه آمریکا باید قوانین و 
مقررات کس��ب وکار در کشور به نفع واحدهای صنعتی و تولیدی تسهیل 
و برخی موانع داخلی برطرف ش��ود.  محبی نژاد با بیان اینکه برای مقابله 
با تحریم های آتی آمری��کا، در چند ماه اخیر فعالیت صنایع برای واردات 
و دپوی مواد اولیه افزایش یافته اس��ت، تصریح کرد: در این شرایط شاهد 
انباشتگی کاال در گمرکات هستیم و متأسفانه آمادگی الزم از سوی گمرك 
نیز برای ترخیص این حج��م واردات وجود ندارد که امیدواریم با افزایش 
آمادگی گمرك این مش��کالت برطرف ش��ود.  براس��اس جدیدترین آمار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت برخالف روند چند ماه اخیر که تیراژ ماهانه 
تولید خودرو صعودی بود، خردادماه امسال تولید انواع خودرو 19.۶ درصد 
کاهش یافت.  خردادماه تولید انواع خودرو از 134 هزار و 802 دس��تگاه 

در مدت مشابه سال گذشته به 108 هزار و 334 دستگاه کاهش یافت. 

 

خروج محصوالت رنو از خط تولید شرکت 
ایران خودرو 

براس��اس اطالعات دریافتی از ش��رکت ایران خودرو، محصوالت 
گروه رنو پس از 11 س��ال تولید در این شرکت به دلیل عدم رعایت 
اس��تانداردهای 85 گان��ه جدی��د خودرویی از چرخ��ه تولید حذف 
ش��ده اند.   مدیرعامل رنو پارس نیز چند ماه پیش با تأکید بر اینکه 
ال90 و ساندرو نمی توانند در گیربکس و موتور استانداردهای جدید 
را پ��اس کنند، گفت: وقتی خودرویی نمی تواند طبق اس��تانداردها 
حرکت کند باید به قوانین احترام گذاشته و تولیدش متوقف شود. 
وی اضاف��ه کرد: با توقف تولید محص��والت فعلی رنوپارس در ایران، 
ش��رکا و هیأت مدیره این ش��رکت باید تصمیم بگیرن��د که آینده این 

شرکت در ایران چه خواهد شد. 

حض��ور دوباره خودروس��ازان خارجی در کش��ورمان پ��س از برجام، 
ای��ن امکان را فراهم آورد تا عالوه بر عرضه محصوالت جدید، ش��ورای 
سیاس��ت گذاری خودرو به تدوین استراتژی مدونی در تولید خودروهای 

برقی  بپردازد...
به گزارش پدال نیوز، حضور دوباره خودروسازان خارجی در کشورمان 
پ��س از برج��ام، این امکان را فراهم آورد تا ع��الوه بر عرضه محصوالت 
جدید، ش��ورای سیاست گذاری خودرو به تدوین اس��تراتژی مدونی در 
تولید برقی ها بپردازد. در این بین اعضای ش��ورای سیاست گذاری دولت 
یازدهم خواس��تار آن بودند ک��ه از حضور ش��رکای خارجی در صنعت 
خودرو برای تولید و عرضه محصوالت برقی استفاده کنند. به این ترتیب 
ب��ا توجه به اینکه ش��رکای خارجی صنعت خودروی کش��ور، در زمینه 
تولید خودروهای برقی به پیشرفت هایی دست یافته اند، این امکان برای 
خودروس��ازان داخلی نیز مهیا بود تا از رهگذر همکاری با خودروسازان 
بین الملل��ی ق��دم در راه تولید محصوالت برقی بگذارن��د. حال با توجه 
به نقض یکجانبه برجام از س��وی ایاالت متحده آمریکا به نظر می رس��د 
برنامه ریزی برای عرضه برقی ها نیز منتفی ش��ده، حال آنکه قانون گذار 
از س��ال 8۶ در قالب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف 
سوخت دولت را موظف به حمایت از تولید خودروهای برقی، هیبریدی 

و کم مصرف کرده بود. 
برنامه زمان بندی برای عرضه برقی ها 

 آن طور که مش��خص اس��ت یکی از مس��ائلی که در ارتباط با تولید 
برقی ه��ا باید مورد توجه قرار گیرد، وضع قوانین و مقررات در ارتباط با 
تولید این خودروها در هر کش��وری است. بر اساس پژوهشی که در این 
ارتباط در مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی انجام گرفته است 
به طور معمول دولت ها برای گس��ترش تولید و استفاده برقی ها، قوانین 
و مقرراتی را در جهت تس��هیل این مس��ئله مورد توجه قرار می دهند. 

همانطور که گفته ش��د نهاد قانون گذار کش��ور هم از سال 8۶ نسبت به 
وض��ع قوانین و مقررات در ارتباط با تولید خودروهای برقی در کش��ور 
اقداماتی را انجام داده اس��ت. این اقدام ها در سال 94 در بخش هایی از 
قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی و همچنین در 
س��ال 9۶ در جریان قانون بودجه این سال مورد توجه این نهاد نیز قرار 
گرفته است. با این حال عدم اهتمام خودروسازان و دولت ها سبب شده 

است تولید خودروهای برقی آن طور که باید پیشرفتی نداشته باشد. 
قرارداد جوینت ونچر، بهترین راه تولید 

مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی به تازگی در گزارشی با 
عنوان »تحلیلی بر فناوری ها و ایس��تگاه های ش��ارژ خودروهای برقی و 
چالش ه��ای پیش رو« به معرفی و بررس��ی فناوری ه��ای روز در تولید 
برقی ه��ا در ای��ران و جهان پرداخته اس��ت. در بخش��ی از این پژوهش 
بررس��ی مدل های جهانی در ارتباط با تولید خودروهای برقی در دستور 
کار قرار گرفته اس��ت. در این پژوهش تأکید ش��ده که صنعت خودروی 
کش��ور س��ه مدل در این زمینه پیش روی خ��ود دارد؛ مدل اول تولید 
خودروهای برقی براس��اس پلتفرم های موجود در کش��ور اس��ت. بر این 
اس��اس می توان با ایجاد تغییراتی روی پلت فرم های فعلی این امکان را 
فراهم کرد تا خودروهای برقی روی همان پلتفرم ها تولید ش��ود. راهکار 
دیگ��ر که می تواند مورد توجه قرار بگی��رد، طراحی و تولید خودروهای 
برق��ی از پایه اس��ت. برای نیل به ای��ن مقصود باید بر اس��اس تکیه بر 
توانمندی های داخلی اقدام به تولید پلتفرم هایی برای تولید خودروهای 
برقی در کشور کرد. در این پژوهش عنوان شده که راهکار آخر که بیش 
از دو راهکار اول مورد توجه سیاس��ت گذاران بخش صنعت کش��ور قرار 
داشته اس��ت، همکاری های جوینت ونچر در ارتباط با تولید این مدل از 
خودروها با ش��رکت های بین المللی اس��ت. تالش هایی در این ارتباط از 
س��وی خودروس��ازان صورت گرفته بود اما با مبهم بودن ش��رایط ادامه 

توافق نام��ه برجام، این تالش ها تاکنون ناکام مانده اس��ت. البته باید به 
این نکته هم اش��اره کرد که از میان س��ه راه ف��وق، راه آخر عملیاتی تر 
به نظر می رس��د، زیرا در ارتباط با راهکار اول باید به تالش خودروسازان 

داخلی اشاره کرد. 
 دو شرکت بزرگ خودروس��ازی کشور تالش کردند روی پلتفرم های 
موج��ود خود اقدام به تولید خودروهای برق��ی کنند. حاصل این تالش 
تولی��د نمونه هایی از خودروی رانا و تیبای برقی بود. البته این مدل ها با 
توجه به قیمت تمام ش��ده آنها چندان نمی تواند مورد توجه قرار بگیرد 
و به تولید انبوه برس��د. بر اس��اس آمارهای منتشر ش��ده در این زمینه 
قیمت تمام شده این خودروها در مقابل خودروهای بنزینی همین مدل، 

افزایش سه برابری را نشان می دهد. 
 در ارتب��اط با تولید پلتفرم های خودروهای برقی از پایه، این دس��ت 
اقدام ها در س��طح دانش��گاهی و نه در سطح صنعتی کشور انجام گرفته 
است، با توجه به اینکه تولید پلتفرم ها در سطح دانشگاهی بوده است نه 
صنعتی، نمی توان قیمت تمام ش��ده آن را به طور مشخص اعالم کرد. با 
توجه به چالش هایی که در ارتباط با تولید خودروهای برقی وجود دارد، 
توس��عه این بخش از صنعت خودروی کش��ور باید به کمک شرکت های 

بین المللی و از طریق قراردادهای جوینت ونچر دنبال شود. 
مشوق های مالیاتی تسریع کننده تولید 

در ادامه این گزارش همچنین تأکید ش��ده ک��ه در عرصه بین المللی 
همواره تالش هایی از س��وی دولت ها انجام شده تا شرایط برای تولیدات 
تازه فراهم ش��ود. دولت ها تالش می کنند از طریق ایجاد مش��وق ها در 
زمینه معافیت های مالیاتی و همچنین ایجاد تسهیالتی برای بخش های 
تولی��د و مصرف، این ش��رایط را ایجاد کنند ت��ا محصوالت جدید مورد 
توجه بیشتر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان قرار بگیرد. این مسئله در 

ارتباط با خودروهای برقی هم مورد توجه قرار گرفته است. 

برنامه زمانبندی برای عرضه خودروهای برقی در ایران

قرارداد جوینت ونچر، بهترین راه تولید خودروی برقی
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کسب و کارامـروز8

رئیس اداره نهادهای نوین مالی فرابورس ایران در چهارمین جشنواره فناوری 
اطالعات دانشگاه صنعتی شریف )IT Weekend 4( توضیحاتی درخصوص 
روش های تامین مالی فرابورس برای کس��ب و کارهای نوپا و نوآور ارائه کرد و 

رویداد فین اس��تارز را یک پلتفرم جذب سرمایه 
برای اس��تارتاپ ها دانس��ت که کم��ک می کند 
چالش ها و اولویت های س��رمایه گذاری بازارهای 
مالی به کمک راه حل ها و ایده های مطرح ش��ده 
از سوی استارتاپ ها رفع ش��ود. به گزارش سنا، 
حس��ین نظام دوس��ت با بیان اینک��ه فرابورس 
ش��رایط را ب��رای تامین مالی ش��رکت های نوپا، 
ارتباط آنها با س��رمایه گذاران استراتژیک و خرد 
و ارتقای شفافیت اطالعاتی فراهم کرده است، به 
کسب و کارهای نوپا توصیه کرد از همان مراحل 
ابتدای��ی راه اندازی یک کس��ب وکار و در واقع از 
همان مرحله Seed، صاحبان این شرکت ها باید 
ب��ه فکر اجرا و ارتقای اصول حاکمیت ش��رکتی 

در اساس��نامه، موارد ثبتی و س��اختار شرکت باش��ند و از حسابرسان داخلی، 
متخصص��ان مالی، مالیاتی و بیمه ای بهره بگیرن��د و دورنمای حضور در بازار 
سرمایه را داشته باشند و این هدف را در برنامه عملیاتی خود لحاظ کنند. وی 

با اش��اره به اینکه میزان ریسک س��رمایه گذاری روی این کسب و کارها با عمر 
شرکت رابطه عکس دارد، افزود: هرچه عمر شرکت کمتر و کسب وکار جوان تر 
باشد، ریسک باالتری دارد و بر این اساس سرمایه گذاری و نحوه مذاکره برای 
جذب س��رمایه، متفاوت خواهد بود. در سمت 
مقابل نیز هرچه عمر شرکت بیشتر و مجموعه 
بزرگ تر شود، ریسک ها نیز کمتر شده و تداوم 
فعالیت این کسب و کار مطمئن تر است، بنابراین 
س��رمایه گذاران می توانن��د خردت��ر و عمومی 
باش��ند. نظام دوست با اش��اره به ظرفیت های 
فرابورس ایران برای تامین مالی کسب وکارها، 
اظهار کرد: ب��ا توجه به ریس��ک های مختلف 
حاکم بر فضای فعالیت کس��ب و کارها، بازارها 
و ابزاره��ای متنوعی در فراب��ورس ایران برای 
تامین مالی وجود دارد که ش��امل بازار دارایی 
فکری، صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و 
بازار شرکت های کوچک و متوسط است، ضمن 
آنکه به تازگی دستورالعمل تامین مالی جمعی توسط شورای عالی به تصویب 
رس��یده که این مه��م امکان تجهیز منابع را برای کس��ب و کارهای نوپا اعم از 

نوآورانه و غیرنوآورانه از طریق سرمایه های خرد افراد فراهم خواهد کرد.

گردهمایی بزرگ بازیگران اکوسیستم استارتاپی و فناوری کشور در 
اینوتکس 2018 در حالی به کار خود پایان داد که توانست استارتاپها 
و فناوران بسیاری را در بخش اکوسیستم فناوری ایران شناسایی کند.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
نمایش��گاه اینوتک��س در ط��ول ادوار خود 
میزبان شرکت های متعددی در زمینه های 
مختلف فن��اوری و نوآوری بوده و هس��ت. 
درواقع این نمایش��گاه میزبان ش��رکت های 
صاح��ب فناوری و بنگاه های نوآور اس��ت و 
محدودیتی برای حوزه فعالیت قائل نش��ده 
اس��ت، لذا در هفتمین دوره این نمایش��گاه 
نی��ز بازیگ��ران اکوسیس��تم های مختلف��ی 
همچون فناوری زیس��تی و زیست محیطی،  
تجهیزات و ملزومات پزشکی و بیمارستانی، 
فن��اوری اطالعات و ارتباط��ات و مخابرات، 

فن��اوری مرتبط ب��ا نف��ت و گاز، انرژی های تجدیدپذی��ر، نانوفناوری، 
شیمی و مواد جدید، همچنین فناوری های شهری، هوافضا و مکانیک، 
دس��تگاه ها و تجهیزات پیش��رفته همچنین فناوری های شناختی نیز 

حضور داشتند.
براس��اس این گزارش، نمایشگاه اینوتکس همانند دوره های پیشین 
خ��ود، ای��ن بار نیز  فعاالن اس��تارتاپی را در خود گرده��م آورده بود، 
ای��ن  ب��ه  ورود  به مح��ض  به طوری ک��ه 
نمایش��گاه حت��ی در روز پایان��ی، بعد از 
آن هم��ه تالش و دوندگی دو روزه،  ش��ور 
و هیجان��ی ب��ه رن��گ عل��م و دان��ش در 
فض��ا م��وج م��ی زد. ش��رکت کنندگان در 
جای ج��ای مشخص ش��ده در فضای��ی که 
ب��ه آنه��ا اختصاص داده ش��ده ب��ود، کنار 
اس��تندهای مشخص شده ایستاده بودند و 
با عالقه من��دی به معرفی محدوده وظایف 

خود می پرداختند.
مراجعه به این ش��هر پرهیاهو، خالی از 
لط��ف نبود و هر روز اتفاقات و جریان های 
مخصوص��ی را ارائ��ه می ک��رد. اس��تقبال 
شرکت کنندگان به قدری بود که هر کدام از آنچه قرار بود اتفاق بیفتد 
با یکدیگ��ر گفت وگو می کردند، به طوری ک��ه بازدیدکنندگان نیز در 

جریان این گپ و گفت وگوها از برنامه ریزی ها مطلع می شدند.

گردهمایی بازیگران حوزه استارتاپی و فناورانه به پایان رسید فین استارز؛ پلتفرم جذب سرمایه برای استارتاپ های نوپا

مدیرعامالنی که به تازگی مس��ئولیت هدایت یک ش��رکت را به 
عهده گرفته اند، در معرض اشتباهات متداولی قرار دارند که آنها را 

از موفقیت های بزرگ بازمی دارد. 
ش��ما برای اینک��ه به جایگاه مدیرعاملی یک ش��رکت برس��ید، 
به س��ختی کار می کنید و راهی طوالنی را پش��ت س��ر می گذارید. 
ام��ا زمانی که به این جایگاه رس��یدید، فرصت زی��ادی ندارید که 
دس��تاوردهای درخشان خود را جش��ن بگیرید. دنیای کسب وکار 
بسیار س��ریع و متغیر حرکت می کند و اگر نتوانید نتایج موردنظر 
شرکت را تولید کنید، خیلی زود اعتبار خود را از دست می دهید. 
گرچه شما همیشه نمی توانید فاکتورهای موفقیت کسب وکار را 
به طور تضمینی تعیین کنید، ولی می توانید س��بک رهبری خود را 
تحت کنترل داشته باشید و این نکته ای است که شما را از سایرین 
متمایز می کند. اگر سبک رهبری مناسبی داشته باشید، به بهترین 
عامل انگیزه بخ��ش کارمندان مجهزی��د و می توانید راه هایی برای 

افزایش بهره وری شرکت بیابید. 
اما اگر بر نقاط ضعف خود غلبه نکنید یا به تله های روان شناختی 
رایج مدیران جدید گرفتار ش��وید، در راه رسیدن به موفقیت های 
مطل��وب، با چالش های جدی مواجه می ش��وید. ب��رای مثال همه 
مدیرعامالن باید س��عی کنند از ویژگی ها و رفتارهای زیر اجتناب 

کنند: 
باید بر غرور خود غلبه کنید

حقیقت ناخوش��ایند این اس��ت که پس از تمام تالش هایی که 
برای رس��یدن به جای��گاه مدیرعاملی انجام دادید، خیلی س��اده 
ممک��ن اس��ت به دام غ��رور بیفتی��د. ممکن اس��ت به تدریج فکر 
کنید که دیگر نیازی نیس��ت نکته جدیدی یاد بگیرید و به دنبال 
فرصت های رش��د باشید. ممکن اس��ت افرادی را که با عقاید شما 
هم نظر نیستند، کنار بگذارید و اطراف خودتان را با افراد »همیشه 

موافق« پر کنید. 
  BDE Ventures برای��ان دی ایوان��س، مدیرعامل ش��رکت
می گوید: مسئله ای نیس��ت که به دستاوردهای خود افتخار کنید. 
اما نباید اجازه دهید غرور، چش��مانتان را به روی س��ایر مس��ائل 
ببندد. به یاد داش��ته باش��ید که ش��رکت های کداك و بالکباستر، 
به این دلیل به آخر خط رس��یدند که تغییرات صنعت و ایده های 
دیگران را نادیده گرفتند. به عنوان مدیرعامل، فروتنی خود را حفظ 
کنی��د و فراموش نکنید که غالباً، ش��ما باهوش ترین فرد حاضر در 

شرکت نیستید. 
غرور خود را کنار بگذارید و ش��رایطی فراه��م کنید که اعضای 
سازمان نظرات شان را با شما در میان بگذارند. به این ترتیب نه تنها 
ایده ه��ای جدی��دی دریافت می کنی��د، بلکه به کارمن��دان انگیزه 
بیشتری می دهید. زمانی که با فروتنی به کارمندان نشان می دهید 
که وجودش��ان چقدر ارزشمند اس��ت، نرخ غیبت و استعفای آنها 
را کاه��ش می دهید که به طور مس��تقیم روی می��زان بهره وری و 

هزینه های کل تأثیر می گذارد. 
احتیاط و محافظه کاری بیش ازحد را کنار بگذارید

در ن��گاه اول، ممک��ن اس��ت نگ��رش محتاطانه را ی��ک ویژگی 
منف��ی ندانیم. ام��ا همانطور که دین اس��تامولیس در وب س��ایت 
کسب وکار هاروارد می نویس��د، ای��ن ویژگ��ی ب��رای مدیرعامالن 

خصوصیت مثبت و راه گش��ایی نیست. برعکس، مدیران و رهبران 
باید همیشه از ریسک های مؤثر و مقتضی استقبال کنند و بتوانند 
در موقعیت ه��ا و فرصت ه��ای خطرپذیر، دس��ت به اق��دام بزنند. 
مخصوصاً زمانی که از ابتدا مشخص نیست اقدام درست کدام است. 
درست است که مدیران باید با استفاده از دانش و منابع اطالعاتی 
و تجارب گذش��ته، تصمیماتی آگاهانه اتخ��اذ کنند، ولی ترس از 
شکست باعث می شود بس��یاری از آنها از پذیرش هرگونه خطری 
اجتناب کنن��د. آنها برای تصمیم گی��ری بیش ازحد فکر می کنند، 
ب��ه تردید دچار می ش��وند و درنهایت ترجی��ح می دهند مطابق با 

ایده آل های قدیمی پیش بروند. 
در حقیق��ت، بس��یاری از بزرگ ترین نوآوری ه��ا و موفقیت های 
دنی��ای کس��ب وکار )و س��ایر حوزه ه��ا(، نتیج��ه ریس��ک پذیری 
هوش��مندانه هس��تند. زمانی که بیل گیتس دانش��گاه را رها کرد 
تا مایکروس��افت را تأس��یس کند، ریس��ک بزرگ��ی را قبول کرده 
بود. ریس��ک قابل مثال دیگر، در زندگی نویسنده مشهور جی. کی 
رولینگ است. ناش��ران زیادی حاضر نشده بودند کتاب های هری 

پاتر را چاپ کنند. 
البته همه ریس��ک ها به چنین س��رانجامی نمی رسند، اما حتی 
زمانی که یک ریسک به نتیجه دلخواه شما منجر نمی شود، باز هم 
درس های زیادی یاد می گیرید که به رشد شرکت کمک می کند و 
شما را در رقابت با سایرین جلو می اندازد. برعکس، رضایتمندی از 

دستاوردهای پیشین، کسب وکار شما را راکد نگه می دارد. 
از تمرکز کردن روی سود خالص دست  بردارید

بل��ه، زمانی که ش��ما به مقام مدیرعاملی می رس��ید، س��ودآوری 
اهمیت��ی بیش ازپی��ش پیدا می کن��د. مخصوصاً که ح��اال باید به 
س��رمایه گذاران و هیأت مدیره شرکت هم جواب بدهید. اما این امر 
نباید باعث ش��ود شما س��ودآوری را به نیازهای مشتریان ترجیح 

بدهید. 
تمرکز بیش ازحد بر س��ودآوری، معموالً ب��ه نتایج خوبی منتهی 
نمی شود. اگر تالش کنید کیفیت خدمات مشتریان را پایین بیاورید 
یا از موارد ارزان تری در تولید محصوالت استفاده کنید، مخاطبان 
هدف متوجه می شوند. شکست رس��وایی آور اتومبیل فورد پینتو، 
نتیجه مستقیم متمرکز ش��دن بر سودآوری )به جای خواسته های 

مشتریان( بود. 
زمانی که س��عی می کنید دائماً کیفی��ت محصوالت یا خدمات را 
بهب��ود دهید و به بهترین نحو به مش��تریان کمک کنید، وفاداری 
مخاطبان را به دس��ت می آورید که یک��ی از نیازهای ضروری برند 

شما برای موفقیت بلندمدت است. 
درنهایت، به یاد داش��ته باشید که هر چه شما مدیرعامل بهتری 
باش��ید، ش��رکت بهتری را توس��عه می دهید. همانطور که س��عی 
می کنی��د از خطاهای��ی که در ای��ن مقاله ذکر ش��د پرهیز کنید، 
درعین ح��ال تالش کنید تأثیرگذاری مثبت و پایداری بر ش��رکت 
داشته باش��ید. به کارمندان انگیزه بدهید، در مقابل تغییرات بازار 
واکنش های مناس��بی داش��ته باش��ید و موانع متداول مدیریتی را 
برطرف کنید تا ش��رکت خود را به یک آینده روش��ن و نویدبخش 

هدایت کنید. 
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

در حال حاضر کمپانی سامسـونگ بزرگ ترین شرکت  در بازار تلفن های هوشمند هند است، اما از آنجایی که گفته 
می شود این کشور در چند سال آینده قرار است رشدی نسبی را تجربه کند، کمپانی کره ای انتظار دارد میزان تقاضا 
برای موبایل هایش روز به روز بیشتر شود. از این رو سامسونگ برای اینکه بتواند تمامی درخواست ها را با موبایل های 

خود پوشش دهد، به تازگی بزرگ ترین کارخانه تولید گوشی را در کشور هند ساخته است.
به گزارش دیجیاتو، این کارخانه در زمینی به مسـاحت 35 هکتار ) یا 141 هزار متر مربع( واقع در نویدا برپا شـده 
و این پتانسـیل را دارد که تولید تلفن های هوشـمند هند را به دو برابر میزان موجود برسـاند. گفته می شود در حال 
حاضر سـاالنه حدود 60 میلیون گوشی در بازار این کشـور توسط سامسونگ تولید می شود و بدین ترتیب بعد از به 

راه افتادن بزرگ ترین کارخانه تولید گوشی، این رقم می تواند به 120 میلیون دستگاه برسد.
البتـه بایـد در نظر داشـت که این اتفاق بالفاصله رخ نخواهد داد، چراکه کارشناسـان باور دارند سـه سـال طول 
می کشد تا این کارخانه بتواند 5000 نفر کارمند مورد نیاز خود را استخدام کند تا بتواند تولید گجت ها را به بیشترین 

حد ممکن برساند.
هنوز شـرکت کره ای اعالم نکرده کدامیک از محصوالت این شـرکت قرار اسـت در بزرگ ترین کارخانه اش تولید 
شـود و جزییاتی در این زمینه تایید نشـده اسـت، اما این احتمال وجود دارد که تمامی موبایل های این شـرکت از 

اقتصادی ترین گوشی تا پرچمداران این شرکت در کارخانه یادشده تولید شود.
به گفته کارشناسان، مهم ترین دلیل ساخت چنین کارخانه ای، اجتناب از تعرفه  واردات گوشی های این شرکت بوده 
و به همین دلیل انتظار می رود از پتانسیل های موجود کارخانه جدید برای تولید گوشی های اقتصادی استفاده شود، 
چراکه کاربران هندی عالقه  زیادی به خرید این مدل محصوالت دارند. مشخصا تولید چنین کارخانه ای در بلندمدت 

به نفع سامسونگ خواهد بود و چند سال بعد می تواند میزان سود این کمپانی را بسیار باال ببرد.
 

مدیرعامالن جدید باید از چه رفتارهایی پرهیز کنند

سامسونگ بزرگ ترین کارخانه 
تولید گوشی را در هند تأسیس کرد

بر اساس اعالم شرکت ال جی، سود عملیاتی فصل دوم سال 2018، رشد 1۶.1 
درصدی داشته است و کمتر از رقم پیش بینی شده توسط تحلیلگران بازار است. 
به گزارش زومیت، شرکت ال جی الکترونیکس اعالم کرد سود عملیاتی این شرکت 
در ماه های آوریل ت��ا ژوئن )فروردین تا خرداد( حدود 1۶.1 درصد افزایش یافته 
اس��ت. این رقم رشد در حالی از سوی ال جی مطرح می شود که تحلیلگران بازار 
انتظار رقم باالتری داشتند و معتقدند به دلیل افزایش هزینه های بازاریابی ال جی 
برای محصوالت جدیدی همچون تلویزیون، گوش��ی  هوش��مند و لوازم خانگی، 
سود عملیاتی این شرکت کمتر از حد انتظار شده است. میانگین سود پیش بینی 
شده تحلیلگران برای ال جی رقمی برابر با 741 میلیون دالر بود که عمال ال جی 

نتوانست این پیش بینی را به واقعیت تبدیل کند. 

رشد سود عملیاتی ال جی کمتر از 
پیش بینی تحلیلگران بازار 

دریچــه

چهارشنبه
20 تیر 1397
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شرکت توسعه دهنده  مرورگر نام آشنای اپرا، مقدمات عرضه  عمومی سهام خود 
را مهیا می کند. ش��رکت نروژی Opera Ltd. که بیش تر آن را به خاطر توس��عه  
مرورگر اپرا می شناسیم، درخواست عرضه  اولیه  سهام خود در ایاالت متحده  آمریکا 

را ثبت کرد، براس��اس س��ند F -1  اپرا فرم یا سند 
F -1 ک��ه با عن��وان اظهاریه  ثبت نام نیز ش��ناخته 
می شود، سندی در کمیسیون بورس و اوراق بهادار 
است که برای ثبت  اوراق بهادار شرکت های خارجی 
استفاده می ش��ود، این شرکت برای جذب سرمایه  
115میلیون دالری برنامه ریزی می کند. اپرا در سال 
2017 موفق به ثبت سود عملیاتی 128.9 میلیون 
دالری و درآم��د خال��ص ۶.1 میلیون دالری ش��د. 
اگرچه هم اکنون بسیاری با مرورگر وب اپرا آشنایی 
دارند، اما خود این ش��رکت، تاریخی جنجالی دارد. 
س��هامداران اپرا این شرکت را به دو واحد جداگانه 
توس��عه دهنده  مرورگر و تبلیغات دیجیتال تقسیم 
کرده اند. واحد تبلیغاتی هم اکنون با نام اوتلو شناخته 

می شود، در حالی که کنسرسیومی از شرکت های چینی، مرورگر وب، محصوالت 
تج��اری و برند اپرا را در تصاحب خود دارن��د، در این بین، واحد دوم، برای عرضه  
سهام در آمریکا برنامه ریزی می کند. به گزارش زومیت، اپرا در حال حاضر مرورگر 

وب برای کامپیوترهای دس��کتاپ و چندین مرورگر موبایل را مدیریت می کند. در 
اکوسیس��تم اندروید شما می توانید یکی از مرورگرهای اپرا، اپرا مینی و اپرا تاچ را 
دانلود کنید، اما برای سیس��تم عامل iOS تنها قادر ب��ه دانلود اپرا مینی خواهید 
بود. اخیرا اپرا یک اپلیکیش��ن خبررسان مستقل 
موس��وم به اپرا نیوز را نیز منتش��ر کرده اس��ت. 
هم اکنون اپرا ب��ه 182میلیون کاربر فعال ماهانه 
در محصوالت موبای��ل، 57.4 میلیون کاربر فعال 
ماهانه در مرورگرهای دس��کتاپ و 90.2 میلیون 
کاربر اپرا نیوز در مرورگرها و اپلیکیش��ن مستقل 
آن، خدمات ارائه می کند؛ خاطرنش��ان می کنیم 
ک��ه در بین این آمار، هم پوش��انی هایی نیز وجود 
دارد. نکته جال��ب توجه، محدودبودن درآمدزایی 
اپرا به تنها س��ه منبع درآمدی است. منبع اصلی 
درآمدزایی اپرا از قرارداد این ش��رکت با دو موتور 
جست وجو نش��أت می گیرد. موتور جست وجوی 
پیش فرض اپرا در روسیه، یاندکس است، در حالی 
که کاربران اپرا در س��ایر نقاط دنیا از موتور جست وجوی گوگل استفاده می کنند. 
با افزایش تعداد کاربران، شرکای اپرا، برای باقی ماندن به عنوان موتور جست وجوی 

پیش فرض مرورگر این شرکت، مبلغ باالتری را به آن پرداخت می کنند. 

تفاهم نامه همکاری مشترك میان پارك فناوری پردیس معاونت  علمی و 
پارك WPT لهستان  با هدف گسترش همکاری های مشترك به امضای 
طرفین رس��ید. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت  علمی و 

فناوری ریاست جمهوری، پارك WPT یکی 
از بزرگ ترین و معتبرترین پارك های لهستان 
است که به لحاظ نوع فعالیت شباهت بسیاری 
به پارك فناوری پردیس معاونت  علمی دارد. 
این ش��باهت می تواند در برقراری ارتباط بین 
ش��رکت های ایرانی و لهس��تانی بسیار موثر 
باش��د. به ویژه اینکه به دلیل حضور لهستان 
در اتحادیه اروپا می توان از این طریق با سایر 

کشورهای اروپایی نیز ارتباط برقرار کرد.
به همین منظ��ور تفاهم نامه ای میان پارك 
 WPT فناوری پردیس معاونت  علمی و پارك
لهس��تان  با ه��دف گس��ترش همکاری های 
مشترك به امضا طرفین رسید. این تفاهم نامه 

بلندمدت که برای پنج سال اعتبار دارد زمینه ساز همکاری های گسترده ای 
در حوزه فناوری اس��ت و حاصل یک س��ال بررس��ی و تحقیق و مذاکره 
مداوم اس��ت. هدف از انعقاد این تفاهم نامه پنج ساله، تبادل فناوری بین 

شرکت های ایرانی و شرکت های لهستانی و راه اندازی پروژه های مشترك 
و تاس��یس شرکت های همکار اس��ت. یکی دیگر از اهداف این تفاهم نامه 
استفاده هر دو پارك فناوری ایران و لهستان از تجربیات یکدیگر و کشف 
فرصت های ت��ازه برای همکاری اس��ت. در 
راستای این تفاهم نامه رویدادهای مشترك 
میان پ��ارك فناوری پردیس معاونت  علمی 
و پارك فناوری لهستان در آینده پایه ریزی 
خواهد شد تا براس��اس آن بتوان در حیطه 
بین المللی از پتانسیل های موجود در حوزه 
فناوری و نوآوری و ارتباط با دیگر کش��ورها 
بهره مند شد. یکی از مهم ترین دستاوردهای 
این تفاهم نامه همکاری میان ش��رکت های 
ایران��ی و لهس��تانی اس��ت. امید اس��ت در 
سال های آینده برخی از شرکت های ایرانی 
بتوانند دفاتر فروش و همکاری مشترك خود 

را در لهستان تاسیس کنند.
از دیگر دس��تاوردهای این تفاهم نامه انتقال دانش و تجربه بین این دو 
کشور خواهد بود. تالش می شود برند ایران به  عنوان کشوری که در برخی 

از حوزه های فناوری صاحب عنوان است به دنیا شناسانده شود.

امضای تفاهم نامه پارک  فناوری پردیس معاونت  علمی و پارک فناوری لهستان اپرا در آستانه عرضه  عمومی سهام خود قرار دارد

مصاحبه با یک مدیر بالقوه با پرس��ش از کارمند خط مقدم تفاوت بسیار دارد، 
چرا که مدیر باید نظارت کند، مشاوره دهد، راهنمایی کند، تصمیم گیری کند، و 
در ارتباطش با کارمندان، آنان را در بازه های زمانی گوناگون ارزیابی کند همچنین 
یک مدیر باید نبض فرهنگ را در دست داشته باشد و اگر می خواهد کارش را به 
خوبی انجام دهد باید بینش و چش��م انداز خاصی به آینده داشته باشد. به عالوه، 

اصوالً مسئولیت سود و زیان به مدیر برمی گردد. 
15 س��ؤالی که در ادامه می آید می تواند در تش��خیص ویژگی های شخصیتی، 
خصوصیات، اطالعات، دانش و الگوهای رفتاری مدیر به شما کمک کند و با کمک 
این پرس��ش ها می توانید تصمیم بگیرید آیا متقاضی پست مدیریتی برای اهداف 

شرکت شما مناسب هست یا خیر. 
پرس��ش 1: ش��ما فرهنگ درون واحد تجاری/بخش/دپارتم��ان خود را چگونه 

توصیف می کنید؟ چرا؟ 
چرا مهم اس��ت: تفکر مدیر در پاس��خ به این سؤال بیانگر آن است که وی برای 
ایجاد فرهنگی قدرتمند در تالش است یا اینکه آنقدر سرگرم کارهای روزمره بوده 

که رسیدگی به فرهنگ برایش اولویتی نداشته است. 
و در ادامه بپرسید... 

پرس��ش 2: کارمندان تان فرهنگ درون واحد تجاری/بخش/دپارتمان ش��ما را 
چگونه توصیف می کنند؟ چرا؟ 

چرا مهم است: مانند سؤال پیش، اگر مدیر دستپاچه شد و در پاسخ به این سؤال 
مکث کرد، احتمال می رود تا به حال درمورد این موضوع فکر نکرده باشد. اما اگر 
س��ریع و با اشتیاق پاس��خ داد، نشان دهنده آن است که اعضای تیم او از فرهنگی 
مثب��ت و قدرتمند جانبداری خواهند کرد؛ فرهنگی ک��ه در آن می توانند آزادانه 
نظرات ش��ان را عنوان کنند و به خطرپذیری های حس��اب شده دست بزنند. برای 
مثال ممکن است با مدیری مصاحبه کنید که از اهمیت ایجاد فرهنگی هدفمند 

و کارمند محور آگاه است. 
پرس��ش 3: در مورد یکی از مهم ترین دس��تاوردهای حرفه ای تان که دستیابی 
به آن دشوار بوده اما برای شغل تان نقطه عطف رضایت بخشی محسوب می شود، 

توضیح دهید. 
چرا مهم اس��ت: پاسخ به این پرس��ش کمک می کند تا انگیزه های مدیر را در 
ش��غلش شناس��ایی کنید و دریابید که آنچه به او حس رش��د و رضایت می دهد 
چیست. بدین ترتیب می توانید ارزیابی کنید آیا این متقاضی در محیط خاصی که 

مدنظر شماست حس رضایتمندی را حفظ خواهد کرد یا خیر. 
پرس��ش 4: در میان کارمندان تان آنکه باالترین عملکرد را دارد درمورد ش��ما 

چه خواهد گفت؟ 
پرسش 5: در میان کارمندان تان آنکه بیشترین تالش و کوشش را دارد در مورد 

شما چه خواهد گفت؟ 
چرا این دو پرسش مهم است: هر دو این موارد به شما فرصت می دهد تا دریابید 
آیا این مدیر با رش��د، موفقیت، فرصت های پیش��رفت کارمندانش سروکار داشته 
است یا خیر. همچنین این پرسش ها مهارت های هدایتگری و مشورت دهی و نیز 

حس همدلی مدیر را نشان می دهند. 
پرس��ش ۶: درمورد زمانی صحبت کنید که در ب��ازه زمانی محدود، بودجه کم 
و با تعداد اندکی از افراد حامی و پش��تیبان هدف تان، می خواستید به هدفی مهم 

دست پیدا کنید. 
چرا مهم اس��ت: این پرس��ش ارزش کلیدی یک مدیر را هدف گرفته اس��ت- 
توانایی فرد در مدیریت، توزیع و نس��بت بندی منابع )انس��انی، زمانی و مالی( را 
نش��ان می دهد. همچنین بیانگر انعطاف پذیری فرد در دست و پنجه نرم کردن با 

موقعیت های نامناسب و دشوار است. 
پرسش 7: در آخرین سمتی که داشتید، برجسته ترین تأثیر شما چه بود؟ چطور به 
رشد شرکت، کسب سهم بازار، افزایش مشتریان ثابت، بهبود سودآوری کمک کردید؟ 
این پرسش پیامد تأثیرگذاری مدیر را نشان می دهد و خوب است که پس از آن 

سراغ سؤال بعدی بروید... 
پرس��ش 8: دو یا سه دستاورد و موفقیت مهمی را ذکر کنید که منجر به تأثیر 

چشمگیر شما در شرکت شد. 
چرا این دو پرسش مهم است: از متقاضی بخواهید با توجه به دو یا سه منصب 
اخیرش به سؤال 7 و 8 پاسخ دهد تا بتوانید به یک دیدگاه غالب دست پیدا کنید. 
پرسش 9: به چه کسی ترفیع درجه داده اید و چرا؟ آیا برای هدایت و پیشرفت 

کارمندان تان راهکاری دارید؟ 
چرا مهم اس��ت: یک بار دیگر این پرس��ش از مهارت ه��ای مدیریت، هدایت و 
مش��ورت دهی به افراد و توانایی مدیر در پاس��خ به نیازها و اهداف اعضای تیمش 

پرده برمی دارد. 
پرس��ش 10: بزرگ ترین شکست ش��ما در آخرین منصبی که برعهده داشتید 
چه بوده اس��ت؟ چه واکنشی به موقعیت نشان دادید؟ از این موقعیت چه درسی 

گرفتید؟ 
چرا مهم است: این پرسش به شما کمک می کند تا ظرفیت و توانایی مدیر در 
پذیرش شکست تشخیص دهید و دریابید چطور با شکست مواجه می شوند و از آن 

چه می آموزند و در موفقیت بلندمدت ایشان چه تأثیری می گذارد. 
پرس��ش 11: بزرگ ترین آموخته هایی که از سه منصب آخر خود کسب کردید 
چه بوده اس��ت؟ چرا باید این آموخته برای من )شرکت استخدام کننده( اهمیت 

داشته باشد؟ 
چرا مهم اس��ت: این پرسش نه فقط مهارت های ویژه ای را نشان می دهد که مدیر 
در مسیر شغلی خویش کسب کرده است، بلکه بیانگر آن است که مدیر می تواند این 
مهارت ها را با اهداف آینده پیوند دهد و قادر است برای سازمان شما ارزش آفرینی کند. 

پرسش 12: شیوه مدیریتی خود را چگونه توصیف می کنید؟ 
چرا مهم است: این پرسش به قلب متقاضی خواهد نشست. دقت کنید کلمات 
فرد کجا تکیه دارد: بر کارمندان/تیم؛ بر شرکت/سازمان؛ بر خود فرد؛ یا به نسبت 
برابر بر هر سه مورد؟ آیا پرانرژی و با اشتیاق است یا بی تفاوت و بی عالقه؛ یا ترکیبی 

از هر دو؟ آیا به ایجاد فضایی شاد برای کار کردن اهمیتی می دهد و امثال این. 
پرسش 13: کارمندان تان شیوه مدیریتی شما را چگونه توصیف خواهند کرد؟ 

چرا مهم اس��ت: مقایسه هماهنگی پاس��خ های فرد به دو پرسش 12 و 13 هم 
جالب توجه و هم سودمند است. 

پرسش 14: درمورد زمانی صحبت کنید که به نتیجه خالقانه چشمگیری دست 
پیدا کردید که مس��تقیماً قابل محاسبه و ارزیابی نبوده اما بر اهداف شرکت تأثیر 

بسزایی داشته است. 
چرا مهم اس��ت: اگرچه این سؤال چالش برانگیز و دشوار است اما هدف نهایی 
آن است که از تصدیق ارزش های اساسی مدیر فراتر رفته و روحیه خالقانه مدیر را 
آشکار کند. برای مثال شاید شرکت مصاحبه کننده تصمیم داشته باشد در اجتماع 
بیشتر دیده شود و فراتر از سازمانی باشد که تولید کننده خدمات و ابزار است. اگر 
متقاضی بتواند تجاربی را در میان بگذارد که به نحوی به گس��ترش قابلیت دیده 
ش��دن و حضور در اجتماع مرتبط باشد، نشان می دهد که این فرد قادر است نیاز 

شرکت را برآورده کند. 
پرس��ش 15: تکنولوژی و/یا ابزار دیجیتال مورد عالقه شما چیست و چرا؟ این 

ابزار چطور به اهداف شما به عنوان یک مدیر کمک می کند؟ 
چرا مهم است: در دنیای امروز که تکنولوژی ها از جمله رسانه های جمعی مدام 
در حال تغییر و تحول هستند، ارزیابی شناخت و به کارگیری مدیر از این حوزه ها 

از اهمیت باالیی برخوردار است. 

15 پرسشی که باید از متقاضیان نقش های مدیریتی پرسیده شود

یادداشـت

همراه اول با ارائه آخرین دستاوردهای هوشمندسازی و  اینترنت اشیا، در هشتمین 
نمایش��گاه تخصصی الکامپ گلس��تان حضور دارد. به گزارش همراه اول، هش��تمین 
 ،)IT(نمایش��گاه تخصصی الکامپ در بخش های رایانه، الکترونی��ک، فناوری اطالعات
ماشین های اداری، سیستم های مخابراتی، هوشمندسازی، دولت الکترونیک، استارتاپ ها 
و موبایل و همچنین اولین نمایشگاه تخصصی چاپ، تبلیغات، مطبوعات و رسانه های 
دیجیتال  و اولین نمایشگاه تخصصی بانک، بیمه، بورس، سرمایه گذاری و اشتغال زایی 
از 19 تا 22تیرماه در اس��تان گلس��تان برگزار می ش��ود. همراه اول در این نمایشگاه، 
جدیدترین محصوالت و خدمات سازمانی، راهکارهای هوشمندسازی و اینترنت اشیا را 
در غرفه خود ارائه می کند. همچنین طرح تعویض رایگان سیم کارت به یوسیم و فروش 
سیم کارت ویژه 100 هزار تومانی از دیگر برنامه های همراه اول در این نمایشگاه است.

 

آخرین دستاوردهای همراه اول در هشتمین 
نمایشگاه تخصصی الکامپ گلستان

نویسنده: جکی بریت-پویندکستر



موفقیت برند ویرجین در خصوص خط تولید ش��اهدی بر نقاط قوت 
پلتفرم برند اس��تراتژیک ویرجین است. دو عامل در ساخت پلتفرم برند 
اس��تراتژیک به کار می رود. عامل نخس��ت، هویت برند اس��ت که نماد 
برند محسوب می ش��ود. عامل دوم، موقعیت برند رقابتی است که نحوه 
مقایسه برندها با یکدیگر و رقابت آنها در بازار را نشان می دهد. موقعیت 
برند رقابتی چارچوبی اس��ت که نشان می دهد برندهای معروف و بزرگ 
براساس تمرکزشان را روی ابعاد و استراتژی های متفاوت معطوف کرده 

و نظر مشتریان همفکر را به خود جلب می کند. 
طبقه بندی موقعیت برند رقابتی در س��اخت برند حائز اهمیت است، 
چراکه نش��ان می دهد ش��ما به چه کس��ی محصول فروخته اید و زمینه 
کس��ب وکارتان چیس��ت. چه کار می خواهی��د انجام دهی��د و چطور به 
مش��تریان خود ارزش می دهید. هر س��ه مورد، عوامل��ی مهم و ثابت به 
ش��مار می روند. موقعیت برند رقابتی ش��ما باید به طور منظم بررسی و 
کنترل ش��ده و در صورت نیاز به روز شود. مهم نیست چطور به تعهدات 
خود نس��بت ب��ه مش��تریان جامه عمل پوش��انده و ب��ه ارزش برندتان 
می افزایید، بلکه موضوع مهم این اس��ت که آیا در عرصه رقابت و انجام 
تعهدات به شکلی متمایز از رقبا عمل می کنید یا خیر. این کار می تواند 
دائم��ا تغییراتی در موقعیت برندتان ایجاد کند. اس��تراتژی زیر به عنوان 
چارچوب��ی به کاررفت��ه و موقعیت برند رقابتی ش��ما را به خوبی ش��رح 
می دهد: به نظر ش��خص x، ما ش��خص a هس��تیم که دارنده b بوده و 

دلیل برتری ما c است. 
  A.مش��تریان و مخاطبان هدف ش��ما هس��تند  x ،در این س��اختار
چارچ��وب مرجع شماس��ت.B  ارزش منحصربه فردی اس��ت که ش��ما 
به خوب��ی به مش��تری می دهی��د و C دلیل این موضوع اس��ت که چرا 
مش��تریان باید اطمینان داش��ته باشند که ش��ما به آنها ارزش و اعتبار 
می بخش��ید. گزارش موقعیت برند رقابتی د رخصوص زنجیره رستوران 
ملی سالمت محور شرح می دهد: برای هرکسی که می خواهد کار خوبی 
برای خود انجام دهد، برند ما مکانی مناسب به شمار می رود، محصوالتی 
سالم با طعمی لذیذ که روش زندگی و احساس شمارا بهبود می بخشد؛ 
زی��را ما در این مس��ئله تعمق می کنیم که چه چی��زی را وارد بدن تان 
کرده اید و می خورید. ما از اینکه غذاهای س��الم عرضه می داریم خرسند 
هس��تیم و به ساخت جوامع س��الم تر کمک می کنیم. شخص X، همان 
مش��تری مشخص شماست که به اشخاص دیگر به عنوان مشتری بالقوه 
می نگرد. هدف از تقس��یم بندی یا گروه بندی مش��تریان، تنظیم زمان، 
پول و انرژی اس��ت که شما برای جلب مشتری از آن استفاده می کنید. 
این یک استراتژی موثر است. همان طور که آمریکن اکسپرس نشان داده 
است، برخی مشتریان نسبت س��ایرین باارزش تر هستند. این مشتریان 
به ش��دت روی تصمیمات خرید س��ایرین تاثیر می گذارند، بنابراین شما 
س��عی می کنید اقداماتی در خصوص آنها انجام داده و نظر آنها را جلب 
کنید. از آنجایی که س��بک زندگی و ارزش های مورد نظر افراد دائما در 

حال تغییر اس��ت، متغیرهای درآمدی و آماری دارای قدرت پیش بینی 
نبوده و نمی توانند راهنمای مناسبی برای برندهای بزرگ باشند. 

بخ��ش هدف دارای نگرش یا نیازهای متداول مش��ترك کامال متمایز 
اس��ت، بنابراین، موقعیت برند رقابتی بای��د نگرش های مبتنی بر نیازها 
و همچنی��ن اهداف ش��مارا به خوبی ش��رح دهد. ب��رای A این عامل را 
به عنوان »پوش��ه ذهنی« در نظر بگیرید که می خواهید مصرف کنندگان 
خود را در آن قرار دهید. ش��ما از این طریق مش��تریان خود را ترغیب 
می کنی��د تا به برند ش��ما ملحق ش��وند. البته بای��د در این زمینه دقت 
الزم را ب��ه عمل آوری��د. معموال موقعیت رقابتی در صنعت ش��ما روی 
می دهد، اما به یاد داش��ته باش��ید که ممکن است افرادی از شما خرید 
کنند که دنبال محصولی در خارج از صنعت ش��ما بوده اند و شاید قصد 
خرید از ش��ما را نداشته اند. بس��یاری از تصمیمات اتخاذ شده در زمره 
رقابت های غیرمس��تقیم اس��ت. مثال مصرف کنندگان این س��وال را از 

خودش��ان می پرسند: آب میوه یا نوش��ابه؟ صرف شام یا فیلم؟ مسافرت 
خارج از کش��ور یا ماش��ین جدید؟ بنابراین، شما باید به دقت به بررسی 
کس��ب وکار خود بپردازی��د و بدانید که دقیقا در ح��ال انجام چه کاری 
هستید و همچنین به شناسایی رقبای سرسختی بپردازید که در خارج 

از صنعت شما در حال فعالیت هستند. 
در بخش B، ارزش منحصربه فردی که به مشتریان خود ارائه می دهید 
باید به گونه ای باش��د که هیچ یک از رقبا توان ارائه آن را نداشته و حتی 
ارزش��ی مش��ابه آن را هم نداش��ته باش��ند. این امر باید ارتباط برند با 
مشتریان هدف و تمایز آن با سایر رقبای تان را در چارچوب مرجع شما 
نشان دهد. زمانی که محصول ارائه شده به مشتریان منطبق باارزش آنها 
باشد، موفق به برقراری ارتباطی زیرکانه با مشتریان هدف خود شده اید. 

برای مثال: ساخت فنی محصوالت لولولمون ممکن است هیچ ارتباطی 
با مردم نداش��ته باش��د، اما همین که اس��تفاده از محصوالت به راحتی 
امکان پذی��ر اس��ت و زیانی برای س��المتی آنها ندارد، ب��ه مردم مربوط 
می ش��ود. تمایز برند باید واضح و معنی دار باش��ند. ش��ما باید به منظور 
تمایز بین برند خود و اس��تفاده از اس��تراتژی موقعی��ت برند رقابتی از 
اس��تناد به سود و مزایای حاصل در این مقوله اجتناب کرده و در عوض 
دقیقا به شرح این مطلب بپردازید که هدف برند شما چیست و خواهان 
ارائه چه محصوالتی به مردم اس��ت. به یاد داش��ته باشید که از موقعیت 
»تر«، اجتناب کنید. ارزش منحصربه فرد شما نباید برمبنای کوچک تر، 
بزرگ تر، نازك تر، س��بک تر، س��ریع تر، جذاب تر، ارزان تر نسبت به برند 

رقبای تان باشد. 
در گزینه C، مش��تریان به منظور کسب ارزش تمایل به تایید نظرات 
ش��ما درباره برندتان ندارن��د، بنابراین در این بخش، ش��ما باید با ارائه 
مدارك الزم، دلیل اعتقاد مردم به ارائه محصوالت منحصربه فرد از سوی 
ش��ما را ش��رح دهید. شما باید دالیل مس��تدلی را به مشتریان تان ارائه 
دهید. این دالیل باید کامال برای ش��ان ملموس و قابل رؤیت باش��د. آنها 
باید درك کنند که اظهارات و نظرات شما معتبر است. شاید محصوالت 
ش��ما از فناوری مخصوصی استفاده می  کند یا ش��ما کارشناسان خبره 
تایید شده ای را به خدمت گرفته اید یا شاید شرکت شما دارای سابقه ای 
طوالنی باش��د، اما خود مش��تریان باید این م��وارد را درك کنند. توجه 
داشته باشید عملکرد شما باید تحت آزمایش ها و بررسی های مشتریان 
که با ابزار و س��نجه های مناسب انجام می شود، تمام ادعاهای شمارا به 

اثبات برساند. 
زنجیره ای از باش��گاه های تناس��ب اندام از موقعیت برن��د رقابتی زیر 
اس��تفاده می کنند. »برای حرفه ای های پرمشغله که زمان محدود برای 
ورزش دارند، هدف ما همه چیز در یک ورزش است تا یک تجربه تناسب 
 اندام کامل را در کمتر از یک س��اعت به آنها ارائه کنیم. باش��گاه های ما 
هر هفت روز هفته 24 س��اعت مشغول به فعالیت است.« این باشگاه ها 
در محل های خوبی واقع شده و مجهز به ماشین ها و وسایلی هستند که 
در زمان کوتاهی تناسب اندام را برای افراد فراهم می آورد. در این مورد، 
موقعیت برند رقابتی، نوع مش��تریان باش��گاه را مشخص کرده و آنها از 
طریق ابعاد نگرش و س��بک زندگی می توانند جذب باش��گاه ها ش��ده و 
فعالیت آن را بهبود ببخش��ند. به عالوه، بررسی رفتار مشتریان می تواند 
رقبای این باش��گاه را مشخص کرده و حتی راه حل هایی جهت رقابت با 
آنها ارائه کند. این برند حتی با س��ایر لوازم مثل لوازم بدن سازی خانگی 
وارد رقابت می ش��ود. بررس��ی های الزم نش��ان می دهد که باشگاه برای 
بهبود تاثیرگذاری فعالیت های ورزش��ی روی مشتریان به وجود آمده و 
راهکارهای ورزش��ی الزم را در خصوص تناسب اندام در اختیار مشتریان 

خاص قرار داده است. 
hormond :منبع

چگونه ارزش برند خود را محاسبه کنیم؟ 
ی��ک برند در واقع چق��در ارزش دارد؟ در ش��رکت هایی که 
با محدودیت بودجه روبه رو هس��تند، چط��ور باید در رابطه با 

اهمیت و ارزش مادی یک برند صحبت کنیم؟ 
یک برند در واقع اغلب به عنوان چیزی غیر قابل لمس در نظر 
گرفته می شود و برای افراد و به طور کل انسان ها درك ارزشی 
که یک برند برای ش��رکت ایجاد می کند، ممکن نیس��ت. پس 
در زمان ایجاد و به عبارتی تعیین ارزش برند، مش��خص کردن 
اینکه برند ش��ما شامل چه مواردی می شود و چه چیزهایی را 
در دل خود جای داده اس��ت، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار 

است. 
برند می تواند در واقع ارزش نشان تجاری، لوگو، بسته بندی، 
استراتژی بازاریابی، س��رمایه های دیجیتال، رنگ های استفاده 

شده برای برند و … را در دل خود جای دهد. 
در واقع برند هر آن چیزی اس��ت که مصرف کنندگان مرتبط 
با تصویر برند شما می دانند. با توجه به موارد اشاره شده، پس 
حتم��ا برندهای بزرگ و قوی ارزش بس��یار زی��ادی دارند. در 
ادامه نگاهی گذرا می اندازیم به ارزش پنج مورد از باارزش ترین 

برندهای دنیا که توسط مجله فوربس شناسایی شده است: 
- اپل 3 میلیارد دالر

- مایکروسافت 7 میلیارد دالر
- کوکاکوال 9 میلیارد دالر
- ای بی ام 7 میلیارد دالر
- گوگل 3 میلیارد دالر

توسعه و تعیین ارزش برند
توس��عه برند نیازمند پول و سرمایه است و برای این موضوع 
حیاتی اس��ت که بت��وان ارزش برند را برای مدی��ران اجرایی 
و س��طح رهبری ب��ازار و همچنی��ن س��رمایه گذاران مربوطه 

پیش بینی کرد. 
برنده��ا کمک می کنن��د تا کاالها و خدم��ات از رقبای خود 
تش��خیص داده شده و متمایز ش��وند. اما این ارزش را چگونه 

می توان روی یک ترازنامه نشان داد؟ 
راه ه��ای مختلفی برای پرداختن ب��ه بحث ارزش گذاری یک 
برند وجود دارد که البته برخی از آنها هم قابل بحث هس��تند. 
درك و فهم مفهوم ارزش اغلب می تواند مفهومی سخت باشد. 
این موضوع اغلب به این دلیل اس��ت ک��ه ارزش در نظر افراد 
مختلف معانی مختلفی دارد و در نتیجه یک مفهوم واقع گرایانه 
و قابل مش��اهده نیس��ت و ارزش آن براس��اس ن��وع و کیفیت 

استفاده از آن تعیین می شود. 
روش های معروف و ش��ناخته شده ارزش گذاری شامل موارد 

زیر می شود: 
- ارزش گذاری برند براساس هزینه تمام شده

برن��د مورد نظر براس��اس مجم��وع تک به ت��ک هزینه ها یا 
مجم��وع ارزش دارایی ه��ا و بدهی ه��ای برن��د ارزش گ��ذاری 
می شود. در واقع باید گفت این ارزش تجمیع هزینه هایی است 
که برای س��اخت برند از بدو ش��کل گرفتن آن تحمیل ش��ده 
اس��ت. مواردی که در زمان ارزش گذاری هزینه ها مدنظر قرار 
می دهید می تواند ش��امل تبلیغات گذش��ته، هزینه های ارتقا، 
هزینه ایج��اد کمپین ها و هزینه های ثبت و اعطای لیس��انس 
شود. ش��ما می توانید از این روش هم زمانی استفاده کنید که 
به تازگ��ی برند را ایجاد کرده اید یا اینکه وارد فرآیند توس��عه 

مجدد برند شده اید. 
اس��تفاده از روش هزینه تمام ش��ده نیازمند این اس��ت که 
هزینه برند را ارزیابی کنید و هزینه های انجام شده را به قیمت 
روز و حال حاضر بیان کنید. همین روش می تواند برای توسعه 
مجدد یا راه اندازی و معرفی مجدد برند هم مورد استفاده قرار 
بگیرد. نکته ای که در این باره باید در ذهن داش��ته باشید این 
اس��ت که در حالی که هزینه ها می توانند جمع آوری ش��وند و 
مورد اس��تفاده قرار بگیرند، اما رقم مشخص شده لزوما بیانگر 
ارزش فعلی برند نیست. ارزش برند با استفاده از این روش برابر 

با هزینه های تاریخی )قبلی( یا جایگزین برند است. 
- ارزش گذاری برند براساس قیمت بازار

این روش ارزش گذاری برند از یک یا چند روش ارزش گذاری 
با مقایس��ه برندهای مش��ابه که به فروش رس��یده اند، استفاده 
می کن��د. ش��ما در این روش از معامالت قابل مقایس��ه بازار از 
قبیل فروش خاص یک برند، فروش یک ش��رکت قابل مقایسه 
یا بخش��ی از سهام یک شرکت استفاده می کنید. می توانید آن 
را این گون��ه در نظر بگیرید که گویی این همان قیمتی اس��ت 
که یک برند را براس��اس آن به فروش می رسانند. ارزش برند با 
اس��تفاده از این روش برابر با مبلغ یا پیش��نهاد فروش در بازار 

برای برندهای مشابه یا کامال یکسان است. 
- ارزش گذاری برند براساس میزان درآمد تولیدی

از این روش ارزش گذاری اغلب تحت عنوان شیوه یا رویکرد 
در حال اس��تفاده نام برده می ش��ود. این روش ارزیابی درآمد 
خالص آینده را که به طور مس��تقیم مرتبط با برند اس��ت برای 
مشخص کردن ارزش برند در حال حاضر مدنظر قرار می دهد. 
ارزش برن��دی که با این روش به دس��ت می آی��د در واقع برابر 
ارائه ارزش درآمد، جریان های نقدی یا صرفه جویی در هزینه ها 

بصورت واقع یا فرضیه ای ناشی از سرمایه برند است. 
ارزش برند یکی از معدود دارایی ها در کس��ب و کار اس��ت که 
می تواند یک مزیت رقابتی پایدار برای برند ایجاد کند. همچنان 
ک��ه می بینید روش های مختلفی ب��رای این منظور وجود دارد 
که می توان از آنها اس��تفاده کرد که خود به این معناس��ت که 
تغییر دادن یا سوء اس��تفاده ک��ردن از نتایج اندازه گیری ارزش 

برند خیلی سخت نیست. 
ب��ه منظور جلوگیری از این سوء اس��تفاده، مش��خص کردن 
هدف نهایی از تعیین ارزش برند و همچنین اس��تفاده از روش 
و فرضیات مناس��ب ب��رای تعیین ی��ک ارزش منصفانه از برند 

اهمیت بسیار زیادی دارد. 
البته در پایان باید اضافه کرد که من تصور می کنم منصفانه 
اس��ت اگر  بگوییم ارزش گذاری برند بی��ش از اینکه یک علم 
باشد، یک هنر است، اما در واقع به شما کمک می کند تا ارزش 
نهفته در پشت برند خود را بشناسید و به توسعه آن بپردازید. 
ibazaryabi :منبع
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آنالی��ز، تجزیه و تحلیلPEST Analysis( PEST(  روش��ی برای 
ارزیابی ش��رایط کس��ب و کار با توجه ب��ه محیط بیرونی آن اس��ت. نام 
PEST از ابتدای موارد مورد بررس��ی در این تحلیل اس��تخراج ش��ده 
 ،)Economic( اقتص��ادی ،)Political( که ش��امل عوامل سیاس��ی

اجتماعی )Social(  و تکنولوژی )Tecnological( می شود. 
برنامه ری��زی اس��تراتژیک کارآمد و تیم متعه��د، دو عنصر کلیدی در 
تمامی کس��ب وکارهای موفق اس��ت. دس��تیابی به اه��داف و موفقیت 
ش��رکت در صنعت��ی ک��ه در آن فعالیت می کند، بدون یک اس��تراتژی 
  PEST درست و یک تیم اجرایی هوشمند تحقق نخواهد یافت. تحلیل
از جمله عناصری اس��ت که دربرنامه ریزی اس��تراتژیک لحاظ ش��ده و 
اطالعات کاربردی و مناسبی را در اختیار شما قرار می دهد. با استفاده از 
این تحلیل قادر خواهید بود وضعیت کس��ب و کار خود را مشخص کنید، 
انجام این کار به ش��ما کمک می کند بهترین تاکتیک ها و عملکردها را 

شناسایی و در برنامه ریزی های خود وارد کنید. 
برای تحقق اهداف هر کس��ب وکاری، تدوین یک اس��تراتژی کارآمد 
ضروری اس��ت. این اس��تراتژی باید اولویت ها را تعیین کن��د، منابع را 
تخصیص دهد، در دوره زمانی مش��خص تصمیم گیری کند، سیس��تم ها 
را کنترل کند، مس��ئولیت کارمندان را تعیین کند و دستورالعمل هایی 
برای چگونگی استفاده همزمان از تمامی این موارد جهت تحقق هدفی 

مشخص را ارائه دهد. 
کسب وکار شما ش��اید دارای یک تیم متعهد و ماهر باشد، اما چگونه 
می توان��د از کارایی اس��تراتژی  های تعیین ش��ده مطمئن ش��ود؟ انجام 
تحلیل PEST در این راستا به شما کمک می کند. با اجرای این تحلیل 
وضعیت کسب و کار شما و ارتباط و اثری که از محیط اطرافش می گیرد 
به خوبی مشخص می شود. در نتیجه شما می توانید با توجه به وضعیت 
ش��رکت و ش��رایط محیط بیرونی بهترین برنامه ی��ا تاکتیک را انتخاب 

کرده و آن را به کار بگیرید. 
تحلیل PEST چگونه می تواند به برنامه ریزی استراتژیک شما 

کمک کند؟ 
تحلی��ل PEST ب��ه طور گس��ترده به عن��وان یک اب��زار برنامه ریزی 
اس��تراتژیک ب��ه کار می رود و توس��ط کس��ب وکارهای مختل��ف، برای 
شناس��ایی عوامل سیاس��ی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی موثر بر 
یک پروژه و فرآیند برنامه ریزی آن، مورد اس��تفاده قرار می گیرد. تحلیل 
PEST گاهی با در نظر گرفتن دو عامل محیطی و قانونی به نام تحلیل 

PESTLE نیز شناخته می شود. 
ب��ا تحلیل PEST می ت��وان فرصت ها و تهدیده��ای بالقوه مربوط به 
کسب و کار و متاثر بر اس��تراتژی بازاریابی شرکت را شناسایی و راه های 

استفاده از این مزیت ها و اجتناب از این تهدیدات را کشف کرد. 
عواملی که در تحلیلPEST، برای تحلیل وضعیت یک شرکت مورد 

بررسی قرار می گیرد، به قرار زیر است: 
)POLITICAL( عوامل سیاسی -

سیاس��ت های مالیاتی، قوانین اس��تخدامی، تعرفه ها و محدودیت های 
تجاری، قوانین حمایت از مصرف کننده، مقررات زیست محیطی، ثبات 
سیاس��ی یک کش��ور و مواردی از این دس��ت، از جمله عوامل سیاسی 
تاثیرگذار بر کس��ب و کار محسوب می ش��ود. در تحلیل PEST بررسی 

می ش��ود این عوامل چگونه ممکن است برای شرکت به عنوان فرصت یا 
تهدید ش��ناخته شود و در تحلیل آن اس��تراتژی های دفاعی یا هجومی 

مناسب در نظر گرفته خواهد شد. 
)ECONOMIC( عوامل اقتصادی -

ش��اخص های رش��د اقتصادی، ن��رخ ت��ورم، نرخ های بهره، ن��رخ ارز، 
سیاس��ت های مالی، روندهای بیکاری و…، را ش��امل می ش��ود. عوامل 
اقتص��اد خرد و کالن همواره بر کس��ب و کارها موثر اس��ت، این تحلیل 
کم��ک می کند بر این موارد تمرکز کنی��م و ببینیم چگونه می توانیم از 
آنه��ا به نفع بیزینس خود بهره برداری کنیم. به عنوان مثال افزایش نرخ 
ارز س��بب می شود ش��رکت های وارد کننده با چالش مواجه و مجبور به 
تغییر استراتژی های بازاریابی خود شوند یا حتی تصمیم بگیرند از بازار 

خارج شوند. 
)SOCIAL( عوامل اجتماعی -

موارد فرهنگی، توزیع سنی، نگرش های شغلی، آگاهی های بهداشتی، 
نرخ رش��د جمعیت، طبق��ات اجتماعی و… از جمل��ه عوامل اجتماعی 
محس��وب می ش��وند. ای��ن م��وارد از جمل��ه تاثیرگذارتری��ن عوامل بر 
برنامه ریزی اس��تراتژیک و عملکرد شرکت در بازار است. بسیاری از این 
عوامل تحت عنوان تحقیقات بازار مورد بررس��ی قرار می گیرند. با وجود 
اهمیت باالی این عامل در عملکرد شرکت و تعیین استراتژی بازاریابی، 
نمی ت��وان آن را به راحت��ی پیش بینی و کنترل ک��رد، چراکه به صورت 
مس��تقیم با رفتار مصرف کننده در ارتباط است و با توجه به آنکه رفتار 
مصرف کننده طبق ش��رایط مختلف تغیی��ر می کند نمی توان بر پایه آن 
اس��تراتژی چی��د و مطمئن بود که به هدف مورد نظر خواهیم رس��ید، 
چراکه ممکن اس��ت افراد در ش��رایط مقتضی تصمی��م کامال متفاوتی 

بگیرند. 
)TECHNOLOGICAL( عوامل تکنولوژیکی -

روند تغییرات در فناوری، انگیزه های تکنولوژیکی و هزینه های تحقیق 
و توسعه عالوه بر ش��رکت های فعال در حوزه تکنولوژی های برتر، برای 
سایر شرکت ها نیز مهم بوده و باید در نظر گرفته شود، چراکه بر فرض 
مثال ممکن اس��ت پیشرفت تکنولوژی باعث شود محصول شما به طور 
کلی از رده خارج شود، در نتیجه اگر شما از قبل از این تغییرات آگاهی 
نیابید و خود را برای مواجهه با آن آماده نکنید، کس��ب و کار شما آسیب 

خواهد دید. 
)LEGAL( عوامل قانونی -

قوانی��ن مالیاتی، قانون کار، قانون کپی رای��ت یا هر موردی مربوط به 
کس��ب وکار شما که جزو عوامل سیاسی نیس��ت در گروه عوامل قانونی 

قرار می گیرد. 
)ENVIRONMENTAL( عوامل محیطی -

اطالعاتی در مورد فصول مختلف س��ال، بارش های برف و باران و هر 
نوع مسئله ای که می تواند برای کسب وکار شما حیاتی باشد و مربوط به 
ش��رایط محیطی و طبیعی باشد در گروه عوامل محیطی جای می گیرد. 
در برخ��ی موارد بعضی از محصوالت برای آب و هوای ویژه ای س��ازگار 
نیس��تند، ش��ما به عنوان بازاریاب باید این موارد را در خصوص محصول 
خ��ود بررس��ی کنید. مثال در ته��ران که هوای خش��کی دارد کولر آبی 
بهتر اس��ت اما در شمال کشور که هوا مرطوب است کولر گازی کارایی 

باالتری دارد. در نتیجه به یاد داش��ته باش��ید بخش��ی از تحقیقات بازار 
مربوط به شناس��ایی عوامل اینچنینی می شود و شما در گزارش تحلیل 

بازار خود باید این موارد را لحاظ کنید. 
تحلیل این عوامل کمک می کند تا کسب وکار شما به درك جامعی از 
فاکتورهای خارجی مثبت یا منفی موثر بر فرآیند برنامه ریزی استراتژیک 
دس��ت یابد. با کسب این آگاهی، می توان به راحتی استراتژی  های الزم 

برای دستیابی سریع به اهداف شرکت را تدوین کرد. 
مزیت های استفاده از تحلیل PEST در برنامه ریزی استراتژیک 

چیست؟ 
تحلیل PEST هنگام تصمیم گیری یا تدوین اس��تراتژی و گردآوری 
تمامی اطالعات الزم، همانند جمع آوری اعضای تیم تان، ضروری است. 
این تحلیل به ش��کل یک نمودار چهار بخشی تمامی عوامل ذکر شده 
و اطالعات الزم برای تصمیم گیری و تدوین استراتژی های تایید شده را 
در کنار هم و در قیاس با یکدیگر، نشان می دهد. بنابراین، انجام تحلیل 
PEST قبل از برنامه ریزی استراتژیک ضروری است. این تحلیل نه تنها 
ش��ما را از فرآیند تصمیم گیری آگاه می کند، بلکه کسب وکار و تیم شما 

را در مسیر درست قرار می دهد. 
با استفاده از تحلیل PEST فرصت ها و تهدیدها را شناسایی 

کنید
گ��ردآوری اطالعات نخس��تین مرحله از تحلی��ل PEST بوده و گام 
بعدی ارزیابی این اطالعات اس��ت. ب��ا ارزیابی آنها می توانید فرصت ها و 
تهدیدهای ایجاد شده به وسیله عوامل خارجی را شناسایی کنید. سپس 
با تمرکز بر فرصت های حیاتی، از مزیت های موجود اس��تفاده و راه های 

مقابله با تهدیدهای موجود را کشف کنید. 
معموال از تحلیل PEST برای گ��ردآوری داده های ورودی فرصت ها 
و تهدیده��ا در تجزیه و تحلی��ل SWOT، برای تصمیمات برنامه ریزی 

استراتژیک، استفاده می شود. 
تحلیل PEST در مورد لیستی از عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 
و تکنولوژیکی نیست که هر فردی در موردشان بشنود و به راحتی آنها 
را به دس��ت آورد. شما باید اطالعات خود را از کارشناسانی کسب کنید 

که از شرایط فعلی مربوط به هر بخش آگاه هستند. 
چنین اطالعاتی در افزایش کارایی اس��تراتژی های بازاریابی و فروش 
بسیار ارزشمند اس��ت. بعد از اینکه اطالعات مربوط به عوامل موردنظر 
را گ��ردآوری کردی��د، یک نم��ودار PEST برای مقایس��ه ای��ن موارد 
ب��ا فاکتورهای دیگر بس��یار مفی��د خواهد بود. با کم��ک این تحلیل به 
راحتی می ت��وان راه حل هایی برای مقابله با تهدیدات و روش هایی برای 
اس��تفاده کارآمد از فرصت های موجود به منظور تحقق اهداف کس��ب 

وکار، شناسایی کرد. 
تحلی��ل PEST یک��ی از بخش ه��ای کلی��دی فرآین��د برنامه ریزی 
اس��تراتژیک اس��ت. بدون آگاهی کلی در مورد عوام��ل خارجی موثر بر 
ش��رکت و اس��تراتژی های برخورد مناس��ب با آنها، هرگ��ز نمی توان به 
خواس��ته ها و اهداف کسب و کار دست پیدا کرد. از طرف دیگر، با نگرش 
جامعی که تحلیلPEST ایجاد می کند، از موفقیت استراتژی های خود 

مطمئن می شوید. 
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متمایز ساختن محصول شما
یک کاال عبارت اس��ت از یک محصول یا خدمت که توس��ط چند 
منب��ع مختل��ف بدون هیچ گون��ه تفاوتی در کیفی��ت آن به فروش 
گذاش��ته می شود. به عنوان مثال، طال یک کاال است و اینکه در کجا 
و چه زمانی و توسط چه شرکتی استخراج شود، تغییری در کیفیت 
و ارزش آن ایجاد نمی شود. فروش رقابتی یک کاال به طور انحصاری 
و فوق العاده س��خت اس��ت، چرا که بدون وجود مزیتی برای متمایز 
ساختن محصول از رقبای خودش، فروشنده قادر به ارائه یک دلیل 
منطقی برای فروش محصول یا کاال مورد نظر نیست – غیر از قیمت 
پایین – پس چرا مش��تری بالقوه بای��د محصول مورد نظر را از وی 

بخرد و دیگری نخرد؟ 
خوشبختانه، تنها محصوالت کمی وجود دارند که به معنای واقعی 

کاال در نظر گرفته می شوند. 
یک رویکرد خالقان��ه می تواند نقاط اختالف و تفاوت موجود بین 
ه��ر محصول یا خدمتی را به راحتی پی��دا کند. مثال آب یک مثال 

خوب از کاالیی است که تبدیل به یک کاالی متمایز شده است. 
برای مدت های طوالنی هیچ کس اهمیت نمی داد که آب خوراکی 
آنها از کجا تامین می شد، تا زمانی که که این آب سمی نبود و طعم 
بدی نداش��ت. س��پس موضوع آب های خوراکی خالص و شیشه ای 
مطرح شد که با آنها مسئله اهمیت سالمت و مسائل محیطی مطرح 

بود. 
شرکت های تولید کننده این شیشه های آب به مشتری های بالقوه 
خود می گفتند که آب عرضه ش��ده توس��ط آنها برتر از آب تولیدی 
توس��ط دیگر ش��رکت ها بود، چرا که آب آنها از یک منبع س��ری و 
مخفیانه در ارتفاعات کوه ها تامین می شد، یا اینکه این آب به شدت 
تحت فیلتر های مختلف قرار می گرفت و به شدت خالص بود یا اینکه 

سرشار از ویتامین هایی خاص و ویژه بود. 
اما امروزه قفس��ه های فروش��گاه ها مملو از بس��ته ها و بطری های 
مختل��ف از ش��رکت های تولید کنن��ده آب آش��امیدنی اس��ت. اگر 
این ش��رکت ها بتوانن��د برای آب یک بازار رقابت��ی را ایجاد و آن را 
حف��ظ کنند، تصور کنید ک��ه با قدری خالقیت در فروش چه کاری 

می توانید برای محصول خود انجام دهید! 

کیفیت – خدمت – قیمت
فروش��ندگان عموما س��ه گزینه یا انتخاب معقول ب��رای متمایز 

ساختن محصوالت در اختیار دارند: 
کیفیت، خدمت یا قیمت. اغلب ش��رکت ها متمرکز ش��دن بر یک 
یا دو جنبه از س��ه جنبه یک محص��ول را انتخاب می کنند، چرا که 
متمرکز بودن بر هر سه جنبه از یک محصول و در عین حال توانایی 
رس��یدگی به مسائل محصول را داش��تن، غیر ممکن است. تاکید بر 
کیفیت و خدمت به معنای صرف هزینه بیشتر بر قطعات و کارکنان 
است که غلبه بر قیمت های اعالم شده توسط رقبای شما را ناممکن 
می س��ازد. مگر اینک��ه در جایگاه و موقعیتی از بازار حضور داش��ته 
باش��ید که با تصمیم شرکت خود به دیگر شرکت های فعال در بازار 

دیکته کنید که باید بر چه جنبه هایی از محصول متمرکز شوند. 
با این وجود، اغلب فروشنده ها به این نتیجه می رسند که راه های 
گریزی را در اختیار دارند. به عنوان مثال، مدیر فروش ش��ما ممکن 
اس��ت به ش��ما اجازه دهد که پیش��نهاد گارانتی با مدت باالتری را 
به مش��تری مطمئن تر خود بدهید که البته به ش��ما اجازه می دهد 
محص��ول خود را از لح��اظ کیفیت یا خدمات )بس��ته به چگونگی 

معرفی محصول توسط شما( متمایز کنید. 
قیمت

متمایز س��اختن محص��ول براس��اس قیمت معرفی ش��ده اغلب 
نامطلوب ترین گزینه برای فروش��ندگان است، چرا که در کوتاه مدت 
باید هزینه هایی را ب��رای آن پرداخت و در بلند مدت منافع کمتری 
را دریافت کنید، چرا که مشتری ها هم در آینده با انتظار آن قیمت 
کاس��ته شده و ارزان به شما مراجعه می کنند. پیشنهاد یک تخفیف 
باید گزینه انتخابی آخر ش��ما در صورت ع��دم موفقیت گزینه های 

خدمات و کیفیت باشد. 
کیفیت

شما می توانید محصول خود را با تمرکز بر خصوصیاتی از محصول 
خودت��ان که در محصول رقی��ب دیده نمی ش��ود، از لحاظ کیفیت 
متمایز س��ازید. اندکی تحقیقات سازمانی ممکن است نکات دیگری 
را بر شما روشن سازد، مثل کیفیت قابل اتکا تر ناشی از فرایند تولید 
یا سابقه اتکا پذیری باالتر محصول نسبت به دیگر محصوالت موجود 
در بازار. دیگر گزینه های مطرح مبتنی بر کیفیت ش��امل اس��تفاده 
آزمایشی از محصول پیش از خرید است )که به خریدار این فرصت 
را می دهد تا با کیفیت اس��تثنایی محصول ش��ما آشنا شود( و یک 

دوره گارانتی یا هر دو مورد پس از خرید. 
خدمات

متمایز ساختن محصول براساس خدمات اغلب باید براساس رفتار 
با مش��تری پس از خرید انجام بپذیرد. داش��تن رفت��اری رویایی با 
مشتری خودتان در طب چرخه خرید به او این اطمینان را می دهد 
که رفتار ش��رکت ش��ما با وی پس از خرید هم به همین شکل باقی 
می ماند. ش��هادت دیگر مش��تریانی که پیش از ای��ن خرید کرده اند 
نیز می تواند به ش��دت کمک کند. همچنین متحد و دوس��ت شدن 
با کارکنان از بخش های مختلف ش��رکت می تواند به ش��دت به نفع 

شما تمام شود. 
مثال کمک یکی از کارکنان از بخش حمل برای تحویل س��ریع تر 
محص��ول یا کمک یکی از بخش فن��ی در مرحله نصب و راه اندازی 
محص��ول می دانید چه تاثیری بر برداش��ت مش��تری از ش��رکت و 

محصول شما می تواند داشته باشد؟ 
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ایستگاهبازاریابی
 تجزیه و تحلیل Pest چیست

و چه تاثیری بر برنامه ریزی بازاریابی استراتژیک دارد؟ 
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تنهایی: رنج پنهان رهبران سازمان ها

ویلیام شکس��پیر در نمایشنامه معروف خود هنری چهارم چنین 
می نویسد:  »ناآرام است سری که تاج بر تارك دارد«. 

تنهای��ی. کلمه ای غم انگیز، رقت انگیز و ترس��ناك که احس��اس 
ناامیدی و شکس��ت را در ذهن هر انس��انی به وجود خواهد آورد. 
کلمه ای که یکی از جمالت ش��عر زیبا، ولی به شدت ناراحت کننده 
رندی نیومن )Randy Newman( در س��ال 1977 را به یاد ما 

می آورد: »در نوك قله تنها هستی«. رقت انگیز است. 
واحدهای دانشگاهی و کالس های آموزشی هرگز مهارت مبارزه 
با تنهایی را به ش��ما آموزش نخواهند داد. س��مینارهای برجسته 
تج��ارت و رهب��ری نیز به آن نخواهند پرداخ��ت. این ویژگی افراد 
برنده نیس��ت. حتی رهب��ران دنیا نیز هرگز در م��ورد آن صحبت 

نمی کنند. 
 Tracey( م��ن در هفته گذش��ته به مصاحبه تریس��ی ک��راوچ
Crouch( گوش می دادم. کراوچ وزیر تنهایی جدید بریتانیا است. 
 Theresa(  من ش��وخی نمی کنم. نخس��ت وزیر بریتانیا، ترزا می
May(، اخی��را این جایگاه را به وجود آورده اس��ت. دلیل؟ حدود 
9میلیون نفر در بریتانیا، حدود 14درصد جمعیت، همیشه احساس 
تنهای��ی می کنند. این برای کارفرمایان بریتانیا حدود 3,5 میلیارد 
به صورت روزانه هزینه دارد. در ژاپن، افراد سالمند حتی یک کلمه 
برای مرگ در تنهایی دارند: کودوکوش��ی )Kodokushi(. طبق 
یکی از نظرسنجی های اخیر، حدود یک سوم آمریکایی های باالی 
45 س��ال احس��اس تنهایی می کنند. سال گذش��ته پزشک ارشد 
ارتش آمری��کا، وی��وك مورت��ی )Vivek Murthy(، تنهایی را 
یک اپیدمی رو به رش��د نامید که »با کاهش طول عمر در نتیجه 

کشیدن 15 نخ سیگار در روز« در ارتباط است. 
ولی صرف نظر از مشکالتی که تنهایی برای عموم مردم به وجود 
م��ی آورد، ب��ه نظر من کارآفرینان بیش از س��ایرین ب��ا آن روبه رو 

می شوند. من به شخصه به شدت درگیر این مسئله بودم. 
اکث��ر م��ردم کارآفرین��ان و مدیرعام��الن را به عن��وان افرادی 
س��ختکوش، مس��تقل، سرس��خت و پران��رژی می شناس��ند. اکثر 
همکاران من نیز چنین افرادی هس��تند، البته کامال شبیه یکدیگر 
نیس��تند. با این حال، به اعتقاد من همه ما در درون خود به دنبال 
یک دوس��تی ساده، صمیمانه و ایمن هستیم. یک دوستی صادقانه 

و خالصانه به دور از دشمنی ها و حسادت های رایج. 
دوس��تی برای کارآفرینان بس��یار دش��وار اس��ت. ما وقت کافی 
نداری��م. اکثر م��ا اوقات فراغت کوت��اه خود را به خان��واده و خانه 
اختصاص می دهیم و حتی دوس��تان گذش��ته خود را نیز فراموش 
می کنیم. اکثر تعامالت انس��انی ما در ش��رکت صورت می گیرد و 
دوس��تی و صمیمیت با کارمندان و حتی مدیران ارشد نیز چندان 
عاقالنه نیس��ت. شما برای ریاس��ت و حفظ قدرت باید فاصله خود 

را حفظ کنید. 
طبق گزارش��ی که در س��ال 2012 منتشر شد، بیش از نیمی از 
مدیران عامل به تنهایی خود اعتراف کردند و اکثر این افراد اعتقاد 
داش��تند که این احس��اس بر عملکرد آنها تاثیری منفی گذاش��ته 

است. 
ب��رای مثال، جمال ادواردز )Jamal Edwards(، فیلمس��ازی 
آمات��ور ب��ود که به یک میلیونر تبدیل ش��د. او با آپل��ود ویدئو در 
یوتی��وب و کس��ب بازدید، بخش��ی از درآمد تبلیغ��ات را دریافت 
می کن��د. او موفقیت را دلیل تنهایی خود می داند: »مردم ش��ما را 
به چش��م یک کوپن تخفیف رس��توران می بینن��د، فردی که هیچ 

مشکلی در زندگی شخصی و حرفه ای خود ندارد«. 
س��وپرانوها )The Sopranos(، یکی از مجموعه های محبوب 
تلویزیون بود. تونی سوپرانو نیز نوعی کارآفرین است. تونی در یکی 
از قسمت های سریال نگران است که از شدت شنیدن پاسخ مثبت 
از جانب افرادش زندگی خود را از دس��ت بدهد. او نظر همس��رش 
را پرس��ید و او چنین جواب داد: »کارمندان تو دائما از ظاهر و کار 
ت��و تعریف می کنن��د. آنها باید به لطیفه های بی م��زه تو بخندند و 

چاپلوسی کنند«. متاسفانه حق با او بود. 
به عالوه، شما معموال نمی توانید حقایق تجارت و کار را حتی با 
همس��ر خود در میان بگذارید. آنها هرگز حس ترسی را که ما هر 
روز با آن دست و پنجه نرم می کنیم درك نمی کنند و از مبارزات 
و رقاب��ت هیچ اطالع��ی ندارند. حتی چنانچ��ه موفق به درك این 
مس��ائل ش��وند نیز آیا ش��ریک کردن آنها در این حجم از استرس 
و نگرانی کاری منصفانه اس��ت؟ خطر شکس��ت هم��ه ما را تهدید 
می کند، ولی صحبت در این مورد با همس��ر و دوستان باعث ایجاد 
اس��ترس بیشتر در سطح خانواده و شبکه دوستان خواهد شد و به 
این ترتیب هرگز از اضطراب دور نخواهیم ش��د. آنها به مش��کالت 

ما عالقه ای ندارند. 
یک��ی از وظایف اصلی و حیاتی یک رهبر، یادگیری نحوه مقابله 
با احس��اس تنهایی اس��ت. افراد با تفکر و تامل در خلوت و تنهایی 
خ��ود به معنی و هدف زندگی خود پی می برن��د. )به قول یکی از 
ش��عرای آلمانی: »تنها سفر، سفری اس��ت که در درون شما انجام 
می ش��ود«. بلیز پاسکال )Blaise Pascal(، فیلسوف و ریاضیدان 
مش��هور، چنین نظری دارد: »تمام مش��کالت بش��ر از این مسئله 
نش��ات می گیرد که انس��ان از س��اکت و تنها نشستن در یک اتاق 

عاجز است«.(
راه ح��ل این مش��کل اساس��ی، تبدیل ای��ن تنهای��ی غم انگیز و 
ناامید کننده به فرصتی برای تفکر و تامل خواهد بود. این بخش��ی 
از سفر رهبری شماست و به این ترتیب به تعالی خواهید رسید. 

تنهایی یک بیماری نیست، بلکه نشان دهنده سه نکته است: 
1. ش��ما از احساسات خود آگاه هس��تید و می توانید آنها را بروز 

دهید. 
2. شما به دنبال دوستی با کارمندان و همکاران خود نیستید )و 

نیازی هم به این کار ندارید(. 
3. می دانید که انسان هستید. 

داگالس کوپلن��د )Douglas Coupland( در رمان مش��هور 
خود »سیاره شامپو« چنین می نویسد: »به یاد داشته باشید: زمانی 
که احس��اس تنهایی می کنید، زمانی است که بیش از هر لحظه ای 

به بودن با خود نیاز دارید. این طنز تلخ زندگی است«. 
ممنون داگالس! 
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تحول سازمانی، حرکت از شناخته شده ها به ناشناخته هاست. از آنجا 
که آینده، نامعین است و می تواند اثر متفاوتی بر شایستگی ها، ناتوانی ها 
و قابلیت ه��ای افراد بگذارد، اعضای س��ازمان معم��وال از تحول حمایت 
نمی کنند مگر آنکه دالیل قانع کننده ای برای آن بیابند. س��ازمان ها نیز 
با توجه به ش��رایط فعلی خود سرمایه گذاری کرده اند و در مقابل تغییر 
آن برای کس��ب س��ودهای نامعین در آینده مقاومت می کنند. موضوع 
کلی��دی در برنامه ریزی فعالیت ها، نحوه ایجاد انگیزه و تعهد نس��بت به 
تحول سازمانی است و این امر مستلزم توجه به دو وظیفه مرتبط است: 
اول، ایجاد آمادگی برای تحول و دوم، غلبه بر مقاومت در برابر تحول. 

ایجاد آمادگی برای تحول: 
یکی از اساس��ی ترین اصول توسعه سازمان این است که آمادگی افراد 
برای تحول، منوط به ایجاد نیاز تحول در آنهاس��ت. برای این کار افراد 
باید از حالت فعلی ناخش��نود ش��وند و به گونه ای که انگیزه تالش برای 
توس��عه فرایندهای جدید کاری، تکنولوژیکی یا رفتار را داش��ته باشند. 
ش��کل گیری این نارضایتی مشکل اس��ت، زیرا افراد تالش های نافرجام 
دیگ��ران را برای کاهش وزن، ترك س��یگار یا دیگ��ر عادت های رفتاری 
مشاهده کرده اند. به طور کلی، بیشتر افراد و سازمان ها پیش از پذیرش 
 IBM, تح��ول باید زیان زیادی را تجربه کنند. برای مثال ش��رکت های
GM و Sears پیش از اس��تفاده از برنامه های مهم تحول، بقای خود را 
در معرض تهدید دیدند. سه روش زیر می تواند به ایجاد نارضایتی کافی 

نسبت به وضع موجود برای تحول کمک کند. 
1- حساس کردن سازمان ها به فشار برای تحول 

س��ازمان ها با فشارهای فراوان داخلی و خارجی برای تحول مواجهند. 
سازمان های مدرن با فشار های محیطی غیر قابل پیش بینی برای تحول 
مواجهن��د که عبارت اس��ت از: رقابت های ش��دید خارجی، فناوری های 
س��ریعا متغیر و کش��ش کم بازار جهانی. فش��ار های داخلی برای تحول 
عبارتن��د از: رهبری جدید، کیفیت ضعیف محصوالت، هزینه های باالی 
تولی��د و غیبت و جاب جایی بی��ش از حد کارکنان. الزم��ه تبدیل این 
فش��ارها به محرك های تحول این اس��ت که س��ازمان ها نسبت به این 
فش��ارها حساس ش��وند. الزمه واکنش مدیران نس��بت به این فشارها، 
باالتر بودن فش��ار از سطح آستانه آگاهی س��ازمان است. سطح آستانه 
آگاهی بس��یاری از س��ازمان ها نظیر کداك و اپل باالست و تا زمانی که 
فش��ار برای تحول به باالی سطح آستانه نرس��د، از آن غفلت می کنند. 
س��ازمان ها می توانند با تش��ویق رهبران خود به توسعه وجدان، ترویج 
شبکه های خارجی شامل افراد یا سازمان هایی با دیدگاه ها و نگرش های 
مختل��ف، بازدید از دیگر س��ازمان ها به منظور رویاروی��ی با روش های 
جدید و استفاده از استانداردها یا عملکردهای خارجی چون پیشرفت یا 

الگوبرداری از رقبا نسبت به فشار برای تحول حساس تر شوند. 
2- آشکار کردن فاصله میان حالت فعلی و مطلوب 

در این روش ایجاد نیاز به تحول، اطالعاتی از کارکرد فعلی س��ازمان 
جمع ش��ده و با حالت های عملیاتی آینده مقایس��ه می شود. این حاالت 

مطلوب می توانند اهداف و اس��تانداردهای سازمان و نیز چشم انداز کلی 
مطلوب تر آینده باش��ند. وج��ود فاصله با اهمیت می��ان حالت واقعی و 
ایده آل می تواند س��بب شود که اعضای س��ازمان انگیزه شروع تحوالت 
اصالحی را پیدا کنند، خصوصا زمانی که اعضای س��ازمان نسبت به نیل 
به ایده آل های خود متعهد باشند. هدف اصلی عارضه یابی، ارائه بازخورد 
کارکردهای فعلی س��ازمان به اعضا اس��ت تا بتوانن��د این اطالعات را با 
اهداف و حاالت مطلوب آینده مقایسه کنند. بازخورد سبب می شود که 

اعضای سازمان، انرژی الزم را برای توسعه سازمان کسب کنند. 
3- القای انتظارات مثبت و معتبر نسبت به تحول 

اعضای س��ازمان نسبت به نتایج تحوالت س��ازمانی انتظارات غیر قابل 
اجتناب��ی دارند. رویکرد های موقتی به تحول برنامه ریزی ش��ده نش��ان 
می ده��د که این انتظارات نقش مهمی در ایج��اد انگیزش تحول ایجاد 
می کند. انتظارات می تواند به عنوان رس��الت شخصی، ایفای نقش کند و 
اعض��ا را به نحوی هدایت کند که انرژی خود را برای برنامه های تحول، 
س��رمایه گذاری کنند تا به موفقیت این برنامه ها امیدوار بود. اگر اعضای 
س��ازمان، از برنامه های تحول، انتظار موفقیت داش��ته باشند، تعهد آنها 
نس��بت به فرآیند تحول بیشتر ش��ده و انرژی بیشتری صرف رفتارهای 
س��ازنده ضروری اجرای تحول خواهند کرد. الزمه نیل به نتایج مثبت، 
داش��تن انتظارات مثبت و واقع بینانه نس��بت به تحوالت سازمانی است. 
همچنی��ن می توان به اعضای س��ازمان یاد داد ک��ه انتظارات مثبت چه 
منافع��ی را ب��رای آنها به دنب��ال دارد و می توان آنها را تش��ویق کرد تا 

انتظارات مثبت و معتبری نسبت به برنامه های تحول داشته باشند. 
غلبه بر مقاومت در برابر تحول 

ممکن اس��ت افراد و س��ازمان ها در برابر برنامه های تحول به ش��دت 
مقاوم��ت و از این طریق اجرای توس��عه س��ازمان را مش��کل یا حتی 
غیر ممکن کنند. تحول در س��طح فردی س��بب می ش��ود که شخص 
به ش��دت نگران از بین رفتن حاالت ش��ناخته شده و حرکت به سوی 
آینده ای نامعین ش��ود. ممکن است افراد از اینکه آیا مهارت های فعلی 
آنها در آینده نیز ارزش��ی خواهد داشت دچار ابهام باشند یا این سوال 
مهم برای آنها مطرح ش��ود که آیا قادرند در آینده نیز اثر بخش بوده 
و در شرایط جدید نیز منافعی را کسب کنند؟ مقاومت در برابر تحول 
در س��طح سازمانی می تواند ناشی ازس��ه عامل باشد: 1. مقاومت فنی 
که ناش��ی از عادت اف��راد به رویه های معمول و نی��ز تصور آنها به کم 
بودن هزینه های حالت فعلی اس��ت. 2. مقاومت سیاس��ی زمانی ایجاد 
می شود که تحوالت سازمانی، صاحبان منافع قدرتمندی چون مدیران 
رده ب��االی اجرایی یا کارکن��ان کلیدی را تهدید ک��رده یا تصمیمات 
قبلی رهبران را زیر سوال ببرد. امروزه در تحول سازمانی منابعی نظیر 
س��رمایه، بودجه آموزش��ی و افراد کارآزموده به دپارتمان  ها تخصیص 
می یابد و در گذش��ته به ن��درت نیازی به تخصی��ص این منابع حس 
می ش��د. 3. مقاومت فرهنگی که به شکل سیستم ها و رویه هایی است 
ک��ه حفظ حالت فعل��ی، پیروی ارزش ها، هنجاره��ا و مفروضات فعلی 

نحوه انجام کارها را تشویق می کند. 
با این حال حداقل سه راهبرد عمده برای رفع مقاومت در برابر تحول 

وجود دارد که در این یادداشت به شرح آنها خواهم پرداخت. 

1- دلس��وزی و حمای��ت: اولی��ن گام غلبه بر مقاوم��ت، درك نگرش 
افراد نسبت به تحول اس��ت. این راهبرد می تواند افرادی که نمی توانند 
تح��ول را بپذیرن��د، ماهیت مقاومت آنها و روش ه��ای احتمالی غلبه بر 
آنها را مش��خص می کند، اما مستلزم دلس��وزی و حمایت فراوان است. 
این راهبرد نیازمند آن اس��ت که مش��اور، به س��رعت درباره رفتار افراد 
قضاوت نکند و خود را در موقعیت طرف مقابل قراد دهد؛ به این فرآیند 
گ��وش دادن فع��ال می گویند. اگ��ر اعضا حس کنند که افراد مس��ئول 
مدیریت تحول، خالصانه عالقه مند ش��نیدن احس��اس و استنباط آنان 
هستند، کمتر حالت تدافعی به خود می گیرند و تمایل بیشتری به بیان 
ترس و نگرانی های خود خواهند داش��ت. این امر س��بب توس��عه روابط 
آزاد می ش��ود که نه تنها اطالعات مفی��دی از مقاومت می دهد، بلکه به 
ش��کل گیری پایه ای برای پرداختن به مسائل مشترك کمک می کند و 

باید برای غلبه بر موانع تحول، آنها را حل و فصل کرد. 
2- ارتباط��ات: اف��راد زمانی در مقابل تح��ول مقاومت می کنند که از 
پیامد ه��ای آن مطمئن نباش��ند. فقدان اطالعات کاف��ی موجب ایجاد 
ش��ایعه می شود و به نگرانی در مورد تحول می افزاید. ارتباطات اثربخش 
درباره تحول و نتایج احتمالی آن می تواند س��بب کاهش شک و تردید 
شده و به کاهش ترس های بی اساس می انجامد. این روش به اعضا کمک 

می کند تا به صورت واقع بینانه آماده تحول شوند. 
ارتباطات یکی از جنبه  های خنثی س��ازی نیروهای مقاومت در مدیریت 
تحول اس��ت. اعضای س��ازمان، همواره داده هایی را در مورد عملیات فعلی 
و طرح های آینده و ش��ایعه های رسمی درباره افراد، تحوالت و خط مشی ها 
دریافت می کنند. مدیران و فعاالن توس��عه س��ازمان باید شدیدا به دنبال 
روش تازه ای برای ارائه اطالعات به افراد باشند. یکی از راهبردها این است 
ک��ه ارتب��اط از طریق کانالی متفاوت یا جدید انجام ش��ود و به این ترتیب 
اطالعات مربوط به برنامه های تحول را برجس��ته تر کنیم. اگر در سازمانی، 
بیش��تر اطالعات از طریق نامه نگاری و پست الکترونیکی ارائه می شود، در 
این صورت بهتر اس��ت که اطالعات تحول از طریق جلس��ات مالقات ارائه 
شود. روش اثر بخش دیگر در تحوالت بزرگ این است که اطالعات تحول را 
با اطالعات نرمال عملیاتی جایگزین کنیم. این کار، منعکس کننده این پیام 
است که تغییر فعالیت های شخص، بخشی مهم و حیاتی از شغل فرد است 

و امری غیر عادی یا تغییری بسیار مهم نیست. 
3- مش��ارکت و مداخل��ه: یک��ی از قدیمی تری��ن و اث��ر بخش تری��ن 
راهبردهای غلبه بر مقاومت، درگیر کردن مس��تقیم اعضای سازمان در 
برنامه ریزی و پیاده س��ازی تحول است. مشارکت می تواند سبب طراحی 
برنامه های تحول با کیفیت باال و نیز غلبه بر مقاومت در برابر اجرای آنها 
شود. اعضا می توانند ایده ها و اطالعاتی را ارائه دهند که بر ایجاد نوآوری 
اثربخش متناس��ب باشرایط، موثر باشد. آنها می توانند موانع اجرایی کار 
را شناس��ایی کنند. مشارکت در برنامه ریزی تحول سبب می شود که به 
عالیق و نیازهای افراد در طراحی برنامه های تحول توجه کرده باش��یم. 
مداخله می تواند س��بب تعهد در اجرای تحول شود، زیرا انجام خوب آن 
سبب رفع نیاز آنها می شود. همچنین مشارکت می تواند افراد نیازمند به 

مشارکت را برانگیزد و سبب تالش های بیشتر برای تحول شود. 
ادامه دارد...

 رهبری تحول سازمانی- 2 

ایجاد انگیزه تحول در کارکنان

حامد هدائی
روانکاو فروش ایران

چهارشنبه
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اخبار

اهواز - شـبنم قجاونـد- معاون طرح های راه و س��اختمان 
مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
از کاهش مسافت 100 کیلومتری شهرهای مسجدسلیمان و ایذه 
خبر داد . مهندس دالور سلجوقی طی توضیحاتی در خصوص خبر 
باال اظهار داش��ت : پروژه احداث جاده ارتباطی بین دو شهرس��تان 
مسجدسلیمان به ایذه از مسیر روستای پاگچ تا امامزاده سیدصالح 
)ع( 40 کیلومتر طول دارد که 10 کیلومتر آن از محل چاه شماره 
یک مسجدس��لیمان تا روستای س��رگچ در گذشته اجرا گردیده و 
بقیه مسیر از روستای سرگچ تا واحد بهره برداری پرسیاه بطول 30 
کیلومتر طی 2 فاز در حال اجرا می باشد . وی افزود : کل مسیر از 
محل چاه شماره یک تا ورودی شهر ایذه 75 کیلومتر طول و 11 متر 
عرض دارد که با اجرای این پروژه مسافت میان این دو شهر شمالی 
استان خوزستان 100 کیلومتر کاهش می یابد و ضمن صرفه جویی 
در زمان س��فر ، تأثیر بسزایی در کاهش مصرف سوخت و آالینده 

های ناشی از آن را دارد . سلجوقی ادامه داد : فاز نخست این پروژه 
به طول 15/5 کیلومتر برای اجرای آن تاکنون2500000متر مکعب 
خاکبرداری و 350000 مترمکعب خاکریزی انجام شده است . فاز 
دوم نی��ز 14/5 کیلومتر طول دارد که برای آن تاکنون 2500000 
متر مکعب خاکریزی و 300000 متر مکعب خاکبرداری انجام شده 

است . وی در خصوص پیشرفت کار گفت : مطابق برنامه ریزی زمان 
بندی شده کارها در حال اجرا می باشد و تا حد امکان تالش داشته 
ایم بر س��رعت اجرا بیفزاییم بعنوان مثال در قطعه ای از مسیر که 
مجبور به اجرای عملیات کوه بری بوده ایم بدلیل صرفه جویی در 
زمان و تسریع در کار پروژه بجای استفاده از ماشین آالت راهسازی 
که می توانس��ت کار را در چند هفته و ماه انجام دهد با هماهنگی 
و کسب مجوزات الزم از مواد منفجره استفاده کردیم که این روش 
موجب انجام کار در مدت زمان کمتر از یک هفته و پیشرفت قابل 
مالحظه ای در کار گردید . سلجوقی در خصوص زمان اتمام پروژه 
گفت : تمام تالشمان بر این است که این پروژه تا پایان سال 1397 
به بهره برداری برسد و به زیر ترافیک برود و این زمان بندی منوط به 
تأمین و تزریق به موقع اعتبارات پیش بینی شده است که امیدواریم 
با تخصیص به موقع اعتبارات شاهد اتمام این پروژه و افتتاح این راه  

مواصالتی باشیم . 

اصفهان - قاسم اسد- آیین افتتاح رسمی فاز سه خط یک قطار 
ش��هری اصفهان با حضور مقامات کشوری روز سه شنبه 19 تیر ماه 
برگزار مي شود. به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، 
فاز س��ه خط یک قطار ش��هري اصفهان حدفاصل ایستگاه آزادي تا 
صفه با حضور مقامات کش��وری، مدیران شهري و استاني به صورت 
رسمي افتتاح مي شود. همزمان با افتتاح رسمي فاز سه خط یک مترو 
اصفهان ۶ ایس��تگاه امام حسین)ع( )دروازه دولت(، انقالب، دانشگاه، 
کوي امام، کارگر و صفه به صورت رس��مي به بهره برداري مي رسد.  

طول خط یک متروی اصفهان 20/2 کیلومتر و دارای 20 ایس��تگاه 
است و در حال حاضر روزانه 40 هزار نفر مسافر را جابه جا می کند. 
بر این اساس ش��هروندان می توانند از ایستگاه قدس در خیابان امام 
خمینی)ره( تا ایستگاه صفه با مترو سفر کنند. با تکمیل تونل شرقي 
خط یک مترو اصفهان مدت زمان بهره برداري در کل خط از ساعت 
۶:30 صبح تا س��اعت 21 است. همچنین با تکمیل این تونل دیگر 
نیازي به تغییر قطار نیست؛ پیش از این شهروندان در ایستگاه آزادي 

و برای عزیمت به ایستگاه صفه، باید قطار خود را تغییر مي دادند.

سـاری - دهقان - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری گفت : در سه ماهه اول سال 97 در جایگاههای سطح 
منطقه ساری 292 میلیون لیتر بنزین مصرف شد . به گزارش خبرنگار 
نشریه تیرنگ و به نقل روابط عمومی ، حسینعلی طالبی مدیر شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری به میزان مصرف فرآورده 
های نفتی در منطقه ساری اشاره کرد و گفت : میزان مصرف بنزین  
در سه ماهه اول سال 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل  12 درصد 
افزایش داش��ته اس��ت . وی افزود : در این مدت ، میزان مصرف سه 
ماهه اول 97  بنزین حدود 292 میلیون لیتر بوده و در همین مدت 
در سال 9۶ میزان مصرف بنزین حدود 2۶0 میلیون لیتر بوده است . 
حسینعلی طالبی بیان کرد : رشد 12 درصدی مصرف بنزین نسبت 

به مدت مش��ابه در سه ماهه اول امسال ، به دلیل استقبال مسافران 
نوروزی از استان مازندران  و افزایش دما می باشد  . طالبی ادامه داد : 
در حال حاضر با توجه به ذخیره سازی مطلوب هیچ مشکلی در تامین  

و توزیع بنزین  وجود ندارد و به طور متوسط روزانه حدود 2/3 میلیون 
لیتر بنزین از انبار نفت ساری به مقصد جایگاههای سوخت ارسال و 
توزیع شد  . وی خاطرنشان کرد : در این مدت بیش از 145 میلیون 
لیتر نفتگاز و حدود  19 میلیون  لیتر نفت سفید درمازندران توزیع 
ش��د . طالبی افزود : واحد های بازرسی ، نظارتی و عملیاتی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری  24 ساعته ، حتی در ایام 
تعطیل  فعالیت می کنند تا رضایت  شهروندان و مسافرین را جلب 
نمایند . مدیر منطقه س��اری تاکید کرد : شماره تماسهای 09۶27  
سامانه پاسخگویی به شکایات مردمی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران و شماره 01133270140 این شرکت به طور شبانه روزی 

آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شهروندان می باشد.

قـم- خبرنگار فرصت امروز- دفتر فرهنگی - قرآنی آس��تان 
مقدس امامزادگان ابراهیم و محمد)علیهم السالم( برنامه های تابستانی 
این حرم مطهر را اعالم کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف 
و امور خیریه استان قم، با توجه به فرا رسیدن فصل تابستان و افزایش 
س��اعات اوقات فراغت دانش آموزان، بق��اع متبرکه قم در قالب طرح 
نشاط معنوی اقدام به برگزاری کالس های مختلف معارفی، فرهنگی، 
قرآنی و ورزشی می کنند.  بر این اساس دفتر فرهنگی - قرآنی حرم 
مطهر امامزادگان ابراهیم و محمد)علیهم السالم( برنامه های تابستانی 
این بقعه متبرکه را اعالم کرد.  این برنامه ها در طول هفت روز هفته 

و در دو نوبت قبل و بعد از نمازش مغرب و عشاء تدارك دیده شده اند 
و ش��امل کالس های مختلفی هستند.  زمان شروع کالس های قبل 
از نماز مغرب، از س��اعت 14:00 تا 20:00 متغیر است و کالس های 
بع��د از اقامه نماز مغرب و عش��اء نیز یک س��اعت بع��د از اذان آغاز 
می ش��وند.  حلقه های معرفتی تشکیل شده در این بقعه متبرکه به 
اسامی راس��خون و خیرالزاد نامگذاری شده اند و عالوه بر این، شاهد 
تش��کیل کالس های هنری همچون آموزش مع��رق کاری و صنایع 
دستی، کالس های ورزشی، برنامه های اردویی و آموزش مفاهیم قرآن 

و نهج البالغه در این حرم مطهر خواهیم بود.

سـمنان - زیـاری- اردوي رزمي فرهنگي بس��یجیان ش��رکت 
گاز  اس��تان سمنان با حضور یکصد و ده نفر از کارکنان بسیجي این 
شرکت در ارتفاعات روستای شلی شهرستان مهدیشهر برگزار گردید.  
مصطفي ادب فرمانده پایگاه شهید اخالقي شرکت گاز استان سمنان 
هدف از برگزاري این اردو را ارتقاي س��طح بینش اعتقادي و تربیتي 
کارکنان، تقویت روحیه ش��ور و نشاط و تحرك در بین اعضاء، حفظ 
انس��جام و صمیمیت و پویایي بسیج در هر زمان و مکان اعالم نمود.  
وی با اشاره به برگزاری جلسات شجره صالحین در این اردوی رزمی 
فرهنگی از برگزاري دوره آموزش��ي راههاي مقابله با آسیبها و مسائل 
اجتماعي با حضور دکتر موسوي و برگزاري دوره آموزشي طب سنتي 
ایرانی-اس��المی با حضور دکتر صدر خب��ر داد.  ادب افزود: برگزاري 
جلسات ادعیه و اقامه نماز جماعت، برگزاري مسابقات متنوع ورزشي، 
برگزاري مراسم صبحگاه و راهپیمایي و پخش کلیپهاي فرهنگي در 

حوزه اقتصاد مقاومتي از دیگر برنامه هاي این اردوي رزمي و فرهنگي 
بود.  فرمانده پایگاه ش��هید اخالقي اضافه کرد: حضور س��ردار حسن 
زاده فرمانده س��پاه قائم آل محمد)عج( استان سمنان و جناب آقاي 
رحماني فرمانده بسیج شرکت ملي گاز یکي از نقاط قوت این اردو بود 
که ضمن برجس��ته سازی اهمیت برگزاری چنین برنامه هایی منجر 

به ارتقاي روحیه کارکنان بسیجی گردید .  فرمانده سپاه استان طی 
سخنانی در جمع بسیجیان شرکت گاز با اشاره به بیانات مقام معظم 
رهبری )حفظه اله( گفت: برای حمایت کارآمد و مؤثر از انقالب اسالمی 
شناخت سیرت و صورت آن ضروری است. ایشان در ادامه افزود: اعتماد 
داشتن به توان داخلي و ایستادگي در برابر دشمنان، کوتاه نیامدن در 
برابر زورگویي ها، اجرای فرامین رهبری، حفظ صالبت و انس��جام و 
آمادگی همه جانبه بسیج از مهمترین ارکان اصلی پیشرفت انقالب می 
باشد. آقاي رحماني فرمانده بسیج شرکت ملي گاز نیز ضمن تقدیر و 
تشکر از حضور بسیجیان در این گردهمایی، حضور پرشور آنان را ناشی 
از بصیرت کارکنان بسیجی شرکت گاز استان سمنان اعالم نمود و با 
اشاره به اهمیت شناخت الزامات عصر جدید از همکاران بسیجی دعوت 
نمود با ش��ناخت مختصات فضای مجازی در مقابل ایراد آسیب های 
جدی این فضا به  فرزندان و خانواده های خود مصونیت ایجاد نمایند.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- حجت االسالم نور اهلل ولی نژاد 
در گفتگو با خبرنگاران ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام صادق 
)ع( اظهار داش��ت:امام صادق )ع( در دورانی زندگی می کرد که زمان 
اختالف بنی امیه و بنی عب��اس بود و فضای اجتماعی جامعه بازتر و 
شرایط برای کار فرهنگی بیشتر فراهم شده بود به طوری که این امام 
موفق شد طالب زیادی را پرورش دهد.مدیرکل تبلیغات اسالمی استان 
گلستان تصریح کرد: در عصر امام صادق)ع( بیشترین منابع دینی،روایی 

و حدیثی را داریم و زمینه رشد علمی را برای شاگردان و یاران بیشتر 
و بهتر فراهم کرد به طوری که بیش از چهار هزار طلبه را ساماندهی و 
سازماندهی کرد.وی افزود: یکی از کارهایی که در آن مقطع انجام شده 
است ایجاد یک فضای آموزشی و تربیتی برای طالب و دانشجویان بود 
که با این شرایط از مذاهب مختلف دانشجو داشت و در تربیت شاگردان 
کوشا بود.حجت االسالم ولی نژاد در خصوص علت شهادت امام صادق 
)ع( گفت:از آنجائیکه منصور دوانیقی بعد تثبیت حکومتش شرایط امام 

صادق)ع( بر وفق مرادش نبود وی را به ش��هادت رس��اند.عضو شورای 
فرهنگ عمومی گلس��تان افزود:در ایام شهادت امام صادق)ع( استان 
گلس��تان حال و هوای عزاداری صادقیه ب��ه خودش گرفته و عزاداری 
ها در مساجد،هیئات مذهبی،تشکل های دینی،اماکن مذهبی و... در 
حال اجراس��ت.وی گفت:در همه شهرها،روستاها و محالت مقدمات 
عزاداری امام صادق)ع( فراهم شده است و در هر شهرستان نیز مراسم 

محوری،ایستگاه صلواتی و دسته روی برگزار می گردد.

مشـهد - صابر ابراهیم بای - ش��رکت گاز خراسان رضوی 
طی چند س��ال گذشته اقدامات گس��ترده ای در عرصه مباحث 
ن��رم افزاری انج��ام داده که این مهم منجر ب��ه رضایت حداکثری 
کارکنان و مشترکین شده است. محمد ابراهیم رفیعی در این باره 
ب��ه خبرنگار ما گفت: این اقدامات با توج��ه به نیاز روز همکاران و 
مشترکین در مس��یر تحقق نهضت خدمت رسانی صورت گرفته 
است. رئیس امور فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت گاز خراسان 
رضوی، تفکر علمی و قدرت اجرایی را دو ویژگی اصلی کارشناسان 
این امور عنوان کرد و گفت: این ویژگی ها در س��ایه حمایت های 
مدیرعام��ل و اعضای هیات مدیره از توس��عه فعالیت های علمی 
موجب برداشتن گام های بلندی در مسیر رشد و توسعه خدمات 

آی تی محور داشته است. رفیعی در ادامه به تشریح اقدامات شرکت 
گاز خراسان رضوی در حوزه نرم افزاری پرداخت و گفت: تولید نرم 
افزاره��ای نگهداری و تعمیرات)PM(، مدیریت پروژه های اجرای 

طرحها)CM(، برداش��ت خودکار فایل ته س��وش بانکها، سامانه 
مشترکین عمده)سماع( و افزودن بیش از دهها عنوان خدمت جدید 
به دفاتر پیشخوان از جمله این موارد است. به گفته رفیعی، ایجاد 
مرکز تماس، تلفن گویا و سامانه ارائه خدمات از طریق اینترانت ملی 
توانسته زمینه پاسخگویی فوری و بی واسطه به مشترکان را ممکن 
کند. رئیس امور فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت گاز خراسان 
رضوی در بخش دیگری از س��خنان خود به تولید نرم افزارهایی با 
برنامه نویسی اندروید جهت استفاده در تلفن همراه و تبلت اشاره 
کرد و گفت: نرم افزار قرائت کنتور)س��نجاقک(، امداد)سبا(، برنامه 
کاربردی مش��ترکین و نصب موجب افزایش سرعت عمل و دقت 

کاری کارکنان شده است.

با هدف کاهش زمان سفر و مصرف سوخت

جاده مسجدسلیمان - ایذه تا پایان سال 1397 به بهره برداری می رسد

افتتاح رسمي فاز سه خط یک قطار شهري اصفهان با حضور مقامات کشوری

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :

افزایش 12 درصدی مصرف بنزین در سه ماهه اول سال

برنامه های تابستانی حرم مطهر امامزادگان ابراهیم و محمد)ع( اعالم شد

گردهمایي حلقه هاي صالحین در اردوی رزمي فرهنگي والیت بسیجیان شرکت گاز استان سمنان

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان: امام صادق )ع( زمینه رشد علمی و فرهنگی اسالم را فراهم کرد

گام های بلند شرکت گاز خراسان رضوی در عرصه آی تی 

قدردانی دکتر خاموشی از مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- رئیس سازمان تبلیغات اسالمی کشور با ارسال لوحی از حجت االسالم نورااهلل ولی نژاد قدردانی 
کرد. حجت االسالم سید مهدی دکتر خاموشی با ارسال لوحی از زحمات وتالش های حجت االسالم نورااهلل ولی نژاد قدردانی کرد.در 
این لوح آمده است: سازمان تبلیغات اسالمی که راهبرد اساسی برنامه ای خویش از منویات مقام معظم رهبری )مد ظله العالی ( برای 
راهبردی فرهنگ دینی بهره مند است تالش می کند متناسب با نیازهای روز جامعه به مطالبات فرهنگی ودینی اجتماعی، خصوصا 
نسل نوجوان وجوان ایران اسالمی که تشنه زالل احکام وحیانی است پاسخ مناسب دهد.در ادامه این لوح قید شده است: در همین 
اندیشه در پایان دهه چهارم از مجاهدت فرهنگی،الزم است مدیران وکارشناسان در تمامی سطوح فکری واجرایی، ضمن واکاوی 
نیازها وشیوه های نوین تبلیغی به روز آمد سازی برنامه ها برای اثر گذاری مطلوب بهره برداری نموده ونگرشی هوشمندانه وبصیرگرا 
را برای بسط وتحکیم باورهای اسالمی واصول ارزشی انقالب به کار گیرند.درپایان آمده است: به همین منظور از تالش شما ارجمند 

گرامی که با مجاهدت وتعهد فعالیت های ابتکاری سازمان را دنبال می نمایید قدردانی وبه پاس اکرام این لوح تقدیر اهدا می گردد.

مدیرعامل آبفای کشور در بازدید ازآبشیرین کن بندرعباس
توسعه آب شیرین کن ها؛ اولویت وزارت نیرو در شهرهای ساحلی

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- با حضور استاندار هرمزگان ، مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و نمایندگان 
مردم هرمزگان در مجلس، از پروژه آبشیرین کن یکصد هزار مترمکعبی بندرعباس بازدید شد. مدیرعامل آبفای کشور در این بازدید 
با اشاره اینکه استان هرمزگان یکی از استان هایی است که امسال با مشکل جدی کمبود آب مواجه است، گفت: با افزایش برداشت 
بی رویه از دشت ها و نیاز به ایجاد منابع آبی پایدار این استان، اولویت وزارت نیرو در شهرهای ساحلی توسعه آب شیرین کن ها بوده  
است. حمیدرضا جانباز افزود: در این بخش استان هرمزگان از استان های  پیشرو در استفاده از آب شیرین کن ها بوده  که بزرگترین 
سایت آب شیرین کن نیز با ظرفیت یکصد هزار مترمکعب در شبانه روز در شهر بندرعباس احداث شده است.   وی ادامه داد: بر اساس 
برنامه ریزی های انجام شده، پیش بینی می شود  فازاول این پروژه به ظرفیت 20 هزار متر مکعب در شبانه روز تا پایان تیرماه با 
انجام تست آزمایشی  به بهره برداری برسد . همچنین  تکمیل ظرفیت نهایی این پروژه نیز با سرعت هر چه بیشتر در دست اجراست. 

رهاورد رایزنی مسئوالن ارشد استان ایالم با رئیس سازمان بهزیستی کشور
ایالم- هدی منصوری- در نشس��ت اس��تاندار ایالم، نمایندگان استان در مجلس و مدیر کل بهزیستی ایالم با رئیس سازمان 
بهزیستی کشور طرح ها و برنامه هایی برای توسعه زیر ساختها و کاهش آسیبهای اجتماعی استان مصوب شد. دکتر زهرا همتی مدیر 
کل بهزیستی ایالم در این خصوص توضیح داد: در این نشست با توافق بین رئیس سازمان بهزیستی کشور و استاندار ایالم با اختصاص 
10میلیارد ریال برای ساخت ساختمان جدید اداره کل بهزیستی ایالم موافقت شد. وی ادامه داد: در این زمینه برای ساخت ساختمان 
جدید اداری اداره کل بهزیستی استان ایالم 500 میلیون ریال از محل اعتبارهای استانی و معادل این مبلغ از محل اعتبارهای سازمان 
بهزیستی کشور اختصاص یافت. وی ادامه داد: در این دیدار استاندار ایالم همچنین بر ایجاد دو مرکز ویژه نگهداری توانخواهان در 
استان تاکید که با موافقت رئیس سازمان بهزیستی کشور و قول مساعد ایشان برای اختصاص یارانه 50 نفر در این مراکز صورت گرفت. 
وی همچنین از اختصاص سه میلیارد ریال برای پرداخت کمکهای موردی و هزینه درمان معلوالن و نیازمندان و پنج میلیارد ریال 
برای تامین جهیزیه مددجویان بهزیستی استان در این دیدار خبر داد. به گفته همتی، در این نشست عالوه بر اخذ مجوز راه اندازی 

کلینیک خشم در ایالم، مبلغ 800 میلیون ریال برای پیشگیری و کاهش معضل اجتماعی خودکشی در استان نیز اختصاص یافت.

مدل تعالی سازمانی ) EFQM ( درشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه گیالن استقرار می یابد 

 رشت- زینب قلیپور- نخستین گام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن برای استقرار مدل تعالی سازمانی 
 )EFQM در راستای توانمند سازی و تعیین سطح سرآمدی نیروی انسانی اجرایی شد . اجرای مدل تعالی سازمانی ) EFQM(
بر مبنای الزامات وزارت نفت و دستور مدیر عامل پخش فرآورده های نفتی ایران با هدف رشد و ارتقاء سازمانی از طریق شناسایی 
 ) EFQM( نقاط قوت و تعریف فرصت های قابل بهبود در قالب کارگاه آموزشی انجام شد . کارگاه آموزشی مدل تعالی سازمانی
با حضور مدیرمنطقه ، معاونین ، روسای واحد ها و کارشناسان به منظور آشنایی با اصول اولیه و کاربردی مدل) EFQM ( صبح 
روز پنجشنبه  مورخ )14/4/97( در سالن کنفرانس منطقه برگزار شد . بیان معیارها ، نحوه پاسخگویی به پرسشنامه و تکمیل خود 
ارزیابی ، همچنین نقاط قوت ،  قابل بهبود و در نهایت تکمیل فرم اظهار نامه از اهم سرفصل های این کارگاه آموزشی  بود . گفتنی 
است در اولین جلسه هماهنگی گروه ها و واحدها  که صبح امروز یکشنبه مورخ )17/4/97( برگزار شد  مهدی عاطفی ، معاون فنی 

و عملیاتی منطقه گیالن ، با حفظ سمت به عنوان مدیر تعالی این شرکت منصوب و لوح انتصاب را از مدیر منطقه، دریافت کرد . 

شهردار قدس خبر داد:
ابالغ طرح جامع تفصیلی شهر قدس توسط استاندار تهران

شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- مسعود مختاری گفت: با تالش ها و پیگیری های مستمر 
صورت گرفته از سوی شهرداری و شورای اسالمی شهر طرح جامع تفصیلی شهر قدس پس از تصویب 
در شورای عالی معماری و شهرسازی و تایید استانداری تهران توسط محمدحسین مقیمی استاندار 
جهت اجرا برابر قوانین و مقررات به شهرداری شهر قدس ابالغ شد. وی افزود: طرح تفصیلی یکی از 
راهبردی ترین و مهمترین اقدامات در جهت توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی به 
شمار می رود که در آن بسیاری از مشکالت مربوط به کاربری زمین ها و تراکم در سطح شهر مرتفع 
گردیده است. شهردار قدس تصریح کرد: مستندات این طرح جامع شامل نقشه های وضع موجود شهر، کتابچه ضوابط و مقررات 
اجرایی، کتابچه گزارش مطالعات وضع موجود و طرح های پیشنهادی و همچنین آلبوم نقشه های پیشنهاد)مصوب( طرح تفصیلی 
از طرف اس��تانداری به ش��هرداری ارسال و جهت اجرا به مناطق یک و دو شهرداری قدس ابالغ شد. وی در پایان خاطرنشان کرد: 
شهروندان شهر قدس می توانند جهت دریافت پروانه با مراجعه به واحدهای شهرسازی مناطق یک و دو شهرداری قدس درخواست 
کتبی خود را ارائه دهند که پس از طی مراحل قانونی و بررسی های الزم از سوی معاونت شهرسازی نسبت به صدور مجوز ساخت 

و ساز برای آنها اقدام خواهد شد.

تداوم پروژه تعویض و مدفون کردن شیرهای حوضچه ای سطح استان قزوین
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- پروژه ی جمع آوری و اصالح شیرهای حوضچه ای گاز در استان 
مراحل پایانی خود را با موفقیت سپری می کند.  اسماعیل مفرد بوشهري مدیرعامل این شرکت در 
تشریح این پروژه گفت: شیرهای حوضچه ای به دلیل احتمال بروز نشتی و همچنین آسیب پذیر بودن 
در هنگام زلزله نیازمند انجام تغییرات و اصالحاتی بوده است که با عملیاتی شدن پروژه مذکور بخش 
عمده این شیرها که حالت فلنجی داشته اند به جوشی تبدیل شده و همچنین با ساقه گذاری برای آنها 
امکان باز و بسته شدن آنها بدون نیاز به حضور اپراتور به داخل حوضچه فراهم شده است.بوشهری در 
ادامه اظهار کرد: پروژه تعویض و اصالح شیرهای حوضچه ای سطح استان با هدف افزایش ضریب ایمنی تاسیسات، تجهیزات و شبکه 
های گازرسانی و انجام کار ایمن، از سال 139۶ در قالب ۶ پیمان برای ۶ شهرستان استان با پیش بینی هزینه ای بالغ بر 300 میلیون 
تومان شروع شد. مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین افزود: تعداد کل شیرهای فلنجی و حوضچه ای استان ۶۶4 مورد بوده است که 

513 مورد از آن ها اصالح و مدفون شده اند و مابقی موارد نیز تاپایان سال جاری در دست اقدام و پیگیری می باشند.

میزبانی 4 بقعه متبرکه کهک از مسافران تابستانی
قـم- خبرنگار فرصت امروز- چه��ار بقعه متبرکه در بخش کهک، آماده میزبانی و اس��کان 
ش��بانه مسافران تابستانی هستند. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، 
با توجه به فرا رسیدن فصل تعطیالت و آغاز سفرهای تابستانی، ظرفیت بقاع متبرکه قم برای اسکان 
شبانه زائران و مسافران بکار گرفته می شود. یکی از بخش های خوش آب و هوای استان قم که در طول 
تابستان و دیگر ایام سال، میزبان خیل عظیم مسافران به ویژه از شهر قم است، بخش کهک می باشد؛ در این بخش چندین بقعه متبرکه 
نیز وجود دارند که برخی از آنها دارای امکاناتی برای اسکان موقت هستند. بر این اساس حرم های مطهر امامزادگان نورعلی)ع( با هشت 
اتاق، هادی)ع( روستای وشنوه با هفت اتاق، اسماعیل)ع( با سه اتاق و اسحاق)ع( روستای میم با چهار اتاق در خدمت زائران قرار دارند 

همچنین سالن هایی برای برپایی چادر و اقامت گروهی و کاروانی هم در جوار این بقاع متبرکه فراهم شده است.

مدیر امور آبفای شهرستان قدس خبر داد :
چاه شماره 2 شهرک فرزان تجهیز و وارد مدار بهره برداری شد

شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- بهزاد رضوانی گفت: به منظور جبران کمبود و افت فشار شبکه 
آبرسانی بخشی از منطقه پیش از فرا رسیدن روزهای گرم و ایام اوج مصرف عملیات بهسازی چاه شهرك 
فرزان آغاز شد. او افزود: عملیات بهسازی شامل کف شکنی، شستشو و آزمایش پمپاژ بود که در کوتاه ترین 
زمان ممکن انجام شد. بهزاد رضوانی اظهار داشت: این چاه آب شرب به تازگی تحویل شرکت آب و فاضالب 
شده بود که به دلیل عدم آبدهی مناسب عمالً قابل بهره برداری نبود. مدیر امور آبفای شهرستان قدس ضمن 
اش��اره به افزایش عمق چاه از 130 به 1۶0 متر تصریح کرد: با اس��تحصال از چاه 18 لیتر در ثانیه به میزان 

تولید آب شرب شهرستان افزوده شده است.

چهارشنبه
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س��اندرا به عن��وان ی��ک مدیر حرف��ه ای بس��یار موفق با 
مهارت های رهبری استثنایی به من معرفی شد. او در حال 
تعلیم و آماده شدن برای یک مقام ارشد اجرایی بود و برای 
روش مربیگری مورد عالقه من عالی به نظر می رس��ید. من 
عاش��ق کار کردن با خانم های موفقی هستم که همیشه به 

دنبال راهی برای تاثیرگذاری بیشتر هستند. 
ای��ن زن ب��ا اس��تعداد و موف��ق در پایان همان جلس��ه 
اول مان چیزی به من گفت که می توانس��ت برای هر کسی 
تکان دهنده باشد »می خواهم بدانید که چقدر برای مالقات 
با شما مضطرب بودم. می ترسیدم شما من را برای همکاری 

به اندازه کافی الیق ندانید.« 
ول��ی این حرف برای من عجی��ب نبود چون بارها چنین 

چیزی شنیده ام، اما فقط از مراجعان خانم. 
 Imposter( ف��ردی که دچ��ار س��ندرم وانمودگرای��ی
Syndrome(  اس��ت همواره از این می ترسد که از سوی 
دیگران متقلب نامیده ش��ود، لیاق��ت موفقیت های خود را 
نداش��ته باش��د و به اندازه دیگران شایسته نباشد. هم زنان 
و هم مردان س��ندرم وانمودگرای��ی را تجربه می کنند، اما 
زنان بیش��تر مستعد آن هستند و بیشتر تحت تاثیر آن قرار 

می گیرند. 
ش��ک زنان نس��بت به خود می تواند بر حرف��ه آنها تاثیر 
منف��ی بگذارد، چرا که بنا ب��ر مطالعات صورت گرفته زنان 
کمت��ر از همتای��ان مرد خ��ود تقاضای ترفیع ی��ا افزایش 
حقوق می کنن��د. پژوهش داخلی ش��رکت هیولت-پاکارد 
)Hewlett-Packard( نشان می دهد که زنان فقط برای 
مشاغلی درخواست می دهند که احساس کنند100درصد 
برای آن شایس��ته اند، در حال��ی که مردان حتی در صورت 
برخورداری از ۶0درصد الزامات یک ش��غل باز هم برای آن 

درخواست می دهند. 
پژوهش های حوزه روانشناسی ش��ناختی نشان می دهد 
ک��ه مردان و زنان تفاوت های انتس��ابی آش��کاری در نحوه 
واکنش به شکس��ت و موفقیت داش��ته اند. مردان موفقیت 
را بیش��تر به عوامل فردی )مانند توانایی، استعداد و تالش 
خود( و شکس��ت را به عوامل بیرونی نسبت می دهند. زنان 
دیدگاه متضادی دارند: آنها موفقیت را به زمان و ش��انس و 

شکست را به کاستی های فردی نسبت می دهند. 
خبر خوش اینکه اگر در دام سندرم وانمودگرایی گرفتار 
شده اید مجبور نیستید در این وضعیت بمانید. در اینجا سه 

راه برای رهایی از این دام را مشاهده می کنید: 
1- موفقیت را از آن خود بدانید

چند س��ال پیش آموزش خانم��ی را که در حال آمادگی 

برای یک مصاحبه شغلی بود به عهده داشتم. از او خواستم 
درب��اره کارهای��ی که عال��ی انجام داده بود و می خواس��ت 
کارفرمای آینده  درباره ش��ان بدان��د برایم بگوید. چند ثانیه 
س��اکت ب��ود و بعد آهی کش��ید و گفت »واقع��ا نمی دانم. 
خیل��ی از کارها را خوب انجام می ده��م، اما خودم متوجه 

نمی شوم.« 
صالحیت ارتباط کمی با اعتماد به نفس دارد. این ارتباط 
فق��ط زمانی به چش��م می آید که از شایس��تگی خود آگاه 

می شوید و احساس اعتمادبه نفس می کنید. 
پیش��نهاد موردعالقه من ب��رای افزایش این آگاهی تهیه 
ی��ک دفترچه موفقیت اس��ت. به طور روزان��ه )ترجیحا در 
پای��ان روز( همه کارهایی ک��ه به آنها افتخ��ار می کنید و 
موقعیت های��ی را که به خوبی مدیریت کرده اید یادداش��ت 
کنید. خواهید دید که حتی موفقیت های کوچک تان وقتی 
ثب��ت و مرور می ش��وند، کم کم تغییرات مثبت��ی در نحوه 

ارزیابی شما از خودتان می گذارند. 
با این کار دس��ت از بی اهمیت جلوه دادن دستاوردهای 
خود برمی دارید. هیچکس بدون اس��تعداد و سختکوش��ی 
نمی تواند به پای موفقیت ش��ما برسد. حتی اگر هم شانس 
در حرفه تان نقش��ی داشته است )همان طور که بارها برای 
خ��ودم پیش آمده اس��ت(، آمادگی ش��ما ب��رای غنیمت 
ش��مردن فرصت های پیش رویتان برحس��ب تصادف یا از 

قضای روزگار نبوده است. 
نکت��ه آخر اینکه با رب��ط دادن موفقیت خود به آدم های 
دیگ��ر ی��ا عوامل بیرون��ی، تعری��ف و تمجیدهای��ی را که 
می ش��نوید نادیده نگیرید و بی ارزش نکنید. دفعه دیگر که 

کسی از شما تعریف کرد، فقط از او تشکر کنید. 
2- سر میز برای خود جا باز کنید

بس��یاری از زن��ان در جلس��ات کاری در پایی��ن ات��اق 
می نشینند، طوری که انگار منتظرند یا نیاز دارند که کسی 
به س��ر میز دعوت شان کند. اگر ش��ما هم از این دسته اید، 
تش��ویق تان می کنم منتظر نمانید و خودتان خود را دعوت 

کنید. 
ع��ادت دیگری که برخی خانم ها دچارش می ش��وند این 
اس��ت که جلوی خود را می گیرن��د و »منتظر نوبت« خود 
برای صحبت می مانند. وقتی صحبت نمی کنید و مثل یک 
ش��رکت کننده فع��ال در بحث دخالت نمی کنی��د، در نگاه 
دیگران نه م��ودب یا خجالتی، بلکه بی اط��الع یا بی عالقه 
به نظر می رس��ید. این رفتار آنقدر ش��ایع است که مادالین 
آلبرای��ت، وزیر س��ابق امور خارجه، به زن��ان جوان توصیه 
می کن��د »میان حرف دوی��دن« را یاد بگیرن��د. حداقل از 
اظهارنظر )یا سوال پرسیدن( در اوایل جلسه شروع کنید تا 
فق��ط به صحبت کردن عادت کنید و باقی حاضرین هم به 

شنیدن صدای شما عادت کنند. 

نه تنها باید بلند و رس��ا صحبت کنید تا صدای تان واضح 
شنیده ش��ود، بلکه الزم است حرف های تان را هم صریح و 
هم مختصر بیان کنید. وقتی نظرات خود را روزنامه وار )اول 
عنوان و بعد مطالب جانبی( تنظیم می کنید، حرف های تان 
تاثیر بیش��تری دارد. از افزودن عبارات توضیحی که شما را 
نامطمئن یا ناتوان جلوه می دهند مثل: »نمی دانم موافقید 
یا نه؟«، »من متخصص نیس��تم، اما. . .« یا »ممکن اس��ت 
س��وال مسخره ای باشد« خودداری کنید. یادتان باشد شما 
در جلس��ه حضور دارید چ��ون لیاقتش را دارید و نظراتتان 

ارزشمند است. 
3- زبان بدن خود را تقویت کنید

اگ��ر فکر می کنید زبان بدن فق��ط یک موضوع »جالب« 
برای زنان در کس��ب وکار اس��ت، کمی بیش��تر فکر کنید. 
مهارت ه��ای ارتباطی غیرکالمی فقط جالب نیس��تند، آنها 
عامل��ی ضروری برای گریز از دام س��ندرم وانمودگرایی به 

شمار می آیند. 
در مجموع، زن��ان در خوانش عالئ��م غیرکالمی بهتر از 
م��ردان عمل می کنند، اما از راه های معرفی خود به گونه ای 
که اعتبار، اعتمادبه نفس و قدرت ش��ان را به خوبی منعکس 

کند کمتر آگاهی دارند. 
زبان بدن می تواند با نمایش تصویری نامطمئن و متزلزل 
از شما، به خود واقعی تان مجال بروز ندهد. بدانید که وقتی 
با خم کردن ش��انه ها، فروبردن قفس��ه س��ینه و چسباندن 
آرنج های ت��ان به کمر )ک��ه همگی در خانم ها ش��ایع تر از 
مردان هس��تند( خودتان را جمع می کنید، میزان اعتبار و 

قابل اعتماد بودن خود را به حداقل می رسانید. 
در مقابل، تش��خص و اقتدار به طور غیرکالمی از طریق 
ابعاد ارتفاع و فاصله نشان داده می شود. با راست نگه داشتن 
حالت بدن، عقب بردن شانه ها و باال نگه داشتن سر، بیشتر 
نس��بت به خود مطمئن به نظر می رسید. وقتی می ایستید 
نس��بت به کس��انی که نشس��ته اند فورا در موضع برتر قرار 
می گیرید. اگر جابه جا ش��وید و در حرکت باش��ید، فضای 
اضافه ای که اشغال می کنید به تاثیرگذاری شما می افزاید. 
اگر هنگام ایس��تادن پاها را به عرض شانه باز کنید عاقل تر 
به نظر می رس��ید. در حالت نشسته با صاف گذاشتن هر دو 
پا روی زمین می توانید احس��اس ثبات بیشتری القا کنید. 
همین طور وقتی نشس��ته اید، سعی کنید با گشودن بازوها 
و گذاشتن دست ها روی میز یا قالب کردن یکی از آرنج ها 
به پشت صندلی فضای بیشتری به خود اختصاص دهید. 

برای رهای��ی از دام س��ندرم وانمودگرایی الزم نیس��ت 
جادوگر باش��ید. می توانید با پذیرفتن این حقیقت که شما 
هم، مانند ساندرا، بسیار شایسته کار با دیگران هستید، گام 

اول را در این مسیر بردارید. 
forbes :منبع

زنان چطور می توانند از دام سندرم وانمودگرایی بگریزند؟ 

روش توسعه کسب و کار؛ از آشپزخانه تا تجارتی چندمیلیون دالری

براس��اس تحقیقات شرکت استاتیس��تا )Statista(، تنها 38درصد از کس��ب وکارهای کوچک در سال 
2017 گزارش رش��د درآمد داشته اند. این آمار بیش��ترین نرخ رشدی ا ست که در تمام این دهه مشاهده 
شده اس��ت. از آنجایی که گسترش کسب و کار امری دشوار است، اغلب کسب وکارهای کوچک، معموال در 

همان حد و اندازه باقی می مانند. 
به من اعتماد کنید؛ چراکه در 13س��ال گذش��ته، درحال گسترش کس��ب وکار خود - شرکت هینت- 
)Hint( بوده  و ثابت کرده ام این امر، کاری غیرممکن نیس��ت. در س��ال 2005 خود را با ترکیبات آب و 
میوه در آشپزخانه ام مشغول و شرکت خود را آغاز کردم، اما امروزه کسب وکاری چندمیلیون دالری دارم. 

در طول این مسیر، پنج درس اصلی در رابطه با گسترش کسب و کار آموختم. 
1- هدف عمده داشته باشید 

رك و پوس��ت کنده بگویم، هیچ کس با رؤیای فروش بطری آب بزرگ نمی ش��ود، اما کسب وکار من تنها 
فروش بطری آب نیس��ت. هدف از این کار بهبود س��المتی مردم آمریکاست. این هدف همان چیزی ا ست 
که کارمندان بلندپرواز و با پش��تکار من و همین طور مشتریان مان را جذب می کند. زمانی را صرف ایجاد 
هدف و چشم اندازی روشن و ساده برای کسب و کار خود کنید. اگر مردم احساس کنند بخشی از فرآیندی 

بااهمیت هستند، برای رشد و ترقی انگیزه پیدا می کنند. 
2- دستگاه تان را روغن کاری کنید 

شما برای گسترش شرکت، الزم است آن قسمت از کار را توسعه دهید که در آن عملکرد خوبی دارید. 
من در بخش فناوری س��رمایه گذاری کردم ت��ا زمینه هایی مانند مدیریت موجودی و بینش مصرف کننده 
را س��اماندهی و بهس��ازی کنم. عالوه بر این ش��روع کردم به اس��تخدام افرادی برای س��مت های اصلی و 
پش��ت صحنه و روش اداره پروژه های خود را بهبود بخشیدم. در اداره بی عیب ونقص تمامی عناصر اساسی 
کسب وکار، س��رمایه گذاری روی سیستم ها، افراد و فرآیندها، تضمین می کند که وقتی شرایط برای رشد 

مهیاست، شما نیز آماده بهره برداری هستید. 
3- روی داشته های تان قمار کنید 

مشتریان اصلی ما به شدت وفادار هستند و من می دانستم می توانیم با آنها همکاری های بیشتری انجام 
دهیم. برخالف توصیه س��رمایه گذاران مان، فروش��گاه آنالین خود را راه اندازی کردیم تا مشتریان بتوانند 
محصوالت را مس��تقیم از خود ما خریداری کنند. نتیجه کار س��ود بیش��تر بود، چرا که واسطه ها را حذف 
و الگوی درآمد جدیدی بر مبنای مش��ترکان  خود اضافه کردیم. فروش مستقیم به مشتری )DTC(، در 
کمتر از دوس��ال، یک س��وم درآمد کسب و کارمان را تش��کیل داد. طبق تحقیق شرکت فناوری های وسپ 
بارکد )Wasp Barcode Technologies(، راهبرد اصلی رشد درآمد برای 40درصد از کسب وکارهای 
کوچک، بهبود تجربه مش��تریان کنونی و حفظ آنهاس��ت. افرادی که هم اکنون هزینه محصول یا خدمات 
شما را می پردازند، واضح ترین مسیر رشد را نشان تان می دهند، بنابراین بررسی کنید که چگونه می توانید 

خدمات بیشتری به آنان ارائه دهید. 
4- دید بازتری داشته باشید 

امتیاز فروش مس��تقیم به مشتری در آن اس��ت که شما اطالعات بسیار زیادی از مشتری خود به دست 
می آورید. ما دریافتیم بس��یاری از مش��تریان اصلی مان در ش��رکت های بزرگ فن��اوری فعالیت می کنند 
که نوش��یدنی و میان وعده های س��المی را به عنوان مزایا در اختیار کارمندان ش��ان ق��رار می دهد. پس از 
تماس با این س��ازمان ها، هم اکنون محصوالت ما در یخچال ش��رکت های اپل، فیس بوك و لینکدین و نیز 
بیمارس��تان ها و خوابگاه های دانشجویی دیده می شود. شما چطور می توانید با روش های مهم تر و بهتری 
به مش��تریان انتخابی خود دسترسی داشته باشید؟ با گس��ترش دید خود فراتر از مرزهای رایج فروش یا 

بازاریابی محصول، می توانید تاثیر عمده ای بر رشد شرکت تان داشته باشید. 
5- فعالیتی متفاوت انجام دهید 

در س��ال گذش��ته ضدآفتاب هایی بر پایه میوه تولید کردیم. افزودن یک محصول آرایش��ی به مجموعه 
نوش��یدنی های خود، دریچه کس��ب درآمد جدیدی را به روی ما گش��ود و هم زمان موجب دسترسی ما به 
بازارها و مخاطبان جدید شد. تنوع تولید، نه تنها روشی هوشمندانه برای گسترش یک شرکت است، بلکه 
کس��ب وکار را نیز قوی تر می کند و نس��بت به تغییرات بازار مقاوم تر می سازد. البته که این کار خطرهایی 
نی��ز دارد، اما با زمان بندی صحی��ح و اطمینان از اینکه محصول یا خدمات جدید ش��ما با هدف کلی تان 

هماهنگی دارند، انجام کاری متفاوت سبب غلبه بر موانع در مسیر گسترش حضور در بازار می شود. 
از فعالیت های روزمره فاصله بگیرید

گس��ترش یک ش��رکت، امری تصادفی نیس��ت. باید برای این کار برنامه ریزی و آمادگی داشته باشید و 
از تمامی فرصت های پیش آمده اس��تفاده کنید. این کار معموال نیازمن��د فاصله گرفتن از نیازهای روزمره 
یک اس��تارتاپ مانند تولید محصول، کار با تامین کنندگان و مالقات با عمده فروشان است. برای اطمینان 
از اینکه بر گس��ترش ش��رکت تمرکز کرده اید، س��عی کنید حداقل چند س��اعتی را در هفته صرف این 
راهبردهای رشد کنید. با کار روی تمامی ابعاد کسب و کار خود، آن را از محدوده میز آشپزخانه  فراتر ببرید. 
entrepreneur :منبع

تبلیغـاتخالق مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

به قلم: کارا گلدین / مترجم: مروارید فیض

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

         چهارشنبه   20 تیر 1397    شماره 1108   صفحه16  

www.forsatnet.ir
info@forsatnet.ir

 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

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

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

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

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

به قلم: کارول کینسی گومن
مترجم: نسیم حسینی


