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خریداران نفت ایران زیر بار تحریم های آمریکا نمی روند

آسیاتسلیممیشود؟
فرصت امروز: »خریداران نفت ایران به دلیل نیاز مبرمی که به انرژی و نفت این کشور دارند، تسلیم تحریم های 
آمریکا نخواهند ش��د.« این خالصه گزارش��ی است که آسیا تایمز، شبکه خبری شرق آسیا از وضعیت این روزهای 
بازار نفت منتش��ر کرده و از مقاومت خریداران نفت ایران در برابر تحریم های آمریکا خبر داده اس��ت. آمریکا اعالم 
ک��رده خریداران نف��ت خام ایران باید تا چهارم نوامبر )13 آبان( واردات نفت خ��ود از ایران را پایان دهند، وگرنه 
مشمول تحریم های ثانویه آمریکا خواهند شد. این تحریم های ثانویه علیه طرف های خریدار نفت خام ایران، موجب 

واکنش منفی بسیاری در بازار انرژی شده و برخی از کشورها در حال مذاکره با آمریکا برای مستثنی شدن...

سخنگوی دولت خبر داد

 رونمایی از 12 بسته اجرایی
 برای مقابله با
تحریم های جدید
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3
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ایران رکورددار بیشترین استفاده از تسهیالت بانکی در خاورمیانه است

 حال نه چندان خوب اقتصاد ایران
به روایت صندوق بین المللی پول

 جلب حمایت های سیاسی
سود یا رشد؛ انتخاب استراتژی متناسب با کسب وکارتان

4 اشتباه رایج در اینستاگرام
3 مهارت فروش قدیمی که همیشه اثرگذار هستند

 Innocent بررسی برند
5 روش گرفتن عکس های شگفت انگیز برای ایجاد برند

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 اپل پاییز امسال
چه محصوالتی را معرفی می کند؟

4

تقریبا 10 ماه از آخرین تصمیم شـورای پـول و اعتبار برای 
نرخ سـود بانکی می گذرد؛ تصمیمی کـه در نهایت منجر به 
کاهش نرخ سـود بانکی شـد، امـا اتفاقاتی کـه در این بازه 

زمانـی و در بازارهـای مختلـف به وجـود آمد، این 
گمانه زنی را به وجود آورد که شاید بانک مرکزی...

آیا حجم باالی نقدینگی به بازنگری در نرخ سود می انجامد؟

سرانجاممبهمنرخسودبانکی

یادداشت
آیا اتحادیه اروپا رفیق نیمه راه 

می شود؟!

مش��کالت و معضالت امروز 
اقتصاد ای��ران نش��ان از ده ها 
از  دارد.  بی انضباط��ی  س��ال 
وابس��تگی به درآمدهای نفتی 
گرفته تا عدم اس��تقالل بانک 
مرک��زی، هم��ه و هم��ه طی 
این س��ال ها در نهایت س��بب 
و حکومت  م��ردم  نارضایت��ی 

شده است.
در چن��د س��ال اخی��ر ک��ه 
آس��تانه  در  ای��ران  اقتص��اد 
قفل شدن به دلیل تحریم های 
از سوی کشورهای  بین المللی 
بزرگ بود، دس��تیابی به توافق 
برج��ام اقدامی ارزش��مند بود 
که توانس��ت دره��ای تجارت 
را روی اقتصاده��ای جهانی و 
کشورهای توسعه یافته بگشاید 
و اقتص��اد ایران را در مس��یر 
پروژه های  دهد.  قرار  بازسازی 
تازه ای ش��روع ب��ه کار کردند 
که توانست تا حدودی صنایع 
داخل��ی را به حرک��ت درآورد. 
با دس��تور اجرای��ی ترامپ در 
اردیبهش��ت ماه امس��ال، ایران 
دوباره در معرض تحریم ها قرار 
تحریم ها  ای��ن  گرفت.  خواهد 

و  انرژی  عمدتا بخش 
3روابط بانکی را هدف...

جمال رازقی
عضو هیات نمایندگان 

اتاق بازرگانی ایران
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شماره   1110- 16صفحه - 20000 ریال

Sat.14 Jul 2018

سخنگوی دولت خبر داد

 رونمایی از 12 بسته اجرایی
برای مقابله با تحریم های جدید

فرصت امروز: س��خنگوی دولت از ارس��ال بسته پیش��نهادی س��ازمان برنامه و بودجه به رئیس جمهور برای 
مقابله با تحریم های آینده خبر داد. در پی دس��تور رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه برای ارائه راه حل های 
پیش��نهادی برای مقابله با دور جدید تحریم ها در اجالس مدیران کش��ور، محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور 
و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه در نامه ای به رئیس جمهور 1۲ بسته اجرایی را در قالب برنامه جامع پیشنهادی 

مقابله با آثار تحریم ها ارائه کرد.
در نام��ه نوبخت آمده اس��ت: با هدف اجرایی ش��دن موضوعات ابالغی در اجالس مدیران کش��ور، اولین بخش 
از برنامه جامع مقابله با تحریم مش��تمل بر 1۲بس��ته اجرایی توسط کارشناسان س��ازمان برنامه و بودجه کشور، 
دس��تگاه های ذی ربط و همچنین جمعی از صاحب نظران دانش��گاهی و اقتصادی تهیه و عنداللزوم جهت طرح در 

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه تقدیم می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، عناوین این 1۲بسته اجرایی عبارت است از:

1 -آثار سناریوهای مختلف تحریم و تقسیم کار دستگاه های اجرایی برای مقابله با آن
۲ -محاسبه آثار تحریم بر بودجه عمومی و سناریوهای جبران آن

3 -راهکارهای مهار و مدیریت رشد نقدینگی
۴ -برنامه تأمین انرژی مطمئن  در شرایط تحریم
۵ -برنامه تأمین کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم

۶ -برنامه های ویژه حمل و نقل دریایی، ریلی و هوایی در تحریم
۷ -برنامه های صنعت، معدن و تجارت در شرایط تحریم

۸ -نحوه واگذاری دارایی های مازاد دولت به مردم )سهام و امالک مازاد(
۹ -تسهیل در  مشارکت عمومی و خصوصی برای اجرای طرح های عمرانی 

1۰ -برنامه تأمین معیشت فقرا و کاهش فقر مطلق
11 -برنامه های رونق تولید و اشتغال گسترده

IT , ICT 1۲ -تدوین راهکارهای ویژه مقابله با تحریم در حوزه
همچنین سایر بخش های برنامه جامع مقابله با تحریم نیز پس از نهایی شدن ارائه می شود. 

خاورمیانه غرق در بی آبی! این عصاره گزارش��ی اس��ت که 
سی ان ان از وضعیت کم آبی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 
منتشر کرده و نوشته است: خاورمیانه و شمال آفریقا )منطقه 
منا( کم آب ترین منطقه جهان اس��ت، به طوری که 1۷ کشور 
از این منطقه زیر خط فقر آبی تعیین ش��ده توس��ط سازمان 
ملل هس��تند. مانند پولی که به سرعت از یک حساب بانکی 
برداشته می شود، در این منطقه هم آب سریع تر از بازپرداخت 
آن مصرف می شود. این یعنی کیفیت زندگی ساکنین منطقه 
منا کمتر از معیارهای اصلی زندگی است.  این یافته، تحقیق 
جدید بانک جهانی اس��ت و نشان می دهد که چگونه ممکن 
است این منطقه از شرایط کم آبی وارد شرایط کم آبی شدیدتر 
شود. اینجا خانه ۶درصد جمعیت است و از سویی تنها شامل 
یک درصد آب شیرین جهان است، به همین دلیل کشورهای 
این منطقه باید یک تصمیم حیاتی بگیرند تا فاصله بین میزان 

تقاضا و عرضه منابع آب را کاهش دهند. 
مقابله با »کمبود مطلق آب«

به گ��زارش خبرآنالین، کمب��ود آب برای صدها س��ال در 
خاورمیانه و ش��مال آفریقا یک چالش بوده اس��ت. اما امروز، 
رشد س��ریع جمعیت و اقتصاد، منابع آب مشترک کشورها و 
پیامدهای تغییر اقلیم که شامل افزایش خشکسالی ها، کاهش 
بارندگی ها و افزایش تبخیر اس��ت تأثیر ش��دیدی روی منابع 
آب این منطقه گذاشته اس��ت. بر اساس آخرین آمار سازمان 
فائو، 13 کشور از این منطقه در وضعیت »کمبود مطلق آب« 
هس��تند. این اتفاق زمانی رخ می دهد که میزان سرانه مصرف 
آب در یک کش��ور ب��رای حل نیازهای خانگی، کش��اورزی و 
صنعتی کمتر از ۵۰۰ متر مکعب باشد. از این 13 کشور، هفت 

کشور در صحرای عربستان که به خاطر بارش کمش شناخته 
ش��ده است قرار دارند، در نتیجه می توان گفت برخی کشورها 
بی��ش از اینکه بتوانند منابع آبی خود را توس��عه دهند آن را 

مصرف می کنند. 
مصرف غیرپایدار

زمانی که در منطقه سرعت برداشت آب از رودخانه ها و منابع 
زیرزمینی سریع تر از سرعت دریافت همان میزان آب با باران 
است می گوییم که در آن منطقه آب به طور غیرپایدار مصرف 
شده است. کلودیا س��ادوف، مدیرکل مؤسسه بین المللی آب 
در این رابطه گفت:  »وقتی ش��ما بیش از میزان دریافت آب، 
آن را مصرف می کنید آبخوان شروع به تنزل می کند. شما به 
اکوسیستم های وابسته آسیب می رسانید و از سویی در تولید 
اقتصادی و رفاه خانواده مش��کل ایجاد می کنید.« سادوف که 
یکی از نویسنده های تحقیق بانک جهانی است، در این رابطه 
توضیح داد: »اگرچه این تخریب غیرقابل بازگش��ت است، اما 
ممکن است بعد از یک سال بارندگی شدید، آبخوان ها به حالت 
قبل خود برگردند.« اطالعات بانک جهانی نش��ان می دهد که 
مصرف ناپایدار آب در شبه جزیره عرب، مغرب و ایران رخ داده 
و برخی کشورها در تولید منابع آب خود بسیار زیرک بوده اند. 

شیرین کردن آب دریا
ی��ک راه مع��روف ب��رای تأمین آب، ش��یرین ک��ردن آب 
دری��ا در فرآین��د نمک زدای��ی اس��ت. در منطقه من��ا تقریباً 
نیم��ی از نمک زدای��ی جه��ان انج��ام می ش��ود و از ای��ن 
 لح��اظ ای��ن منطق��ه در جه��ان اول اس��ت. نمک زدایی در

1۵۰ کش��ور دنیا انجام می ش��ود و بی��ش از 3۰۰میلیون نفر 
همه نیازهای روزانه خود را از این طریق برطرف می کنند. اما 

نمک زدایی در خاورمیانه منجر به انتشار گاز دی اکسیدکربن 
زیادی هم می شود، در فرآیند کار از سوخت هایی فسیلی برای 
تولید گرما، تبخیر و در نتیجه جدا شدن نمک از آب استفاده 
می شود. از سویی مواد ش��یمیایی که در نمک زدایی استفاده 
می شود در آب دریا رها می شود و این می تواند به اکوسیستم 
دریا آسیب وارد کند. برای حل این هزینه زیست محیطی، ده ها 
پروژه بلندپروازانه در منطقه منا در حال انجام اس��ت که این 
فرآیند را با اس��تفاده از انرژی های خورشیدی انجام می دهند. 
بسیاری بر این باورند که انرژی تجدیدپذیر برای شیرین کردن 

آب هم ارزان تر و هم تمیزتر است. 
خرید، راه فرار از بحران آب

بیش��ترین میزان تولی��د آب ش��یرین از دری��ا در منطقه 
خلیج ف��ارس انجام می ش��ود. در این منطقه برخی کش��ورها 
۹۰درص��د آب خود را از این طریق تأمین می کنند.  ش��نون 
مک کارتی، مدیرکل انجمن بین المللی نمک زدایی در این رابطه 
گفت: »این کشورها وابستگی زیادی به آب شیرین کن ها دارند 
چراکه در واقع آنها راه دیگری ندارند.« اگرچه گران بودن این 
منابع آب غیرمتعارف باعث ش��ده تا در کش��ورهای فقیرتر از 
آن استفاده کمتری شود.  به گفته سادوف، راه های ارزان تری 
نس��بت به استفاده از آب ش��یرین کن ها وجود دارد، او در این 
رابطه گفت: »دیگر فناوری ها مثل بازچرخانی فاضالب، شارژ 
دوب��اره آب های زیرزمینی، دریافت آب باران و طوفان برای پر 
کردن آبخیزها الزاما گران نیستند.« اگرچه مناطق فقیرتر مثل 
یمن، لیبی و یا فلسطین بیشتر آب خود را از منابع زیرزمینی 
می گیرند،  اما این کش��ورها بیشترین پول را برای منابع آبی 

نامناسب پرداخت می  کنند. 

گزارش »سی ان ان« از وضعیت کم آبی در خاورمیانه و شمال آفریقا

ایران در بحران آب، تنها نیست



فرصت امروز: صن��دوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود به 
بررس��ی چشم انداز اقتصاد خاورمیانه و ش��مال آفریقا پرداخته و اقتصاد 
کش��ورهای این منطق��ه را به لح��اظ ویژگی هایی چون ان��دازه دولت، 
مش��ارکت زنان، اش��تغال زایی، میزان نرخ بیکاری، تس��هیالت بانکی و 
دسترس��ی به نظام مالی بررسی کرده است. در این میان، اقتصاد ایران 
در چندی از این مولفه ها، متمایز و متفاوت از س��ایر اقتصادهای منطقه 
اس��ت و این تمایز و تفاوت را به عینه می توان در تصویری که از اقتصاد 
ایران در این گزارش ارائه ش��ده، به آس��انی دید؛ ازجمل��ه در باالترین 
میزان دسترس��ی به نظام مالی و بیشترین استفاده از تسهیالت بانکی و 

همین طور کمترین میزان مشارکت زنان در بازار کار ایران. 
صن��دوق بین المللی پول همچنین برنامه شش��م توس��عه در ایران را 
استراتژی این کشور برای دستیابی به سطوح باالتر رشد خوانده و آورده 
اس��ت که هدف این برنامه، توسعه بخش خصوصی و کاهش وابستگی به 
درآمدهای نفتی اس��ت. مدیران اقتصادی ایران همچنین می خواهند در 
چارچوب این س��ند، زنان ایرانی بیشتری را وارد بازار کار کنند. در عین 
حال، این صندوق ضمن تمجید از توجه بیش��تر به بنگاه های کوچک و 
متوس��ط در ایران، خواستار بهره گیری بیش��تر از ظرفیت زنان در بازار 

کار شده است. 
نرخ بیکاری در ایران 5درصد کمتر از عربستان است

به گزارش ایس��نا، بیشترین نرخ بیکاری جوانان در منطقه منا متعلق 
به لیبی با نزدیک به ۵۰ درصد اس��ت و پس از این کش��ور، فلس��طین، 
ع��راق، تونس و اردن قرار دارند. کمترین نرخ بیکاری نیز متعلق به قطر 
است و بحرین در رده بعدی قرار گرفته است. اما نرخ بیکاری جوانان در 

عربستان نیز باالی 3۰ درصد است که یکی از باالترین نرخ ها محسوب 
می ش��ود. در مقابل، نرخ بیکاری جوانان در ایران حدود ۲۵ درصد است 
که جزو نرخ های متوسط در بین کشورهای منطقه محسوب می شود. 

به نوش��ته صندوق بین المللی پول، ایران در بین کش��ورهای منطقه 
دارای باالترین میزان دسترس��ی به نظام مالی است و جوانان باالی 1۵ 
س��ال در ایران، بیش از هر کشور دیگری در منطقه خاورمیانه و شمال 
آفریقا دارای حس��اب بانکی هستند. پس از ایران نیز کشورهای امارات، 
بحرین و عمان قرار دارند. از س��وی دیگر، کمترین دسترس��ی به نظام 

مالی نیز متعلق به کشورهای یمن، سومالی و افغانستان است. 
بیشترین استفاده از وام های بانکی متعلق به ایران است

همچنین بیشترین اس��تفاده از تسهیالت بانکی متعلق به ایران است 
و پس از ایران، کش��ورهای امارات، بحرین و کویت قرار دارند. کمترین 
تقاضا برای وام نیز در سومالی، یمن و افغانستان به ثبت رسیده است. 

صندوق بین المللی پول در این گزارش، اشتغال زایی را چالشی مهمتر 
از رشد باالتر برای کشورهای منطقه دانسته است؛ به گونه ای که با وجود 
اش��تغال زایی برای بیش از ۲۷ میلیون نفر در پنج س��ال گذشته، تعداد 
بیکاران به ۲۵.۴ میلیون نفر افزایش یافته است. صندوق بین المللی پول 
پیش بینی کرده اس��ت که تا پنج س��ال آینده هر سال ۵.۵ میلیون نفر 
جذب بازارهای کار این کشورها شوند.  صندوق بین المللی پول در ادامه 
گزارش خود، وجود فارغ التحصیالن جوان و زنان تحصیلکرده را فرصتی 
بزرگ برای کش��ورهای منطقه دانسته و افزوده است که با به کارگیری 
این ظرفیت ها، کش��ورهای منطقه می توانند ساالنه به طور متوسط 1.۷ 

درصد رشد بیشتری را تجربه کنند. 

 شغل یابی زنان، یک سوم مردان
و احتمال اخراج شان دو برابر مردان است

به نوش��ته صندوق بین المللی پول، س��هم زنان از بازار کار کشورهای 
منطق��ه من��ا از ۲3.3 درصد در س��ال ۲۰۰۰ به ۲۶.۸ درصد در س��ال 
۲۰1۶ افزایش پیدا کرده اس��ت، اما احتمال یافتن شغلی برای زنان در 
کش��ورهای این منطقه، یک س��وم مردان و احتمال اخراج یا تعدیل آنها 

نیز دو برابر مردان است. 
در عین حال، ایران یکی از کمترین میزان مش��ارکت زنان را در بین 
کش��ورهای منطق��ه دارد و به ج��ز تونس، زنان ایران��ی کمترین میزان 

مشارکت در بازار کار را دارند. 
این در حالی اس��ت که س��هم زنان قطری و بحرینی از بازار کار حتی 
از مردان نیز بیش��تر و باالی ۵۰درصد است. بیشترین نرخ بیکاری زنان 
نیز متعلق به عمان اس��ت و پس از آن، کشورهای پاکستان و یمن قرار 
دارند. از سوی دیگر، کمترین نرخ بیکاری زنان در قطر، بحرین و کویت 

به ثبت رسیده است. 
ایران چهارمین دولت فربه منطقه است

اندازه بزرگ دولت نیز یکی دیگر از مس��ائل مهم اقتصادی پیش روی 
این کش��ورها قلمداد ش��ده است و کش��ورهای کویت، مصر و مراکش، 
بیشترین سهم از اشتغال زایی دولتی را در بین کشورهای منطقه دارند. 
ایران در رده چهارم و قطر و اردن در رده های پنجم و ششم این فهرست 
قرار گرفته اند. به نوش��ته صندوق بین المللی پول، بیشترین اشتغال در 
اقتصاد غیررسمی نیز متعلق به نوار غزه با ۶۰ درصد، اردن با ۴۰ درصد 

و تونس با 3۷ درصد است. 

ایران رکورددار بیشترین استفاده از تسهیالت بانکی در خاورمیانه است

حالنهچندانخوباقتصادایرانبهروایتصندوقبینالمللیپول

با ثبت مصرف لحظه ای ۵۷ هزار و ۹۷ مگاوات، رکورد تازه ای در تاریخ 
مصرف برق ایران ثبت ش��د. تا پیش از این هیچ گاه مصرف برق کشور 

به ۵۷ هزار مگاوات نرسیده بود. 
به گزارش »فرصت امروز«، طبق آمار رس��می شرکت مدیریت شبکه 
ب��رق ای��ران، در هفته ای که گذش��ت، رکورد تاریخ مص��رف برق ایران 
شکس��ت. چهارشنبه )بیس��تم تیرماه ۹۷( در ساعت 1۶ و 3۸ دقیقه با 
ثب��ت مصرف لحظه ای ۵۷ هزار و ۹۷ مگاوات، رکورد تازه ای در مصرف 
برق ایران ثبت شد. تا قبل از ثبت این رکورد تاریخی در روز چهارشنبه، 
بیشترین مصرف برق کش��ور در روز نوزدهم و یازدهم تیرماه امسال به 
ترتی��ب با ثبت ۵۶ ه��زار و ۸۰1 مگاوات و همچنی��ن ۵۶ هزار و ۶۷۲ 

مگاوات رقم خورده بود. 
در واقع، در هفته ای که گذش��ت، در روزهای نوزدهم و بیستم تیرماه 
)سه شنبه و چهارشنبه( دوبار رکورد تاریخی مصرف برق کشور جابه جا 
شد و به نظر می رسد با وجود تأکید چندباره مسئوالن، خبری از صرفه 
جویی 1۰ درصدی مصرف برق برای گذر از روزهای گرم تابستان امسال 
نیس��ت.  با این حال، وزیر نیرو درباره خاموش��ی های اخیر و محدودیت 
تأمین برق در ش��بکه های سراس��ری گفت: همچنان انتظار داریم مردم 
در این ش��رایط حساس الگوی مصرف را هم در برق و هم در حوزه آب 
رعایت کنند تا با تکیه بر این ش��یوه های صحیح بتوانیم کار را مطلوب 

و شایسته به پیش بریم. 
چرا خاموشی مطابق برنامه اجرا نمی شود؟ 

ام��ا افزای��ش گرمای هوا و خاموش��ی های متعدد، صبر مش��ترکان را 
لبریز کرده و این در ش��رایطی اس��ت که بسیاری از شهروندان معتقدند 
اطالع رس��انی وزارت نیرو در خصوص زمان خاموش��ی ها دقیق نیست و 

این موضوع مشکالت زیادی را برایشان به وجود آورده است. 
به گزارش ایسنا، افزایش خاموشی ها و اعتراض مردم در راستای عدم 
اطالع رس��انی، مسئوالن وزارت نیرو را وادار به آگاه سازی مشترکان در 
مورد خاموش��ی های احتمال��ی کرد؛ اما علی رغم اینکه خاموش��ی ها از 
ابتدای هفته اطالع رس��انی شد، هنوز شکایاتی از سوی مشترکان درباره 

خاموشی های خارج از برنامه وجود دارد. 
تماس ه��ای تلفن��ی متعددی که ط��ی روزهای اخیر با ایس��نا برقرار 
ش��ده حاکی است که نقشه ارائه شده خاموش��ی های احتمالی از سوی 

شرکت های توزیع برق با آنچه عماًل اتفاق می افتد مغایرت دارد. 
در این تماس ها یک شهروند از غرب تهران گفت: بر اساس این جدول 
باید در س��اعت ۹ تا 11 برق منزل مسکونی ما قطع می شد و به همین 
دلیل نیز انجام کارهای مهم خود را برای بعد از ساعت 11 تنظیم کردم 

که متأسفانه از ساعت 11 تا 1۴ برق کل منطقه قطع شد. 
عالوه بر این یک کارمند بانک از منطقه ش��رق تهران نیز گفت: عدم 
مطابقت خاموش��ی ها با برنامه اعالم ش��ده موجب می ش��ود که از انجام 
بس��یاری از فعالیت ها بازبمانیم و این در ش��رایطی اس��ت که اگر اطالع 
رسانی ها درست و به موقع انجام شود با مشکل کمتری مواجه خواهیم 
ش��د.  یک روزنامه نگار که محل کارش در مرکز تهران قرار دارد، گفت: 
خاموش��ی هایی که در منطقه ما اعالم می ش��ود به هیچ وجه منطبق با 

جدول هایی که از طرف وزارت نیرو اعالم ش��ده نیس��ت. به طور مثال ما 
روز گذش��ته در محل کار ش��اهد بودیم که سه بار برق ساختمان رفت؛ 
آن هم در س��اعاتی که اصاًل در نقش��ه اعالم نش��ده بود. اگر نقش��ه های 
قطع برق رس��انه ای شده، جای تعجب است که این حجم از بی برنامگی 
اتفاق بیفتد. مردم برای کار و زندگی خود برنامه ریزی می کنند و چنین 

اتفاق هایی به برنامه های زندگی و کسب و کارشان لطمه می زند. 
همچنین یکی از کارمندان ش��اغل در ادارات دولتی که محل کارش 
در مح��دوده خیابان فاطمی قرار دارد نیز گفت: عالوه بر مش��کالتی که 
خودمان با آن دس��ت به گریبانیم، روز گذش��ته از چند نفر از دوستانم 
که در مناطق مختلف تهران زندگی می کنند س��اعت قطع برق ش��ان را 
پرس��یدم و وقتی این اطالعات را با جدول و نقش��ه هایی که اعالم شده 
تطبی��ق دادم فق��ط در یک مورد خاموش��ی ها طبق برنامه اعالم ش��ده 
اتفاق افتاده بود. با این وضعیت، مردم مش��مول ضرر و زیان های زیادی 

می شوند. 
مش��کل خاموش��ی های اخیر فقط مختص تهرانی ها نیست. تعدادی 
از ش��هروندان الب��رزی نی��ز در تماس ه��ای متعدد اع��الم کرده اند که 
خاموشی ها در کرج روزی چهار تا پنج ساعت در دو نوبت طی شبانه روز 

رخ می دهد که در بس��یاری موارد سبب آسیب دیدن دستگاه های برقی 
و الکترونیکی آنان شده است. 

در ای��ن رابطه کامبیز ناظری��ان، معاون بهره برداری و دیس��پاچینگ 
ش��رکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، عل��ت اصلی این اتفاق را وقوع 
حادثه و مسائل حفاظتی اعالم کرد و گفت: وقوع حادثه قابل پیش بینی 
نیس��ت و ممکن اس��ت علت بس��یاری از این مغایرت ها ب��ه دلیل بروز 

حوادث باشد. 
او با بیان اینکه هدف ش��رکت توزیع برق این بوده که محدودیت های 
خاموشی بر اساس نقشه اعالم شده اعمال شود، گفت: به منظور افزایش 
رفاه شهروندان، برای اعالم خاموش��ی ها محدودیت های خاموشی روی 
نقش��ه بارگذاری شده است، اما اگر قرار باشد این محدودیت ها در هفته 
آینده نیز ادامه داش��ته باش��د حتماً عالوه بر نقشه، جدول جزییات نیز 

منتشر خواهد شد. 
به گفته وی، در هر صورت اعالم محدودیت های خاموش��ی به صورت 
احتمال بوده و ممکن اس��ت اصاًل در آن منطقه ش��اهد هیچ خاموشی 
نباشیم یا در برخی مناطق به دلیل بروز حادثه، خاموشی با برنامه اعالم 

شده مغایرت داشته باشد. 

گالیه شهروندان از خاموشی های بدون برنامه

رکورد تاریخ مصرف برق برای سومین بار شکست

اقتصادجهان

هند فرانسه را پشت سر گذاشت
7 اقتصاد برتر جهان معرفی شدند

هند موفق شد با پشت سر گذاشتن فرانسه به ششمین اقتصاد بزرگ 
جهان تا پایان سال ۲۰1۷ تبدیل شود.  به گزارش ایندیا تایمز، طبق 
تازه ترین بازبینی بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی هند تا پایان سال 
۲۰1۷ با رسیدن به ۲.۵۹۷ تریلیون دالر از فرانسه با ۲.۵۸۲ تریلیون 
دالر پیشی گرفته است. رتبه های اول تا پنجم بزرگ ترین اقتصادهای 
جهان تغییری نکرده اس��ت. اقتصاد هند از ژوئیه ۲۰1۷ تاکنون رشد 
س��ریعی را تجربه کرده اس��ت.  هند با جمعیتی معادل 1.3۴ میلیارد 
نفر پرجمعیت ترین کشور جهان محسوب می شود، درحالی که فرانسه 
۶۷ میلیون نفر جمعیت دارد. این بدان معناس��ت که متوسط درآمد 
هند یک بیس��تم متوسط درآمد سرانه فرانسه است. تولیدات صنعتی 
و غیرصنعتی و مخارج مصرف کنندگان هندی بزرگ ترین محرکه های 
رش��د اقتصادی هند بوده اند.  تنها در یک دهه، هند موفق شده است 
اندازه اقتصاد خود را دو برابر کند و انتظار می رود با توجه به کند شدن 
نرخ رشد اقتصادی چین، هند به عنوان موتور رشد قاره آسیا عمل کند. 
این کشور در نظر دارد با اصالح قوانین مالیاتی و تقویت مخارج خانوارها 
رشد اقتصادی امسال خود را به ۷.۴ درصد و در سال آینده به ۷.۸ درصد 
برساند.  مرکز مطالعات اقتصاد و بازرگانی لندن اخیراً اعالم کرد تا پایان 
امسال، هند عالوه بر پیشی گرفتن از فرانسه، جایگاه انگلیس را نیز در 
بین اقتصادهای بزرگ جهان تصاحب خواهد کرد و به پنجمین اقتصاد 
بزرگ جهان مبدل خواهد ش��د.  آمریکا، چین، ژاپن، آلمان، انگلیس، 

هند و فرانسه، هفت اقتصاد بزرگ جهان را تشکیل می دهند. 

بانک جهانی اعالم کرد 
 کسب وکار در کدام شهرهای اروپایی

راحت تر است؟ 
بانک جهانی اعالم کرد شهر پرسوف اسلواکی، بهترین شهر اروپایی 
برای راه اندازی کسب وکار افراد است.  به گزارش ایسنا، بانک جهانی در 
گزارشی به نام »کسب وکار در اتحادیه اروپا ۲۰1۸« اعالم کرد شهرهای 
اروپای شرقی و مرکزی دارای محیط دوستانه تری برای کسب وکارها به 
نس��بت شهرهای ش��مالی، غربی و جنوبی اروپا هستند. به گفته بانک 
جهانی، در رده بندی امس��ال شهر پرس��وف از اسلواکی در رده نخست 
ایس��تاد و پس از آن پراگ- پایتخت جمهوری چک- در رده دوم قرار 
گرفت. این رده بندی از مقایسه قوانین تجاری کشورهای اروپایی با 1۸۶ 
کشور جهان به دست آمده است.  وزارت اقتصاد اسلواکی در بیانیه ای به 
این مناسبت اعالم کرد: این وزارتخانه در حال آماده سازی بسته دیگری 
برای حمایت از فضای کسب وکار تجاری و از میان برداشتن بوروکراسی 
 بیش از حد اس��ت. اس��تراتژی های قبل��ی موفق بوده اند و براتیس��الو

- پایتخت- موفق شده است ۹ پله در شاخص سهولت کسب وکار بانک 
جهانی صعود کند.  ش��اخص س��هولت در انجام کسب وکار جنبه های 
قانونی را از نظر تسهیل یا سخت تر شدن شرایط کاری برای شروع کار 
در نظر می گیرد. در این تحقیقات از پنج شاخص جداگانه استفاده شد 
که عبارتند از: سهولت راه اندازی کسب و کار، مجوزهای ساخت و ساز، 

قراردادهای الزام آور، دسترسی به برق و ثبت اموال. 

تداوم کاهش نرخ بیکاری در کشورهای 
توسعه یافته

س��ازمان توس��عه همکاری اقتصادی اعالم کرد متوسط نرخ بیکاری 
 3۵ کشور عضو این سازمان برای دومین ماه متوالی کاهش یافته و به
۵.۲ درصد رس��یده اس��ت.  به گزارش خبرگزاری آناتولی، تا پایان ماه 
می  33.۲ میلیون نفر در کشورهای عضو این سازمان بیکار بوده اند که 
۵۰۰هزار نفر بیشتر از زمان بحران اقتصادی جهانی سال ۲۰۰۸ است. 
این میزان همچنین 1۶.1 میلون نفر کمتر از ژانویه ۲۰13 اس��ت که 
بیشترین شمار بیکاران کشورهای توسعه یافته به ثبت رسیده بود.  در 
سه ماهه نخست امسال نرخ بیکاری در ترکیه به ۹.۹ درصد معادل 3.1۶ 
میلیون نفر کاهش پیدا کرده است که این رقم در سه ماهه پایانی سال 
براب��ر با 3.۲۲ میلیون نفر بود.  نرخ بیکاری در آمریکا نیز از ۴.1 درصد 
سه ماهه پایانی سال ۲۰1۷ به 3.۸ درصد تا پایان سه ماهه نخست سال 
کاهش پیدا کرده است.  طبق گزارش این سازمان، نرخ بیکاری جوانان 
1۵ تا ۲۴ ساله تا پایان ماه می  به 1۰.۹ درصد رسیده است. در منطقه 
یورو نرخ بیکاری با ۰.3 درصد کاهش به 1۶.۸ درصد رسیده است. در 
ایتالیا، لتونی و اسپانیا نرخ بیکاری بیشتر از سایر کشورها کاهش یافته 
اس��ت. با این حال نرخ بیکاری جوانان در یونان ۴3.۲ درصد، اس��پانیا 
33.۸ درصد و ایتالیا 31.۹ درصد بوده اس��ت که باالترین نرخ بیکاری 

جوانان در کشورهای توسعه یافته محسوب می شود. 

در پسابرگزیت اتفاق افتاد
 موقعیت ضعیف انگلیس
در جذب سرمایه خارجی

طبق گزارش های جدید منتش��ر ش��ده، جای��گاه انگلیس به عنوان 
مقص��د اصلی ج��ذب س��رمایه گذاری خارجی در اروپا متزلزل ش��ده 
اس��ت.  به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، گزارش مؤسسه حسابرسی 
و مش��اوره »ای« نشان می دهد سال گذشته انگلیس میزبان تنها 1۴ 
پروژه سرمایه گذاری خدمات مالی بوده است؛ درحالی که این رقم برای 
س��ال ۲۰1۶ به ۶۷ پروژه رسیده بود.  ش��مار پروژه های با استفاده از 
سرمایه گذاری خارجی در ش��رایطی در انگلیس کاهش یافته که این 
پروژه ه��ا در آلمان ۶۴ درصد و در فرانس��ه 1۲3 درصد افزایش یافته 
است.  همسایگان انگلیس به لطف کاهش سطح اطمینان از موقعیت 
انگلیس در دوران پس��ابرگزیت موفق به متقاعد کردن سرمایه گذاران 
برای س��رمایه گذاری در کشورهای خود ش��ده اند. این در حالی است 
که پیشتر انگلیس قطب بالمنازع مالی اروپا بود و کمتر سرمایه گذاری 
به سراغ دیگر کش��ورها می رفت.  برای موسسات مالی بین المللی که 
عملیات هایشان به موقعیت انگلیس در اتحادیه اروپا وابستگی شدیدی 
دارد، مس��ئله دسترسی به بازارهای اتحادیه اروپا به ویژه پس از مارس 
۲۰1۹ که انگلیس این اتحادیه را ترک خواهد کرد مس��ئله ای حیاتی 
محس��وب می ش��ود. برخی بانک های بزرگ بین المللی مثل بارکلی و 
ج��ی پی مورگان از هم اکنون به فکر انتقال مقر خود از لندن به دیگر 

شهرهای اروپایی افتاده اند. 
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فرصـت امروز: »خریداران نف��ت ایران به دلیل نی��از مبرمی که به 
انرژی و نفت این کشور دارند، تسلیم تحریم های آمریکا نخواهند شد.« 
این خالصه گزارش��ی است که آسیا تایمز، ش��بکه خبری شرق آسیا از 
وضعیت این روزهای بازار نفت منتشر کرده و از مقاومت خریداران نفت 

ایران در برابر تحریم های آمریکا خبر داده است.
آمری��کا اعالم کرده خری��داران نفت خام ایران باید ت��ا چهارم نوامبر 
)13 آب��ان( واردات نفت خ��ود از ایران را پایان دهند، وگرنه مش��مول 
تحریم ه��ای ثانوی��ه آمریکا خواهند ش��د. این تحریم ه��ای ثانویه علیه 
طرف ه��ای خری��دار نفت خام ایران، موجب واکنش منفی بس��یاری در 
بازار انرژی ش��ده و برخی از کش��ورها در حال مذاکره ب��ا آمریکا برای 

مستثنی شدن خود از تحریم ها هستند.
بنا ب��ر گزارش آس��یا تایم��ز، ش��رکت ها و پاالیش��گاه های نفتی در 
کره جنوبی، ژاپن، چین و هند به نفت ایران نیاز مبرم دارند و در برخی 
از پاالیش��گاه ها این نیاز بسیار باالست. چنانچه برای نمونه شرکت نفتی 
»س��اینوپک« چین برای تامین نفت پاالیشگاه های خود در استان های 

مختلف به شدت به نفت ایران نیاز دارد.
آس��یا تایمز گزارش داده که هند و چین ب��ه عنوان دو مصرف کننده 
ب��زرگ نفت نمی توانند و نمی خواهند که واردات نفت از ایران را متوقف 
کنند. البته کش��ورهای ژاپن و کره جنوبی هم که از س��وی آمریکا تحت 
فش��ار قرار گرفته اند در حال رایزنی با واش��نگتن برای گرفتن معافیت 
هس��تند زیرا بازار آنها آسیب پذیری باالیی دارد و کاهش واردات نفت از 
ای��ران و باالرفتن بهای نفت در بازار بین المللی خس��ارت زیادی به آنها 

وارد می کند.
براس��اس این گزارش، فش��ار آمریکا بر این کشورها زیاد است اما نیاز 
فراوان آنها به نفت خامی که از ایران وارد می شود، اجازه توقف خرید به 
آنها نخواهد داد. در کشورهای دیگر نظیر ترکیه نیز مشکالت در صورت 
توقف خرید نفت ایران زیاد خواهد شد زیرا برای مثال این کشور نزدیک 
به ۵۰درص��د از نفت مورد نیازش را از ای��ران تامین می کند. عراق هم 
حاضر به توقف همکاری هایش با ایران نیس��ت. این کش��ور اکنون نفت 
خود را از کرکوک به پاالیش��گاهی در کرمانشاه می فرستد و پس از آن 
نفت پاالیش شده را برای مناطق جنوبی عراق از ایران تحویل می گیرد.

آسیا تایمز خاطرنش��ان می کند که چین اگرچه با عربستان همکاری 
انرژی دارد و به دنبال خرید ۵درصد سهام آرامکو به ارزش 1۰۰ میلیارد 
دالر اس��ت، اما از س��ال ۲۰1۲ میالدی بخش زیادی از نفت ایران را با 
یوآن پول ملی خود خریداری کرده اس��ت و اگر اروپا قصد پشت کردن 
به ایران داشته باشد آن زمان حجم تجارت انرژی میان چین و ایران به 

۴۰ میلیارد دالر در سال خواهد رسید.
این ش��بکه خبری ش��رق آس��یا در پایان گزارش خود می نویسد که 
جنگ اکنون، جنگ انرژی اس��ت و روس��یه و ایران مشترکا روی ذخایر 
نف��ت و گازی به ارزش سرس��ام آور ۴۵ هزار میلی��ارد دالر تکیه زده اند. 
این در حالی اس��ت که عربس��تان در بهترین حالت فقط برای ۲۰ سال 
دیگ��ر قدرت عرض��ه این میزان نفت را خواهد داش��ت و ذخایرش را از 

دست می دهد.
آمریکا درباره تحریم های نفتی ایران تجدیدنظر می کند؟

در همی��ن زمینه، بلومبرگ از تالش برخ��ی از نزدیک ترین متحدان 
آمری��کا برای دور زدن تحریم ه��ای ترامپ علیه تهران خبر داده و گفته 
که واش��نگتن ممکن است سیاست خود برای به صفر رساندن صادرات 

نفت ایران را مورد بازبینی قرار دهد.
به گزارش ایس��نا، بلومبرگ به نق��ل از منابع آگاه خبر داد که ممکن 
است ژاپن بارگیری نفت ایران در ماه سپتامبر را متوقف کند؛ مگر اینکه 
موفق ش��ود از وزارت خارجه آمریکا معافی��ت بگیرد. اگرچه کره جنوبی 
نیز توقف خرید نفت ایران از ماه ژوئیه را پیش تر تکذیب کرد، اما اکنون 
گزارش های بیشتری منتشر شده که نشان می دهد این کشور به عنوان 
یکی از بزرگ ترین واردکنندگان نفت جهان، مش��کالتی در زمینه بیمه 
نفتکش ها پیدا کرده اس��ت؛ زیرا برخی از بزرگ ترین ش��رکت های بیمه 
دریایی به دلیل هراس از تحریم های آمریکا، از بیمه کش��تی های ایرانی 

امتناع می کنند.
هن��د نیز موردی دیگر اس��ت. این کش��ور که به عن��وان یک اقتصاد 
برخوردار از سریع ترین نرخ رشد در جهان شناخته شده، از ابتدای سال 
میالدی ج��اری به طور میانگین روزانه ۵۸۸ هزار بش��که نفت از ایران 
وارد کرده و به این ترتیب دومین مشتری بزرگ نفت ایران پس از چین 
است. دهلی نو با نزدیک شدن به زمان اجرای تحریم ها، برای تامین نفت 

خود به دردسر افتاده است.
با این حال این مش��کل منحصرا مربوط به کاالها نیس��ت. مش��تریان 
نفت��ی ایران پس از امضای توافق هس��ته ای، برای بهبود روابط دوجانبه 

به تکاپو افتادند.
اقتصاددان موسس��ه تحقیقات ژاپن اخی��را در مصاحبه با ژاپن تایمز 
گفت: ش��رکت های ژاپنی، ای��ران را یک مقصد س��رمایه گذاری جذاب 
می دیدند. ژاپن تنها کشور متقاضی نفت نبوده که به دنبال فرصت های 
سرمایه گذاری جدید در ایران بوده است. هند نیز در صدد سرمایه  گذاری 
قابل توجه در ای��ران بود. ایران هفته جاری از دهلی نو بابت کوتاهی در 
عمل به وعده خود برای فاینانس توس��عه بندر استراتژیک چابهار انتقاد 
کرد. سرپرس��ت سفارت ایران در هند به این کش��ور هشدار داد که در 
ص��ورت توقف خرید نفت ایران، از امتی��ازات ویژه تهران محروم خواهد 

شد.
ب��رای ژاپ��ن، کره جنوبی و هند مش��کل تامین نفت در واقع مش��کل 
توازن منافع اس��ت. یک محقق در موسس��ه اقتصاد ان��رژی کره جنوبی 
به بلومبرگ گفت: ما در وضعیت بغرنجی گرفتار ش��ده ایم؛ زیرا ناچاریم 
ب��ه حرف آمری��کا گوش کنیم و همزمان ایران نی��ز تامین کننده نفت و 
میعانات اس��ت. این دولت ترامپ اس��ت که با آن س��روکار داریم و این 
مس��ئله نگرانی زیادی میان شرکت های پتروش��یمی و پاالیشگاه ها در 
آس��یا ایجاد کرده و باعث ش��ده آنها پیش از مهلت اعالم ش��ده، واردات 

نفت از ایران را محدود کنند.
به نظر می رس��د واش��نگتن تا حدودی این نارضایتی را دریافته است. 
مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا اظهار کرده که شماری از کشورها نزد 
آمریکا آمده و خواس��تار معافیت از تحریم ها ش��د ه اند و ما این مسئله را 
بررسی خواهیم کرد. پامپئو از هیچ کشوری نام نبرد اما این اظهارات به 
حد کافی جالب توجه است. شاید واشنگتن آماده است موضع خود برای 
صف��ر کردن صادرات نفت ایران را مالیم ت��ر کند تا روابطش با متحدان 
آس��یایی خود را حفظ کند یا ش��اید برای دولت ترامپ روشن شده که 
اصرار برای کاهش صادرات نفت ایران باعث افزایش بیش��تر قیمت ها در 
زمانی می شود که جمهوریخواهان آماده انتخابات میان دوره ای در نوامبر 

می شوند و قیمت های بنزین مورد توجه رای دهندگان قرار می گیرد. 

خریداران نفت ایران زیر بار تحریم های آمریکا نمی روند

آسیاتسلیممیشود؟

چند روز پیش، در قالب هیات تجاری همراه رئیس جمهور به سوییس 
و اتریش س��فر کردیم. در بحبوحه فش��ارهای آمریکا به دیگر کش��ورها 
برای قطع روابط اقتصادی شان با ایران، سفر به اروپا رنگ دیگری داشت. 
س��وییس نخستین مقصد ما بود. سوییس��ی ها از ابتدا اعالم کرده بودند 
که فقط ش��رکت هایی که در حوزه غذا و دارو فعال هستند در همایش 
تجاری حضور خواهند داش��ت. س��الن همایش سالنی نسبتا کوچک در 
یک��ی از هتل های ش��هر برن بود، طوری که ام��کان حضور همه اعضای 
هیأت تجاری فراهم نش��د و گروهی از ما بیرون ماندند. در غیاب رئیس 
اتاق اقتصاد س��وییس، به عنوان همتای رئیس اتاق ایران، رئیس یکی از 
اتاق های مش��ترک سوییس و ایران در جایگاه وی قرار گرفت. سخنرانی 
رئیس جمهور سوییس بویی از تجارت و همکاری های اقتصادی نمی داد. 
سخن ایش��ان همکاری های علمی و پژوهشی در حوزه سالمت و تالش 
ب��رای ادامه تجارت بشردوس��تانه غذا و دارو بود. پس از س��خنرانی دو 
رئیس جمهور و خروج ایش��ان، تقریبا دو س��وم سوییسی های حاضر در 
س��الن نیز خارج ش��دند و تنها حدود 3۰-۲۰ نفر از ایشان باقی ماندند. 
س��ایر سخنرانان سوییسی بیش��تر به بحث های کارشناسی پرداختند تا 

موضوعات مرتبط با تجارت بین دو کشور.
روز بعد برای ش��رکت در همایش تجاری اتری��ش و ایران به وین 
رفتیم. اتریشی ها استقبالی بسیار گرم و دوستانه از ما داشتند. محل 
برگ��زاری همایش ات��اق فدرال اقتصاد اتریش بود؛ س��النی با حدود 
۴۰۰ نفر گنجایش. پیش از ش��روع برنامه رئیس اتاق فدرال اتریش 

هیأت رئیس��ه ات��اق ایران را به گرمی پذیرفت و جلس��ه کوتاهی در 
دفتر او داش��تیم. س��پس برای برگزاری همایش تج��اری با حضور 
روس��ای جمهور دو کش��ور به طبق��ه همکف رفتیم. س��الن مملو از 
جمعیت بود. گروهی س��ر پا ایستاده بودند. سخنان رئیس اتاق، وزیر 
اقتصاد و رئیس جمهور اتریش بس��یار مثبت و دلگرم کننده بود. آنها 
عالقه مندی خود را برای توسعه همکاری های اقتصادی ابراز کردند. 
برخالف س��وییس، بحث تحریم ه��ای آمریکا خیلی مح��ور و مورد 
اش��اره س��خنرانان نبود. بالفاصله پس از پایان سخنرانی ها و خروج 
روس��ای جمهور دو کشور، دیدارهای رو در روی هیأت تجاری ایرانی 
و ش��رکت های اتریشی آغاز شد. این بار بیش از سه چهارم اتریشی ها 
برای دیدارهای رو در رو ماندند، اگرچه مدیران ارش��د ش��رکت های 
بزرگ و بانک های اتریش��ی س��الن را ترک کردند. در گپ وگفت های 
دوس��تانه، اتریش��ی ها هم از فش��ارهای تحریمی آمریکا ابراز نگرانی 
می کردن��د ولی امیدوار بودند در مذاک��رات اتحادیه اروپا راهی برای 

حفظ تعامالت تجاری دو کشور فراهم شود.
س��وییس و اتریش دو کش��ور اروپایی با تش��ابهات زیادی هس��تند. 
اقتصاد س��وییس از اتریش بزرگ تر است، اما از حیث جمعیت، فرهنگ، 
سیس��تم حکومتی، زبان و راهبردهای رواب��ط بین الملل همانندی های 
فراوانی دارند. دو صحنه بسیار متفاوتی که در دو روز متوالی در این دو 
کش��ور برای ما رقم خورد مرا بسیار در اندیشه فرو برد. تحلیل کم عمق 
این بود که نقش س��وییس، به عنوان حافظ منافع آمریکا از یک س��و و 
سابقه طوالنی ثبات سیاس��ی روابط ایران و اتریش از دیگر سو، موجب 
این تفاوت آش��کار در رفتار دو کش��ور با ایران ش��ده اس��ت. حتما این 
م��وارد بی تأثی��ر نبودند، اما در گفتار سوییس��ی ها نگران��ی از آمریکا و 

برخوردهایش آش��کارا به چش��م می خورد در حالی که اتریشی ها مرتبا 
به اتحادیه اروپا و تصمیم آن مبنی بر همکاری با ایران اشاره داشتند.

ب��ه باور م��ن در نگاه��ی عمیق تر، مهم تری��ن تفاوت این دو کش��ور 
نسبت ش��ان با اتحادیه اروپاست. س��وییس به عنوان کشوری که خارج 
از اتحادی��ه اروپا قرار دارد در مقابل فش��ارهای آمری��کا باید به تنهایی 
گلی��م خود را از آب بیرون بکش��د، از این رو پی��ش او کوتاه می آید، اما 
اتریش عضوی از خانواده بزرگ اتحادیه اروپاست، با دیگر کشورها خود 
را بزرگتر و قوی تر از س��وییس می شناسد، پس با جمع راه می رود و به 

آینده نگاه مطمئن تری دارد.
در مسیر بازگشت با خود فکر می کردم اگر ایران در یک بلوک تجاری 
یا سیاس��ی مقتدر دنیا قرار داش��ت آیا به این راحتی قربانی تحریم ها و 
بازی های سیاسی ابرکشورهای دنیا می شد؟ شخصیت سیاسی ایران در 
دو تله تاریخی اسیر شده است، یکی نفت که هاله کاذبی دور شخصیت 
ما کش��یده است و دیگری خاورمیانه که ما را در چالش های خود هضم 
کرده و قدرت تشخیص جهانی را با نزدیک بینی مسائل قومی و مذهبی 

از ما گرفته است.
م��ا نه آنقدر صبور بودیم ک��ه بتوانیم پیوس��ته گام برداریم و به یک 
قدرت اقتصادی درجه یک دنیا بدل ش��ویم تا شایس��ته راهبری منطقه 
خاورمیانه باش��یم و نه آنقدر آینده نگر که با حلقه کش��ورهای دور خود 
ب��ه یک اتحاد پایدار و راهبردی برس��یم و با هم قد بکش��یم. ما یا باید 
مدل ش��رقی مانند ژاپن از خاکس��تر جنگ برخاس��ته یا چین، اژدهای 
آرام را بر می گزیدی��م یا مدل غربی مانند اتحادی��ه اروپا. تحریم ها به ما 
کم��ک می کنند تا اندازه خود را بیابیم و بدانیم که باید »صبور باش��یم 

و آینده نگر...«

قطب نمای توسعه؛ آینده نگری و همکاری با بلوک قدرتمند تجاری

یادداشت

آیا اتحادیه اروپا رفیق نیمه راه می شود؟!

مش��کالت و معض��الت امروز اقتصاد ایران نش��ان از ده ها س��ال 
بی انضباط��ی دارد. از وابس��تگی به درآمدهای نفت��ی گرفته تا عدم 
استقالل بانک مرکزی، همه و همه طی این سال ها در نهایت سبب 

نارضایتی مردم و حکومت شده است.
در چند س��ال اخیر که اقتصاد ایران در آستانه قفل شدن به دلیل 
تحریم های بین المللی از س��وی کش��ورهای بزرگ بود، دستیابی به 
توافق برجام اقدامی ارزشمند بود که توانست درهای تجارت را روی 
اقتصادهای جهانی و کش��ورهای توسعه یافته بگشاید و اقتصاد ایران 
را در مسیر بازسازی قرار دهد. پروژه های تازه ای شروع به کار کردند 

که توانست تا حدودی صنایع داخلی را به حرکت درآورد.
با دس��تور اجرایی ترامپ در اردیبهشت ماه امس��ال، ایران دوباره 
در معرض تحریم ها ق��رار خواهد گرفت. این تحریم ها عمدتا بخش 
انرژی و روابط بانکی را هدف قرار داده است. از آنجایی که ۷۵درصد 
ص��ادرات نفت ایران به اتحادیه اروپا، چین و هند اس��ت، هم میزان 
خرید نف��ت و هم روابط کارگزاری بانکی ب��رای پرداخت پول نفت 

تحت تاثیر قرار می گیرد.
هرچن��د که اتحادی��ه اروپا بر پایبن��دی به برج��ام تاکید دارد و 
مذاکراتی را در این رابطه آغاز کرده، اما شکی نیست که آثار روانی 
این امر روزهای س��ختی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده اس��ت 
که احتمال افزایش نارضایتی را بیشتر خواهد کرد و دولت را مجبور 
به توزیع بیش��تر منابع برای پاسخگویی به تقاضاهای داخلی خواهد 
ک��رد. برجام به مثابه آب باریک هایی برای جان بخش��یدن به پیکره 
نحیف اقتصاد ایران بود که توانسته بود مشکالت کشور را در حوزه 
سیاست خارجی تا حدودی برطرف کند. در واقع برجام یک راه حل 
دیپلماتی��ک و صلح آمیز برای حل تنش ه��ای بین المللی بود و اگر 
به طور کامل لغو ش��ود، یک شکست بزرگ برای اتحادیه اروپا رقم 
خواهد خورد، چراکه برجام دس��تاوردی مثبت در کارنامه سیاست 

خارجی آنها بوده است.
به نظر می رس��د اتحادیه اروپا به واسطه کشورهایی مانند ترکیه و 
هند تمایل به استمرار برجام در دوره پیش رو دارد. در واقع تجربه 
تحریم های گذش��ته ایران، نشان داده است که در این گونه توافق ها 
هر دو طرف به طور مساوی از مزایای آن بهره می برند. اتحادیه اروپا 

نیز از این قاعده مستثنی نیست.

مس��ئله ای که بی��ش از منافع اقتصادی ب��رای اتحادیه اروپا مهم 
است ثبات امنیتی در منطقه است. قطعا بهره بردن از منابع طبیعی 
غنی ایران در این فضا مس��ئله ای نیس��ت که به راحتی قابل صرف 
نظر باش��د. اصرار سران کش��ورهای اروپایی جهت ماندن در برجام، 
باعث ایجاد مناقش��ه اروپا و آمریکا ش��ده است. هش��دار آمریکا به 
اعمال تحریم ها بر ش��رکت هایی که ب��ا ایران همکاری خود را ادامه 
دهند، ریس��ک به خط��ر انداختن مبادالت تجاری ب��ا آمریکا را نیز 
در پ��ی خواهد داش��ت. ب��ه همین س��بب اتحادیه اروپا ب��ه دنبال 
رس��یدن به فرمولی است تا بتواند حداقل روابط تجاری شرکت های 
کوچک و متوس��ط خود با ایران را حف��ظ و تقویت کند، اما به نظر 
می رس��د شرکت های بزرگی مانند توتال و پژو از بیم از دست دادن 

سرمایه های خود زیر بار این ریسک نخواهند رفت.
دغدغ��ه و نگرانی اصل��ی صنایع در فضای تحریم مس��ائل بانکی 
اس��ت. این مس��ئله از دو جنبه قابل بررسی اس��ت؛ نخست اعمال 
تحریم های بانکی باعث خواهد ش��د روند ثب��ت ترازنامه های بانکی 
به طور ش��فاف و مطابق با استانداردهای جهانی صورت نگیرد. دوم 
اینکه خطوط اعتباری به دلی��ل تحریم و جریمه بانک های اروپایی 
توس��ط آمریکا به دلیل همکاری با ایران بس��ته خواهند شد. همین 
موض��وع س��هامداران اروپایی را بر س��ر دو راهی توق��ف فعالیت یا 

پرداخت جریمه قرار خواهد داد.
در واق��ع تحریم های بانکی اب��زار قدرتمند آمریکا برای ضربه زدن 
ب��ه بخش بانکی ایران اس��ت. در ح��ال حاضر اتحادیه اروپا بس��ته 
پیش��نهادی را برای ماندن در برجام در سفر روحانی به اتریش ارائه 
کرده اس��ت که جزییات آن هنوز منتشر نش��ده است، اما برخی از 
رس��انه ها مدعی ش��ده اند که در این بس��ته اروپا خرید یک میلیون 
بشکه نفت از ایران را متعهد شده و همچنین مقرر شده است مبلغ 

1۰ میلیارد دالر در ایران سرمایه گذاری کنند.
به نظر می رس��د اروپاییان در پایبندی به برجام یک مقایس��ه ای 
می��ان منفعت از اقتص��اد ایران و اقتصاد آمری��کا در نظر گرفته اند، 
ام��ا آنها در نهایت نمی توانند ش��رکت های خ��ود را مجبور کنند تا 
فعالیت ه��ای خ��ود را در ایران ادامه دهند، ام��ا کاری که می توانند 
انجام دهند این است که بیمه های اعتباری مالی را برای کار با ایران 
در نظر داش��ته باشند. باید منتظر شد تا هفته آینده جزییات بسته 
پیش��نهادی اتحادیه اروپا منتشر و مشخص شود که موضع آنها در 
برابر برجام چه خواهد بود و آیا آینده اقتصادی ایران به جمله »چه 

خواهد شد ؟« منتهی می شود یا خیر.
منبع: ایسنا
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مجمع عمومی عادی سالیانه بانک پاسارگاد 
31تیرماه برگزار می شود

 مجم��ع عمومی عادی س��الیانه بانک پاس��ارگاد )س��هامی عام(
روز 31 تیرماه برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، دستور جلسه این مجمع، 
ارائه گزارش هیأت مدیره، حس��ابرس و بازرس��ی قانونی درخصوص 
عملکرد سال مالی منتهی به 3۰ اسفند 13۹۵ و ۲۹ اسفند 13۹۶، 
بررس��ی و تصویب صورت های مالی آن، همچنی��ن انتخاب بازرس 

اصلی و علی البدل، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار و . . . است.
س��هامداران بانک پاس��ارگاد برای اخذ برگه حضور در مجمع در 
روزهای پنجشنبه ۲۸تیرماه و شنبه 3۰تیرماه از ساعت شش صبح 
الی 1۷ با در دست داشتن کارت ملی، وکالتنامه یا برگ نمایندگی 
معتب��ر، به امور س��هام بانک واقع در تهران، خیابان نلس��ون ماندال 
)خیاب��ان آفریقا(، باالت��ر از تقاطع میرداماد، ابتدای تابان ش��رقی، 

شماره ۲ مراجعه فرمایند.
مجمع عمومی عادی سالیانه بانک پاسارگاد )سهامی عام( ساعت 

1۵ روز 31 تیرماه در محل تاالر بزرگ کشور برگزار می شود.

بانک مرکزی اعالم کرد
رشد 22درصدی نقدینگی در اسفندماه سال 

گذشته
آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که نقدینگی 
در اس��فندماه سال ۹۶ با ۲۲درصد رش��د به یک هزار و ۵۲۹ هزار 

میلیارد تومان رسید.
ب��ه گزارش »فرصت امروز«، بانک مرکزی وضعیت ش��اخص های 
عمده اقتصادی در س��ال ۹۶ را منتشر کرد. بر این اساس، در بخش 
تج��ارت خارجی تراز بازرگانی کش��ور ۲۲ هزار و ۵۹۶ میلیون دالر 
اعالم ش��د، به طوری که صادرات کاال در س��ال گذش��ته ۹۸هزار و 
1۴۲ میلی��ون دالر و واردات کاال نیز ۷۵ه��زار و ۵۴۶ میلیون دالر 

اعالم شد.
همچنین کل بدهی های خارجی کش��ور تا پایان س��ال گذش��ته 
1۰ه��زار و ۹1۰ میلی��ون دالر گ��زارش ش��د. در عی��ن ح��ال، در 
 س��ال ۹۶ متوس��ط نرخ دالر آمریکا در بازار بی��ن بانکی 3۴ هزار و

۲1۴ ریال بوده است.
همچنین در ش��اخص نرخ رشد متغیرهای پولی، نقدینگی کشور 
۲۲.1درصد، نرخ رش��د متغیرهای پایه پولی و ش��به پول به ترتیب 
1۹.۴ و ۲۲.۵درصد و همچنین نرخ رش��د سپرده های بخش دولتی 
۲۲.۴درصد در اس��فند ۹۶ نس��بت به اس��فند ۹۵ افزایش را نشان 

می دهد.
آم��ار بان��ک مرکزی از وضعیت بخ��ش واقعی اقتصاد نیز نش��ان 
می دهد رش��د تولید ناخالص داخلی براس��اس نرخ پایه س��ال ۹۰ 
با احتس��اب نف��ت، 3.۷درصد و ب��دون احتس��اب درآمدهای نفتی 

۴.۶درصد است.
متغیرهای وضع مالی دولت مربوط به دوره منتهی به اس��فند ۹۶ 
نیز حکای��ت از درآمد 1۶۷۵.۷ هزار میلی��ارد ریالی دولت دارد که 
هزینه ه��ای دولت بالغ بر ۲هزار و ۴۲۹ هزار میلیارد ریال، واگذاری 
دارایی های س��رمایه ای حدود ۹۲3 هزار میلیارد ریال، ارزش تملک 
دارایی های س��رمایه ای بالغ بر ۴3۹ هزار میلیارد ریال و کسری تراز 
عملیات��ی و س��رمایه ای دولت نیز بی��ش از ۲۷۰ میلیارد هزار ریال 
بوده اس��ت. نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی از متوسط نرخ تورم 
)ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی( نش��ان می دهد متوسط 
تورم در س��ال گذشته نسبت به س��ال ۹۵، ۹.۶درصد، متوسط نرخ 
تورم در اسفند ۹۶ نسبت به بهمن ۹۶ معادل 1.1درصد و میانگین 
نرخ تورم در اس��فند ۹۶ نس��بت به اس��فند ۹۵ نیز ۸.3درصد بوده 
اس��ت. بانک مرکزی همچنین ارزش سهام و حق تقدم معامله شده 
در س��ال ۹۶ را بال��غ ب��ر ۵3۹ ه��زار میلیارد ریال و حجم س��هام 

معامله شده را ۲۵۰.۶ میلیارد سهم اعالم کرد.

رویترز خبر داد
توقف همکاری بزرگ ترین بانک ژاپن با ایران

بانک ه��ای ژاپنی اعالم کردن��د که تا چهارم نوامبر س��ال جاری 
میالدی به تمام تراکنش های مالی خود با ایران پایان خواهند داد.

ب��ه گ��زارش مهر به نق��ل از رویت��رز، بانک های ژاپن��ی در حال 
متوقف ک��ردن تم��ام تراکنش های خود با ایران هس��تند. این اقدام 
بانک ه��ای ژاپن��ی در راس��تای خروج آمری��کا از برج��ام و تعیین 
ضرب االج��ل برای پایان دادن تبادالت مالی با تهران تا نوامبر س��ال 
جاری میالدی است. در همین حال گروه مالی میتسوبیشی یو اف جی، 
بزرگ تری��ن بانک ژاپ��ن تراکنش های خود را با ایران در راس��تای 

تبعیت از قوانین تحریم آمریکا متوقف خواهد کرد.
همچنی��ن گروه مالی میزوه��و هم اعالم کرد، اقدام مش��ابهی را 
در پی��ش خواهد گرفت؛ ضم��ن اینکه گروه بانکداری س��ومیتومو 

میتسویی هم قوانین تحریم آمریکا را با دقت بررسی خواهد کرد.
از آنجایی که گروه مالی میتسوبیش��ی ی��و اف جی، حجم باالیی 
از واردات نف��ت از ای��ران را مدیری��ت می کن��د احتم��اال این اقدام 
بزرگ تری��ن بانک ژاپن می تواند منجر ب��ه توقف خرید نفت خام از 

ایران توسط شرکت های ژاپنی شود.
پیش از این گروه مالی میتسوبیش��ی یو اف جی در س��ال ۲۰1۴ 
میالدی ب��ه دلیل انجام تراکنش با ایران که خارج از قوانین تحریم 
آمریکا بود، میلیون ها دالر جریمه ش��ده ب��ود. یک منبع ژاپنی که 
 خواس��ت نامی از او برده نش��ود، گف��ت: گروه مالی میتسوبیش��ی
ی��و اف جی از تحریم ه��ای آمریکا ه��راس دارد، بنابرای��ن قادر به 
مدیریت مبادالت تجاری نیست و سایر بانک های ژاپنی هم شرایط 
مش��ابهی را دارند. ژاپ��ن یکی از بزرگ ترین مش��تریان نفتی ایران 
است و به گفته برخی اگر پاالیشگاه های این کشور موفق به گرفتن 
معافیت از آمریکا برای خرید نفت ایران نشود، به خرید نفتی خود از 

ایران تا چهارم نوامبر سال جاری میالدی پایان خواهد داد.
ب��ر پایه این گ��زارش، گروه مالی میتسوبیش��ی ی��و اف جی هم 
مش��تریان را در ژاپن در مورد تصمیم خود مطلع کرده اس��ت و با 
صراح��ت به آنها گفته که تا چهارم نوامبر ۲۰1۸ میالدی، معامالت 

با موسسات مالی ایران ممنوع خواهد شد. 

بانکنامه

تقریبا 1۰ ماه از آخرین تصمیم ش��ورای پول و اعتبار برای نرخ سود 
بانک��ی می گ��ذرد؛ تصمیمی ک��ه در نهایت منجر به کاهش نرخ س��ود 
بانکی ش��د، اما اتفاقاتی ک��ه در این بازه زمان��ی و در بازارهای مختلف 
به وج��ود آمد، این گمانه زنی را به وجود آورد که ش��اید بانک مرکزی و 
اعضای ش��ورای پول و اعتبار دوباره برای تعیین تکلیف نرخ سود بانکی 
دور یک میز بنش��ینند و نرخ تازه ای را برای س��ود بانکی اعالم کنند تا 
نقدینگی های سرگردان از بازارهای ارز، سکه و طال خارج شده و دوباره 

به بانک ها بازگردد.
این در حالی است که برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند افزایش 
نرخ سود بانکی در شرایط حاضر به هیچ وجه به  صرفه و به صالح اقتصاد 
نیس��ت، اما در مقابل، گروهی از کارشناسان تاکید می کنند که اگر نرخ 
س��ود بانکی خیلی پایین باش��د، تمایل کمتری برای سپرده گذاری در 
بانک ها ایجاد و سرمایه ها در ملک و خودرو و طال و ارز انباشت می شود.

به گزارش خبرآنالین، نرخ س��ود س��پرده بانکی طی سال های 13۹۲ 
تاکنون با توجه به روند نزولی تورم، در ش��یب کاهش��ی قرار گرفت و از 
نرخ هایی که به 3۰درصد در بانک ها می رسید تا 1۵درصد کاهش یافته 
اس��ت. سود تس��هیالت نیز در حد 1۸درصد قرار دارد. در سال گذشته 
و در جریان انحرافاتی که برخی بانک ها در اجرای نرخ س��ود داش��تند، 
بانک مرکزی دس��تورالعملی را برای الزام به منظور رعایت نرخ س��ود تا 
1۵درصد و حذف نرخ های باالتر به بانک ها ابالغ و در دس��تور کار قرار 
داد. ای��ن تکلیف  موجب ش��د تا در ادامه و با نوس��انی که در نیمه دوم 
س��ال گذشته در بازار ارز اتفاق افتاد، برخی کارشناسان و تحلیلگران بر 
این موضوع تاکید کنند که کاهش نرخ س��ود موجب خروج نقدینگی از 
بانک ها و به جریان افتادن در بازار ارز و البته تحریک نوسان شده است.
البت��ه بانک مرکزی در یک هفته در بهمن ماه س��ال گذش��ته تجربه 
افزایش نرخ س��ود را داش��ت و اوراق گواهی س��پرده ب��ا نرخ ۲۰درصد 
 یعنی ۵درصد باالتر از س��ود بانکی را منتش��ر کرد. در این حالت حدود

۲۴۰ ه��زار میلی��ارد توم��ان اوراق فروش رف��ت و مش��تریان بانک ها 
حس��اب های خود را جابه جا کردند. با توجه به اختالف ۵درصدی سود، 

حدود 1۲ هزار میلیارد تومان هزینه به بانک ها تحمیل شد.
از احتمال بازنگری در نرخ سود تا تکذیب خبر

در این ش��رایط، هفته گذشته خبری در رسانه ها منتشر شد مبنی بر 
اینکه احتماال در نرخ س��ود س��پرده ها بازنگری خواهد شد. این خبر به 
نقل از اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی آمده بود. اگرچه بالفاصله 

بان��ک مرکزی هرگونه تصمیم گیری درباره تغییر نرخ س��ود بانکی را رد 
کرد. در خبر اصالح ش��ده به نقل از قائم مقام بانک مرکزی آمده اس��ت: 
»بانک مرکزی پیوس��ته متغیر های پولی را بررس��ی می کند و نرخ سود 
از مباحثی اس��ت که همواره در دس��تور کار و بررس��ی اس��ت. موضوع 
متغیر ه��ای پولی همواره می تواند در دس��تور مطالعات باش��د، ولی در 

شرایط کنونی این امر در دستور کار نیست.«
پیش از این، حس��ین عبده تبریزی، عضو شورای عالی بورس نیز خبر 
از تایید نش��دن افزایش نرخ س��ود بانکی داده بود. او درباره حجم باالی 
نقدینگی در کشور گفته بود: »متاسفانه بازار پول حجم باالی نقدینگی 
ایج��اد کرده و وجود این حجم از نقدینگی ها به دلیل توزیع س��ودهای 
موهومی نظام بانکی است.« به اعتقاد عبده تبریزی، »اگر نظام بانکی به 
ایجاد این نقدینگی ها ادامه دهد، وضعیت اقتصاد کش��ورمان دش��وارتر 
خواهد شد، بنابراین بانک مرکزی باید تالش کند که بانک ها سودی که 
کس��ب کرده اند را بین مردم توزیع کنند؛ نه اینکه س��ودی که به دست 

نیاورده اند به اقتصاد تزریق کنند و این زیان باالتری خواهد داشت.«
این در شرایطی است که اوایل تیرماه امسال یک مقام مسئول دولتی 
خبر داده بود که افزایش نرخ سود بانکی در دستور کار دولت قرار گرفته 
است. به گفته وی، »افزایش نرخ سود نرخ بانکی برای مدیریت ریال های 
ناش��ی از فروش اس��کناس دالر در بازار غیررسمی در دستور کار دولت 

قرار گرفته است.«
افزایش نرخ سود به صالح نیست

ب��ا این ح��ال، پس از انتش��ار خبر احتم��ال تغییر نرخ س��ود بانکی، 
کارشناس��ان و صاحب نظران اقتصادی، مواضع متفاوتی از خود نش��ان 
دادند. رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس به عنوان مخالف افزایش نرخ 
س��ود بانکی، عنوان کرد: »افزایش نرخ س��ود بانکی در شرایط حاضر به 

هیچ وجه به صرفه و صالح اقتصاد کشور نیست.«
محمدرض��ا پورابراهیمی با اش��اره به اینکه مبن��ای اصلی تعیین نرخ 
سود س��پرده های بانکی »شاخص تورم« است، افزود: »تعیین نرخ سود 
بانکی بیش��تر مبتنی بر میزان نرخ تورم در اقتصاد هر کش��وری است، 
بنابرای��ن هرچه نرخ تورم در اقتصادی پایین تر باش��د، طبق قاعده نرخ 
س��ود سپرده ها نیز پایین تر اس��ت. نرخ بازده واقعی نیز براساس همین 
ش��اخص محاسبه می ش��ود. برای مثال در یک کش��وری نرخ تورم اگر 
1۰درصد باش��د، در عمل ۲درص��د باالتر از تورم نرخ بازده خالص مورد 
محاس��به قرار می گیرد. اگر در همان کش��ور نرخ س��ود سپرده ۸درصد 

باش��د، به طور مس��لم نرخ بازدهی واقعی فردی که براساس این نرخ در 
بانک سرمایه گذاری کرده، منفی ۲درصد است.«

پورابراهیمی در پاس��خ به این پرس��ش که موافق افزایش نرخ س��ود 
س��پرده های بانکی در شرایط فعلی اقتصاد کشور هستید یا خیر؟ تاکید 
کرد: »س��ود س��پرده های بانکی یک��ی از عوامل بازدارن��ده فعالیت های 
اقتص��ادی در تمامی کش��ورها باالخ��ص ایران اس��ت و در حال حاضر 
باالترین نرخ س��ود بانکی در بین کشورهای منطقه و شاید دنیا مربوط 

به ایران است.«
وی متذکر ش��د: »هرگونه افزایش سود بانکی در شرایطی که اقتصاد 
کشور به شدت دچار رکود و چالش است، طبق قاعده منجر به افزایش 

نرخ هزینه تولید در اقتصاد می شود.«
نرخ سود پایین نقدینگی را به بازارهای دیگر می برد

اما کارشناس��انی چون علی دینی ترکمانی معتقدند: »اگر نرخ س��ود 
بانکی خیلی پایین باش��د، تمایل کمتری برای سپرده گذاری در بانک ها 
در م��ردم ایج��اد و س��رمایه ها در مل��ک و خودرو و طال و ارز انباش��ت 

می شود.«
اس��تادیار پژوهش��کده بازرگانی درباره تغییر نرخ س��ود بانکی عنوان 
کرد: »اگر نرخ س��ود بانکی خیلی باال باشد، به لحاظ اخالقی، زمینه ساز 
رباس��ت و نشان دهنده بیماری در اقتصاد است. چون نرخ باالی سود در 

اقتصاد یعنی اجزا و عناصر آن اقتصاد درست کار نمی کند.«
به گفته وی، »در کش��ورهای پیش��رفته نرخ سود بانکی ۲ یا 3درصد 
و حداکثر ۴ تا ۵درصد اس��ت، اما در مورد تناسب نرخ بهره و نرخ تورم 
بین اقتصاددانان این مناقش��ه وجود دارد که آی��ا اول باید برای کنترل 
تورم نرخ بهره را باال برد یا اینکه بدون دستکاری قیمت ها، باید عملکرد 
بخ��ش واقعی اقتصاد را درس��ت کرد و با نظارت ب��ر بانکداری و کاهش 

سوءمدیریت ها، فرآیند انباشت سرمایه را تحت نظر گرفت.«
دینی ترکمان��ی با بی��ان اینکه بانک ها برای جبران کاهش نرخ س��ود 
تس��هیالت ممکن اس��ت درصدی از سود س��پرده ها را پایین نیاورند تا 
جبران آن س��ودی را کنند که از تس��هیالت به دس��ت نیاوردند، گفت: 
»با این کار، بار کاهش نرخ تس��هیالت روی دوش مردم می افتد که این 

موضوع تاثیر منفی بر مردم دارد.«
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی نیز معتقد است: »نرخ مناسب 
برای س��ود بانکی، نرخی است که در تناس��ب با تورم و نرخ بازدهی در 

بخش های مختلف اقتصادی باشد.« 

آیا حجم باالی نقدینگی به بازنگری در نرخ سود می انجامد؟

سرانجاممبهمنرخسودبانکی

باتوجه به روند فزاینده نقدینگی و سرگردانی آن در بازارهای غیرمولد 
که التهاب در بازار ایجاد کرده اس��ت، عضو ات��اق بازرگانی ایران معتقد 
اس��ت این شرایط به دلیل کاهش سود سپرده های بانکی ایجاد شده که 
تهدید جدی برای بازار طال و ارز اس��ت، چراک��ه حتی اگر 1۰درصد از 
این س��پرده ها به س��که و دالر تبدیل ش��ود، چالش جدی برای اقتصاد 

کشور به بار می آورد.
به گزارش ایس��نا، طبق آخرین آمارها حجم نقدینگی در پایان س��ال 
 گذش��ته ب��ه 1۵3۰ ه��زار میلیارد تومان رس��یده که افزای��ش بیش از
۲۸۰ هزار میلیارد تومانی را نسبت به ابتدای همان سال نشان می دهد 
و امسال این روند افزایشی بوده تا جایی که رئیس اتاق بازرگانی تهران 
اعالم کرده که روزانه هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه 

می شود.
روند رو به رشد نقدینگی طی سال های گذشته و البته سرگردانی آن 
در برخی مواقع موجب س��رازیر شدن آن به بازارهایی از جمله مسکن، 
ارز و طال می شود؛ اتفاقی که اخیرا بازار ارز و طال را تکان داد و افزایش 

کاذب قیمت ها را ایجاد کرد.
در راس��تای چگونگی مدیریت نقدینگ��ی  ایجاد راهکاری برای جذب 
آن در بخش ه��ای مولد، کارشناس��ان اقتصادی و دس��ت اندرکاران بازار 
نظرات متفاوتی دارند؛ به گونه ای که برخی تاکید دارند باید تسهیالت و 
اعتبارات دولتی به واحدهای تولیدی کوچک اختصاص یابد و از صنایع 
بزرگ که همچنان با مش��کل مواجه هس��تند، فاصله گرفت تا جذابیت 

برای مردم در سرمایه گذاری ایجاد شود.
در این باره احمد کیمیایی اس��دی، نایب رئیس کمیس��یون تس��هیل 
کس��ب و کار ات��اق بازرگانی تهران گفت: س��ودهای بانکی ۲۰درصدی 
خارج از اس��تاندارد و معمول منطقه و کش��ور اس��ت که باعث افزایش 

نقدینگی شده است.
وی اف��زود: به دلیل بی ثبات��ی این روزهای بازار، مردم س��رمایه های 
خ��ود را از بان��ک بیرون آورده و در بازار س��که، خودرو، مس��کن و . . . 

سرمایه گذاری می کنند که آثار آن التهاب در این بخش ها شده است.
کیمیایی اس��دی ادامه داد: تالش دولت طی چند سال اخیر این بوده 
ک��ه افزای��ش نقدینگی ها را به نوعی مدیریت و س��رمایه ها را به صورت 
س��پرده در بانک ها نگهداری کند، اما پس از رش��د بازار در اواخر س��ال 
گذش��ته ترجیح برخ��ی مردم این بود که س��پرده ها را از بانک ها خارج 

کنند و به بازار سکه، ارز و . . . ببرند.
به اعتقاد وی، مدیریت این نقدینگی ها باید به گونه ای باش��د که اگر 
قرار اس��ت سرمایه ها از بانک ها خارج ش��ود به سمت فعالیت های مولد 
برود. الزمه این جهت گیری به س��مت تولید و اش��تغال این اس��ت که 
س��اختارها مهیا باش��د. مشکالتی از قبیل ثبت ش��رکت، دارایی، تامین 
اجتماعی و از این دس��ت گریبان گیر تولید ش��ده، ل��ذا باید با حل این 

مشکالت سرمایه داران را به سوی کسب و کارهای نوین ترغیب کرد.
این عض��و اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اگر س��پرده ها در بانک ها 
بماند شرایط بهتر خواهد بود، چراکه حتی اگر 1۰درصد از این سپرده ها 

خارج و در بازارهای س��که، طال، ارز و . . . س��رمایه گذاری شود، چالش 
جدی به وجود می آورد.

کیمیایی اسدی با اش��اره به اینکه برای حفظ نقدینگی ها، تصمیم گیر 
اصلی برای س��ود سپرده ها و تسهیالت، ش��ورای پول و اعتبار است که 
ش��امل اعضای حقیقی و حقوقی می ش��ود، گفت: چرخه اقتصادی یک 
زنجیره  اس��ت؛ بدین معنا که نمی توان س��ود س��پرده های بانکی را کم 
کرد و انتظار داشت در جامعه تورم ایجاد نشود. اگر دولت بخواهد سود 
س��پرده را پایین بیاورد، نقدینگی وارد بازار می شود و تورم بسیار باالیی 

را به اقتصاد کشور تحمیل می کند.
عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد اس��ت اگر س��رمایه های خارج ش��ده 
از بانک ها به س��مت بازار غیرمولد برود و در تولید و اش��تغال اس��تفاده 
نشود، دیگر نیازی به تحریم های خارجی نداریم و نقدینگی ها 1۰۰ برابر 

تحریم های خارجی برای ما مشکل آفرین خواهد شد.
وی درباره اینکه این التهابات را چه کس��ی به وجود آورده اس��ت؟ 
گفت: نمی ش��ود به صراحت گفت مردم باعث التهابات بازار ش��ده اند، 
ولی حداقل در کوتاه مدت به آینده اقتصاد کش��ور خوش بین نیستند، 
چراک��ه می خواهند بر ارزش پول و دارایی ه��ای خود بیفزایند. بعد از 
برجام خوش بینی مردم به اقتصاد فراهم ش��د و تورم تا حد تک رقمی 
پیش رفت و تغییر محسوس��ی نداش��ت، اما اینک با توجه به شرایط 
حاکمیت باید کاری کند که س��رمایه داران و م��ردم به آینده اقتصاد 

امیدوار باشند. 

عضو اتاق بازرگانی ایران:

سودهای بانکی پایین، بازار ارز و طال را برهم زد

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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سرنوشت مبهم اوراق سکه
حدود یک م��اه از اعالم بانک مرکزی مبن��ی بر ایجاد بازار 
ثانویه اوراق س��که گذش��ته، اما با وجود بحث ها و مسائلی که 
در ای��ن رابطه مط��رح و حتی زمان آغاز به کار طرح نیز اعالم 
شده، هیچ خبری از آن نیست. به نظر می رسد این طرح بانک 

مرکزی برای ورود به بورس نیز بایگانی شده است. 
به گزارش ایس��نا، یک ماه پیش بود که بانک مرکزی اعالم 
کرد با مذاکراتی که ش��کل گرفته قرار اس��ت اوراق س��که را 
در ب��ورس منتش��ر و معامله کن��د. ماجرا از این ق��رار بود که 
دارندگان سکه های پیش فروش که از بهمن ماه سال گذشته تا 
فروردین ماه امسال در این طرح شرکت و اقدام به خرید کرده 
بودند، می توانس��تند با ورود به بورس این س��که ها را در قالب 
اوراق به فروش رس��انده و آن را قبل از سررس��ید نقد کنند. 
این در حالی  است که سکه های پیش فروش تا زمان سررسید 
قابلیت نقدش��وندگی نداش��ت و مورد معامله قرار نمی گرفت 
ول��ی در اوراق، روال متف��اوت بوده و دارن��ده از امکان معامله 
آن برخوردار می ش��ود. در این حالت فردی که اوراق س��که را 
خری��داری می کند می تواند آن را دوباره به فروش رس��انده یا 
اینکه نزد خود نگه  داشته و در سررسید آن با مراجعه به شعب 

بانک ملی سکه پیش فروش را به طور فیزیکی دریافت کند. 
گرچه مس��ئوالن بانک مرکزی اعالم کردند که از 1۰ تیرماه 
این اوراق در بورس معامله خواهد شد اما در مورد مقرر چنین 
اتفاقی نیفتاد و با وجود گذشت بیش از 1۰ روز از زمان اعالم، 

خبری از این طرح نیست. 
گرچه اطالع رسانی شفافی از سوی بانک مرکزی یا سازمان 
بورس در رابطه با دالیل طرح تعلیق اوراق س��که اعالم نشده 
است اما اخبار دریافتی از این حکایت دارد که اختالف نظرهایی 
در رابطه با دریافت مالیات از این سکه ها و از سوی دیگر آماده 
نبودن نرم افزارهای الزم برای معامالت اوراق س��که از عوامل 

اصلی عقب افتادن طرح انتشار اوراق سکه است. 
اما در کنار موانعی که برای اجرای طرح انتش��ار اوراق سکه 
مطرح می ش��ود، باید یادآور ش��د که در مدت اخیر بازار سکه 
کم حاش��یه نبوده و مس��ائلی از جمله چرای��ی خریدن تعداد 
باالی س��که از س��وی افرادی که در طرح پیش فروش شرکت 
کرده اند مطرح ب��ود. همچنین برخی نماین��دگان مجلس در 
ای��ن رابطه از طرح��ی برای محدود کردن تحویل س��که های 
پیش فروش خبر داده بودند که در نهایت کنار گذاش��ته ش��د. 
مجموع اختالف نظرها در مورد س��که های پیش فروش به نظر 
می رس��د اکنون خود عاملی برای توقف طرح اوراق س��که در 

بازار بورس شده است. 
در حدود دو ماه گذشته بانک مرکزی دو طرح را برای ورود 
ب��ه بورس مطرح کرد که ظاهراً هیچ کدام به نتیجه نرس��یده 
است. اولین مورد ورود ارز صادراتی از محل ۲۰ درصد صادرات 
غیر نفتی ب��ود که با وجود ابالغیه مع��اون اول رئیس جمهور 
برای ورود آن به بورس در نهایت در فضایی مبهم منتفی شد 
و به س��امانه نظام یکپارچه ارضی )نیما( واگذار ش��د. از سوی 
دیگر طرح انتش��ار اوراق س��که در بورس نی��ز فعاًل به مرحله 
اجرا درنیامده و مش��خص نیست که چه سرانجامی در انتظار 

آن خواهد بود. 

نماگربازارسهام

مدتی اس��ت ک��ه فعاالن بازار س��رمایه ش��اهد نوس��ان های غیرقابل 
پیش بین��ی در بازار س��هام هس��تند، به طوری که نماگ��ر اصلی بازار در 
هفته های گذش��ته هر روز با رش��د فزاینده و کانال شکنی های پی درپی 
مواجه بود و در روزهایی نیز به رغم آن رشدها بیش از ۲۰۰۰ واحد افت 
را تجربه می ک��رد. به عبارت بهتر، معامله گران بازار س��هام در روزهای 
گذش��ته درحالی ش��اهد روند اصالحی قیمت ها بودند که چندی پیش 
از آن در حال تجربه س��بز شدن کل بازار و رشد فزاینده قیمت سهم ها 

بودند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، در این می��ان، تعدادی از فعاالن ب��ازار که عمدتا 
نوس��ان گیران و سفته بازان بودند، از این روند بازار سهام ابراز خوشحالی 
می کردن��د چراکه ای��ن عده به س��رمایه گذاری در ب��ورس به دید یک 
س��رمایه گذاری بلندم��دت فکر نمی کنند و می خواهن��د در مدت زمان 
کوتاهی سود قابل توجهی را کسب کنند. این معامله گران با رفتار خود 
ب��ه بازار جهت داده و عده ای دیگر را به دنبال خود می کش��انند که آن 
عده در نهایت با تشکیل صف خرید یا فروش عمدتا بازنده نهایی بودند 
چرا که فکر شده و با محاسبات واقعی اقدام به خرید یا فروش نکردند و 

صرفاً هیجان موجود در بازار موجب تحرک آنها شده است. 
یکی از بازیگران اصلی بازار س��هام در این روزها قیمت دالر است که 
در بازار های غیررس��می نرخ های باالی��ی را به خود اختصاص می دهد و 

بسیاری از شرکت های بورسی از جمله پتروشیمی ها، نفتی ها و معدنی ها 
صادرات محور هس��تند و امید دارند با افزایش نرخ دالر سود بیشتری به 
ریال کس��ب کنند و این موضوع باعث تحرک هر چه بیشتر بازار سهام 

شده است. 
در پنج روز کاری بورس تهران در هفته گذش��ته ش��اخص کل بازده 
نق��دی و قیمتی به علت اصالح قیمت ها در بازار، با حدود 3 هزار واحد 
کاهش روبه رو شد، به طوری که این نماگر با اینکه چهارشنبه 13 تیرماه 
س��ال جاری در تراز 11۲ هزار و ۴۹۰ واحدی قرار داشت تا نیمه کانال 

1۰۹ هزار واحدی پایین آمد. 
شاخص آزاد شناور نیز در این مدت ۴ هزار و ۸۰ واحد افت کرد و تا 
رق��م 11۹ هزار و ۲۰۲ واحدی پایین رفت. در عین حال ش��اخص بازار 
 اول بی��ش از ۲۵۰۰ واحد افت کرد و ش��اخص ب��ازار دوم با افت حدود

۴ هزار واحدی همراه شد. 
کاهش قیمت ها در حالی در بورس تهران صورت گرفت که در آخرین 
روز کاری بورس یک ش��رکت جدید وارد بازار س��هام ش��د و تعدادی از 
کارشناسان معتقدند که بازار سهام در سال 13۹۷ هنوز نتوانسته بازده 
مناسبی را نسبت به دیگر بازارها برای معامله گران این بازار داشته باشد. 

دلیل نوسانات زیاد شاخص بورس
اما با نوس��انات نرخ دالر در بازارهای غیر رس��می ایران طی ماه های 

گذش��ته، بازار سهام به ش��دت تحت تأثیر این روند قرار گرفت، چرا که 
بس��یاری از ش��رکت ها در بورس ایران از جمله پتروشیمی ها، فلزی ها و 
معدنی ها صادرات محور بوده و به نوس��انات نرخ دالر وابس��ته هس��تند. 
عالوه بر این، کارشناس��ان توصیه می کنند که در بازار سهام با توجه به 
اینکه ریسک های س��رمایه گذاری باالست، افراد غیرحرفه ای نباید برای 
خرید و فروش س��هام به طور مستقیم ورود کنند؛ چرا که بدون داشتن 
اطالعات کامل از وضعیت بازار و وضعیت ش��رکت ها ریسک معامالت به 

شدت باال می رود و احتمال زیان چند برابر می شود. 
در ای��ن ارتباط، مع��اون بورس تهران درباره علت نوس��انات ش��دید 
شاخص بورس معتقد است که 3۰ شرکت بزرگ ۸۵ درصد بورس را در 
ایران تش��کیل می دهند و یکی از عوامل نوسانات شدید شاخص در این 

مدت، اخبار تأثیرگذار این شرکت ها است. 
روح اهلل حسینی مقدم در پاس��خ به اینکه از دید شما نوسانات شدید 
ش��اخص بازار س��رمایه در این روزها به چه علت است، اظهار کرد: این 
نوس��انات در کوتاه مدت مس��ئله خاص��ی ایجاد نمی کن��د و مربوط به 
نوس��انات طبیعی بازار اس��ت؛ چرا که در کش��ور ما 3۰ ش��رکت بزرگ 

بورسی ۸۵ درصد بورس را تشکیل می دهند. 
وی ادامه داد: طبیعی اس��ت که وقتی اخبار و اطالعات مربوط به این 
صنایع بزرگ زیاد باش��د باعث می ش��ود ما هر روز نوس��انات را در بازار 
داش��ته باشیم ولی باید ببینیم در بلند مدت بازار به کدام سمت می رود 
و آن رون��د را ب��رای تحلیل ه��ا در نظر بگیریم.  معاون ش��رکت بورس 
تهران در پاس��خ به اینک��ه مذاکرات ایران با اروپایی ه��ا چقدر می تواند 
در نوس��انات بورس تأثیر بگذارد، گفت: مذاکرات ایران و اروپا بر بورس 
بی تأثیر نیس��ت ولی تأثیر آن بر بورس تهران بس��تگی به این دارد که 
چقدر فضای کس��ب و کار ش��رکت ها را تحت تأثیر قرار دهد؛ در نتیجه 
هر یک از عوامل تأثیر گذار در بورس باید به طور جداگانه بررسی شود. 

علت نوسان شدید شاخص بورس در روزهای گذشته چیست؟ 

روزهایخوبنوسانگیران
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صادرات آب و برق ما در حد صفر است
وزیر نیرو گفت: برخالف ش��ایعات و اظهارنظرهای غیرکارشناسی 

در حال حاضر صادرات آب و برق به صفر رسیده است.
به گزارش ایس��نا، رضا اردکانیان در دیدار ب��ا امام جمعه اردبیل 
اظهار کرد: دس��ت ها و نیت های ناپاک در داخل کش��ور قصد برهم 
زدن آرام��ش مردم را با تزریق و تش��دید ش��ایعات دارند؛ در حالی 
که واقعیت ها غیر از آن چیزی اس��ت که برخی  مدعی آن هس��تند، 
چراکه م��ا در این اوضاع و احوال کمبود ان��رژی و آب به هیچ وجه 
صادرات به کش��ورهای همسایه نظیر پاکس��تان، افغانستان و عراق 
انجام نمی دهیم و قصد نداریم با صادرات خاموش��ی های بیشتری را 

در کشور به مردم تحمیل کنیم.
وی خاطرنش��ان کرد: در کنار این عوامل م��ا نمی توانیم بیش از 
این به سیس��تم ها و تجهیزات تولید، انتقال و توزیع برق خود فشار 
آورده ی��ا لطم��ه ای وارد کنیم که قطعا با یک روند کنترلی س��عی 
داریم تا مخاطرات جدی و آس��یب های احتمال��ی را در این مقطع 

از بین ببریم.
وزیر نیرو با بیان اینکه در ماه های اخیر ش��اهد تش��کیل کارگروه 
ملی س��ازگاری با کم آبی با مش��ارکت چه��ار وزارتخانه اعم از نیرو، 
جهاد کش��اورزی، صنعت و معدن و وزارت کش��ور بودیم، افزود: دو 
مع��اون رئیس جمهور نی��ز در این کارگروه عضو هس��تند و ما هر 
دو هفته یکبار با طرح مش��کالت اس��تان ها در این جلس��ات سعی 
می کنیم تا ب��ه نوعی برنامه ریزی  و هدف گ��ذاری دقیقی را در این 

حوزه انجام دهیم.
اردکانیان با اش��اره به اینکه کم آبی و کم بارش��ی در ایران موقتی 
نیس��ت و م��ا نمی خواهیم با طرح ش��عارهای ج��ذاب در مقابله با 
خشکس��الی به صورت موقت و مقطعی عمل کنیم، گفت: ما باید با 

این پدیده کنار بیاییم و سعی کنیم با آن سازگاری داشته باشیم.
وی افزود: به جای واژه »مقابله با خشکس��الی« از واژه »سازگاری 
با کم آبی« که در ذات خود دارای اس��تمرار و روند همیشگی است، 
استفاده کنیم و باید به شکل مستمر و دائمی برنامه ریزی ها در این 

حوزه انجام شود.
ای��ن عضو کابینه دولت دوازدهم ضرورت اس��تفاده صحیح از آب 
را در بخ��ش کش��اورزی یادآور ش��د و تصریح کرد: م��ا اگر بتوانیم 
1۰درصد بهره وری را در این حوزه افزایش دهیم قطعا در تامین آب 
ش��رب و بخش صنعت با کمترین دغدغه و مش��کل روبه رو خواهیم 

شد.
اردکانی��ان بیان ک��رد: البته کار در این ح��وزه تنها وظیفه جهاد 
کشاورزی برای ارائه الگوی کشت مناسب نیست بلکه باید همه پای 
کار بیاین��د و با اختیاراتی که کارگروه به اس��تان ها داده در اصالح 
فرآیند محصوالت کشاورزی یک کار اساسی و ریشه ای اتفاق بیفتد.
وی به دیدار اخیر خود با مس��ئول س��تاد ائمه جمعه و همچنین 
مسئول روحانیون در قم برای تدوین و در اختیار گذاشتن اطالعات 
حوزه آب برای بیان آنها در منابر و مس��اجد اش��اره کرد و گفت: ما 
باید س��طح هوش��یاری مردم را در این قضیه ب��اال ببریم، چراکه به 
نظر می رسد امس��ال مسئله آب به یک مسئله پیچیده تبدیل شده 
است و باید همه تالش کنند با رفع نارسایی ها و کمبودها از التهاب 
جامعه و مردم کاس��ته شده و به سمت فراهم کردن بستر آرامش و 

اعتمادسازی حرکت کنیم و واقعیت ها را نیز به مردم بیان کنیم.
اردکانیان اضافه کرد: به نظر می رسد در کشور عده ای قصد دامن 
زدن ب��ه ای��ن وضعیت نامناس��ب در بخش آب و ب��رق را دارند؛ در 
حالی که باید با دعوت مردم به صبر و حوصله بیش��تر از این مقطع 
حساس و خطیر عبور کرده و برنامه ریزی های دقیقی را در راستای 

سازگاری با شرایط اقلیمی و جوی فراهم کنیم.

ارزش افزوده نباید از بخش تولید دریافت شود
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تج��ارت چهارمحال و بختیاری 
گف��ت: ارزش اف��زوده نباید از بخش تولید دریافت ش��ود، چون اگر 
ارزش اف��زوده در اختیار تولیدکننده قرار گیرد موجب س��رمایه در 
گردش برای تولیدکننده خواهد ش��د. به گزارش ایسنا، سید »نعیم 
امامی« ۲۰تیرماه در همایش بزرگداشت روز صنعت و معدن استان، 
اظهار کرد: اس��تان در مس��یر توس��عه صنعتی قرار گرفته است، به 
طوری که ۶۰درصد ورق فوالدی کشور، 1۰ میلیون متر مربع چادر 

مشکی و انواع کود شیمیایی در استان تولید می شود.
وی اف��زود: به علت فعالیت، اس��تان به عنوان قطب کش��اورزی و 
دامپروری شناخته ش��ده که صنعت استان تا حدودی رونق گرفته 

است.
امامی گفت: امروز مسائل جدیدی پیش روی صنعت است که در 
زم��ان توافق برجام وضعیت صنعت تا حدودی بهبود یافت و اکنون 

به روال سال های گذشته بازگشته است.
وی با اشاره به اینکه امروزه شرایط صنعت متفاوت است، تصریح 
کرد: خوش��بختانه با فعال شدن ستادهای تسهیل بیش از ۷۰ واحد 

صنعتی تعطیل راه اندازی شده است.
امامی گفت: ارزش افزوده نباید از حوزه تولید دریافت ش��ود زیرا 
اگ��ر ارزش افزوده در اختیار تولیدکننده قرار گیرد موجب س��رمایه 

در گردش خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: با وجود نوسان قیمت ارز و تشدید تهدیدات 

از سوی آمریکا، شرایط برای تولیدکنندگان دشوار شده است.
امامی گفت: متأس��فانه صنایع بزرگ مواد اولیه برای تولید ندارند 
و سرمایه در گردش��ی که آنها دارند جوابگو نیست که بانک ها باید 
ب��ه منظور تامین س��رمایه در گ��ردش واحدهای تولی��دی، تعامل 
بیشتری داشته باشند و قانون دریافت مالیات بر ارزش افزوده برای 

تولیدکننده حذف شود.
وی اف��زود: تولیدکنندگان اس��تان نمی توانند از بورس مواد اولیه 
خود را تهیه کنند که الزم اس��ت مس��ئوالن در ای��ن زمینه و برای 

مرتفع شدن این مشکل اقداماتی انجام دهند.
امامی خاطرنش��ان کرد: نبای��د آب و برق واحدهای صنعتی قطع 
ش��ود زیرا به مشکالت آنها افزوده خواهد شد، بنابراین باید از سوی 

مسئوالن تمهیداتی در این زمینه اندیشیده شود.
به گزارش ایس��نا، در پایان همایش با حضور معاون وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت از 1۰ ط��رح صنعتی در شهرس��تان های مختلف 
اس��تان با س��رمایه گذاری 1۰میلیارد تومان و اشتغال زایی 1۵۰ نفر 

رونمایی شد.

اخبـــار

عض��و هی��ات نمایندگان ات��اق بازرگانی ته��ران گف��ت: افزایش نرخ 
س��ود بانکی باعث افزایش بهره بانکی در کش��ور می ش��ود و بسیاری از 
تولیدکنن��دگان به دلیل س��ود کم فعالیت خود، امکان اس��تفاده از این 

تسهیالت بانکی را پیدا نخواهند کرد.
عباس آرگون در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به 
ش��رایط ارزی کش��ور اظهار کرد: ارز متغیری اساس��ی در اقتصاد کشور 
اس��ت که در بحث تورم، واردات و صادرات تاثیر اساس��ی می گذارد و از 

اهمیت قابل توجهی در اقتصاد کشور برخوردار است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اش��اره به س��رکوب نرخ 
ارز تصریح کرد: قیمت ارز باید متناسب با شرایط اقتصادی و تورم خود 
را پیدا کند، زیرا عدم توازن نرخ ارز با صادرات و واردات اثرات منفی بر 

اقتصاد کشور می گذارد.

ب��ه گفته وی، به دلی��ل افزایش قیمت تمام  ش��ده کاالی تولیدی در 
داخل کشور، در صورت افزایش نرخ ارز، صادرات کشور افزایش می یابد 

و پایین نگه داشتن نرخ ارز واردات را توجیه پذیر می کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به التهاب بازار ارز 
بیان کرد: بخشی از نوس��انات ارز به دالیل اقتصادی نیست و تهدیدات 
سیاس��ی و تالش مردم برای حفظ س��رمایه خود، توازن بازار ارزی را بر 

هم می زند.
آرگون با اشاره به اثرات مثبت تک نرخی شدن ارز در کشور بیان کرد: 
تک نرخی شدن ارز و تامین منابع مالی آن از سوی دولت، می تواند مانع 
از فس��اد و رانت اقتصادی در کش��ور باشد، اما با توجه به شرایط کشور، 

دولت توانایی تامین ارز برای همه متقاضیان واردات را ندارد.
عض��و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اش��اره به میزان باالی 

نقدینگی در کش��ور ابراز کرد: میزان نقدینگی در کش��ور طی سال های 
گذش��ته چندین برابر شده اس��ت و باید با ایجاد شرایط مناسب زمینه 

سرمایه گذاری در بخش های تولیدی کشور را فراهم آورد.
وی با اشاره به افزایش نرخ سود بانکی در کشور بیان کرد: سود بانکی 
در کشور باالست و افزایش آن برای کنترل حجم نقدینگی و جلوگیری 
از س��رمایه گذاری در بازار ارز، مانند مسکن عمل می کند و در درازمدت 

باعث آسیب پذیری سیستم اقتصادی کشور می شود.
آرگ��ون در پای��ان ب��ا بی��ان اینک��ه افزایش نرخ س��ود بانک��ی برای 
تولیدکنندگان اثرات مثبتی ندارد، گفت: افزایش نرخ س��ود بانکی باعث 
افزایش بهره بانکی در کش��ور می ش��ود و بس��یاری از تولیدکنندگان به 
دلیل س��ود کم فعالیت خود، امکان اس��تفاده از این تسهیالت بانکی را 

پیدا نخواهند کرد.

افزایشنرخسودبانکیتیرخالصیبرپیکرتولید

مع��اون اول رئی��س جمه��ور ب��ه صفر رس��اندن ص��ادرات نفت خام 
و جلوگی��ری از ص��ادرات کااله��ای مهم صنعت��ی کش��ور را از جمله 
سیاس��ت های راهب��ردی آمریکا برش��مرد و گفت: صنای��ع بزرگ مانند 
فوالد، پتروشیمی و مس در شرایط تحریم باید خط اصلی و مقدم تولید 
و صادرات در کش��ور باشند. به گزارش تس��نیم، اسحاق جهانگیری در 
مصاحبه با رادیو افزود: براس��اس اظهارات مقامات آمریکایی خزانه داری 
این کشور به اتاق جنگ اقتصادی علیه اقتصاد ایران تبدیل شده است.

وی همچنین اظهار داش��ت: جمهوری اس��المی ب��رای مقابله صریح 
ب��ا محدودیت ه��ا و تحریم ه��ای آمری��کا بای��د در تمام��ی جبهه های 
 اقتصادی مواضع قاطع و برنامه ریزی مناس��بی داش��ته باشد. معاون اول

رئیس جمهور به صفر رساندن صادرات نفت خام و جلوگیری از صادرات 
کاالهای مهم صنعتی کش��ور را از جمله سیاس��ت های راهبردی آمریکا 
برش��مرد و گفت: مقامات ایرانی در برابر مواض��ع و ادعای طرف مقابل 
برنامه ریزی ه��ای مناس��بی انجام داده اند. وی در ادام��ه افزود: صادرات 
غیرنفتی ایران در ش��رایط حاضر بین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دالر در س��ال 
اس��ت که ۸۰درصد این میزان صادرات مربوط به ش��رکت های بزرگ و 

۲۰درصد به صنایع خرد و کوچک ربط پیدا می کند.
جهانگیری تصریح کرد: صنایع بزرگ با توجه به این موارد و مس��ائل 

باید خط اصلی و مقدم تولید و صادرات در کشور باشند.
وی اضاف��ه ک��رد: مدیران صنعتی در مقاطع مختلف شایس��تگی های 

مثال زدن��ی از خود نش��ان داده اند که بدون ش��ک در این برهه از زمان 
فراتر از دوران های گذشته پای کار خواهند بود.

معاون اول رئیس جمهور گفت: شایستگی در بخش فوالد، پتروشیمی 
و دیگ��ر صنایع ب��زرگ امروز برای مقابله ب��ا محدودیت ها و تحریم های 
آمریکا باید بیش��تر ش��ود و میزان تولید و صادرات نس��بت به س��نوات 

گذشته افزایش چشمگیری داشته باشد.
وی ضمن اشاره به اینکه مسئوالن کشور باید در مقابل آمریکا راهبرد 
و برنامه ریزی مناس��بی داشته باشند، افزود: تمامی آحاد مردم به خوبی 
واقفند که شرایط جدید و دشواری پیش روی اقتصاد مملکت قرار دارد 

و باید با تمام قوا در برابر این جنگ اقتصادی ایستاد.

رئیس موسسه اصالح بذر وزارت جهاد کشاورزی گفت: نگاه و رویکرد 
جهاد کشاورزی، س��رمایه گذاری برای صنعت گیاهان دارویی در کشور 
است. به گزارش ایس��نا، محمدحسن عصاره در دیدار با فاطمه خمسه، 
رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان قزوین که با حضور محصص 
مستش��اری، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
برگزار شد، اظهار کرد: اگر س��رمایه گذاری در بخش این صنعت بیشتر 

شود، کشت گیاهان دارویی گسترش پیدا خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه گیاهان دارویی با بعضی از ترکیبات و فرآورده های 
خاصی، فوق ارزش دارویی اس��ت، ادام��ه داد: نگرش به گیاهان دارویی 
صرفا اس��تخراج کردن نیست بلکه باید ستادی تش��کیل شود تا با نفوذ 

دانش بنیان و تجارت و اقتصاد دانش بنیان این صنعت را توسعه داد.
رئیس موسس��ه اصالح بذر وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به این نکته 

ک��ه زعفران یکی از گیاهان دارویی اس��ت، عنوان ک��رد: هم اکنون 1۰۷ 
هزار هکتار از اراضی کش��ور با متوس��ط عملکرد س��ه کیلوگرم در هکتار 
به زیرکش��ت زعفران رفته درحالی که اس��پانیا 1۵ کیلوگرم در هر هکتار 
برداش��ت می کند. وی با اشاره به اینکه کشاورزانی که از روش های عملی 
و تحقیقاتی اس��تفاده کردن��د 1۲ کیلوگرم در هکتار محصول برداش��ت 
می کنند، تش��ریح کرد: بی��ش از ۹۴درصد زعفران دنی��ا در ایران تولید 
می شود و تنها 3۰۰ میلیون دالر گردش مالی این محصول در ایران است. 
در ص��ورت بهره گیری از اقتصاد دانش بنیان و بخش دارویی این محصول 

ساالنه می توان ۸.۲ میلیارد دالر درآمدزایی برای کشور ایجاد کرد.
عص��اره تصری��ح کرد: نگرش وزارت جهاد کش��اورزی نگرش کش��ت 
صنعتی اس��ت که اگر گیاهان دارویی در مکانی کش��ت می ش��ود باید 
ی��ک صنعت نی��ز در کنار آن ف��رآوری را انجام ده��د. وی عنوان کرد: 

اس��تان قزوین از این نظر بستر بس��یار مناسبی دارد و می تواند فرآوری 
گیاهان دارویی را داشته باشد، اما در حال حاضر صنعت گیاهان دارویی 
ن��دارد ک��ه باید توجه ویژه ای به این امر ش��ود. رئیس موسس��ه اصالح 
بذر و نهال وزارت جهاد کش��اورزی خاطرنش��ان کرد: در استان قزوین 
ذخی��ره گاه مهم در گیاهان دارویی وجود دارد، اما برای توس��عه صنعت 
گیاهان دارویی نیاز به رش��د و س��رمایه گذاری اس��ت. وی تصریح کرد: 
مرکز تحقیقات کش��اورزی و منابع طبیعی باید روی اهلی کردن گیاهان 

دارویی و جایگزینی آنها در زراعت آب بر کار کند.
عصاره بر لزوم شناس��ایی بازارهای ه��دف و بازاریابی گیاهان دارویی 
تأکید و خاطرنشان کرد: تقویت شرکت های دانش بنیان یکی از راه های 
حمایت از محققان اس��ت، هم اکنون ۲۵ ش��رکت کشت  بافتی در کشور 

در زمینه تولید نهال فعال هستند.

صنایع بزرگ در شرایط تحریم باید خط مقدم تولید و صادرات باشند

رویکرد جهاد کشاورزی؛ سرمایه گذاری برای صنعت گیاهان دارویی است
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اخبار

بازار خودرو های دست  دوم در رکود فرو رفت
 گزارش ها نش��ان می دهد که به دلی��ل افت قدرت خرید مردم و 
خارج شدن خرید و تعویض خودرو از اولویت های مصرف کنندگان، 

بازار خودرو در رکود سنگینی فرورفته است. 
افزایش قیم��ت این روزهای خودرو، رکود موجود در بازار خودرو 
را عمیق ت��ر کرده اس��ت. دامنه افزایش قیمت ه��ا به حدی بوده که 
اغل��ب خریداران خودرو عنوان می کنند از توان کمتری برای خرید 
برخوردار هس��تند؛ این موضوع در بازار خودروهای خارجی به شدت 
احساس می شود، به طوری که بعضاً دیده می شود بعضی از خودروها 

افزایش دو برابری قیمت داشته اند. 
فعاالن بازار خودروهای خارجی عنوان می کنند به دلیل نوس��ان 
قیمت ارز، بازار خودروهای خارجی دچار رکود س��نگینی ش��د. به 
اعتقاد آنها، هم خریدار از خرید ناتوان اس��ت و هم فروشنده تمایل 
به فروش ندارد. این شرایط تا مادامی که بازار به ثبات برسد، ادامه 
خواهد داشت.  گزارش های میدانی نشان می دهد که در بازار خودرو 
کیا اپتیما مدل ۲۰1۰ با ۹1 هزار کارکرد حدود 1۶۵ میلیون تومان 
قیم��ت دارد. رنو تلیس��مان E3 مدل ۲۰1۷ با 13 ه��زار کیلومتر 

کارکرد نیز ۴1۰ میلیون تومان برای فروش گذاشته شده است. 
از س��وی دیگر، کیا س��راتو اتوماتی��ک مدل ۲۰1۵ ب��ا ۶۸ هزار 
کیلومتر کارکرد 1۹۵ میلیون تومان قیمت دارد. هیوندای آزرا مدل 
۲۰11 نیز با 1۲۰ ه��زار کیلومتر کارکرد ۲۰۵ میلیون تومان برای 

فروش گذاشته شده است. 
همچنین هیوندای سوناتا هیبرید مدل ۲۰1۷ با 1۴ هزار کیلومتر 
کارکرد 3۴۰ میلیون تومان است. میتسوبیشی لنسر اتوماتیک مدل 
۲۰1۷ با 1۷ هزار کیلومتر کارکرد 1۹۵ میلیون تومان قیمت دارد. 
بی ام و س��ری 520I مدل ۲۰۰۵ ب��ا 1۴۰ هزار کیلومتر کارکرد نیز 

1۸۵ میلیون تومان برای فروش گذاشته شده است. 
بن��ز کالس E250 مدل ۲۰1۴ نیز ب��ا ۵۸ هزار کیلومتر کارکرد 

۶۵۰ میلیون تومان قیمت دارد. 

تعیین قیمت تمام شده قطعات نیازمند 
اقدامات کارشناسی و دقیق است 

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس، گفت بخشی از قطعات 
خودرو در زمان فعلی و در گذش��ته با قیمت هایی فروخته می شده 
ک��ه قدری بی��ش از قیمت های مبتنی بر محاس��بات حس��ابداری 

صنعتی، قیمت تمام شده اصولی و مدیریت شده است. 
محمدرضا نجفی در گفت وگو با خانه ملت، در خصوص درخواست 
افزایش قیمت برخی محصوالت تولیدی توسط قطعه سازان خودرو، 
اظهار داش��ت: تعیی��ن قیمت تمام ش��ده قطعات خ��ودرو نیازمند 
اقدامات کارشناس��ی و دقیق اس��ت تا در واقع قیمت های عملیاتی 

متناسب با شرایط مدیریت شده و کاماًل منطقی باشد. 
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی با بیان 
اینکه نتیجه محاسبات و بررسی کارشناسی بر روی قیمت تمام شده 
و تعیین قیمت ها برای خرید قطعات توس��ط خودروس��ازان و بازار 
تعیین قیمت عملیاتی است، گفت: برخی از قطعات تولیدی توسط 

قطعه سازان داخلی نیازمند افزایش قیمت هستند. 
نماین��ده مردم تهران، ری، ش��میرانات، اسالمش��هر و پردیس در 
مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره به اینکه بخش��ی از قطعات نیز 
در زم��ان فعلی و در گذش��ته ب��ا قیمت هایی فروخته می ش��ده که 
قدری بیش از قیمت های مبتنی بر محاس��بات حسابداری صنعتی، 
قیمت تمام ش��ده اصولی و مدیریت شده است، ادامه داد: در تعیین 
قیمت ه��ای جدید برخی اقالم با افزای��ش و برخی با کاهش قیمت 
مواجه می ش��وند.  این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس��المی 
در پایان خاطرنش��ان کرد: این تص��ور وجود دارد که برخی قطعات 

تولیدی در داخل کشور بیش از قیمت واقعی فروخته می شوند. 

خودروی برقی مینی از سال 2019 در چین 
تولید می شود

به دنبال امضای یک قرارداد سرمایه گذاری مشترک میان شرکت 
خودروس��ازی ب. ام. و آلمان با گروه صنعتی گریت وال موتور چین، 
تولید ی��ک خودروی برق��ی کوچک چینی در س��ال آینده ۲۰1۹ 

میالدی کلید زده خواهد شد. 
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، از آنجایی که خودروهای 
برقی و الکتریکی در جهان به س��رعت در حال توس��عه و پیشرفت 
اس��ت و بس��یاری از ش��هروندان و دولت ها در حال تمایل به سمت 
و س��وی این خودروهای پاک و دوس��تدار محیط زیس��ت هستند، 
شرکت های خودروسازی بسیاری نیز درصدد تولید انبوه خودروهای 
برقی هس��تند تا بتوانند گوی رقابت را از سایر رقبای قدرتمند خود 
بربایند و ب��ر بازارهای جهانی فروش خودروهای الکتریکی س��لطه 

یابند. 
حاال پس از آنکه شرکت ب. ام. و آلمان به عنوان یکی از بزرگ ترین 
و خوش آوازه ترین خودروس��ازان اروپایی با شرکت گریت وال موتور 
چی��ن )Great Wall Motor( ی��ک ق��رارداد س��رمایه گذاری 
مشترک را در چین به امضا رساندند، قرار شد تولید انبوه خودروی 
برق��ی مینی )Mini(  از س��ال آینده ۲۰1۹میالدی آغاز ش��ده و 
همچنین س��ایر زیرس��اخت های الزم برای تولید سایر خودروهای 

الکتریکی توسط این خودروساز چینی فراهم شود. 
این س��رمایه گذاری مش��ترک در شهر جیانگ س��و چین صورت 
گرفت و قرار اس��ت گریت وال به هم��راه ب. ام.و آلمان با همکاری  
خ��ود به اح��داث و راه اندازی ی��ک کارخانه جدی��د و فوق مدرن و 

پیشرفته بپردازند. 
هارال��د کریگر - رئیس هیأت مدیره ش��رکت ب ام و - در مراس��م 
امضای این قرارداد مشترک عنوان کرد: این سرمایه گذاری مشترک 
می تواند آغازگر خوبی برای سایر همکاری های صنعتی میان آلمان 

و چین باشد. 
همچنین این همکاری های مش��ترک تمرکز ویژه ای روی تأمین 
و تولید قطعات مورد نیاز خودروهای الکتریکی و همچنین توس��عه 

زیرساخت های الزم برای تولید انبوه آنها دارد. 
س��ال گذش��ته ۲۰1۷ میالدی چین چهارمین بازار بزرگ فروش 
محصوالت مینی در جهان را به خود اختصاص داد که در آن تقریباً 

3۵ هزار دستگاه خودروی مینی به بازار عرضه شد. 

تحریم س��ال ۹1 نیز، افزایش نرخ ارز و کاهش عرضه خودرو در بازار را 
به همراه داش��ت و موجب افزایش قیمت محصوالت نیز در آن سال شد. 
در آن مقط��ع تمامی خودروهای داخلی جهش قیمت��ی قابل توجهی را 
تجربه کردند. مش��کالت و مسایل مربوط به تأمین ارز و خرید مواد اولیه 
و برخی قطعات »های تِک« از سوی قطعه سازان، تولید در خطوط تولید 
خودروس��ازان را با چالش مواجه کرده و آمار موجود از پیش بینی کاهش 
تعداد تولید خودرو در تیرماه نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته خبر 
می ده��د. به گزارش خودروکار، اوج تأثیرگذاری تحریم خودروس��ازی در 
س��ال  ۹1 در کاهش چش��مگیر تیراژ تولید خودروسازان به خوبی نمایان 
شد، به گونه ای که در این سال تعداد تولید خودروسازان به نصف رسید و 
بس��یاری از خطوط تولید قطعه سازان متوقف شد یا به حالت نیمه تعطیل 
درآم��د. این روزها ب��ا وجود این ک��ه اعمال تحریم ها به صورت رس��می 
آغاز نش��ده، اما برخی مس��ایل و مش��کالت پیش روی تأمین کنندگان و 

قطعه س��ازان، تیراژ تولید خودروسازان را تحت تأثیر قرار داده است. این 
در حالی است که عملکرد خودروسازان در بهار ۹۷ نسبت به مدت مشابه 
سال گذش��ته افزایش ۹ درصدی تولید را نش��ان می دهد، اما پیش بینی 
افت تیراژ در تیرماه حکایت از ش��کل گیری شرایط مشابه سال ۹1 و آغاز 
بحران در خودروس��ازی دارد. علت اصلی این امر که قبل از شروع رسمی 
تحریم های بین الملل ایجاد ش��ده ش��رایط س��خت تأمین ارز و مشکالت 
گمرکی برای ترخیص قطعات عنوان شده است. بخشی از مسایل مربوط 
ب��ه ترخیص قطعات از گمرک نیز مربوط به بدهی باالی قطعه س��ازان به 
طرف های خارجی است. از س��ویی دیگر قطعات CKD مورد نیاز تولید 
در گروه های دوم و س��وم اولویت بندی تخصیص ارز قرار گرفته اند که به 
این ترتیب پازل مشکل تأمین قطعه و تغذیه خطوط خودروسازان تکمیل 
ش��ده است. با توجه به شکل گیری ش��رایط بحرانی و خاص برای صنعت 
خودرو کش��ور و ادامه روند ایجاد ش��ده در کاهش تیراژ تولید در ماه های 

آینده تأخیر در تحویل خودرو به مشتریان نیز دور از انتظار نیست. موعد 
تحویل بس��یاری از خودروهای ثبت نامی مش��تریان در سال گذشته و در 
طرح های پیش فروش خودروس��ازان در ماه های اخیر، در سال ۹۷ بوده و 
با توجه به ش��رایط فعلی، در صورت عدم رفع مش��کالت ناشی از تأمین 
ارز و ترخی��ص از گمرکات، مش��تریان باید ب��رای دریافت خودروی خود 
همچن��ان در صف انتظار بمانند. تحریم س��ال ۹1 نیز، افزایش نرخ ارز و 
کاهش عرضه خودرو در بازار را به همراه داش��ت و موجب افزایش قیمت 
محصوالت نیز در آن س��ال ش��د، در آن مقطع تمامی خودروهای داخلی 
جهش قیمتی قابل توجهی را تجربه کرده اند. تجربه تحریم گذشته نشان 
می دهد شرایط مشابهی در حال شکل گیری است و با توجه به قیمت های 
نجوم��ی ارز در بازار و کاهش تیراژ تولید خودروس��ازان، مش��تریان باید 
خود را برای افزایش قیمت و تأخیر در تحویل خودروهای ثبت نام ش��ده 

آماده کنند. 

زمانانتظارتحویلخودروهایثبتنامیطوالنیمیشود؟

مدیرعام��ل س��ازمان مدیریت و نظ��ارت بر تاکس��یرانی تهران گفت 
تاکس��ی های دارای عم��ر باالی 1۰ س��ال می توانند تا 31 ش��هریورماه 
امس��ال نس��بت به دریافت معاینه فنی اقدام کنند و در صورت دریافت 
معاینه فنی تا این مهلت، جرایم گذشته آنها در حوزه فرسودگی خودرو 

و فقدان معاینه فنی، با مساعدت شهرداری تهران بخشیده می شود. 
به گزارش تابش کوثر، علیرضا قنادان با بیان اینکه متأس��فانه در س��ال 
جاری نوسازی تاکسی های فرسوده تقریباً متوقف شده است، گفت: در سه 
ماهه اول سال جاری باید حداقل ۲۵۰۰ خودرو نوسازی می شد، اما پس از 
پیگیری های فراوان در طرح ملی نوسازی تاکسی های فرسوده، عماًل کمتر 
از ۵۰ دستگاه خودرو نوس��ازی شده است و وقتی با خودروسازان صحبت 
کنید توقف روند نوسازی را رد می کنند، چراکه تعداد محدودی پیش فاکتور 

صادر می کنند اما خودرویی تحویل نمی دهند.  قنادان با بیان اینکه همزمان 
با توقف روند نوسازی ناوگان، مسئله دیگر ما این است که بر اساس مصوبه 
هیأت دولت تاکسی های باالی 1۰ سال فرسوده می شوند، گفت: برای این 
دس��ته از تاکسیرانان خودرویی برای نوس��ازی وجود ندارد و از طرف دیگر 
جریمه هم می شوند. اما امسال با توجه به اینکه روند نوسازی از اواسط سال 
گذشته متوقف شده، موافقت معاون محترم حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
تهران را جلب کردیم تا تاکسی های باالی 1۰ سال که می توانند معاینه فنی 
دریافت کنند و از لحاظ شاخص های مربوط به آلودگی هوا در شرایط قابل 

قبولی هستند، جریمه نشوند. 
وی افزود: همچنین رایزنی شده است تا برای تاکسی های دارای عمر 
باالی 1۰ س��ال ک��ه معاینه فنی دریافت می کنند ت��ا زمانی که دولت و 

خودروس��از به تعهدات ش��ان عمل نکرده اند و صف نوسازی وجود دارد، 
فش��اری برای تعویض خودرو ایجاد نکنیم و فعالیت رانندگان تاکس��ی 
دارای خودروی باالی 1۰ س��ال که دارای معاین��ه فنی معتبر از مراکز 

تهران هستند، تا زمان نوسازی بالمانع و به اختیار خودشان باشد. 
 مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران افزود: براساس 
برنامه ریزی های انجام شده، این دسته از رانندگان می توانند تا 31 شهریورماه 
امسال، نسبت به دریافت معاینه فنی اقدام کنند و در صورت دریافت معاینه 
فنی تا این مهلت، جرایم گذش��ته آنها در حوزه فرسودگی خودرو و فقدان 

معاینه فنی، با مساعدت شهرداری تهران بخشیده می شود. 
وی اف��زود: براس��اس آم��ار موجود ح��دود 1۰ هزار راننده تاکس��ی 

می توانند از این امتیاز ویژه بهره مند شوند. 

در حال حاضر بسیاری از قطعه سازان همچنان در صف دریافت ارز از 
بانک مرکزی بوده و تنها چند شرکت انگشت شمار موفق به دریافت ارز 
با قیمت ۴۲۰۰ تومان شده اند و در فهرست اسامی منتشر شده از سوی 
بانک مرکزی نیز تنها نام یک شرکت قطعه ساز مشاهده می شود که این 
روند بدون ش��ک منجر به توقف تولید قطعه سازان شده و در عین حال 
آنه��ا را ناگزیر می کند تا برای تأمین نیاز قطعات خودروس��ازان و ادامه 

روند تولید خود، به بازار ارز آزاد روی بیاورند. 
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، بدون ش��ک این روند منجر 
به وضعیت نابس��امانی در صنعت قطعه شده و از سوی دیگر به افزایش 

قیمت تمام شده تولیدات قطعه سازان نیز دامن می زند. 
نب��ود امکان دسترس��ی تولیدکنندگان به ارز منج��ر به کاهش تولید 

خودروسازان ش��ده و در صورت ادامه این روند، وضعیت بدتری در این 
صنعت قابل پیش بینی اس��ت. در این ش��رایط مکاتب��ات و مذاکراتی با 
دول��ت با هدف انتقال قطعات خودرو به فهرس��ت گ��روه یک کاالیی و 
در اولویت قرار گرفتن قطعات خودرو برای دریافت ارز انجام ش��ده تا با 
مش��کالت موجود نسبت به انتقال خودرو به فهرست گروه یک موافقت 
ش��ود، همچنین پیشنهاد ش��د اگر قرار اس��ت ارزی به قطعه ساز تعلق 
گی��رد، این ارز هرچه س��ریع تر اختصاص یابد زی��را در صورت اجرایی 
شدن تحریم صنعت خودرو حتی در صورت تخصیص ارز، امکان محدود 
شدن واردات قطعات وجود دارد و در چنین شرایطی اختصاص و تأمین 
هرچه س��ریع تر ارز قطعه سازان امکان گشایش اعتبار را برای آنها فراهم 
می کند و ای��ن امکان برای کارخانه های تولید قطعه فراهم می ش��ود تا 

برای چندین ماه مواد اولیه برای تولید داش��ته باش��ند تا ضمن تولید با 
هدف تأمین نیاز خودروس��ازان، نسبت به حفظ اشتغال اقدام کنند، اما 

همچنان جوابی به این پیشنهاد داده نشده است. 
روند موجود باعث ش��ده ت��ا بخش زیادی از قطعه س��ازان ۴۰ تا ۵۰ 
درصد افت تولید داش��ته باش��ند و با مدیریت منابع و مواد اولیه کار را 
ادام��ه دهند هرچند که برای ادامه کار خ��ود با کمبود مواد اولیه تولید 
مواجه هستند.  قطعه سازان به دو وظیفه خود که تأمین نیاز خودروساز 
و حفظ اش��تغال است، آگاه هس��تند اما از آنجا که با کمبود مواد اولیه 
مواجه ش��ده اند، ناگزیر به توق��ف تولیدات خود یا فرس��تادن نیروهای 
خود به مرخصی اجباری هس��تند. آنچه مسلم است، شرایط خوبی برای 

صنعت قطعه قابل پیش بینی نیست. 

گ��روه صنعتی ایران خودرو با دارا بودن س��هم ۴۵درصدی در بخش 
خودروهای س��واری، همچنان جایگاه نخست تولید خودرو را در اختیار 
دارد.  به گزارش پدال نیوز، براساس گزارش منتشر شده از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت درخصوص تولید خودرو در س��ه ماهه ابتدایی 
س��ال جاری، گروه صنعتی ایران خودرو با دارا بودن سهم ۴۵ درصدی 
در بخش خودروهای س��واری، همچنان جایگاه نخست تولید خودرو را 

در اختیار دارد.   تولید خودرو در کشور در سه ماهه نخست سال جاری 
در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذش��ته در بخش های مختلف سواری 
و تج��اری بیش از ۹ درصد و حدود ۲۹ هزار دس��تگاه افزایش را تجربه 
کرده اس��ت. در این میان خودروهای سواری با افزایش حدود ۲۸ هزار 
دستگاه، بخش عمده افزایش تولید را در سه ماهه نخست امسال نسبت 
به مدت مش��ابه سال گذش��ته به خود اختصاص داده اند.  بر مبنای این 

گزارش، تولید خودرو در بخش س��واری در س��ه ماهه ابتدایی سال ۹۷، 
با رش��د ۹ درصدی به 31۷ هزار و ۸۹۹ دستگاه رسید که از این میزان 
گروه صنعتی ایران خودرو با تولید 1۴3 هزار و ۹۰۲ دس��تگاه باالترین 
س��هم یعنی ۴۵ درصد را به خود اختصاص داده اس��ت.  نتایج منتش��ر 
ش��ده بیانگر س��هم پایین تر سایر خودروس��ازان داخلی در بخش تولید 

خودروهای سواری است. 

خبرخوش شهرداری برای رانندگان تاکسی

ضرورت اختصاص هرچه سریع تر ارز به قطعه سازان

45درصد سهم تولید خودروهای سواری در اختیار ایران خودرو است

7خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
شنبه
23 تیر 1397

شماره 1110



کسب و کارامـروز8

آغاز به کار سامانه ثبت قراردادهای کار، اشتغال ۵۰هزار بازاریاب در حوزه 
گردشگری و جذب بیش از ۴۰درصد مهارت آموزان به بازار کار از مهم ترین 

عناوین خبرهای این هفته حوزه کار بود.
به گزارش ایسنا، این هفته در  راستای اجرای 
طرح اشتغال روس��تایی، ظرفیت های اشتغال 
در ۴۹۰۰روس��تای کانون مورد شناسایی قرار 
گرفت. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر 
کار با اعالم این خبر تاکید کرد اشتغال زایی با 
پرداخت وام پای��دار نمی ماند و باید مداخالت 
توس��عه ای در این باره انج��ام گیرد و از ریزش 

اشتغال جلوگیری شود.
ب��ه گفته منص��وری، پرداخت تس��هیالت 
زمانی می تواند موضوعیت داشته باشد که در 
فرآیند تکمیل زنجیره کسب و کار متقاضیان 
و طرح ها نقش داشته باشد. او همچنین تاکید 
ک��رد طرح های اش��تغال روس��تایی نباید در 

بانک ها متوقف بمانند و تسهیل در پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی 
و فراگیر برای متقاضیان و پرهیز از برخوردهای س��لیقه ای در این زمینه 
از س��وی برخی بانک ها را متذکر ش��د. اداره روابط کار و جبران خدمت 

وزارت کار این هفته از راه اندازی س��امانه جام��ع روابط کار و آغاز به کار 
آن از روز چهارش��نبه خب��ر داد، البته به فاصل��ه کمی آن را به هفته بعد 
موکول کرد و از کارگران و کارفرمایان خواست به دفاتر پیشخوان مراجعه 
نکنند. این س��امانه که به شکل آزمایشی به 
اجرا درمی آی��د، در گام اول به منظور ثبت 
دادخواس��ت ها و قراردادهای کار در تهران و 
چهار استان دیگر راه اندازی می شود. امکان 
ثبت هرگونه ش��کایت و طرح دادخواست از 
س��وی کارگران ب��دون مراجعه حضوری به 
مراج��ع حل اختالف، شناس��ایی بنگاه های 
متخل��ف و مش��کل دار، اط��الع از وضعیت 
بیکاری یا اش��تغال نی��روی کار و نظارت بر 
انعقاد قراردادهای کار از مهم ترین رویکردها 
و قابلیت های این س��امانه به شمار می رود. 
آنطور ک��ه اداره روابط کار و جبران خدمت 
وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی گفته، 
دلیل تاخیر در اجرای طرح و موکول ش��دن آن به هفته های آینده، عدم 
تعیین تعرفه ثبت نام از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

بوده است.

برگزیده جش��نواره ملی فن آفرینی و کارآفرینی ش��یخ بهایی، با اش��اره به 
مش��کالت کش��ور از جمله کمبود آب گفت متاس��فانه زمانی که الزم است، 
طرح ها و ایده های پژوهش��گران دیده و استفاده نمی شود، اما پس از مواجهه 

با بحران، مس��ئوالن از نخب��گان جهت دریافت 
راه��کار دعوت می کنند. به گزارش ایرنا، کمبود 
آب یکی از اصلی ترین مشکالتی است که از چند 
دهه گذشته زندگی عموم مردم به ویژه ساکنین 
کالنش��هرهای کشور را با مش��کل مواجه کرده 
است. واقع ش��دن ایران در منطقه نیمه بیابانی، 
کمب��ود میانگی��ن بارندگی در نق��اط مختلف 
کش��ور، تغییر عادت زندگی مردم به دلیل رشد 
شهرنش��ینی، تغییرات اقلیمی به دلیل آلودگی 
هوا، کاهش سطح آب   های زیرزمینی و بسیاری 
از موارد دیگر از عوامل تش��دید این مش��کل به 
ویژه در یک دهه گذش��ته اس��ت. امسال نیز با 
توج��ه به میزان پایین بارندگی در فصل پاییز و 

زمستان گذشته، دور از انتظار نیست که تا پایان تابستان با بحرانی به مراتب 
جدی تر مواجه شویم، کما اینکه در همین روزهای ابتدایی فصل تابستان این 
بح��ران خود را در قالب قطعی برق و افت فش��ار آب و در مناطقی قطع آب 

نش��ان داده است. اما س��یر نزولی کاهش نزوالت جوی از چند سال گذشته، 
همواره مس��ئوالن، نخب��گان و مردم را دل نگران کرده اس��ت، به طوری که 
برخی از پژوهش��گران پیش��اپیش ایده ها و طرح های نوآورانه ای را برای گریز 
از این بحران ارائه کرده اند. طرح هایی همچون 
»حمام پیشرفته هوش��مند کم مصرف )دوش 
سیرکوله با قابلیت تصفیه و استفاده مجدد از 
آب( در زمینه بهینه س��ازی الگوی مصرف که 
می توان با اس��تفاده از آن ۹۰درصد در مصرف 
ان��رژی و ۸۰درصد در مصرف آب صرفه جویی 
کرد. اما طرح یادشده از جمله طرح هایی است 
که ب��ا وجود کاربردی بودن در کاهش مصرف 
آب، راه ب��ه جای��ی نب��رده و در قفس��ه خاک 
می خورد. »ش��یرکو پیری« دانش��جوی ارشد 
رشته مکاترونیک دانشگاه نبی اکرم )ص( تبریز 
و ارائه دهنده طرح حمام پیش��رفته هوشمند 
کم مصرف اظهار داش��ت: این طرح س��ال ۹۵ 
در س��یزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی ارائه شد و عنوان طرح 
منتخب و تاثیرگذار را کس��ب کرد و در جشنواره ملی انرژی های تجدیدپذیر 

نیز در همان سال حائز رتبه شد .

از نخبگان پیش از وقوع بحران، راهکار بخواهیدمقدمات ایجاد 50 هزار شغل گردشگری کلید خورد

س��ندروم ایمپاس��تر باعث می ش��ود ش��ما به بهتری��ن قابلیت ها و 
توانایی ه��ای خود اعتماد نداش��ته باش��ید. اما با کم��ک چند تمرین، 
می توانید پیشرفت های قابل توجهی در حل این مشکل به دست آورید. 
گاهی زمانی که در میان جمع در حال س��خنرانی هستید، موضوعی 
ذهن ش��ما را آزار می دهد: احس��اس می کنید که ب��ه این جمع تعلق 
ندارید. پ��س  از آن دیگ��ر نمی توانید روی ایده های اصلی س��خنرانی 
تمرکز کنید، ترس و س��ردرگمی اعتمادبه نفس ش��ما را از بین می برد 
تا حدی ک��ه نمی دانید در مورد چه موضوعی حرف می زنید. اگر یکی 
از حاضرین در جلس��ه از شما سؤالی بپرس��د، کاماًل مشخص می شود 
که در چه ش��رایط ناگواری قرار دارید.  سندروم ایمپاستر در فرم های 
مختلفی ظاهر می شود که یکی از آنها از دست دادن اعتمادبه نفس در 
زمانی است که ش��ما باید موضوعی را برای عده زیادی توضیح دهید. 
به طورکلی، س��ندرم ایمپاستر نوعی احس��اس ترس و اضطراب است: 
هنگامی که ش��ما باوجود تمام شایستگی های اثبات شده خود، احساس 
می کنی��د واقعاً به آن خوبی که دیگران فکر می کنند، نیس��تید. ش��ما 
باور می کنید که س��ایرین، می خواهند عدم کفایت ش��ما را ببینند. این 
مش��کل در طول یک س��خنرانی عمومی که با استرس های همیشگی 
همراه است، تش��دید می شود.  خوشبختانه شما به کمک چند راهکار 
می توانید بر س��ندرم ایمپاس��تر غلبه کنید؛ پیش از اینکه این مشکل، 
صحبت های شما را از مسیر خارج کند و تالش های شما را به بن بست 

برساند: 
احساس خود را تصدیق کنید

اولی��ن و مهم تری��ن قدمی که باید بردارید این اس��ت که با خودتان 
صادق باش��ید. تشخیص سندرم ایمپاس��تر کار سختی نیست و اگر به 
گذش��ته خود نگاه کنید، مصادیق آن را به یاد می آورید. اگر زمانی که 
برای س��خنرانی آماده می شوید احس��اس عدم کفایت می کنید، آن را 
یادداش��ت کنی��د. ضبط ک��ردن نمونه های��ی از افکار وحش��ت زده، یا 
سناریوی بدترین حالت، می تواند به شما در تجسم آن وضعیت کمک 
کند. سپس می توانید فکر کنید و راهی برای غلبه بر این مشکل بیابید. 
هر کاری که انجام می دهید، این احساس��ات خود را نادیده نگیرید. 
عدم تصدیق افکار و احساسات منفی، کنترل آنها را سخت تر می کند. 

از خودتان بپرسید چه نکاتی می توانید یاد بگیرید
اگر فرصتی به دست آوردید که برخی اضطراب های گفتاری مبتنی 
بر س��ندرم ایمپاس��تر را برطرف کنید، آنها را مرور کنید و از خودتان 
بپرس��ید که این مس��ائل، چه نکاتی به ش��ما یاد می دهند. گاهی اگر 
برخی مفاهیم را از دریچه دیگری بررس��ی کنی��د، راحت تر می توانید 

راهی برای تغییر یا مقابله با آن بیابید. 
ولی اگر س��ندرم ایمپاس��تر درس��ت زمانی سراغ ش��ما می آید که 
می خواهید س��خنرانی یا صحبت خود را آغ��از کنید، باز هم می توانید 
رویکرد مشابهی را در پیش بگیرید: از خودتان بپرسید چگونه می توانید 
از تجربه این جلس��ه اس��تفاده کنید تا به سخنران بهتر و مطمئن تری 
تبدیل شوید. به عبارت دیگر از احساسات ایمپاستر به عنوان سیگنال و 
فرصتی برای رشد استفاده کنید. تک تک بخش هایی از سخنرانی را که 

در آنها احساس عدم اطمینان دارید، بهبود دهید. 
بازخورد بگیرید

همیشه نمی توانید به تنهایی، به طور مؤثر با سندروم ایمپاستر مبارزه 
کنی��د. گاهی به کمک اطرافیان نیز نیاز دارید. حتی اگر فکر می کنید 

زی��اد تمرین کرده اید، باز هم پیش از جلس��ه با خانواده و دوس��تان و 
همکاران صحبت کنید و احس��اس عدم اطمین��ان یا عدم کفایت خود 
را ب��ا آنها در می��ان بگذارید. این صحبت ها تا ح��دودی آرامش بخش 
هس��تند. ممکن اس��ت تعجب کنید و متوجه ش��وید که بس��یاری از 
همکاران و دوس��تان نیز همین اضط��راب را تجربه کرده اند. اگر روابط 
کاری مورد اعتمادی ندارید، ش��اید حاال بهترین فرصت برای س��اخت 
روابط مورد اعتماد باشد.  به عالوه بازخورد گرفتن و صحبت با دیگران 
باعث می ش��ود انرژی بیشتری به دست آورید. به یاد داشته باشید که 
س��ندرم ایمپاس��تر در مورد یک س��خنران واقعاً بد و بی کفایت صدق 
نمی کند، بلکه به احس��اس شخصی شما اش��اره دارد. زمانی که افکار و 
احساس تان را با دوستان خود به اشتراک می گذارید، می بینید که آنها 
به س��ابقه اجراهای عالی شما اشاره می کنند، سوابق و ویژگی هایی که 

ثابت می کند شما سخنران بسیار خوبی هستید. 
یک گروه تمرینی بسازید

صحب��ت ک��ردن در مورد س��ندرم ایمپاس��تر، برای مدتی به ش��ما 
کمک می کند. اما اگر می خواهید ش��اهد پیشرفت واقعی خود باشید، 
ب��ه گفت وگوه��ا و بازخوردهای منظ��م نیاز دارید. بهتر اس��ت به یک 
گروه غیررس��می از اف��راد همفک��ر و حمایتگر بپیوندی��د، یا خودتان 
چنین گروهی را تش��کیل دهی��د. این افراد به ط��ور متقابل متمایلند 
اعتمادبه نف��س خ��ود را افزایش بدهند و به س��خنرانان بهتری تبدیل 

شوند. 
از این ش��بکه استفاده کنید و س��خنرانی ها را پیش از جلسه اصلی، 
ب��رای یکدیگر اجرا کنی��د. بازخورد بگیرید و همانط��ور که دیگران از 
ش��ما حمایت می کنند، ش��ما هم از آنها پش��تیبانی کنید. در بسیاری 
از محیط ه��ای کار، به ن��درت تب��ادل بازخورد مفی��د و مؤثری صورت 
می گیرد، مخصوصاً درزمینه توس��عه مهارت های شخصی. بااین حال ما 
ب��ه انتقادات س��ازنده و حمایت دیگران نیاز داریم تا نه تنها س��خنران 
بهتری ش��ویم، بلکه به سندرم ایمپاس��تر که مانع اصلی پیشرفت مان 

است، غلبه کنیم. 
یک سبک شخصی و معتبر را برای خودتان توسعه دهید

هرچه بیشتر بازخورد بگیرید، نه فقط در مورد کاستی ها، بلکه درباره نقاط 
قوت خود نیز آگاه تر می شوید. صرف نظر از اینکه ما چقدر تالش می کنیم، 
درهرصورت در برخی تکنیک های سخنرانی، ماهرتر هستیم و بهتر عمل 
می کنیم. شاید شما در مکالمات متقاعدکننده، یا ارائه تصویر، یا توصیف 
داده ها عملکرد بهتری داشته باشید، یا موضوعات را با داستان سرایی بهتر 
توصیف کنید. از نکاتی که در گروه تمرینی خود یاد می گیرید اس��تفاده 
کنید و س��بک اختصاصی خودتان را توس��عه دهید. روی نقاط قوتی که 
به آنها واقف شده اید متمرکز ش��وید. یکی از بهترین پادزهرهای سندرم 
ایمپاس��تر )که احس��اس عدم اطمینان و کفایت را تقویت می کند( پایه 

اعتباری است که از سبک شخصی سخنرانی خود به دست می آورید. 
گرچه اجرای این پنج مرحله، زیاد ساده نیست، ولی نکات فوق راهی 
مطمئن برای غلبه بر افکار منفی و احس��اس عدم کفایت شما در زمان 
س��خنرانی اس��ت. می توانید از همین حاال تمرین کنید و برای جلسه 
بعدی ارائه یا سخنرانی آماده شوید. به تدریج عالئم سندرم ایمپاستر را 
کمتر احس��اس می کنید و به قابلیت های خود مطمئن تر می شوید. به 

این ترتیب دیگران هم شاهد درخشش بیشتر شما می شوند. 
FASTCOMPANY/zoomit منبع

چگونه در سخنرانی با سندرم ایمپاستر مبارزه کنیم

سرپرس��ت معاون��ت گردش��گری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری خراسان رضوی از برگزاری یک استارتاپ در حوزه گردشگری استان 
خبر داد. به گزارش ایس��نا، یوس��ف بیدخوری با اعالم این خب��ر افزود: برگزاری 
اس��تارتاپ های حوزه گردشگری در استان ها از س��وی سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردشگری کشور سیاست گذاری ش��ده که در همین راستا در 
خراسان رضوی نیز استارتاپی برگزار می شود. وی مدت برگزاری استارتاپ را سه 
روز اعالم کرد و افزود: استارتاپ حوزه گردشگری از 31 مرداد لغایت ۲ شهریورماه 
برگزار خواهد شد. سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دس��تی و گردشگری خراسان رضوی تصریح کرد: پس از برگزاری این استارتاپ 
در استان، در مراحل بعدی به صورت ملی و سپس بین المللی برگزار خواهد شد.

استارتاپ گردشگری خراسان رضوی 
برگزار می شود

دریچــه

شنبه
23 تیر 1397

شماره 1110
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دکتر »محمود فتوحی«، رئیس دانش��گاه صنعتی ش��ریف، با اش��اره به 
ضرورت حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم و کارآفرین گفت: دانشگاه 
نباید وارد مس��ائل اقتصادی ش��ود، زیرا از رس��الت اصلی خود دور می ماند. 

به گزارش ایرنا، دانش��گاه ها و پژوهش��گاه های 
نس��ل س��وم به دالیلی از دانش محوری )نسل 
اول( و پژوهش محوری )نس��ل دوم( عبور کرده 
و ب��ه کار و ثروت آفرین��ی رس��یده اند. عوامل 
مختلفی موجب این حرکت ش��دند؛ اول اینکه 
دانشگاه هایی که می خواهند تحقیقات را در مرز 
دانش انجام دهند، به دنبال منابع متفاوت برای 
تامین آن هس��تند؛ زیرا هزینه های تحقیقات 
فراتر از بودجه های دولتی این دانشگاه هاس��ت 
و همین امر باعث می ش��ود واحدهای صنعتی 
تحقیق و توس��عه را با همکاری دانش��گاه های 
معتبر انج��ام دهند که در نتیج��ه فاصله بین 
صنعت و دانشگاه در کشورهای صنعتی از بین 

رفته است. دلیل دیگر، جهانی شدن و وجود دانشجویانی با ملیت های مختلف 
در دانشگاه هاست، همین وضعیت دانش��گاه ها را وارد مسابقه ای سه وجهی 
کرده است؛ جذب بهترین دانشجویان خارجی، انعقاد فزون ترین قراردادهای 

صنعت��ی و اس��تخدام کارآمدترین اعضای هیات علمی. حرکت به س��مت 
این دانش��گاه ها از مدت ها قبل در ایران مطرح ش��ده و بر این اساس مراکز 
تحقیقاتی نسل سوم باید از تمرکز صرف به آموزش و پژوهش دست بردارند 
و بتوانند به اش��کال مختلف؛ از جمله ارتباط 
با صنایع بخش��ی از هزینه های خود را تامین 
کرده و برای دانش آموختگان کارآفرینی کنند. 
اما اجرایی شدن این هدف دشواری هایی دارد 
و مانند همیشه گذار از دورانی که دانشگاه ها 
و پژوهشگاه ها به بودجه کامل دولتی وابسته 
بوده ان��د و براس��اس آن هزین��ه می کردند تا 
رسیدن به استقالل مالی نسبی و کارآفرینی 
قطعا آسان نیست. دکتر فتوحی روز جمعه در 
پاس��خ به سوال خبرنگار علمی ایرنا، در مورد 
موانع حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم 
با اشاره به استقرار ۴۰۰شرکت دانش بنیان در 
اطراف دانشگاه توضیح داد: اکنون در مرحله 
اولیه و صفر دانشگاه های نسل سوم هستیم؛ زیرا از ابتدا توقع از دانشگاه ها 
تربیت نیروی انس��انی بود، به تدریج وظایف پژوهشی و ارتباط با صنعت به 

آنها واگذار شد و اکنون انتظار داریم دانش آموخته های ما کارآفرین باشند.

آمارها نشان می دهد که موبایل آنر 1۰ به عنوان پرچمدار جدید این 
برند زیرمجموعه هوآوی توانس��ته در م��دت دو ماه بیش از 3 میلیون 

دستگاه فروش داشته باشد.
به گ��زارش دیجیات��و، به کمک 
همین عملک��رد عالی، فروش کلی 
محص��والت honor در خ��ارج از 
چین نسبت به سال گذشته حدود 
1۵۰درصد رشد داشته است. نکته 
جالب آنجاس��ت که این ش��رکت 
بخش عم��ده ای از ای��ن موفقیت 
را مدیون اس��تقبال عالی کاربران 

اروپایی است.
به عنوان مث��ال آمارهای فروش 
س��الیانه آنر در انگلستان و اسپانیا 
به ترتیب رش��دی ۲ و ۵ برابری را 
نس��بت به گذشته نشان می دهند. 

این شرکت همچنین توانسته پس از دو ماه از آغاز عرضه پرچمدارش 
جای��گاه دوم پرفروش ترین برندها در روس��یه را پس از اپل به دس��ت 

بیاورد.

در ب��ازار چی��ن اما اوضاع ب��رای آن��ر آنقدرها هم رویایی نیس��ت. 
ای��ن ش��رکت گرچه در حال حاض��ر رتبه یک را در میان س��ازندگان 
موبایل های اقتص��ادی در اختیار 
دارد، ام��ا حفظ جای��گاه برند در 
بزرگ  موبایل س��از  پن��ج  می��ان 
س��اده ای  چن��دان  کار  چین��ی 

نخواهد بود.
فروش عال��ی آنر 1۰ پایان کار 
این موبایل ساز نخواهد بود، بلکه 
مدی��ران این ش��رکت برنامه های 
بلندپروازان��ه ای را ب��رای آین��ده 
برند خ��ود در ذهن دارن��د. آنها 
امیدوارن��د بتوانند تا پنج س��ال 
آینده به جمع س��ه موبایل س��از 
ب��زرگ دنی��ا راه پی��دا کنند که 
این یعنی آنه��ا قصد دارند روزی 
میزان تولید و فروش خود را در حد غول هایی چون سامس��ونگ و اپل 
باال بکش��ند، گرچه آنر هرگز نمی خواهد با کمپانی مادر خود، هوآوی 

به رقابت مستقیم بپردازد.

2 ماه پس از عرضه، موبایل آنر 10 به فروش 3میلیونی دست یافتدانشگاه ها نباید وارد مسائل اقتصادی شوند

اکثر کارآفرینان برای ش��روع کس��ب وکار مدنظرشان، ایده ای در سر 
دارند، طرح کسب وکار می نویسند و سرمایه الزم را جمع آوری می کنند 
)حال با پس انداز شخصی یا از طریق سرمایه گذارها(، سپس وارد بازار 
ش��ده و امید به دوام دارند. حقیقت تلخ این اس��ت که اکثر آنها چنین 

توانایی ای را ندارند. 
موفق ترین کارآفرینان روز جهان، راز موفقیت و س��ودآوری را کشف 

کرده اند. آنها کارشان را از آخر شروع می کنند! 
در اینج��ا ۷ روش برای اطمینان از س��ودآوری و موفقیت به هنگام 

شروع یک کسب وکار ارائه شده است: 
1- کار خود را با شناسایی مشتریان هدف آغاز کنید 

تصور کنید که می توانس��تید تمام روز خود را با افرادی بگذرانید که 
بیش��ترین لذت را در کنارشان می برید. آنها چه کسانی هستند؟ حال 
تصور کنید که می توانس��تید به چنین افرادی ک��ه تا این حد برایتان 
اهمیت دارند، ارزشی بیفزایید، زندگی شان را پربارتر کنید و برای این 

کار پول دریافت کنید! 
برای بس��یاری از کارآفرینان، دیگر این مسئله تصوری صرف نیست. 
آنها این تصور را با شناسایی مشتریانی که قصد خدمت به آنها را دارند، 
به حقیقت تبدیل کرده اند. شما هم می توانید این کار را انجام دهید! 

کار خود را با شناس��ایی افرادی ش��روع کنید که می خواهید هر روز 
بیدار ش��ده و به آنها خدمت کنید. همین قدم اول به ش��ما احس��اس 
ارزش کافی را می دهد و به پشتوانه آن می توانید پروسه زمان بر شروع 

کسب وکارتان را استارت بزنید. 
2- با مشتریان خود صحبت کنید 

ش��ما مشتریان ایده آل خود را شناس��ایی کرده اید. اکنون دو گزینه 
پیش روی شماست: می توانید حدس بزنید که چه کاال و خدماتی نیاز 
دارند، یا اینکه با آنها صحبت کنید و مس��تقیماً از خودش��ان بپرسید 
که چه چیزهایی می خواهند. چنین انتخابی به  نظر بدیهی است، نه؟ 
واقعیت این است که بسیاری از کسب وکارها، نیاز مشتریان خود را 
حدس می زنند و همین مس��ئله دلیل شکست بسیاری از استارتاپ ها 

است. آنها نیاز مشتریان خود را درک نمی کنند. 
با مشتریان خود صحبت کنید. با هدف شناسایی مشکالت و مسائل، 
سؤاالتی طرح کنید و اگر مسئله ای را یافتید که در بین آنان مشترک 

است، خودتان قدم بعدی را بهتر می دانید. 
3- اجازه دهید مشتریان  کسب وکارتان را خلق کنند 

مش��تریان ش��ما نوابغ بازاریابی اند، چراکه دقیق ترین راه حل را برای 
مشکالت پیش رو ارائه می کنند. من هم این رویه را دنبال کرده ام. بعد 
از انتشار پادکست The Mentee، با مخاطبان خود مصاحبه کردم تا 
مشکلی که تمایل به حل آن را داشتند، بیابم. آنها می خواستند بدانند 
که چگونه می توان اس��تادانی عالی رتبه یافت و ش��بکه ای هفت وجهی 
س��اخت. آنها موضوعات مش��خصی را که می خواس��تند در موردشان 
بدانند به من گفتند و در این پروسه برای من محتوا نوشتند. ایده هایی 

که از آنان دریافت کردم، بسیار بهتر از ایده های خودم بود. 

4- محصول خود را پیش فروش کنید 
در این مرحله باید برای راه حل پیش��نهادی تان قیمت تعیین کنید. 
به یاد داش��ته باشید که مش��تریان تان نوابغ بازاریابی هستند. از آنان 
بپرس��ید، »اگ��ر من چنین کاالی��ی را وارد بازار کن��م، چقدر بابت آن 
می پردازید؟« س��پس از آنه��ا بخواهید آن را پیش خرید کنند. ش��ما 
می توانید با دادن امتیازهای جانبی آنها را به کاربران بتا تبدیل کنید، 

در اینجا چند روش ارائه شده است: 
برای آنها امکان دسترسی به خودتان را به عنوان موسس فراهم کنید: 
آنها می توانند در مورد ارتقای راه حل پیشنهادی تان بازخوردهایی ارائه 
کنند که نیازشان را به شکلی بهتر برطرف می کند. این مسئله به شما 

نیز کمک می کند. 
ای��ن پیش��نهاد را به صورت مادام العمر به آنها اعط��ا کنید: یک نکته 
کلیدی این است که آنها باید واقعاً محصول را پیش خرید کنند و فقط 
گفتِن ِصرف کافی نیست. ابراز عالقه نسبت به یک کاال برای مشتریان 
آس��ان است. اما تأیید مناس��بی برای راه اندازی کسب وکار نیست. اگر 
آنها حاضر به پرداخت پول ش��وند، آنگاه کس��ب وکار شما در نظر آنها 

تأیید شده است و می توانید آن را راه اندازی کنید. 
5- هرگاه سرمایه کافی را داشتید، کسب وکارتان را راه اندازی 

کنید 
هرگاه به میزان کافی پیش ف��روش کردید و برای تأمین هزینه های 
شروع کار آماده شدید، می توانید کسب وکارتان را راه اندازی کنید. این 
کار از آنجایی که س��رمایه خودتان را دخیل نمی کند، ریسک کمتری 
دارد. این کار همچنین آغازی بر یک رویکرد مش��تری مدار اس��ت که 
ارتباط ش��ما را با آنها بهبود بخشیده و می توانید نیاز بازار را به شکلی 

دقیق متوجه شوید. 
MVP -6 خود را ایجاد کرده و به مشتریان تان اجازه دهید آن 

را ارتقا دهند 
کار ش��ما دس��تیابی ب��ه حداق��ل دوام محص��ول )MVP( ب��رای 
اعضای موسس کس��ب وکارتان اس��ت. اگر در ایجاد استثناها عملکرد 
موفقیت آمیزی داشته باشید، از این اعضا انتظار می رود تا برای ارتقای 
محصول تان بازخوردهایی را ارائه کنند. پس کمال گرا نباشید. بگذارید 
آنها در ارتقای محصوالت و خدمات به کمک تان بیایند. ش��ما محصول 
بهتری تولید می کنید و آنها هم از لحاظ عاطفی احس��اس وابس��تگی 

بیشتری به محصوالت و خدمات تان حس می کنند. 
7- مقیاس کسب وکارتان را مشخص کنید 

حال وقت آن رس��یده اس��ت که مقیاس کس��ب وکارتان را مشخص 
کنید. راه ه��ای موجود برای انجام این کار عبارتند از بازاریابی و ایجاد 
رواب��ط و جذب س��رمایه. می توانید ب��ا کمال اعتماد ب��ه نفس در این 
زمینه ها س��رمایه گذاری کنید، چراکه کاالیی را به فروش می رس��انید 
ک��ه برای مش��تریان ایده آل تان طراح��ی و تولید می ش��ود. این بدان 
معناس��ت که کارکرد ایده ت��ان را حدس نمی زنید، بلکه با اس��تناد به 
حرف مش��تریان تان از عملکرد آن مطمئن هس��تید. اگر برای ورود به 
عرصه کارآفرینی آماده هستید، این مراحل را دنبال کرده و از موفقیت 

و سودآوری کسب وکارتان اطمینان داشته باشید. 
entrepreneur :منبع

 7 روش برای اطمینان از موفقیت و سودآوری
هنگام شروع یک کسب وکار

یادداشـت

بانک جهانی اعالم کرد ش��هر پرس��وف اسلواکی، بهترین ش��هر اروپایی برای 
راه اندازی کسب و کار افراد است. به گزارش ایسنا، بانک جهانی در گزارشی به نام 
»کسب و کار در اتحادیه اروپا ۲۰1۸« اعالم کرد شهرهای اروپای شرقی و مرکزی 
دارای محیط دوستانه تری برای کسب و کارها به نسبت شهرهای شمالی، غربی 
و جنوبی اروپا هستند. به گفته بانک جهانی در رده بندی امسال شهر پرسوف از 
اس��لواکی در رده نخست ایستاد و پس از آن پراگ- پایتخت جمهوری چک- در 
رده دوم قرار گرفت. این رده بندی از مقایسه قوانین تجاری کشورهای اروپایی با 
1۸۶ کشور جهان به دست آمده است. وزارت اقتصاد اسلواکی در بیانیه ای به این 
مناسبت اعالم کرد: این وزارتخانه در حال آماده سازی بسته دیگری برای حمایت 
از فضای کس��ب و کار تجاری و از میان برداش��تن بوروکراسی بیش از حد است. 

کسب وکار در کدام شهرهای اروپایی 
راحت تر است؟

مترجم: علی اکبری 

مینگ چی کو، تحلیلگر باسـابقه و خوشـنام زنجیره تأمین اپل گزارش تازه ای را در مورد پیش بینی محصوالت پاییزه این 
شـرکت منتشـر کرده که فهرست بلند باالیی را شامل می شود. کو مدعی اسـت عالوه بر سه مدل آیفون جدید که شایعات 
مربوط به آنها را حتما شنیده اید، اپل تقریبا تمام محصوالت سری مک و مک بوک، از جمله مک مینی را به روز رسانی می کند.
به گزارش دیجیاتو، او همچنین می گوید اپل از آیپد جدید با حاشیه اندک اطراف نمایشگر و مجهز به فیس آیدی رونمایی 
خواهد کرد، ضمن اینکه اپل واچ با نمایشـگر بزرگ تر، ایرپادهای جدید و شـارژر وایرلس ایرپاور نیز در راه هستند. در ادامه 

فهرست این محصوالت را مشاهده می کنید.
آیفون: شـایعات مربوط به سـه آیفون جدید تغییری نکرده اند. این سه مدل شامل نسخه به روز شده آیفون X با نمایشگر 
5.8 اینچـی اولـد، آیفـون X پالس با صفحه 6.5 اینچی اولـد و آیفون 6.1 اینچی با صفحه LCD اسـت که احتماال طراحی 

آشنای آیفون X را با هزینه کمتری در اختیار شما قرار خواهد داد.
مک: کو می گوید مک بوک، مک بوک پرو، آی  مک و مک  مینی همگی در پاییز سال جاری به روز رسانی خواهند شد. احتماال 

پردازنده های نسل هشتمی خانواده Core اینتل در بطن این دستگاه ها قرار می گیرند.
مک بوک ایر: عالوه بر ارتقای سخت افزاری، اپل باالخره سری قدیمی و محبوب مک بوک ایر را با لپ تاپ اقتصادی دیگری 

جایگزین می کند، اما هنوز اطالعات دقیقی از مشخصات و ظاهر این دستگاه در دست نیست.
آیپد: مدل های آیپد پروی جدید در دسـت تولید هسـتند که هر دو از فناوری فیس آیدی بهره می برند، حاشیه اندکی در 
اطراف نمایشگر دارند و فاقد دکمه فیزیکی هوم هستند همانند آیفونX. کو می گوید این تبلت در دو سایز عرضه می شود، 

یکی مدل به روز شده 12.9 اینچی و دیگری مدل 11 اینچی که جایگزین آیپد 10.5 اینچی خواهد شد.
اپل واچ: دو مدل اپل  واچ در سـال جاری با صفحات بزرگ تر عرضه می شوند. یکی مدل 38 میلی متری که صفحه اش از 1.5 
به 1.57 اینچ رسیده و دیگری مدل 42 میلی متری که از 1.65 اینچ به 1.78 اینچ ارتقا پیدا می کند. حسگر ضربان قلب این 
دو ساعت هوشمند هم نسبت به قبل بهبود یافته است. هنوز نمی دانیم بزرگ تر شدن نمایشگر با تغییر طراحی محقق شده 

یا اپل روش دیگری را برای رسیدن به این هدف در پیش گرفته است.
ایرپاور: شارژر وایرلس اپل که سال گذشته معرفی شد، امسال به یقین وارد بازار خواهد شد.

ایرپاد: هدفون وایرلس اپل هم امسـال به روز رسانی می شود. احتماال شـاهد تغییرات جزئی از جمله افزایش برد وایرلس، 
دسترسی به سیری و سازگاری با محفظه شارژ وایرلس سازگار با ایرپاور خواهیم بود. تغییرات اساسی از جمله سیستم حذف 

نویز پیشرفته و ضد آب شدن ایرپادها احتماال به سال 2019 موکول می شود.
اگر پیش بینی کو درست باشد، پاییز شلوغی برای اپل در پیش داریم و طرفداران مک مینی هم باالخره شاهد عرضه مدل 

جدید این دستگاه محبوب خواهند بود.
 

اپلپاییزامسال
چهمحصوالتیرامعرفیمیکند؟



 در ای��ن مطل��ب می خواهی��م مفه��وم یکپارچگ��ی برند را ب��ا برند 
Innocent بررس��ی کنیم. ابتدا تاریخچه برند و فعالیت های متنوع آن 

را می بینیم و بعد بیشتر در موردش حرف می زنیم. 
اتفاقی که اتفاق های خوب بیشتری را رقم زد

Innocent در سال 1۹۹۸ توسط سه همکالسی تاسیس شد. ماجرا 
از این قرار بود که این س��ه دوس��ت، بلیت ۵۰۰ پوندی یک فس��تیوال 
موس��یقی را خریده بودند و در آن ش��رکت کردند. در آن فستیوال آنها 
ضمن فروختن اس��موتی به مردم، از مشتریان خواستند با پاسخ به این 
پرس��ش، سرنوشت آینده شان را تعیین کنند؛  »آیا باید شغل امروزمان 
را برای درس��ت کردن اسموتی رها کنیم؟« پاسخ های مثبت، لیوان هایی 
خالی  بود که در س��طلی با عنوان »بله« انداخته می ش��د و پاس��خ های 
مثب��ت در س��طلی با عنوان »خی��ر«. در انتهای روز، تعداد پاس��خ های 
مثبت س��ر به فلک می کش��ید. روز بعد هر سه دوست شغل های شان را 
ترک کرده بودند. ش��رکت ش��روع به کار کرد و بعد از س��ه ماه توانست 
س��رمایه گذار پیدا کند. جالب اس��ت بدانید آنها با س��ه دستور اسموتی 

شروع کردند که امروز تنها یکی از آنها وجود دارد. 
خیریه؛ تار و پود اصلی برند از همان ابتدا

از هم��ان ابتدا بشردوس��تی در قلب ارزش ه��ای Innocent وجود 
داش��ت تا جایی که در س��ال ۲۰۰3 ش��رکت تا مرز ورشکستگی پیش 
رفت؛ آنها ۴۶درصد سودش��ان را به خیریه ها کم��ک می کردند. همین 
مس��ئله باعث ش��د برند، خیریه خودش را پایه گذاری کن��د تا بتواند از

NGOهای کشورهای درحال توسعه حمایت کند. 
کمپین بزرگ مردمی

در س��ال ۲۰۰۴ بطری های Inoocent به کاله های پش��می خیریه 
ملبس شدند و تا به امروز هم ادامه پیدا کرده است. 

برند از مردم می خواهد برای بطری هایش کاله های پشمی ببافند و مبلغ 
فروش هر بطری کاله به سر، به خیریه مربوط به سالمندان در انگلیس ارسال 
می ش��ود تا سالمندان این کش��ور از تنهایی نجات پیدا کنند و بتوانند در 

فعالیت های دسته جمعی شرکت و شادی را تجربه کنند. 
رشد برند

آب میوه ها و سبزیجات مختلف در طول سال ها به محصوالت برند اضافه 
ش��د. البته ناکامی های برند را نباید فراموش کرد، آنها پیش از سال ۲۰۰۹ 

مجبور به تعدیل نیرو شدند و فروش شان به شدت کاهش پیدا کرد. 
در س��ال ۲۰۰۹ کوکاکوال بخشی از سهام این شرکت را خرید و تا به 
امروز این روند ادامه داشته است و در سال ۲۰1۴ درصد مالکیت سهام 

کوکاکوال به ۹۰درصد رسیده است. 
حاال این برند انگلیس��ی در آلمان، اتریش و دانمارک نخس��تین برند 

آب میوه و اسموتی است. 
ارزش های برند: 
-  طبیعی باش

-  کارآفرین باش
-  بخشنده باش

-  مسئولیت پذیر باش
درس هایی از داستان سرایی برند

درس اول: ساختن اجتماعی نه چندان کوچک حول داستان برند
واقعی��ت این اس��ت که س��ه بنیان گذار این برند، داس��تان تاس��یس 
Innocent  را ج��دی گرفتند و براس��اس آن هر س��ال یک کنس��رت 

آنپالگد برگزار می کنند. این فس��تیوال هیجان انگیز شرکت کنندگان را 
ب��ه دوری از فناوری و گپ وگفت با اطرافیان تش��ویق می کند. خالقیت، 
کالس های رقص و غذاهای س��الم و تازه از فعالیت های کنسرت ساالنه 

این برند است. 
آن ه��ا خیلی به گروه ها و اجتماع های کوچکی که می س��ازند اهمیت 
می دهن��د. در دوره ه��ای متناوب مش��تری ها را به شرکت ش��ان دعوت 
می کنند و از آنها برای محصوالت شان دستورالعمل های جدید می گیرند. 

درس دوم: داستان سرایی
آنها تولیدات ویدئویی و عکس��ی زیادی دارند. حضور قدرتمندش��ان 
در فض��ای آنالین، بس��ته بندی خ��اص Innocent  در یادها می ماند. 
آنها نه تنها داستان س��رایی می کنند، بلکه این داستان ها را به هر شکل 
ممک��ن، در معرض دید م��ردم می گذارند و به تجربه مش��تری اهمیت 

زیادی می دهند. 
ویدئوه��ا مردمی معمولی را نش��ان می دهد که داستان های ش��ان به 
زندگی مردم واقعی مرتبط اس��ت؛ ب��ه عبارت دیگر Innocent تنها از 

بزرگی خود و خوبی محصوالتش سخن نمی گوید. 
در سال ۲۰1۶ برند کمپین »ونس علف گرسنگی« را راه انداخت. در 
توضیح باید بگویم »علف گرس��نه« یک افسانه قدیمی ایرلندی است و 
به علفی نفرین ش��دن برمی گردد که هر کس روی آن پا بگذارد همیشه 
گرس��نه خواهد بود. برند با اتکا به این افس��انه می خواس��ت گرسنگی و 
تمایل تمام نشدنی مردم را به میوه و سبزیجات نشان دهد. ونس )ماشین 
Innocent( کتاب دس��تورالعمل های تهیه اسموتی Innocent را با 
عن��وان »به خانواده تان چیزهای خوب بدهی��د« پخش می کرد. در این 
کمپین از مردم خواس��ته ش��ده بود عکس های ونس را در ش��بکه های 

اجتماعی شان منتشر کنند.  
درس سوم: موفقیتی که از سادگی می آید

س��ه بنیان گذار برند می دانس��تند که می خواهند با یکدیگر ش��رکت 
تاسیس کنند، ولی هیچ کدام از چگونگی کار اطالعی نداشتند. آنها حتی 
س��راغ محصوالت فناوری هم رفتند، ولی به نظرشان این محصوالت به 

درد همه نمی خورد و در ذهن شان به چیزی عمومی تر نیاز داشتند. 
پس به س��راغ چیزهای ابتدایی رفتند و در نهایت به سالمت رسیدند. 
میوه و س��بزی جات تنها به درد عده  و سن خاصی نمی خورد و همگان 

به آن نیاز دارند. 
با انتخاب این موضوع س��اده و افزودن کمی هیجان و جذابیت به آن، 
برندی را خلق کردند که امروز داستان موفقیتش همه گیر شده است. 

ابزارهای داستان سرایی
یک: جدول زمانی برند

وب س��ایت برند داس��تان Innocent را در این جدول زمانی تعریف 
می کند. برنامه کسب و کار، داستان بسته بندی و همه اتفاقات این سال ها 

در این جدول آمده است. 
دو: بافندگی بزرگ

همان طور که گفته ش��د، خیری��ه و فعالیت های خیرخواهانه از همان 
روز اول در Innocent نهادینه شده است. 

تا س��ال ۲۰1۶ طبق آمار این برند توانس��ته به ۷۵۰۰۰۰ نفر به طور 
مستقیم و ۴ میلیون یورو نقدی کمک رسانی داشته باشد. 

سه: توییتر
برن��د حض��ور چش��مگیری در ش��بکه های اجتماع��ی دارد. آنه��ا از 

توییترش��ان ب��رای تعریف کردن داستان های ش��ان اس��تفاده می کنند. 
عکس، جوک، هش��تگ های جدید و ویدئو از مهم ترین مطالبی است که 
به طور مستمر در صفحه شان منتشر می شود. آنها هیچ وقت مشتری را 

به حال خود رها نمی کنند. 
چهار: بسته بندی

در س��ال های اولیه تاسیس، کمبود منابع مالی باعث شد بار تبلیغات، 
بازاریابی و PR بر دوش بسته بندی و ظاهر محصوالت بیفتد. 

آنه��ا از نقاش��ی های مضح��ک، نق��ل اتفاق��ات و فکت ه��ای جالب و 
داستان سرایی روی قسمت های خالی بطری ها استفاده می کردند. امروز 
هم البته هنوز این رویه را دنبال می کنند. مشتری ها دوست دارند بعد از 
نوش��یدن اسموتی و آب میوه های شان بطری ها را باال بگیرند و با هیجان 

زیر آنها را بخوانند. 
پنج: محتوای خنده دار

وب س��ایت Innocent همیش��ه پر از محتوای مرتبط با محصول و 
مخاطب است. مطالب رنگی، به مردم واقعی می پردازند و بسیار جذابند. 
بخش های جذابی مثل »سگ هایی که چیزها را می جوند« یا »میوه های 
آزاردهنده« که بخش های فرعی وب سایتند، مشتری را در گیر می کنند 

و سرگرمی و شادی را به برند وصل می کنند. 
چکیده آنچه گفتیم

ه��ر قدر ه��م بخواهیم فکر کنی��م ک��ه Innocent اتفاقی به وجود 
آمده، اما شکل رویدادهایی که در این مطلب بررسی کردیم به ما نشان 

می دهد که این برند برای ماندن برنامه ریزی کرده است. 
آنه��ا هدف ش��ان را فت��ح دل ه��ای م��ردم می دانن��د و می خواهن��د 
مخاطبان ش��ان با خرید این محصوالت برای خودش��ان کار خوبی انجام 
دهند و این رفتار را نه تنها در کمپین های ش��ان بلکه در رفتار کارکنان 
شرکت ش��ان نهادینه کرده اند. توجه به سالمتی و توجه به زندگی مردم 
دنیا در تمام فعالیت های برند مش��هود است و لحظه ای از آن جدا نبوده 

است. 
آنها توجه را از خودش��ان به مخاطب شان معطوف کرده اند و همه جا 

در مورد مخاطب حرف می زنند. 
جذابیت، سرگرم کنندگی و طنز جزء جدایی ناپذیر Innocent است 
ُ فردی ایجاد کرده اس��ت. برند  ک��ه در کنار خالقی��ت، ترکیب منحصربه 
توانس��ته در ۲۰ سال به جایگاهی برس��د که خیلی ها آرزویش را دارند؛ 
همین ماجرای بطری های کاله دار و افرادی که سال هاست به درخواست 

برند کاله می بافند، تنها یکی از موفقیت های آنها است. 
نق��ش طراح��ی مینیم��ال و حت��ی کودکان��ه، بس��ته بندی جذاب و 
نویسندگی خارق العاده را هم نباید ندیده بگیریم. فرار از قوانین مرسوم 

انگلیسی ها و خلق زبانی مردمی کار چندان آسانی نیست. 
خالص��ه اینکه در وضعیتی که مس��ئله ش��کر و چاق��ی مربوط به آن 
در انگلس��تان س��روصدای زی��ادی ک��رده، Innocent  ب��ا ادعای به 
اثبات رسیده استفاده نکردن از شکر، توانسته کسب و کارش را حفظ کند 
و روز ب��ه روز به آن رونق بخش��د تا جایی که کوکاکوال کل س��هام این 

شرکت را از آن خودکرد. 
بنیان گ��ذاران برند، حرکت مردم به س��مت س��المتی را به فال نیک 
گرفته اند و بر این اساس جایگاه شان را نه تنها در دنیای بازاریابی، بلکه 

در دل مردم تعیین کرده اند. 
innocent/mbanews :منبع

5 روش گرفتن عکس های شگفت انگیز برای 
ایجاد برند

کسب و کار شما چقدر در عکس��برداری باکیفیت سرمایه گذاری 
کرده اس��ت؟ اگر شما هم مثل بیشتر صاحبان کسب و کار هستید، 
عکسبرداری از محصول برای تان در اولویت قرار ندارد. عکسبرداری 
ممکن اس��ت برای برخی نمونه های تبلیغاتی ضروری باشد، اما در 
مجموع یک کاالی تجملی اضافی تلقی می ش��ود که برای رش��د 

شرکت تان الزامی نیست. 
با اینحال، امکان پیش��رفت کسب و کارتان با کمک عکسبرداری 
بیش��تر از آن چیزی اس��ت که فکر می کنید و داشتن عکس های 
باکیفیت آسان تر از آن چیزی است که ممکن است تصور کنید. 

چرا عکسبرداری اهمیت دارد
کیفیت عکس��برداری ش��ما از محصول، خبر از کیفیت برندتان 
خواه��د داد. نه تنه��ا عکس های بهتر، چش��م نوازتر هس��تند که 
همین ط��ور باع��ث می ش��وند محصوالت تان بهتر به نظ��ر آمده و 

برداشت اولیه مشتریان از شرکت تان بهتر باشد. 
اهمیت عکس��برداری خوب، ب��ه خاطر تعداد زی��اد تقاضاها در 

دنیای مدرن بازاریابی تشدید شده است. 
وب سایت ش��رکت: عکس��برداری، قدرت نمایش برند شما را با 
ش��یوه هایی هیجان انگیز و پویا دارد. شما ممکن است بتوانید حال 
و ه��وا و س��بک هویت برند خود را با ی��ک عکس فوری تک ثبت 
کنید، یا محل فیزیکی ش��رکت خود را با یک عکس چش��مگیر به 

بازدیدکنندگان نشان دهید. 
تبیلغات: تصویر مناسب می تواند توجه اشخاص را به خود جلب 
و آنها را متقاعد س��ازد که اقدامی ص��ورت دهند، درحالی که یک 
عکس افتضاح یا غیر حرفه ای ممکن اس��ت به ش��هرت برند ش��ما 

لطمه بزند. 
نمایش و بس��ته بندی محصول: قبل از آنکه مشتریان محصولی 
را بخرن��د، دوس��ت دارند کارکرد آن را مش��اهده کنن��د. تصاویر 
محصول روی وب س��ایت شما و نیز تصاویر بسته بندی، باید دارای 

عکس هایی باشند که بهترین جنبه محصول تان را نشان دهند. 
ش��بکه های اجتماع��ی. عکس��برداری آنقدر برای ش��بکه های 
اجتماعی مهم اس��ت که برخی اس��تدالل کرده اند که این رسانه، 
عکسبرداری را برای همیشه تغییر داده است. در پایگاه هایی مانند 
اینستاگرام ناگزیر از گرفتن عکس های خوب هستید تا در دریایی 

از بی توجهی گم نشوید. 
چگونه می توان عکسبرداری باکیفیت انجام داد

چگونه قرار اس��ت به آن می��زان مهارت الزم در عکس��برداری 
برسید تا بهترین احس��اس را در مشتریان جدید و قدیمی به طور 

یکسان ایجاد کنید؟ در اینجا چند گزینه آمده است: 
1- ی��ک پیمانکار اس��تخدم کنید. ب��ه خاطر اقتصاد ناش��ی از 
برنامه های هنری، کمبود عکاس��ان پیمانکار مس��تقل و پاره وقت 
برای انجام مش��تاقانه کارهای جانبی وجود ن��دارد. از انجمن های 
اجتماع��ی،  ش��بکه های   ،)freelance boards( خویش فرم��ا 
یا جس��ت وجوی خوب و راحت در اینترنت برای یافتن عکاس��ان 
محل خود اس��تفاده کنید و نگاهی به آلبوم کارشان بیندازید. فکر 
خوبی اس��ت که شخصی را با تجربه عکاسی برای یک برند بیابید. 
همین طور به خاطر داش��ته باش��ید که هر چقدر پول بدهید،  آش 
می خورید. عکاس��ان باتجربه تر معموال پول بیش��تری درخواست 

می کنند. 
۲- ی��ک کارمن��د تمام وقت اس��تخدام کنید. ش��ما همین طور 
می توانید در صورتی که کس��ب و کارتان به اندازه ای بزرگ است که 
از س��اعات کاری تمام وقت حمای��ت کند، یک عکاس را به صورت 
تمام وقت اس��تخدام کنید. اشکال این کار در سطح تعهدی است 
که الزم اس��ت ارائه دهید. عکاس��ان تمام وقت می توانند پرهزینه 
باش��ند و اگر نیازی به آنها نداش��ته باش��ید ام��کان دارد آخر کار 

پول تان هدر شود. 
3- یک��ی از کارمندان خود را آموزش دهید. اگر دوس��ت ندارید 
ک��ه پ��ول خود را صرف ی��ک کارمند تمام وقت کنی��د یا زمان یا 
صب��ر الزم برای انتخاب خویش فرمای��ان را ندارید، می توانید یکی 
از کارمن��دان خ��ود را برای عکس گرفتن آم��وزش دهید. این کار 
به چند دلیل مفید اس��ت؛ شما از اخالق کاری خوب آنها مطلعید، 
امکان پس انداز کردن دارید و می توانید از نیاز به استخدام کارمند 

یا انجام فرآیند استخدام و آشنا سازی اجتناب کنید. 
۴- با یک س��ازمان ارائه دهنده خدمات کام��ل کار کنید. اگر با 
یک س��ازمان بازاریابی یا تبلیغات��ی کار می کنید، به احتمال زیاد 
در میان کارمندان ش��ان یک عکاس حرفه ای وجود خواهد داشت. 
هزینه به کارگماری )retainer fee( ماهانه شما، احتماال بخشی 
از این کار را پوشش خواهد داد، مخصوصا اگر قرار باشد این هزینه 
در همان تبلیغات یا لوازم تبلیغاتی استفاده شود که خود سازمان 
تولید می کند. فقط مطمئن ش��وید که ابتدا به مدارک شان نگاهی 
می اندازید. البته استخدام یک سازمان در صورتی که عکسبرداری 

تنها هدف شماست، کم هزینه ترین انتخاب نیست. 
۵- عض��و یک ش��رکت خدماتی ارائ��ه عکس ش��وید. خدمات 
 stock photography( آم��اده  عکس ه��ای  ارائه دهن��ده 
services(، در حال محبوب تر ش��دن هستند و میلیون ها عکس 
حرف��ه ای را برای یک ن��رخ ماهانه معقول ارائ��ه می دهند. با این 
حال چند اش��کال در استفاده از عکس های آماده وجود دارد. شما 
تعداد محدودی عکس در اختیار دارید که هیچ کدام نش��ان دهنده 
محصول یا شرکت تان نیست و به احتمال زیاد به عکس های آماده 
شباهت دارند و مشتریان تان ممکن است این تصاویر را قبال دیده 

باشند. 
اگ��ر می خواهید کس��ب و کارتان در بازار کنون��ی رقابت کند، به 
یک منبع از عکس های باکیفیت نیاز خواهید داشت که کمک تان 
کنند. سوال این است که چقدر حاضرید سرمایه گذاری کنید و به 
چه میزان انعطاف پذیری نیاز دارید؟ هیچ پاس��خ مناسبی در اینجا 
وج��ود ندارد، اما اگر کار عکس��برداری را ب��ا بی دقتی انجام دهید 
ی��ا کامال نادیده بگیرید، می تواند به ش��هرت برندی لطمه بزند که 

آنقدر برای ایجادش زحمت کشیدید. 
allbusiness :منبع
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بیش��تر جوان های در ح��ال تحصیل در دانش��کده های مختلف تمام 
روزشان را به تهیه کاغذهای کنفرانس یا مطالعه درس های امتحانی شان 
اختصاص می دهند. با این حال برایان مک آلیس��تر دوران دانش��گاهش 
را ب��ه طور متفاوتی س��پری کرد. وی این دوران را با س��اخت کاله های 
بینی)Beanie(  با همکالس��ی اش به پایان رساند. این مدل سابق برند 
پوش��اک Abrecrombie & Fitch همیشه در دوران کودکی عاشق 
اس��تفاده از کال ه های بینی بود: »نگرش خاصی پش��ت این نوع کال  ه ها 
وجود دارد. به عالوه آنها بس��یار راحت نیز هس��تند«. با این حال پیش 
از آنکه دوس��ت  برایان از وی تقاضای س��اخت این کال ه ها را بکند، وی 
هیچ��گاه به تبدیل این ایده به اس��تارتاپی موفق فکر نکرده بود. به این 
ترتیب با یک تلنگر از س��وی دوس��ت و همکالسی قدیمی وی به سوی 

تحقق یکی از جذاب ترین کسب وکارهای عصر جدید جرکت کرد. 
در س��ال ۲۰۰۹ برایان به عنوان کارآفرینی فعال در ش��هر کولومبوس 
ش��رکت King & Fifth را راه اندازی کرد. این ش��رکت یک فروشگاه 
آنالین ویژه فروش کاله های بینی بود. با این حال اکنون این فروش��گاه 
کاله های بیس بال، تی ش��رت و عینک های آفتابی را نیز عرضه می کند. 
در ابتدا این کس��ب وکار چندان بزرگ نبود. در حقیقت  اکنون هم این 
کس��ب وکار چندان بزرگ به حس��اب نمی آید. در حال حاضر فروشگاه 
King & Fifth فق��ط س��ه کارمند، با احتس��اب مک آلیس��تر دارد. با 
این حال در س��ال ۲۰1۸ درآم��د این برند نزدیک ب��ه ۵۰۰ هزار دالر 

پیش بینی شده است. 
مک آلیس��تر برای کسب وکارش ایده های بزرگی در سر دارد. سه سال 
پس از ترک ش��غلش در صنعت مدلینگ به منظور تمرکز هرچه بیشتر 
روی کس��ب وکار ش��خصی اش آمادگی الزم برای افزایش میزان س��ود 

شرکت خود به میزان باالیی را دارد. 
بی تردید ش��رکت مک آلیس��تر فق��ط از کانال دیجیتال��ی و اینترنتی 
امکان پذیر نیس��ت. اگرچه وی تمام محصوالتش را از طریق وب س��ایت 
ش��رکت به فروش می رساند، اما وی به خوبی می داند برای دستیابی به 
رشد باالی شرکتش باید به سوی برخی از روش های به اصطالح قدیمی 
فروش و اس��تراتژی های مش��ابه گام بردارد. وی در ای��ن مورد این گونه 
اظهارنظ��ر می کند: »هنگامی که ش��ما یک فروش��گاه آنالین راه اندازی 
می کنی��د، م��ردم فکر می کنند ترافیک باالی س��ایت و ش��مار فزاینده 
خریدها به طور طبیعی از راه می رس��ند. با این حال واقعیت مطابق این 
گمان مردم نیست، بلکه شما باید تک تک کاربران را به سوی سایت تان 
هدایت کنید«. رایان ویلیامز، موس��س برند SalesCollider، فهم این 
درس را برای صاحبان کسب وکارهای آنالین بسیار دشوار می داند. برند 
ویلیامز در سانفرانسیس��کو واقع ش��ده و خدمات موردنیاز شرکت ها در 

زمینه تکنولوژی را ارائه می کند. 
بس��یاری از کس��ب وکارها گمان می کنن��د با راه اندازی یک نس��خه 
فروش��گاه آنالین و ثب��ت آگهی در گوگل و فیس ب��وک همه چیز تمام 
ش��ده و زمان دستیابی به سودهای کالن فرا می رسد. با این حال چنین 
فرایندی فقط در رؤیا به این اندازه آس��ان است. ویلیامز در این مورد به 
نکات مهمی اش��اره می کند: »پس از راه اندازی فروشگاه آنالین و انجام 

تبلیغات هنوز هم کارهای زیادی باقی مانده است. در حقیقت ما پس از 
این مراحل نیازمند فردی آگاه هستیم. این فرد باید در زمینه چگونگی 
ایجاد یک فروشگاه اینترنتی جذاب توضیحاتی را به ما ارائه دهد. به این 

ترتیب ما از تجربه مشاورمان نیز بهره مند خواهیم شد.« 
ش��رکت هایی که عالقه مند  افزایش سطح فروش ش��ان هستند، باید 
ع��الوه بر فعالی��ت خالقانه در س��طح اینترنت به برخ��ی از روش های 
غیر دیجیتالی نیز به منظور تسریع فرایند افزایش سود شان روی خوش 
نش��ان دهند. در ادامه به بررس��ی س��ه مورد از مهم تری��ن این روش ها 

خواهیم پرداخت. 
1- استخدام نماینده فروش

شاید اکنون شرکت ها دیگر مانند گذشته به نیروهای زیادی در بخش 
فروش نیاز نداشه باشند. با این حال حضور شخصی که به خوبی توانایی 
صحبت پیرامون محصول مان را داش��ته باشد، در شرکت ضروری است. 
در این میان فرقی ندارد که ش��ما یک فروش��گاه آنالین در حوزه لوازم 
خانگی هستید یا لوازم یدکی موتورهای معمولی، حضور نماینده فروش 

در هر صورت مهم خواهد بود. در حالی که بس��یاری از کسب وکارها به 
سوی روبات های هوشمند به منظور پاسخگویی به پرسش های مشتریان 
و ارائه ویژگی های محصوالت ش��ان حرکت کرده اند، ویلیامز همچنان به 
ضرورت حضور یک نماینده واقعی به منظور ساماندهی این امور اعتقاد 
دارد: »تقریبا همه کسب وکارها مش��تاق راه اندازی سیستم پاسخگویی 
خودکار و آنالین هس��تند. در این میان باید به تجربه خریدار نیز توجه 
کرد. در حقیقت دریافت اطالعات از یک روبات، هرچقدر هم هوشمند، 
احس��اس تعامل با یک شخص واقعی را در ما ایجاد نمی کند. در فرآیند 
فروش هنوز هم طرح پرس��ش هایی از خریدار به منظور فهم خواس��ته 
اصل��ی اش اهمی��ت دارد. کاری ک��ه فقط یک فروش��نده واقعی توانایی 

انجام اش را دارد.« 

2- بازاریابی آفالین محصوالت
مانند بس��یاری از شرکت های فروش آنالین، مک آلیستر نیز در گوگل و 
شبکه های اجتماعی س��رمایه گذاری تبلیغاتی کرده است. اما وی در مورد 
تمایز این اقداماتش نظر خاصی دارد: »هرکسی می تواند سفارش تبلیغات 
تقریبا ساده را در شبکه های اجتماعی بدهد«. براین اساس چیزی فراتر از 
تبلیغات آنالین مورد نیاز اس��ت. در واق��ع در اینجا ما نیاز به نوعی مکمل 
داریم. ویلیامز مکمل شرکتش را در کمپین های فیزیکی یافته است. براین 
اساس کمپین شرکت وی در اوهایو راه اندازی شده است. تمرکز اصلی این 
کمپین نیز روی دانشجویان دانشگاه اوهایو قرار دارد. به این منظور شرکت 
ه��زار کاله بین��ی و هزار کاله بیس بال را با لوگ��وی ایالت اوهایو در اختیار 
دانش��جویان قرار داده اس��ت. توزیع این محصوالت به صوت رایگان در ماه 
س��پتامبر صورت خواهید پذیرفت. جایی که خود ویلیامز نیز به دانش��گاه 
اوهای��و خواهد رفت. این محصوالت به صورت رایگان در میان دانش��جویان 
توزیع می ش��ود. در این میان فقط کارمندان ش��رکت نسبت به جمع آوری 
ایمیل و آدرس اکانت دانشجویان در شبکه های اجتماعی اقدام خواهند کرد. 
این درخواس��ت در راستای ادامه ارتباط میان مخاطب و شرکت در فضای 
مجازی صورت می پذیرد. ویلیام��ز در این مورد اینگونه اظهارنظر می کند: 
»اگر بتوانیم به آدرس ایمیل آنها دسترسی پیدا کنیم، آنها را از شیوه سنتی 

به شیوه دیجیتال فروش منتقل کرده ایم.« 
3- بازاریابی شبکه ای و مذاکره

هرکس��ی که برای نخس��تین ب��ار در تاریخ محصول��ی را فروخت، به 
احتمال بس��یار باال از دل بازاریابی ش��بکه ای و مذاک��ره آن را به انجام 
رس��انده است. ش��رکت های فعال در زمینه تجارت آنالین نباید به هیچ 
وجه این دو مهارت مهم در زمینه کس��ب وکار را فراموش کنند. اگرچه 
چانه زنی بر س��ر قیمت فروش در فضای اینترنت��ی به راحتی مذاکرات 
رودررو نیس��ت، اما برای ما به عنوان فروش��ندگان راهکار دیگری وجود 
ن��دارد. در هرصورت باید تنور گفت وگ��و و چانه زنی را به منظور فروش 
محصوالت مان داغ نگه داریم. فرقی ندارد از طریق اینرنت، تلفن یا حتی 

شیوه هایB۲B، در هر صورت باید فضای گفت وگو حفظ شود. 
شاید یک کس��ب وکار دیگر هم در میان کاربران معمولی سایت شما 
را پی��دا کرده و نگاهی به محصوالت تان بین��دازد. با این حال به هنگام 
عقد قرارداد ش��ما باید اطالعات دقیق تری نس��بت به توضیحات سایت، 
در اختی��ار خریدار قرار دهید. در بازاریابی ش��ما باید همه مخاطب ها را 
مشتری بالقوه فرض کنید. برهمین اساس توضیحات خاصی را نیز باید 
از پی��ش برای ارائه به مخاطب تان آماده داش��ته باش��ید. بی تردید این 
توضیحات نباید دقیقا مطابق اطالعات موجود در س��ایت تان باش��د. در 
این صورت مخاطب تان اهمیت چندانی به حرف های شما نخواهد داد. 
همان طور که مک آلیس��تر در ط��ول دوران فعالیتش فهمیده، دنیای 
دیجیتال همچنان عرصه هایی برای کاوش و پیش��رفت در اختیار دارد. 
برای وی ایجاد کسب وکار موفق به معنای برخاستن از پشت کامپیوتر و 
خروج از دفتر شرکت است: »شما می توانید 1۰ هزار دالر برای تبلیغات 
فیسبوکی صرف کنید، یا اینکه 1۰ هزار دالر هزینه کنید و محصول تان 
را به طور مس��تقیم به دست مشتری برسانید. به این ترتیب آنها توانایی 
مش��اهده فرد پشت صفحه زیبای فروشگاه اینترنتی را خواهند داشت و 

این نکته ارزش بسیاری دارد.« 
inc :منبع

خطاهای بازاریابی، برندسازی و تبلیغات در اینستاگرام
4 اشتباه رایج در اینستاگرام که بازاریاب ها 

باید از آن اجتناب کنند)2(

3- بارگذاری بیش از حد یا بسیار کم مطلب
هم��ه ما برخ��ی از حس��اب های کاربری ای��ن چنینی را دنب��ال می کنیم. 
اکانت های��ی که در ط��ول روز چندین اس��توری بارگذاری می کنن��د. در این 
صورت تنها کافی اس��ت چند ثانیه از اینستاگرام خارج شوید. هنگام برگشت 
تعداد زیادی استوری از سوی وی مشاهده خواهید کرد. همه ما چنین تجربه 
مشترکی را از سر گذرانده ایم.  اگرچه ما نسبت به مشاهده استوری های پیاپی 
و متعدد مادر یا دوست مان عالقه نشان می دهیم، اما شانس برندها برای جلب 
مخاطب به استوری های پر تعدادشان بسیار کم است. این یک نکته کامال واقعی 
اس��ت، بنابراین تمرکزتان را روی انتشار به موقع مطالب قرار دهید.  بی تردید 
مخاطب های هدف شما زمان کافی برای مشاهده خیل عظیمی از مطالب شما 
را ندارن��د. به این ترتیب با انتش��ار بیش از ان��دازه مطالب فقط زمان و پول تان 
را ه��در خواهید داد. به این ترتیب به جای اس��توری کردن هر مطلبی آنها را 

دستچین کنید. به این ترتیب وجهه حرفه ای برندتان نیز حفظ می شود. 
در س��وی دیگر ماجرا برندهایی هستند که برخالف نمونه قبلی پست های 
بس��یار اندکی را با مخاطب های ش��ان به اش��تراک می گذارند. می��زان اندک 
پس��ت های این برندها گاهی به اندازه ای اس��ت که باید با آنها تماس گرفت تا 
از حضورش��ان در کسب وکار مطمئن شد. شاید شما از فعالیت اندک فروشگاه 
محبوب دونات تان آزرده خاطر شوید. در چنین مواقعی افراد به بسته شدن آن 
مغازه یا فروشگاه فکر می کنند. با این حال در بیشتر مواقع ما با افراد تنبل در 
اینس��تاگرام مواجه هس��تیم، نه چیز دیگری.  من در طول سال های اخیر یک 
صفحه مخصوص گربه ام راه اندازی کرده ام. هنگامی که برای چند روز متوالی در 
این صفحه پستی بارگذاری نمی کنم، کاهش مخاطب هایم به شدت محسوس 
خواهد بود. براین اس��اس مس��ئله برای برندهای واقعی بسیار دشوارتر به نظر 
می رسد. راهکار این مشکل اطمینان از بارگذاری پست ها به صورت مداوم است. 

به این ترتیب مشتریان تان شما را فراموش نخواهند کرد. 
به منظور یافتن موقعیت مناس��ب برای بارگذاری پس��ت به نکات زیر توجه 
کنی��د: - به آمارها توجه کنید: ب��ا بارگذاری روزانه مطلب برای یک هفته یک 
آزمایش س��اده را راه اندازی کنید. سپس در طول هفته بعد هر دو روز یک بار 
مطلب روی صفحه تان بگذارید. در این میان روی نتایج حاصل در طول دو هفته 
تمرکز کنید. با تحلیل نتایج به راحتی از الگوی مناسب برای ارسال مطلب در 
صفحه تان آگاه خواهید شد. همچنین می توانید یک نظرسنجی در استوری تان 
بگذارید. گاهی اوقات نظرخواهی مستقیم از مخاطب بهترین راهکار خواهد بود. 
- آزمای��ش زمان های مختل��ف: در برخی موارد ناتوانای��ی برندها در جذب 
مخاطب ب��ه تعداد باالی مطالب ش��ان مربوط نیس��ت، بلک��ه در اینجا عامل 
زمان سنجی در کار است. به این ترتیب باید زمان حضور اغلب مخاطب های تان 
در اینستاگرام را پیدا کنید. این کار از طریق تحلیل داده های مختلف به راحتی 
امکان پذیر خواهد بود. به این ترتیب دیگر مطالب تان را در زمان غیبت کاربران 

پست نخواهید کرد. 
- اولویت کیفیت بر کمیت: درحالی که جزئیات کسب وکارتان بی تردید برای 
ش��ما جذاب است، مخاطب های شما عالقه چندانی به آگاهی از تمام جزئیات 
کس��ب وکارتان نخواهند داش��ت، بنابراین پیش از آنکه به بارگذاری پست های 
متعدد بپردازید، اهداف خود را به طور دقیق مشخص سازید. به این ترتیب دیگر 

خبری از پست های آزاردهنده در صفحه تان نخواهد بود. 
4- بی توجهی به آمارها

تص��ور کنید در آزمونی ش��رکت کرده اید و هیچ گاه س��طح کالس تان ارتقا 
نخواهد یافت. همیش��ه اطالع از اینکه در امتحان رد شده ایم، بسیار آزاردهنده 
است. چنین احساسی درست هنگام بی توجهی به آمارهای اینستاگرام نیز رخ 
می دهد. در حقیقت هنگام بی توجهی به آمارهای اینستاگرام شما اطالعاتی مهم 
در زمینه توسعه کسب وکارتان را از دست می دهید. اطالعات اینستاگرام بهترین 
منبع برای آگاهی از نتیجه و ثمربخشی مطالب  اکانت تان است. به این ترتیب به 
بهترین شیوه از موفقیت یا شکست کمپین های مختلف مان آگاه خواهیم شد. 

آمارهای اینستاگرام در زمینه شناخت بهتر مخاطب نیز مفید هستند. هنگامی 
که ش��ما وضعیت مخاطب های تان را روی نمودار جمعیت ش��ناختی مشاهده 
می کنید، بهتر از عالیق، نوع س��لیقه و رفتارهای آنها آگاهی خواهید داش��ت. 
به این ترتیب در س��اماندهی کمپپین های بعدی امکان اس��تفاده بهینه از این 
اطالعات به وجود می آید. به عنوان مثال پاسخ به پرسشی نظیر »مخاطب های 
برند ما به ویدئو بیشتر عالقه دارند یا عکس؟« فقط از طریق توجه به آمارهای 
رس��می اینس��تاگرام امکان پذیر است. ش��یوه های دیگر پاسخگویی به چنین 

پرسشی تقریبا به طور کامل روی حدس و گمان بنا می شوند. 
پرسش اصلی در اینجا بدین صورت است: چگونه می توانیم توجه کافی را به 
آمارهای اینستاگرام داشته باشیم؟ به منظور پاسخگویی به این پرسش توجه به 

نکات زیر مطلوب به نظر می رسد: 
- شناخت معیار مناسب: اهداف و آرزوهای کسب وکار شما چیست؟ هنگامی 
که پاس��خ روشنی به این پرس��ش بدهید، آگاهی بهتری نسبت به افراد مورد 
نیازت��ان به منظور تعامل خواهید یافت. برخی معیاره��ای مهم در این زمینه 
عبارتند از پس��ت های برتر )آنهایی که بیش��ترین جذب کاربر را در طول ماه 
داشته اند(، برترین اشاره ها )پست های برتری که در آنها Mention شده اید(، 
فالوورهای جدی��د، میزان جذب کاربر در طول دوره ه��ای چند ماهه و میزان 
بازدی��د کارب��ران از صفحه تان. با آگاهی از این معیارها و بررسی ش��ان انتخاب 

استراتژی جدید برای برندسازی و تبلیغات برای شما بسیار راحت تر می شود. 
- اس��تفاده از ابزارهای مناسب: فرقی ندارد به دنبال اندازه گیری میزان رشد 
مخاطب ها، ترافیک وب سایت یا موفقیت آگهی اینستاگرامی تان هستید، ابزار 
کمکی مطلوبی در زمینه پاسخ به هرکدام از نیازهای تان وجود دارد. ابزار مشهور 
اینستاگرام به نام Insights به بهترین شکل ممکن اطالعات طبقه بندی شده 
در اختیار شما قرار می دهد. شمار بازدید کاربران از صفحه تان، میزان پست های 
شما که از سوی کاربران ذخیره شده و تعداد بازنشر استوری تان از سوی کاربران 
 Hootsuite ،از جمله امکانات این ابزار محسوب می ش��ود. عالوه بر این ابزار
Analystics  به عنوان ابزار رسمی ما آمارهای بسیار بیشتری را نیز در اختیار 
ش��ما قرار می دهد. مزیت اصلی ای��ن ابزار ارائه اطالع��ات در قالب نمودارها و 
اینفوگرافی های مختلف است. براین اساس تصمیم گیری در مورد کمپین ها و 
شیوه مدیریت صفحه تان بسیار راحت تر از هر زمانی دیگری می شود. به منظور 
اطالع بیشتر از امکانات ابزار ما به راحتی با جست وجوی نامش آگاهی کافی را 
به دست خواهید آورد.  شاید شما نسبت به انجام برخی از اشتباه های مذکور در 
این مقاله احساس گناه کنید، با این حال هنوز برای بازگشت به مسیر صحیح 
دیر نشده است. با مطالعه و اجرای توصیه های مطرح در این مقاله از عدم تکرار 

چنین اشتباه هایی اطمینان حاصل خواهید کرد. 
Hootsuite :منبع
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سود یا رشد؛ انتخاب استراتژی متناسب با 
کسب وکارتان

این س��وال قدمتی به درازای خود کسب وکار دارد. باید سود 
حاصل از کار را در جیب تان بگذارید یا اینکه باید دوباره آن را 

وارد چرخه تولید کنید؟ 
تصمیم گیری بر سر نگهداری سود یا خرج کرد آن به منظور 
گس��ترش سود شرکت، همیشه مسئله ساز بوده است. اما رشد 
چش��مگیری که به واس��طه اینترنت صورت گرفت، مالحظات 
هرچه بیش��تری را ایجاد کرد. رشد س��ریع به پول زیادی نیاز 
دارد که معموال تمام حاش��یه س��ودتان را شامل می شود و در 
حالی که بس��یاری از س��رمایه گذاران به دنبال ش��رکت هایی 
با رش��د س��ریع هس��تند، برخی دیگر به ش��رکت هایی چشم 

دوخته اند که روی حفظ سودآوری خود تمرکز کرده اند. 
انتخاب رشد

از زمانی که جف بزوس موس��س آمازون بیان کرد شرکتش 
نیازی به س��ودآوری ندارد، زمان زیادی نگذش��ته است. چرا؟ 
زیرا او می دانس��ت برای کس��ب و کارهای اینترنتی فرصت های 
رش��د نامحدودی وجود دارد. او نمی خواس��ت که سود خود را 
انباشت کند، بلکه می خواست شرکت بزرگی را بنا و سهمی از 
بازار را از آن خود کند. در حقیقت آمازون در طول دوره حیات 
حرفه ای خود، پنج س��ال بدون س��ود داش��ته است. )1۹۹۹-

)1۹۹۴
حق با بزوس بود. او برای رش��د دادن ش��رکت خود تصمیم 
هوش��مندانه ای گرفت و پس از آن سرمایه گذاران و موسسات 
مالی و اعتباری برای س��رمایه گذاری در آمازون صف کشیدند. 
این کاری اس��ت که صاحبان سرمایه انجام می دهند. آنها پول 
خود را صرف رش��د می کنند و امید دارند که ش��رکتی با روند 
رو به رش��د نسبتا سریع، به زودی ارزشمند شود. به بیان دیگر 
می ت��وان گفت که آنها س��رمایه گذاری بلند مدت��ی را صورت 

می دهند. 
انتخاب سود

ش��رکت های دیگر، همچون کمپانی اپل، میزان رش��د خود 
را با دقت مدیریت کرده و بر س��ودآوری تمرکز دارند. اپل نیز 
همچون مایکروس��افت و دیگر غول های عرصه تکنولوژی، پول 
بس��یار زیادی را انباشت کرده است. از آنجایی که تحلیل بازار 
بورس، س��ودآوری و پول را ارج می نهد، این استراتژی در بین 

شرکت های عمومی بزرگ، معمول است. 
سودآوری برای کسب وکارهای کوچک خانوادگی نیز مساعد 
است. بسیاری از کسب وکارها پول خود را از فروش های روزانه 

و انباشت ساالنه این مبالغ به دست می آورند. 
تصمیم گیری

ب��رای تصمیم گی��ری و انتخ��اب بین س��ودآوری و رش��د، 
کس��ب وکارهای خصوصی باید توجه خود را بر س��هامداران و 
اهداف بلندمدت ش��ان متمرکز کنند. اگر تنها یک س��هامدار 
وجود داشته باشد )یعنی خودتان مالک تام کسب  وکار باشید(، 
تصمیم گیری بسیار ساده است. می خواهید کسب و کاری داشته 
باش��ید که یک عمر زندگی خ��ود و خانواده تان را بچرخاند یا 
اینکه در پی بنا کردن شرکتی هستید که دنیا را تغییر دهد؟ 
کس��ب و کارهای خانوادگی باید س��ودآوری داش��ته باشند. 
معموال رشد کس��ب و کار به میزان مبلغ صورتحساب هایی که 
مال��ک آن ملزم به پرداخت اس��ت، محدود می ش��ود. پس در 
نتیجه اولویت هر کس��ب وکار خانوادگی )شخصی( سودآوری 

است. 
اس��تراتژی های بزرگ ت��ر کس��ب وکار که هدف ش��ان تغییر 
دادن دنی��ا اس��ت، فش��ار مضاعفی را روی دوش س��هامداران 
اعمال می کند. آنها باید جرات کافی برای س��رمایه گذاری های 
بلند مدت و تحمل عدم س��ودآوری چند ساله را داشته باشند. 
آنها ممکن اس��ت بخواهند بخشی یا تمام سهم خود را واگذار 
کنن��د، در حقیقت یک تکه از کیک را نقدا معامله می کنند تا 

بعدا تکه بزرگ تری نصیب شان شود. 
یکی دیگ��ر از عوامل تاثیرگذار بر ای��ن تصمیم گیری نوع و 
میزان نقدینه ای اس��ت که در اختیار شرکت یا کسب و کارتان 
ق��رار دارد. بزوس چون می دانس��ت س��رمایه گذاران دوره های 
بدون س��ود را تحمل می کنند، تصمیم به رش��د دادن آمازون 
گرفت. اگر ش��رکت ش��ما توانای��ی الزم را در جذب س��رمایه 

نداشته باشد، مسیر رشد بسیار پرخطر خواهد بود. 
ش��رکت های سودآور شکل بس��یار متفاوتی از سرمایه را به 
سوب خود جذب می کنند. وجوه خصوصی، موسسات اعتباری 
تجاری، واحدهای حق العمل کاری ی��ا حتی بانک های محلی، 
همگی دوس��ت دارند پول خود را در واحدهای تجاری پرسود 
س��رمایه گذاری کنند. متناقضا برخی از این واحدهای مالی به 
محض اثبات کارایی و اعتمادسازی مدل سودآوری، پول خود 
را با هدف رش��د س��رمایه گذاری می کنند. اما در تمام موارد، 

سودآوری باید قوی و مستمر باشد. 
ماندن در مسیر

مادامی که به مسیر انتخابی خود متعهد باشید و همه چیز از 
وضوح الزم برخوردار باشد، هر دو استراتژی می توانند منجر به 
ثروت شخصی و کس��ب و کاری سالم شوند. خطر واقعی زمانی 
ظهور می کند که ش��اخه شاخه کار کنید یا اینکه بخواهید هر 

دو استراتژی را دنبال کنید. 
ش��رکت رو به رش��دی که یک باره تمام ت��الش خود را بر 
س��ودآوری متمرکز کن��د، برای س��رمایه گذاران مایه ناامیدی 
اس��ت. برعکس، بانکداران س��رمایه گذاری روی رش��د شرکت 
س��ودآوری را که به کاهش س��ود و فقدان نقدینه دچار شده 

است خطرناک می دانند. 
تصمیم گیری و انتخاب مس��یر درس��ت برای شرکت تان به 
همان میزان که تصمیمی مالی اس��ت، تصمیمی احساسی  نیز 
به ش��مار می رود. اما تصمیم نگرفتن و انتخاب نکردن در بین 
گزینه های موجود نیس��ت. هدف تان را مشخص کنید و به آن 

متعهد بمانید. 
allbusiness :منبع
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س��ازمان ها را از دیدگاه سیاس��ی می توان ائتالف های سازمان نیافته 
افراد و گروه هایی دید که ارجحیت ها و عالیق متفاوتی دارند. برای مثال 
ممکن اس��ت کارگران فروش��گاهی، خواهان امنیت و دستمزد باال بوده 

و مدیران ارش��د عالقه مند به تحول سازمان و وارد 
کردن آن به کس��ب وکارهای جدید باشند. ممکن 
اس��ت دپارتم��ان بازاریابی به توس��عه محصوالت 
و بازاره��ای جدی��د عالقه من��د ب��وده و دپارتمان 
تولید تمایل داشته باش��د تا محصوالت استاندارد 
را ب��ه روش های کاراتر تولید کن��د. این گروه ها یا 
ائتالف ه��ای مختلف برای کس��ب منابع محدود با 
هم رقابت می کنند و می کوش��ند در عین حال که 
عالیق خود را حفظ می کنند یا توسعه می دهند به 
دنبال توازن کافی قدرت برای حفظ تعهد در قبال 
سازمان و دسترسی سازمان به اثر بخشی هستند. 
با توجه به نگرش سیاسی می توان گفت که تالش 
برای تحول س��ازمان می تواند سبب تهدید توازن 
ق��درت میان گروه ها ش��ده و از این طریق س��بب 
تعارض و مشاجره های سیاسی شود. افراد و گروه ها 

نگ��ران نحوه اث��ر تحول بر قدرت و اثر خود ب��وده و مطابق آن با تحول 
برخورد می کنند. آن دسته که قدرت آنها توسط تحول در معرض تهدید 
اس��ت به صورت تدافع��ی عمل می کنند و به دنب��ال حفظ حالت فعلی 
هس��تند. برای مثال ممکن است بکوشند تا شواهد محکمی دال بر عدم 
ضرورت تحول بیاورند تا سعی کنند دیگران را قانع کنند که یک سری 
اصالحات اندک کفایت می کند. از دیگر سو، دسته ای که از تحول قدرت 
بیش��تری کسب می کنند برای پیش��برد تحول به شدت تالش می کنند. 
تحوالت مهم س��ازمانی غالبا با تعارض عالیق، اطالعات تحریف ش��ده و 
آشفتگی های سیاس��ی همراه اس��ت. در این اواخر، روش های مدیریت 
پویایی های سیاسی تحول سازمانی به توسعه سازمان افزوده شده است. 
پیش از این گس��ترش همکاری و تس��هیم قدرت می��ان افراد و گروه ها 
بود. امروزه، عوامل تحول، به ویژه آن دس��ته ک��ه در تحوالت راهبردی 
درگیرند، توجه زیادی به قدرت و فعالیت های سیاس��ی دارند، اما بعضی 
از فعاالن نگران هس��تند که آیا قدرت و توسعه سازمان با هم سازگارند 
یا خیر؟ تعداد فزاینده ای از مش��اوران بر این عقیده اند که فعاالن توسعه 
سازمان قادرند از قدرت خود در امور مثبت استفاده کنند و اعتقاد دارند 
که فعاالن توس��عه س��ازمان می توانند قدرت خود را به نحوی استفاده 
کنندکه دیگر صاحبان قدرت نیز به آن دسترس��ی کافی داشته باشند. 
بدون این دسترس��ی، آنهایی که تصمیم گیرند یا اثرگذار هستند ممکن 
اس��ت منفعتی از نگرش توسعه سازمان نداش��ته باشند. فعاالن توسعه 
س��ازمان قادرند از راهبردهای قدرت به صورت آزاد و ملموس اس��تفاده 
کنند تا توجه افراد را به کاربردهای توس��عه س��ازمان جلب کنند. آنها 
می توانند فرآیندهایی را برای بررس��ی کاربرد قدرت در سازمان تدارک 
دی��ده و به اف��راد صاحب قدرت کم��ک کنند تا به ج��ای پرداختن به 
چانه زنی ها و فریب سیاس��ی، راهبردهای مثبت تر و خالقانه تری به کار 
گیرن��د. آنه��ا می توانند به صاحبان قدرت کمک کنن��د تا نیاز به تحول 
را درک و تضمی��ن کنن��د که عالی��ق و نگرانی های افراد ب��ا قدرت نیز 
مورد توجه قرار می گیرد. اگرچه متخصصان توسعه سازمان می توانند از 
قدرت خود در سازمان ها استفاده سازنده ای کنند، اما ممکن است مردد 
و در تنش باش��ند که آیا این قدرت س��بب توسعه ارزش ها و اخالقیات 
توس��عه س��ازمان می ش��ود یا قدرتی مخرب و منفی اس��ت. این تنش 
می تواند مفید باش��د و امید است که سبب استفاده عاقالنه از قدرت در 

توس��عه سازمان شود.  همان طور که توماس جی کامینگر در مدل خود 
)شکل 1-الف( نشان می دهد، مدیریت پویایی های سیاسی تحول شامل 
گام های زیر است: بررسی قدرت عامل تحول، تشخیص صاحبان منافع 

کلیدی و تاثیر بر صاحبان منافع. 
شکل1-الف »منابع قدرت و استراتژی های قدرت«

بررسی قدرت عامل تحول

نخستین کار، ارزیابی منابع قدرت عامل تحول است. عامل تحول می تواند 
رهبر سازمان یا دپارتمانی باشد که تحول در آن رخ داد یا ممکن است در 
صورت استفاده از کمک های تخصصی این عامل، وی مشاور توسعه سازمان 
باش��د. عامالن تحول با بررسی منبع قدرت خود می توانند نحوه استفاده از 
ق��درت را برای اثر گذاری بر دیگ��ران به منظور جلب حمایت آنها از تحول 
تش��خیص دهند. همچنین می توانند س��طوحی را مشخص کنند که الزم 
است در آن سطوح، قدرت خود را افزایش دهند. گرینر و شاین، در نخستین 
کتاب تالیف شده در زمینه ابعاد قدرت در توسعه سازمان،  سه منبع کلیدی 
قدرت کارکنان در سازمان )عالوه بر جایگاه رسمی فرد( را مشخص کردند: 
1. دانش، ۲. ش��خصیت، 3. حمایت دیگران. قدرت ناشی از دانش، قدرتی 
اس��ت که به واس��طه تخصصی حاصل می ش��ود که دیگران آن را با ارزش 
دانسته و می توانند با دانش خود، اطالعات مهم را کنترل کنند. متخصصان 
توس��عه س��ازمان، قدرت خود را به دلیل تخصص در تحول سازمان کسب 
می کنند. قدرت ناشی از شخصیت می تواند به دلیل کاریزما، شهرت و اعتبار 
حرفه ای عامل تحول باش��د. رهبران کاریزما سبب می شوند که زیردستان 
آنها نسبت به تحول، مشتاق ش��ده و در قبال آن فداکاری کنند. مشاوران 
توسعه سازمان که شهرت و اعتبار حرفه ای زیادی دارند می توانند در تحول 
سازمان، قدرت زیادی کسب کنند. مشاور با جلب حمایت دیگران می تواند 
از طریق دسترس��ی به اطالعات و منابع کس��ب ق��درت کند. این احتمال 
نی��ز وجود دارد که دیگ��ران از قدرت خود به جای عامل تحول اس��تفاده 
کنند. برای مثال رهبران واحدهای س��ازمانی که تحول در آن رخ می دهد 
می توانند از شبکه های غیر رسمی، کسب حمایت کرده و زیرمجموعه ها را 
تش��ویق کنند تا برای حمایت از تحول از قدرت خود استفاده کنند. بعد از 
اینکه عوامل تحول منبع قدرت خود را بررس��ی کردن��د می توانند افراد و 
گروه های قدرتمندی نظیر گروه های کاری، اتحادیه ها، مدیران دپارتمان و 
مدیران سطوح باالی سازمان را که عالقه مند تحول هستند معین کنند. این 
صاحبان منافع کلیدی می توانند از تحول حمایت کنند یا مانع از آن شوند. 
بنابراین جلب حمایت وسیع آنها برای کاهش ریسک که گروه خاصی مانع 
تحول شود مهم است. با این سوال ساده می توان، صاحبان منافع کلیدی را 
تشخیص داد »چه کسی از تحول، سود یا زیان می برد؟« پس از شناسایی 
صاحبان منافع، ایجاد نقشه اثر آنها می تواند مفید باشد. این نقشه می تواند 
رابطه میان صاحبان منافع را از نظر اینکه چه کس��ی بر چه کسی اثر دارد 

و چه منافعی عاید هر گروه می شود نشان دهد. این کار می تواند به عوامل 
تحول، اطالعاتی ارائه دهد تا از طریق این اطالعات، افراد و گروه هایی را که 
نیاز به جلب حمایت آنها دارند مش��خص کنند. این فعالیت کسب حمایت 
صاحبان منافع کلیدی برای ایجاد انگیزه تحوالت مهم اس��ت. حداقل سه 
راهبرد عمده برای استفاده از قدرت به منظور اثر گذاری بر دیگران در توسعه 
س��ازمان وجود دارد که عبارتند از: 1. متقاعد سازی ذی نفعان، ۲. استفاده از 
شبکه های اجتماعی، 3. عبور از مرزهای سیستم های 
رسمی. شکل ا- الف این راهبردها را به منبع قدرت 

افراد که در باال توصیف شد مرتبط می کند. 
راهبر متقاعد س��ازی ذی نفعان با نگرش توس��عه 
سازمان سازگار است، بنابر این پراستفاده ترین راهبرد 
قدرت در توس��عه سازمان به ش��مار می رود. در این 
راهبرد، نیاز صاحبان منافع خاص شناس��ایی شده و 
به آنها درباره منافع تحول، اطالعاتی ارائه می ش��ود. 
این رویکرد نسبتا ساده براساس این واقعیت است که 
اطالعات و دانش می تواند سبب متقاعد کردن افراد 
به وجود نیاز تحول شود. موفقیت این راهبرد به این 
دان��ش عامل تحول بس��تگی دارد. او باید تخصص و 
اطالعات متقاعد سازی صاحبان منافع را داشته باشد 
و آنه��ا را قانع کند که تحول، روش منطقی برطرف 
کردن نیاز آنهاست. برای مثال عامل تحول می تواند 
داده های عارضه یابی نظیر گزارش سازمان در مورد بهره وری و غیبت اعضا 
را اعالم کند تا این نیاز در میان صاحبان منافع خاص احس��اس ش��ود که 
تحول ضروری اس��ت. دیگر شواهد حمایت کننده عبارت است از آموزش و 
تصدیق کارش��ناس نظیر مطالعات علمی و گزارش تحقیق که نحوه حل و 
فصل مسائل توسط تحول سازمانی را نشان می دهد. دومین راهبرد قدرت، 
اس��تفاده از شبکه های اجتماعی اس��ت که از حیطه توسعه سازمان خارج 
است و شامل تشکیل پیمان و ائتالف با دیگر افراد یا گروه های قدرتمندی 
است که مستقیما با تصمیم گیری های کلیدی سروکار دارند و از قراردادهای 
رسمی و غیر رسمی برای کسب اطالعات استفاده می کنند. در این راهبرد، 
عوامل تحول می کوش��ند تا از رویه اجتماع��ی خود برای جلب حمایت به 
منظور ایجاد تحول استفاده کنند. همان طور که در )شکل ا-الف( نشان داده 
شده است، آنها از قدرت فردی دیگران استفاده می کنند تا از منابع، تعهد و 
فرصت های سیاسی مورد نیاز اجرای تحول استفاده کنند. برای مثال مالقات 
با دیگر گروه های قدرتمند و عقد قرارداد حمایت از تحوالت خاص، مثالی 
از این ش��بکه های اجتماعی است. در این روش تضمین می شود که عالیق 
گروه ه��ای متفاوت، مثل کارگران و مدیران، در فرآیند تحول لحاظ ش��ود. 
در بس��یاری از تالش های مدیریت کیفیت زندگی کاری و اتحادیه ها، این 
قراردادها بس��ته می شود. این راهبرد می تواند شامل استفاده از قراردادهای 
رسمی برای کش��ف موانع کلیدی تحول و دسترسی به تصمیم گیرندگان 
کلیدی باش��د که تصویب آنه��ا برای انجام تحول الزم اس��ت. راهبر دیگر 
قدرت، عبور از مرز سیستم های رسمی می باشد که شاید در توسعه سازمان، 
کمتر از آن استفاده می شود. در این راهبرد در ساختارهای سازمانی دست 
برده می شود تا به این وسیله، تحوالت عملی شود. توافقنامه های سازمانی 
می توانند موانع تحول باشند و کار در حیطه مرزهای این توافقات می تواند 
اثربخش ت��ر و پرمصلحت تر از صرف زمان و انرژی برای حذف آنها باش��د. 
همان ط��ور که کاریزما، ش��هرت و اعتبار تخصصی عام��ل تحول می تواند 
حقانیت وی را برای عبور از مرز سیستم تضمین کند و احتمال انتقام های 
تالفی جویانه را کاهش دهد. برای مثال مدیرانی که به برنده شدن شهرت 
دارند غالبا می توانند برای اجرای تحوالت سازمانی، قوانین موجود را تعدیل 
یا منحرف کنند. سوءاستفاده از این راهبرد قدرت نسبتا ساده است و فعاالن 
توسعه سازمان باید به دقت مراقب موضوعات اخالقی و پیامد های ناخواسته 
آن باشند.                                                                ادامه دارد...

رهبری تحول سازمانی )4(
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 :بررسی قدرت عامل تحول

اولین کار، ارزیابی منابع قدرت عامل تحول است. عامل تحول می تواند رهبر سازمان یا دپارتمانی باشد که تحول در آن رخ 
داد یا ممکن است در صورت استفاده از کمک های تخصصی این عامل، وی مشاور توسعه سازمان باشد. عامالن تحول  با 

ود می توانند نحوه استفاده از قدرت را برای اثر گذاری بر دیگران به منظور جلب حمایت آنها از تحول بررسی منبع قدرت خ
تشخیص دهند. همچنین می توانند سطوحی  را مشخص کنند که الزم است در آن سطوح، قدرت خود را افزایش دهند. گرینر 

منبع کلیدی قدرت کارکنان در سازمان ) عالوه  3سعه سازمان، و شاین، در اولین  کتاب تالیف شده در زمینه ابعاد قدرت در تو
. حمایت دیگران. قدرت ناشی از دانش، قدرتی است که  3. شخصیت،  2. دانش،  1بر جایگاه رسمی فرد( را مشخص کردند: 

کنند.  را کنترل به واسطه تخصصی حاصل می شود که دیگران آن را با ارزش دانسته و می توانند با دانش خود، اطالعات مهم
متخصصان توسعه سازمان، قدرت خود را به دلیل تخصص در تحول سازمان کسب می کنند. قدرت ناشی از شخصیت می 
تواند به دلیل کاریزما، شهرت و اعتبار حرفه ای عامل تحول باشد. رهبران کاریزما سبب می شوند که زیر دستان آنها  نسبت 

فداکاری کنند. مشاوران توسعه سازمان که شهرت و اعتبار حرفه ای زیادی دارند می  به تحول، مشتاق شده و در قبال آن
توانند در تحول سازمان، قدرت زیادی کسب کنند. مشاور با جلب حمایت دیگران می تواند از طریق دسترسی به اطالعات و 

عامل تحول استفاده کنند. برای مثال  منابع کسب قدرت کند. این احتمال نیز وجود دارد که دیگران از قدرت خود به جای

 استراتژی های قدرت منابع قدرت فردی

 دانش
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اگر بدانید در کدام مرحله شغلی خود قرار دارید، به کار خود واقف تر 
خواهی��د بود و بازدهی ش��ما به حداکثر می رس��د، درنتیجه احس��اس 

رضایت و خرسندی بیشتری خواهید کرد.
 ام��روزه دیگر بر کس��ی پوش��یده نیس��ت ک��ه نرخ تغییر ش��غل در 
ح��ال افزایش اس��ت. بر طبق داده ه��ای لینکدین، در طول ۲۰ س��ال 
گذش��ته تعداد ش��رکت هایی که هر فرد در بازه زمانی پنج س��ال پس 
از فارغ التحصیلی در آنها مش��غول می ش��ود تقریبا دو برابر شده است. 
باالترین نرخ تغییر شغل مربوط به افرادی است که در صنعت سرگرمی 
و رس��انه مش��غول هس��تند و تغییر ش��غل در میان زنان نیز نسبت به 
مردان شایع تر است. در نتیجه این امر افراد درگیر نوعی »کالف شغلی« 
)squiggly Careers( می شوند و باید در جابه جایی از شغلی به شغل 
دیگر یا از شرکتی به شرکت دیگر دقت و مدیریت باالیی داشته باشند.
بازاریابان با مفهوم چرخه حیات شغلی )Job Life Cycle( آشنایی 

دارند، اما عده کمی هستند که این چارچوب را در شغل های خود پیاده 
کنند. به کمک این چارچوب می توان مراحل مختلف شغلی را به نحوی 
مدیریت کرد که بیش��ترین ارزش را از تک  تک نقش ها و مسئولیت های 

ایفایی خود برداشت کرده و برجسته ترین تاثیر را بر جای گذاشت.
مرحله اول: مقدمه شغلی

همگی ما با این مرحله آش��نا هس��تیم و فهمیدن آن کار دش��واری 
نیس��ت. در این مرحله می توان با تعری��ف برنامه 3۰/۶۰/۹۰ روزه برای 
خ��ود تکانه ایجاد کرد، اه��داف کوتاه مدت داش��ت و موفقیت های آنی 
به دس��ت آورد و درنتیجه تاثیرگذاری خود را ب��اال برد. مایکل واتکین 
 )Michael Watkin(، نویس��نده مجل��ه ه��اروارد بیزین��س ریوی��و
 )Harvard Business Review(، در کتاب خود با عنوان »۹۰ روز اول«

)The First 90 Days( ش��یوه های مشخصی به این منظور پیشنهاد 
داده اس��ت، از جمله برنامه ریزی نظام مند برای یادگیری مس��ائل مورد 
نیاز، تعیین س��طح پیش��رفت و موفقیت های مورد نظ��ر و هماهنگی با 
مدیر خود در این خصوص و شناس��ایی و برقراری ائتالف  های سودمند 
با س��ازمان و تیم جدید. همچنین تصویری که قصد دارید از خود ارائه 
دهید و مشخصه هایی که می خواهید بارز باشند را تعیین کنید و رفتار 

و اعمال خود را در راستای همین هدف هماهنگ کنید.
مرحله دوم: پیشرفت فردی

Steep Lear - )یین مرحله با عنوان »منحنی ش��یبدار یادگیری« 
ing Curve( هم شناخته می شود. یکی از مشکل ترین و در عین حال 
ثمربخش ترین مراحل ش��غلی که معموال در ماه های س��وم تا دوازدهم 
اتف��اق می افت��د همین اس��ت که در ابت��دای راه و در حی��ن یادگیری 
ش��غل جدید، اثرگذار نیز ظاهر ش��وید. اگر ش��ما هم در این مرحله به 
س��ر می برید، احتماال از ای��ن راه طوالنی که در پیش دارید احس��اس 
درماندگ��ی می کنید، ام��ا می توانید نش��انگرها و مش��خصه هایی برای 
پیشرفت و موفقیت خود تعیین و تمرکز خود را به آنها معطوف کنید.

مشخص کنید در ۶ماه، ۹ماه و 1۲ماه آینده می خواهید در چه جایگاهی 
باشید، سپس تمامی فعالیت ها و کارهای خود را در راستای تحقق همین 
اهداف بچینید. این مرحله همچنین زمان مناسبی برای تشکیل حلقه های 
بازخورد )Feedback Loop( اس��ت. از س��ه نفر در جایگاه های مختلف 
بازخورد بگیرید. مثال از مدیر خود، یکی از همکاران تان و فردی که شما را 
به خوبی می شناس��د، مرتبا سوال هایی از این قبیل بپرسید: »به نظر شما 
بهترین عملکرد من چه زمانی بوده است؟«، »به نظر شما در فالن جلسه 
کجای کارم خوب بود و کجاها جای کار داش��ت؟« و »به نظر شما بهترین 

خدمتی که من به تیم می کنم چیست؟.«
مرحله سوم: بلوغ شغلی

در این مرحله که معموال بین س��ال اول و دوم اش��تغال رخ می دهد، 
دان��ش  بنیادین باالیی از مس��ئولیت خود و س��ازمان مربوط دارید و به 
موفقیت هایی نیز دست یافته اید. در این مرحله خوب است که وقت تان 

را طوری صرف کنید که بیشترین ارزش و بازده را به دست آورید.
ب��ه لطف بازخوردهایی که گرفته بودید، به درس��تی می دانید در چه 
حوزه هایی بیش��ترین تاثیر را دارید و اکن��ون می توانید به فعالیت هایی 
بپردازید که توانمندی های ش��ما را برجسته تر می کنند و نقش شما را ورز 
می دهند. این فرآیند شغل ورزی )Job Crafting Process( ظرافت های 
خاص خود را دارد، مث��ال می توانید در پروژه های خاصی داوطلبانه کار 

کنید، یا اینکه به شیوه ای اساسی تر با مدیر خود درخصوص اولویت های 
مدنظرتان صحبتی دوباره داش��ته باش��ید و بر سر سوگیری جدیدی به 

توافق برسید.
این مرحله زمان مناس��بی است برای ساخت مارک و برند خودتان و 
ابتکار عمل های جدید همراس��تا با آن. مثال من در کس��ب و کار خودم 
می توانم برنامه ای برای هدایت و نظارت شغلی راه بیندازم، چون با برند 
م��ن و عالیق��م همخوانی دارد. عالیق خود را در نظ��ر بگیرید و ببینید 
از چ��ه طریقی می توانید این عالیق را در س��ازمان خودتان احیا کنید. 
اینگونه تمایز ش��ما در محیط کار هم افزایش یافته و انگیزه تان تقویت 
می شود. ابتکارعمل هایی از این دست معموال فرصت های تازه نیز پیش 

روی شما می گذارند و امکان گسترش شغلی برای تان فراهم می کنند.
مرحله چهارم: انحطاط شغلی

این مرحله ای اس��ت که خودتان می دانید باید ادامه دهید و پیشرفت 
کنی��د، اما همچنان در همان مس��ئولیت قبلی باق��ی مانده اید. معموال 
انحطاط شغلی از سال دوم به بعد شروع می شود. البته خوشبختانه این 
انحط��اط تدریجی خواهد بود و در همان اوای��ل امر می توانید گام های 

مثبت زیادی در راستای حفظ تاثیرگذاری و مشغولیت خود بردارید.
اولین کاری که باید بکنید، امتحان کردن فرصت های جدید اس��ت. جا 
افتادن در پست های جدید زمان بر است و در جایگاه کنونی شما تغییر شغل 
چه در همان ش��رکت و چه در شرکتی دیگر، تضمینی برای موفقیت شما 
نخواهد بود. در عوض چهار حوزه ای که عالقه مند هستید را انتخاب کنید و 
با افراد مربوط درخصوص این اهداف مالقات داشته باشید. هدف از این کار 
پیدا کردن شغل جدید نیست. به احتمال زیاد هنوز شغلی برای حوزه هایی 
که ش��ما در نظر دارید تعریف نشده است. در عوض به این امر به دید یک 
فرص��ت نگاه کنید؛ فرصتی برای اینکه توانمندی های خود را برش��مرید و 

ببینید چه ارزشی در حوزه های مختلف ایجاد خواهد کرد.
با مدیر خود یا مس��ئول منابع انسانی روراس��ت باشید و موضع خود 
را ب��ا آنها در میان بگذارید. برای آنها هم پیدا کردن یک کارمند جدید 
از پیدا کردن یک پس��ت جدید برای شما سخت تر است، مخصوصا اگر 
عملکرد خوبی هم بروز داده باش��ید. معم��وال مدیرها بعد از اینکه نامه 
استعفای کارمندی را دریافت می کنند، تازه از بروز چنین مرحله ای در 
فرد آگاه می ش��وند. پس به آنان فرصتی بدهید تا تالش ش��ان را بکنند 
و گزینه داخلی دیگری در اختیارتان قرار دهند. مجبور نیس��تید پستی 
که به ش��ما پیش��نهاد می دهند را بپذیرید، اما هدفمندتر خواهید بود و 
حداقل بهتر از این اس��ت که در ش��غلی بمانید که تاب آن را ندارید و 

دوست دارید هرچه زودتر از آن راحت شوید.
آخرین کاری که در این مرحله از شما برمی آید این است که حتما برند 
ش��خصی خود را در تمام نمایه های خ��ود مثل پروفایل لینکدین یا رزومه 
و معرفی نام��ه خود درج کنید. مطمئن ش��وید اطالعاتی که در نمایه های 
مختلف درج کرده اید، منسجم هستند، نقاط قوت و تجارب شما را بیان و 

حس برند شخصی شما و نقاط تمایز آن را منعکس می کنند.
اغلب افراد این مراحل ش��غلی عنوان شده را طی می کنند، البته ممکن 
است مدت زمان مراحل مختلف فرق بکند. با اشراف به این مراحل و آگاهی 
از مرحله فعلی خود، کنترل بیش��تری روی کالف شغلی خواهید داشت و 

مسئولیت خود را با خرسندی و رضایت بیشتری انجام خواهید داد.
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شناسایی کاهش عملکرد کارمندان و 
بهانه های متداول برای آن

کاهش عملکرد کارکنان به هر دلیلی که باشد عالئم تقریبا مشخصی 
دارد. با ش��ناخت این عالئم می توان تصمیم گیری سریع تری در بخش 
نیروی انسانی داشت. حفظ کارمندان یکی از چالش های اساسی دنیای 
امروز کسب و کار است. بسیاری از مدیران و رهبران این مورد را یکی 
از اساس��ی ترین دغدغه های فکری خود می دانند. البته تفکر آنها کامال 
صحیح است چراکه با جابه جایی و حذف و اضافه کردن مرتب کارمندان، 
نمی توان جریان ثابتی از دانش و پیشرفت را در سازمان برقرار کرد و در 
نتیجه برنامه ریزی برای اهداف بلندمدت نیز دشوار خواهد شد. با وجود 
اهمیت حفظ کارمندان، برخی اوقات تغییر در نیروی انسانی غیرقابل 
اجتناب است. این تغییر قطعا برای مدیران ناراحت کننده خواهد بود، اما 
نباید به عنوان مدیر در چنین شرایطی خودتان را پشت دیگران پنهان 
کنید. به بی��ان دیگر باید عواقب تصمیمات خود را بپذیرید. در نهایت 
هرچه که شرکت بزرگ تر می شود، ایجاد تغییر در این بخش دشوارتر 
خواهد شد. به عنوان یک مدیر باید همیشه به یاد داشته باشید که عالقه 
و وفاداری به کارمندان کنونی، نباید مانع تصمیم گیری صحیح در مورد 
افراد با عملکرد ضعیف ش��ود. با رشد شرکت، برخی کارمندان کنونی 
نمی توانند با سرعت جدید همگام شوند و در نتیجه، ارزش مورد انتظار 
را به ش��رکت اضافه نمی کنند. در این شرایط باید رفتاری واقع گرایانه 
داش��ته باش��ید و حتی به تغییر این افراد فکر کنید. در این موقعیت و 
زمانی که نیاز به گفت وگوی حساس تغییر نیرو می رسد، حس وفاداری 

شما به کارمند، دشمن اصلی خواهد بود.
در اینجا باید تعریف وفاداری به کارمند و ش��رکت را درک کنید. 
در زندگی شخصی وفاداری به معنای اعتماد کامل به یک فرد است. 
در ای��ن نوع وفاداری ش��ما از فرد مورد نظ��ر در برابر هرگونه حمله 
محافظت می کنید، اما در زندگی کاری و مدیریتی، وفاداری باید به 
کل سازمان باشد و نباید عملکرد کلی فدای وفاداری به یک کارمند 
ش��ود. وقت��ی یک کارمند نتواند با س��رعت جدید هماهنگ ش��ود، 
وظایف خ��ود را بر گردن دیگران می اندازد و با ایجاد حس بی میلی 

در دیگران، به مرور استانداردهای شرکت را کاهش می دهد.
اغل��ب مدیران آگاهانه یا ناآگاهانه، ش��رایط ض��روری برای تغییر 
در نیروی انس��انی را نادیده می گیرند. آش��نایی با برخی نشانه های 
کاهش عملکرد یا میل کارمند به پیشرفت، به مدیران کمک می کند 
که پیش از وخیم تر ش��دن اوضاع در م��ورد او تصمیم گیری کنند. 
هرچه این درک ش��رایط زودتر انجام ش��ود، عملکرد ش��رکت بهتر 
خواهد بود. البته نش��انه های تغییر در رفتار کارمندان همیش��ه هم 
واضح نیستند، اما برخی عالئم و رفتارها نمودهای واضح تری از این 
تغییرات هس��تند. در ادامه مقاله  با برخی بهانه ها که نشان از تغییر 

عملکرد کارمند است، آشنا می شویم.
زمان کافی ندارم

اس��ترس کاری یکی از پدیده های مرس��وم ای��ن روزهای دنیای 
کسب وکار است. نکته  مهم اینکه فشار زمانی نیز استرس را افزایش 
می دهد. یک��ی از وظایف اصلی مدیران، مش��خص کردن وظایف و 
مس��ئولیت های کارمندان اس��ت. در این مواقع اگر افراد در اجرای 
حجم کاری خود مش��کل داشته باشند، احتماال یا در حال کمک به 

دیگران بوده یا به دنبال کاهش مسئولیت های خود هستند.
وقت��ی کارمن��دان از کمبود وقت ش��کایت می کنن��د، نگاهی به 
پروژه های در دس��ت اجرای آنها داش��ته باشید. س��پس پروژه هایی 
مس��تقل و بدون وابس��تگی به کارمندان دیگر به شخص مورد نظر 
داده و عملکرد او در رس��یدن به اهداف و انتظارات را بررسی کنید. 
اگر کارمند در انجام این وظایف هم ناموفق بود، به دنبال جایگزینی 
ب��رای او باش��ید. البت��ه پیش��نهاد می ش��ود پیش از ای��ن تصمیم، 
س��یگنال هایی در مورد آن به کارمند مورد نظر ارس��ال کنید. شاید 

همین سیگنال ها باعث بهبود عملکرد او شوند.
کنترلی روی این مسئله ندارم

توانایی پیداکردن راه حل در ش��رایط مختلف کاری، نشان دهنده  
تس��لط کارمند روی آن موضوع است. این خصوصیت قطعا باید در 
کارمندان ش��ما وجود داشته باش��د. اگر تمامی ابزارهای مورد نیاز 
را در اختی��ار کارمندان گذاش��ته اید، اما باز ه��م آنها توانایی اجرای 
کارهای خ��ود را ندارند، باید یک بازرس��ی در م��ورد موقعیت آنها 
داش��ته باش��ید. در این ش��رایط بهتر اس��ت همکاری خود را با این 
کارمن��د قطع کنید. ش��اید او در جای دیگر و ش��غل دیگر عملکرد 
بهتری داشته باشد. بهتر است شرکت خود را مانند مدرسه ای ببینید 
که در مواقع نیاز، دانش آموزان را برای پیش��رفت بیش��تر به مدارس 
مناس��ب تر می فرس��تد. پس از قطع همکاری با آن کارمند، مطمئن 
شوید که کارمندان سختکوش تان قدردانی الزم به خاطر تالش خود 
را دریافت کنند. به آنها اطمینان دهید که جایگاه شغلی شان استوار 
بوده و به فکر جایگزینی مناس��ب جهت کمک کردن به آنها هستید. 
در فرآین��د جذب نیروی جایگزین نی��ز از کمک های این کارمندان 

سختکوش استفاده کنید.
من مقصر نیستم

کارمندانی که به شغل خود تعلق خاطر ندارند، مسئولیت پذیری مورد 
نظر برای آن را نیز نخواهند داش��ت. آنها به مرور از جوابگویی در مورد 
کارهای خود طفره می روند و در نهایت کارایی را نیز از دست می دهند. 
بدترین حالت در این اتفاق زمانی است که کارمند عملکرد ضعیف خود 
را به گردن تیم و اطرافیان می اندازد. این کارمندان به ندرت اشتباه خود 
را قبول می کنند و با گس��ترش مشکل سعی می کنند دیگران را نابود 
کنند. آنها در قدم آخر، اصل اشتباه بودن کارشان را زیر سوال می برند. 
در این ش��رایط هم نباید وفاداری اشتباه به کارمند، مانع تصمیم گیری 
صحیح ش��ما شود. برخوردی قاطع با این فرد داش��ته باشید و او را از 
تیم کنار بگذارید. سپس در فرآیند جذب نیروی جایگزین، کمبودهای 
نیروی قبلی را نیز مدنظر داش��ته باش��ید. از داوطل��ب جدید در مورد 
چالش های گذشته اش در کار سوال بپرسید. در این موقعیت ها مراقب 
لحظاتی که داوطلبان عوامل خارجی را دلیل اشکاالت گذشته می دانند، 
باش��ید. در نهایت در مورد کارمندان خود واقع بین باشید و اشکاالت و 
کمبودها را با قوی ترین داوطلبین استخدام پر کنید. این نکته را به یاد 
داشته باشید که به عنوان مدیر، هیچ گاه با اخراج کردن کارمندان راحت 
نخواهید بود. البته اگر با این مورد راحت هستید، احتماال احساسات و 
همدلی مورد نیاز برای رهبری را ندارید. به هرحال وظیفه اصلی ش��ما 
همیشه جذب استعدادهای برتر، وفاداری به کلیت تیم و قطع همکاری 

با کارمندان ضعیف در مواقع مورد نیاز است.
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سند چشم انداز تعریف کلی کسب وکار از اهداف و برنامه های آتی در 
دوره های زمانی مش��خص اس��ت که دیدی جامع نسبت به برنامه های 

آن می دهد. 
عموم افراد خصوصاً آنهایی که در موقعیت تأس��یس یا مدیریت یک 
کس��ب وکار هستند، در مورد آینده ش��خصی و کاری خود رویاپردازی 
می کنند. آنها خودشان و شرکت تحت مدیریت را در یک، پنج یا حتی 
1۰ س��ال آینده تصور می کنند. این تص��ورات با لبخندهای رضایت یا 
حت��ی ترس بیش از حد همراه خواهند بود. اما مدیران باتجربه پس از 
مدتی این نوع تفکر را کنار می گذارند و با واقع نگری، تصمیم به تدوین 
سند روشنی برای آینده کسب وکار خود می گیرند. هدف از تدوین این 
سند، اطمینان از این است که رویاهای ما به شکلی قابل اجرا و مفید 
برای همگان پرورش یابند. در این ش��رایط عدم توانایی ما در ترکیب 

کردن رویاها و اهداف واقعی، موجب سرخوردگی خواهد شد. 
در نتیجه تدوین سند چشم انداز، رویاها محدود شده و دور از انتظار 
نخواهن��د بود. نتای��ج تحقیقات مجله فوربس نش��ان می دهد رضایت 
کارمندان در ش��رکت هایی با سند چش��م انداز واقعی و قابل دستیابی، 
۶۸درصد است. این عدد برای شرکت هایی که این قابلیت را ندارند به 
1۸ درصد می رس��د که اختالفی کاماًل قابل توجه اس��ت. البته باید به 
این نکته هم اشاره کرد که حدود ۷۰ درصد از کارمندان اصاًل درکی از 
س��ند چشم انداز شرکت شان ندارند! این آمار نه تنها زنگ خطری برای 
تعلق خاطر کارمندان اس��ت، بلکه در این حالت آنها نخواهند توانست 
اهداف مش��خص خود را درک کنند. در نهایت آنها نمی توانند کارشان 

را با استراتژی کلی شرکت هماهنگ کنند. 
ب��ا توجه به موارد ب��اال به این نتیجه می رس��یم ک��ه تبدیل کردن 
فانتزی ها و رویاپردازی های ش��خصی به چش��م اندازی قابل اشتراک با 
دیگران، اقدامی مفید خواهد بود. البته این اقدام با رویاپردازی هرروزه 
تف��اوت دارد. برای رس��یدن به این هدف باید به ص��دای درونی خود 
گ��وش کرده و حتماً نتیجه ای قابل لم��س و واقعی از آن طلب کنید. 

در نهایت چشم انداز باید معقول و متصل به استراتژی شرکت باشد. 
بخش مهمی از تدوین سند چشم انداز، تعریف کلمه چشم انداز است. 
چشم انداز یا ویژن، ماموریت شرکت شما نیست. ماموریت سندی است 
که در حال حاضر در تمامی بخش های ش��رکت انجام می ش��ود و یک 
تفکر در مورد آینده نیس��ت. ماموریت ش��امل تمامی اهداف روش��ن 
و محکم ش��رکت اس��ت که پیش از این تعریف ش��ده اند؛ اهدافی که 
کارمن��دان باید در حال حاضر برای رس��یدن ب��ه آنها تالش کنند. در 
مقابل چشم انداز یک خروجی از دل ماموریت است. یک ایده بزرگ که 
به عنوان خروجی جانبی آن چه که اکنون هستید، قابل استخراج است. 
چش��م انداز با استراتژی هم متفاوت است. چشم انداز سؤالی در مورد 
رس��یدن به کجا و به چه هدفی است. استراتژی، چگونگی رسیدن به 
هدف اس��ت. در تعریف ساده اس��تراتژی تعریف موارد مورد نیاز برای 
رس��یدن به چشم انداز شرکت است. استراتژی چرخ ها و چرخ دنده های 

وس��یله نقلیه و علم طراحی آنها اس��ت. درحالی که چش��م انداز، مدل 
خودرو و همچنین مقصدی است که به سمت آن حرکت می کنید. 

هر س��ه فاکتور ماموریت، اس��تراتژی و چشم انداز از بخش های مهم 
کس��ب وکار هس��تند. تمرکز ِصرف روی یکی از این س��ه مورد و غافل 
ش��دن از بقیه، توانای��ی جهت دهی و مدیریت ش��ما را از بین می برد. 
س��ؤال اصلی این اس��ت که چگونه چش��م انداز را تعریف کرده و آن را 
به بخش های دیگر ش��رکت مرتبط کنیم؟ س��ند چشم انداز، پاسخ این 
س��ؤال است. اسناد چش��م انداز، افکار شما را س��ازماندهی می کنند و 
به راحتی در بخش های ش��رکت پخش می ش��وند. باوجود این که این 
اس��ناد، بلندمدت بوده و متاثر از تفکرات هستند، باید آنها را به خوبی 
سازماندهی کرده و به نوعی تعریف کنید که توسط مخاطبان گسترده 
قابل درک باش��ند. در ادامه این مقاله زومیت به آموزش ۷ مرحله در 

تدوین سند چشم ا نداز می پردازیم. 
1-  اهداف را بشناسید

تعیین اهداف مناس��ب، هنر یک مدیر اس��ت. ه��ر فردی که در این 
کار موفق باش��د، قطعاً بیش از تصور اولیه به اهدافش خواهد رس��ید. 
مش��خص کردن اهداف نه تنها مقصد نهایی ش��ما را مشخص می کند، 
بلکه قدم های مورد نیاز برای رس��یدن به آن را نیز روشن خواهد کرد. 
با یادآوری این که مش��خص کردن مراحل بر عهده اس��تراتژی بود، به 
اهمیت ارتباط س��ه رکن اصلی )استراتژی، ماموریت و چشم انداز( پی 

می بریم. پس در تدوین چشم انداز شرکت، اهداف را در نظر بگیرید. 
برای تعیی��ن کردن اه��داف ابتدا اس��تانداردهای مش��خصی برای 
اندازه گیری آنها تعیین کنید. س��پس فاکتورهای اندازه گیری که برای 

سنجش درصد موفقیت به کار خواهند رفت را روشن کنید. 
2-  ارزش ها را در نظر بگیرید

قطعاً هر شرکتی ارزش های خاص خود را دارد. این ارزش ها می توانند 
مس��تند و مکتوب یا ضمنی و ذهنی باش��ند. یکی از چالش های مهم 
تدوین چشم انداز، مشخص کردن این ارزش ها است. ارزش ها می توانند 
عبارت ه��ای تک کلم��ه ای مانند »نوآوری« یا »افزای��ش ارتباطات« یا 

عب��ارات و جمالت طوالنی تر باش��ند. نکته مهم این ک��ه ارزش ها آن 
چیزی هستند که شرکت شما در حال حاضر نیست. 

پ��س از این که ارزش های خود را مش��خص کردی��د، آنها را در کنار 
اه��داف قرار دهی��د. نحوه ارتباط این بخش ه��ا و برآیند همکاری آنها 
را مش��خص کنید. این دو بخش، قسمت های اصلی چشم انداز شرکت 

شما خواهند بود. 
3-  بیانیه ماموریت را اضافه کنید

قطعاً چش��م انداز ش��ما مخالف با فعالیت های کنونی شرکت نخواهد 
ب��ود. به عنوان مثال چش��م انداز یک ش��رکت فوالد، تبدیل ش��دن به 
رس��توران زنجیره ای نیس��ت. در نتیجه اگر می خواهید چش��م انداز به 
خوبی در ش��رکت جاری ش��ده و پیش��رفت کند، آن را به عنوان یک 
خروجی جدید از عملک��رد موفق کنونی در نظر بگیرید. تدوین بیانیه 
ماموریت، آموزش خاص خود را دارد اما به یاد داش��ته باش��ید که این 

بیانیه، نقطه پرتابی برای چشم انداز است. 
نکت��ه مهم دیگ��ر این که بای��د وضعیت کنونی ش��رکت را پیش از 
تدوین چش��م انداز در نظر بگیرید. برای ای��ن کار اگر بیانیه ماموریت 
ندارید، ابتدا آن را نوش��ته و س��پس آن را در کن��ار ارزش ها و اهداف 
مش��خص ش��ده قرار دهید. در نهایت ترکیب این سه مورد، چشم انداز 
ش��ما را تشکیل خواهد داد. قدم های بعدی تنها جهت بهبود و اصالح 

چشم انداز هستند. 
4-  چشم انداز را ساده تدوین کنید

ساده بودن چشم انداز مزیتی چندوجهی دارد. نکته اول این که شما 
نیاز دارید کارمندان از چشم انداز شما پشتیبانی کرده و آن را بفهمند. 
اگ��ر این س��ند بیش از حد پیچیده باش��د، هیچ ک��دام از این اتفاقات 
نخواهد افتاد. به عالوه، س��اده بودن چشم انداز نشان می دهد که اهداف 
شما قابل دستیابی هستند و چشم انداز به واقعیت تبدیل خواهد شد. 
یک چشم انداز پیچیده، مس��یرهای متفاوتی را در نظر می گیرد که 
در نهایت کیفیت هیچ کدام قابل قبول نخواهد بود. نتیجه دیگر، اضافه 
ش��دن مراحل غیرضروری و غیرقابل اجرا به استراتژی است. تمام این 

موارد ش��ما را از تمرکز روی موضوع اصل��ی دور می کند. پس تمامی 
تمرکز خود را روی بخش های ضروری چشم انداز بگذارید و بخش های 

اضافی را حذف کنید. 
5-  شفاف باشید

اگرچه چش��م انداز یک دید کلی نس��بت به آینده بوده و با عملکرد 
روزمره ش��ما متفاوت است، نباید از شفاف بودن آن غافل شد. به بیان 
س��اده شفافیت و مشخص بودن اهداف آن باید به گونه ای باشد که اگر 
برای چند فرد مس��تقل خوانده ش��د، همه آنها تفس��یر واحدی از آن 
داش��ته باش��ند. به همین خاطر ساده بودن این س��ند، قدم اساسی در 
ش��فاف شدن آن اس��ت.  ابهام باعث می ش��ود که هم کارمندان و هم 
مدیر نتوانند چش��م انداز را به واقعیت تبدی��ل کنند. یک تمرین برای 
شفاف کردن هرچه بیشتر چشم انداز، نوشتن و بلند خواندن آن است. 
پس از خواندن، ذهن ش��ما نقاط مبهم چشم انداز را پیدا و به مرور آن 
را به عبارت هایی مشخص تبدیل می کند. پس از این کار نیز، در دوره 
زمانی مش��خص مثاًل یک هفته یا یک ماه بعد، اقدام به اصالح ایرادات 
کنید. فاصله گرفتن و دید وسیع نسبت به سند، مانند این است که دو 

چشم دیگر برای مطالعه پروژه خود داشته باشید. 
6-  آینده نگر باشید

این مرحله بدان معنا است که باید در مورد شرایط عملکردی شرکت 
در سال های آتی فکر کنید. به عالوه باید بدانید چگونه چشم انداز خود 
را پایدار و قابل مقیاس دهی کنید. چشم اندازی که در رشدهای سریع 
شکس��ت بخورد، همیش��ه مانعی بر سر راه شرکت خواهد بود. پس در 
تدوین این س��ند، چگونگی اداره کس��ب وکار در سال های آینده را در 

نظر بگیرید. 
7-  دوره های زمانی تعیین کنید

قطعاً چش��م انداز مربوط به آینده اس��ت، اما نباید آینده را نامحدود 
در نظ��ر گرفت. باید دوره زمانی مش��خصی برای دس��تیابی به اهداف 
کوتاه م��دت و بلندمدت خود تعیین کنید. ای��ن زمان بندی نه تنها در 
اه��داف معین و مش��خص، بلکه در بخش های مبهم تر چش��م انداز نیز 
ضروری اس��ت. در این مرحل��ه، تدوین چش��م انداز و تعیین اهداف با 
هم مش��ترک می ش��وند. هر دو آنها به دوره زمانی نیاز دارند. اهدف از 
هدف های کوچکتر تش��کیل شده اند و با پیروزی های کوچک در مسیر 
این نقاط عطف، در نهایت به زیرس��اختی منس��جم از چشم انداز خود 
خواهید رس��ید.  با توجه به مراحل باال متوجه بخش های مشترک آنها 
می شویم. یکی از این بخش های مشترک، شفاف سازی چشم انداز برای 
خودتان و کارمندان بود. بخش دیگر اس��تفاده از عبارت های مشخص 
و کوچ��ک کردن مراحل بود. تمام این بخش ها در جهت تبدیل کردن 
چش��م انداز ش��ما به واقعیت اس��ت. در نهایت به این نکته توجه کنید 
که نوش��تن س��ند  چش��م انداز تنها یک تکلیف مدیریتی نیست. آن را 

به منظور پیاده سازی در ماموریت شرکت تدوین کنید. 
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اخبار

قم- خبرنگار فرصت امروز- احمد امیرآبادی نماینده مردم قم 
در مجلس شورای اس��المی در حاشیه بازدید سرزده از میز خدمت 
مستقر در شرکت توزیع نیروی برق استان قم در سخنانی خواستار 
صرفه جویی بیشتر در مصرف برق از سوی دستگاههای دولتی شد و 
از مردم نیز درخواست همراهی کرد. احمد امیرآبادی پیش در حاشیه 
بازدید سرزده از استقرار میز خدمت در محل شرکت توزیع نیروی برق 
استان قم از نزدیک عملکرد این شرکت در بخش میز خدمت را مورد 
بررسی قرار داد. نماینده مردم قم در این بازدید، استقرار میز خدمت 
در شرکت توزیع برق استان را مثبت ارزیابی کرد و خواستار تسریع در 
خدمت رسانی هر چه مطلوب تر به مردم شد. وی در ادامه علت قطع 
برق در مناطق مختلف استان را مورد توجه قرار داد و بر تعادل بخشی 
و رعایت عدالت در تقسیم بندی خاموشی ها در استان ها تاکید کرد. 

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی علت خاموشی های اخیر 
را کاهش نزوالت آسمانی و کاهش تولید نیروگاه های برق آبی عنوان 
کرد و خواستار صرفه جویی هرچه بیشتر توسط دستگاههای دولتی 

شد و از مردم نیز درخواست همراهی کرد. وی ابراز امیدواری کرد با 
هماهنگی مجموعه وزارت نیرو و  همکاری هوا فضا س��پاه پاسداران 
در س��ال ۹۸ در ام��ر باروری ابرها  در جه��ت  افزایش بارش نزوالت 
آس��مانی و تولید نیروگاههای برقآبی  اقدامات خوبی صورت پذیرد. 
مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق استان قم مشکل قطعی های 
اخیر برق در سطح کش��ور را به جهت اعمال مدیریت اضطراری بار 
دانست و افزود:بحث عدالت اعمال مدیریت بار در استان رعایت شده 
اس��ت و کمتر از ۸ درصد پیک بار در قم اعمال مدیریت شبکه شده 
اس��ت . وی در ادامه ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان قم را در امر 
استقرار میز خدمت پیشتاز عنوان کرد و بر ضرورت حرکت به سمت 
ارایه خدمات الکترونیکی به مش��ترکین و کاهش حداقلی مراجعات 

حضوری تاکید کرد.

اهواز - شـبنم قجاوند-  نخس��تین همایش س��رمایه گذاری 
خارجی در حوزه مدیریت شهری، با امضای سه تفاهم نامه اولیه میان 
شهرداری اهواز و نمایندگان سه شرکت سرمایه گذاری از کشورهای 
فرانسه، ایتالیا و چین به پایان رسید. در مراسم پایانی این همایش که 
با حضور کتانباف شهردار اهواز، صفی خانی ، فلسفی، باباپور، حاجتی، 
کعب عمیر، قنوات، لطفعلی زاده رییس، نایب رییس و اعضای شورای 
اسالمی شهر و نمایندگان شرکت کننده شرکت های سرمایه گذاری 
خارجی برگزار شد، سه تفاهم نامه اولیه میان شهردار اهواز و نماینده 
ش��رکت ایتالیایی SARTORI با موضوع احداث شهربازی، پارک 
آبی و مدیریت پس��ماند و نماینده شرکت چینی RAIL WAY با 
موضوع احداث پل، خطوط مترو و مجتمع های مرکز خرید و نماینده 
ش��رکت هایپرمارکت های ماف پارس جه��ت احداث تدریجی چهار 
هایپر مارکت در اهواز امضا ش��د. ش��هردار اهواز در سخنان کوتاهی 
با تش��کر از سازمان سرمایه گذاری و مش��ارکتهای شهرداری گفت: 
از پرس��نل این سازمان تش��کر می کنم که در مدت کوتاه شش ماه 
مقدمات راهی را آغاز کردند که س��الیان پیش در اهواز باید طی می 
ش��د. امیدوارم این تفاهم ها بزودی به قرارداد و قرارداد به پروژه و در 
نهایت به خدمت به مردم ش��ریف اهواز منتهی شود. منصور کتانباف 

همچنین از همراهی شورای شهر و اصحاب رسانه نیز در این پروسه 
قدردانی کرد. س��پس رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
شهرداری اهواز با ارائه گزارشی از روند برگزاری این همایش گفت: روز 
گذش��ته پس از برگزاری مراسم افتتاحیه، تاالر گفتگو در زمینه های 
مختلف سرمایه گذاری میان نمایندگان شرکت های سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی و مدیران ش��هرداری تشکیل شد. امیر صفی خانی 
تش��ریح کرد: در میز پروژه قطار شهری، که با حضور شرکت چینی 
و آقایان فلسفی و کعب عمیر رییس شورای شهر و رییس کمیسیون 
حمل و نقل و ترافیک و شاهین زاده مدیرعامل سازمان حمل و نقل 

ریلی شهرداری برگزار شد، طرفین در خصوص احداث خط دو قطار 
شهری اهواز، مجتمع های ایستگاهی قطار شهری طراحی های انجام 
شده، چگونگی اجرا و منابع مالی پروژه بحث و تبادل نظر کردند. البته 
برای تضمین های این پروژه نیاز به حمایت های استانی و ملی داریم 
که امیدواریم محقق شود. وی با اشاره به دیگر موضوعات مطرح شده 
در این همایش افزود: در میز خدمات شهری موضوعات در عناوین کلی 
پس��ماند، پارک ها و گردشگری  و فرصت های تعریف شده به سمع 
و نظر سرمایه گذاران داخلی و خارجی رسید.  قنواتی رییس سازمان 
مدیریت پسماند پتانسیل ها و ظرفیت های موجود را تشریح کرد که 
یک شرکت ایتالیایی و یک سرمایه گذار داخلی جهت مشارکت در این 
موارد اعالم آمادگی کردند. این مقام مس��ئول ادامه داد: در میز شهر 
هوشمند، پروژه های مفید در زمینه درآمدزایی اینترنتی، کسب و کار 
مجازی و...و در میز احداث مجتمع های اداری تجاری، پارکینگ های 
طبقاتی و مجتمع های ایستگاهی قطار شهری بود که چینی ها تمایل 
خود را به سرمایه گذاری در این پروژه ها اعالم کردند. ضمن آنکه به 
اتفاق تعدادی از س��رمایه گذاران و با حضور آقایان حاجتی، لطفعلی 
زاده و حیدری اعضای محترم شورای شهر از تعدادی از فرصت های 

سرمایه گذاری بازدید به عمل آمد. 

کرمانشـاه - منیر  دشـتی  - مهندس مرادي مجد مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه به همراه معاونین و برخي 
از مدیران این شرکت با ماموستا مالمحمد محمدي امام جمعه اهل 
سنت کرمانشاه دیدار و گفتگو کردند. باتوجه به وجود مشترکان برق 
اهل سنت در سطح استان کرمانشاه، خصوصا مناطق هورامانات و دیگر 
شهرهاي استان، باوجود شروع فصل تابستان و افزایش دما و مصرف 
بیش از حد مش��ترکان از برق خصوصا در ساعات اوج مصرف، پس از 
برگزاري همایش مدیریت مصرف باحضور علماء، ائمه جماعات مساجد 
و ادارات و مبلغین مذهبي، مهندس مرادي مجد به همراه معاونین و 
برخي از مدیران شرکت در راستاي ترویج مدیریت بهینه مصرف برق 
با ماموستا مالمحمد محمدي امام جمعه اهل سنت کرمانشاه دیدار و 
درب��اره نحوه چگونگي مصرف بهینه برق و نهادینه کردن آن در بین 
اقشار مختلف جامعه گفتگو کردند. مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 
استان کرمانشاه در این دیدار ضمن معرفي مختصري از  حوزه فعالیت 
شرکت و بیان اهمیت نقش برق در توسعه کشور و ایجاد رفاه عمومي 
گفت: برق یکي از منابع انرژي اس��ت که قابل ذخیره کردن نیست و 
به همان میزان که نیاز مصرف است باید همزمان تولید شود. وي در 

ادامه به اهمیت و ضرورت مدیریت مصرف برق در فصل تابستان اشاره 
کرد و اظهار داشت: زماني که رشد مصرف داریم منطقي و اقتصادي 
آن است که بجاي عرضه بیشتر، به مدیریت تقاضا توجه نمائیم که این 
امر مستلزم فرهنگ سازي در سمت مصرف مي باشد که با تغییر در 
مدل ذهني نهایتاً منجر به تغییر رفتار و اصالح عملي الگوي مصرف مي 
شود. مهندس مرادي مجد اقدامات انجام شده در زمینه فرهنگ سازي 
مصرف برق را برش��مرد و گفت: طرح هاي همیاران انرژي، همکاري 
با بس��یج ادارات و محالت، فرهنگ سازي از طریق مدارس و مساجد 
با کمک روحانیون و علما از جمله اقداماتي اس��ت که این شرکت در 

زمینه فرهنگ سازي مصرف برق انجام داده است. مدیر عامل شرکت 
توزیع نیروي برق اس��تان کرمانشاه با بیان اینکه ۷۵۰ هزار مشترک 
کرمانشاهي 3هزار میلیون کیلووات ساعت برق در طول سال مصرف 
مي کنند، گفت: پیک بار مصرف برق در س��ال گذش��ته با رشد ۵۲ 
مگاواتي نسبت به سال ۹۵ به ۷۲۲ مگاوات رسید. مدیر عامل و رییس 
هیئت مدیره ش��رکت توزیع نیروي برق اس��تان کرمانشاه با اشاره به 
اینکه امسال تاکنون باالترین پیک مصرف ثبت شده در استان ۶3۰ 
مگاوات بوده اس��ت گفت: میزان تولید برق در کشور ۵۲هزار مگاوات 
اس��ت و با توج��ه به اینکه مصرف در حال حاضر ب��ه ۵۲هزار و ۸۰۰ 
مگاوات رسیده است. براي این کمبود انرژي درصورت عدم همراهي 
مش��ترکین در س��اعات اوج مصرف، احتماال در ساعت هاي پیک بار 
خاموش��ي برق اتفاق مي افتد. امام جمعه اهل سنت کرمانشاه نیز در 
این دیدار ضمن تشکر از خدمات ارزشمند شرکت توزیع نیروي برق 
استان کرمانشاه س��واالتي را در خصوص نحوه توزیع برق بیان نمود. 
وي در پایان براي دعوت مردم در نمازجمعه اهل تس��نن و همچنین 
در مراسم هاي مذهبي اعالم آمادگي نمودند و رعایت مصرف برق به 
خصوص در ساعات اوج مصرف را وظیفه دیني و انساني همه دانستند.

شـهرکرد- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل روابط عمومي و 
اطالع رس��اني وزارت نیرودر ش��هرکرد مطرح کرد : توجه به عالیق و 
جلب اعتماد مردم و مخاطبان ، رمز موفقیت روابط عمومي ها در عرصه 
اطالع رساني است. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
استان چهارمحال وبختیاری دکتر صدیقه ببران مدیر کل دفتر روابط 
عمومي و اطالع رساني وزارت نیرو در نشست مشترک مدیران عامل 
و روابط عمومي صنعت آب و برق این اس��تان با اشاره به رسالت مهم 
روابط عمومي در س��ازمان ها گف��ت : توجه به عالیق و جلب اعتماد 

مردم و مخاطبان رمز موفقیت روابط عمومي ها در عرصه اطالع رساني 
و آگاهي بخشي است. وی در ادامه سخنان خود بر انعکاس اقدامات و 
سیاستها بصورت منسجم و منظم به جامعه و افکار عمومی تاکید کرد 
و افزود : روابط عمومی ها باید در حوزه اطالع رس��انی در همه عرصه 
ها ازجمله فضای مجازي حضور داشته باشند.  دکتر ببران با اشاره به 
تغییرات اقلیمی و آب وهوایی کشور و نقش مهم دفاتر روابط عمومی 
دراش��اعه فرهنگ مدیریت مصرف افزود : القاء نگاه ملي و رفع زمینه 
اختالفات قومي و سیاسي در صدر وظایف روابط عمومي هاست. ایشان 

با اشاره به اینکه دفاتر روابط عمومی در استانها باید باتوجه به ویژگی 
های بومی اقدام نمایند خاطر نشان کرد : ایجاد پیوست هاي فرهنگي 
در اجراي پروژه ها براي روش��ن شدن اهداف و نتایج پروژه ها در نزد 
افکار عمومي الزم است. در ادامه جلسه مهندس مجید فرهزاد مدیر 
عامل شرکت توزیع نیروی برق ضمن عرض خیر مقدم به معرفی استان 
چهارمحال وبختیاري و اقدامات ش��اخص روابط عمومي این شرکت 
پرداخت و روابط عمومي ها را هنر هشتم ودست آورد قرن بیستم ،رمز 

نفوز و هدایت صحیح افکار عمومي معرفي کرد. 

 سـاری - دهقان - آزمون کارشناسی ارش��د رشته های گروه 
پزشکی س��ال۹۷ بطور همزمان با سایر دانشگاههای علوم پزشکی 
کش��ور در حوزه امتحانی مجتمع پیامبر اعظم )ص( دانش��گاه علوم 
پزش��کی مازندران برگزار شد. دکتر فرزاد گوهردهی مشاور رییس و 
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مازندران با 
اشاره به شرکت 3۰۶1 نفر داوطلب در این آزمون افزود : این آزمون 
طی ۲ روز و در۴ نوبت صبح و عصر در ۸۰ رش��ته کارشناسی ارشد 
در حوزه امتحانی مجتمع پیامبر اعظم )ص( دانش��گاه علوم پزشکی 

مازندران برگزار ش��د. وی افزود : دانشگاه علوم پزشکی مازندران در 
حال حاضر۸۲3۶ دانش��جو در همه مقاطع دارد و دارای ۸۵ رش��ته 
کارشناس��ی ارش��د و ۶۴۹ دانشجوی کارشناسی ارش��د می باشد. 
سخنگوی دانش��گاه علوم پزشکی مازندران زمان کلید نهایی آزمون 
کارشناسی ارشد گروه پزشکی ، 3۰ تیر ۹۷ اعالم کرد و گفت: زمان 
دریافت کارنامه علمی اولیه و دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل و 
ظرفیت پذیرش دانش��گاه های پذیرنده، شروع انتخاب رشته محل، 

نیمه اول مرداد ماه است.

بندرعباس- خبرنـگار فرصت امروز- مدی��ر امور منابع آب 
شهرس��تان رودان از توقیف یک دس��تگاه حف��اری غیرمجاز در این 
شهرس��تان خب��ر داد.    به گ��زارش روابط عموم��ی آب منطقه ای 
هرمزگان ، حسین زرنگاری با اعالم این خبر اظهار داشت : در راستای 
مقابله با متخلفان و متجاوزان منابع آب زیر زمینی در تیرماه س��ال 
جاری ، دس��تگاه حفاری غیر مجاز در حال حفر چاه توس��ط اکیپ 
گش��ت و بازرسی منابع آب شهرس��تان رودان توقیف و به پارکینگ 
منتقل شده و چاه غیر مجاز حفر شده نیز پر و مسلوب المنفعه شده 
اس��ت. زرنگاری یادآور ش��د : هرگونه حفاری غیرمجاز در بخش آب 
زیرزمینی مشمول جرایم سنگین ، از جمله توقیف همه ادوات آن ها و 
سایر جرایم می شود و حفاران غیرمجاز باید به دنبال معیشت و شغل 
جایگزین باشند. وی با اشاره به ممنوع بودن حفاری بدون اخذ پروانه 
صالحی��ت حفاری از وزارت نی��رو افزود : طبق قانون تعیین تکلیف 

چاه های فاقد پروانه، کلیه دستگاه های حفاری، مکلف به اخذ مجوز از 
شرکت آب منطقه ای می باشند در غیر این صورت نسبت به توقیف 
و انتق��ال آن ها به پارکینگ اقدام خواهد ش��د. مدیر امور منابع آب 
شهرستان رودان با بیان اینکه منابع آب زیرزمینی استان در وضعیت 

بحرانی قرار دارند اظهار داشت : بیش از ۸۰ درصد دشت های استان 
هرمزگان ممنوعه و برداشت آب از آنها غیر ممکن است. وی برداشت 
بی رویه و غیر مجاز و خشکسالی های پی در پی را عامل خشک شدن 
چاه ها و منابع زیر زمینی دانست و گفت : برای جلوگیری از تشدید 
بحران کم آبی طرح حراس��ت و حفاظت از دشت ها و برداشت آب از 
چاه های موجود در اس��تان اجرا ش��ده و با متخلفان برخورد قضایی 
می ش��ود. زرن��گاری گفت : پ��روژه برخورد با دس��تگاههای حفاری 
غیرمجاز چاه از اولویتهای طرح ملی "احیاوتعادل بخشی منابع آب 
زیرزمینی کشور" است. مدیر امور منابع آب شهرستان رودان در پایان 
با قدردانی از مشارکت کشاورزان و دستگاه های ذی ربط و رسانه ها در 
امر اطالع رسانی ، تصریح کرد : این اقدام نقش موثری در جلوگیری 
از حفاری چاه های غیرمجاز داش��ته و امیدواریم در سال جدید که با 

کم آبی مواجه هستیم ، همکاری بیشتری بعمل آید.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی:

دستگاههایدولتیبیشتردرمصرفبرقصرفهجوییکنند

پایان همایش سرمایه گذاری خارجی با امضای سه تفاهم نامه توسط شهرداری اهواز

در راستاي ترویج مدیریت بهینه مصرف برق صورت گرفت:

دیدار مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه با امام جمعه اهل سنت کرمانشاه

مدیر کل روابط عمومي و اطالع رساني وزارت نیرو در شهرکرد :
توجه به عالیق و جلب اعتماد مردم و مخاطبان، رمز موفقیت روابط عمومي ها در عرصه اطالع رساني است

برگزاری آزمون ارشد گروه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

توقیف دستگاه حفاری غیر مجاز در شهرستان رودان

به مناسبت بزرگداشت یادواره سه هزار شهید استان قزوین
 دومین برنامه از جنگ های بزرگ تابستانه »همسایه من« 

در محله مینودر قزوین برگزار شد
قزویـن- خبرنگار فرصت امروز- به مناس��بت بزرگداش��ت یادواره سه هزار شهید 
اس��تان قزوین؛دومین برنامه از جنگ های بزرگ تابستانه »همسایه من«از سوی سازمان 
فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین در محله مینودر برگزار شد. به گزارش روابط 
عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛ جنگ های بزرگ تابستانه 
»همسایه من« در راستای ایجاد نشاط اجتماعی به منظور ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی 
و فرهنگ شهروندی از 1۴ تا 3۰ تیرماه سال جاری در محله مینودر در حال برگزاری است. 
گفتنی است؛ جنگ تابستانه »همسایه من« 1۹ تیرماه در جنب مسجد مسلم ابن عقیل، بلوار سید الشهدا، جنب دانشگاه غزالی و ۲۰ 
تیرماه در خیابان آبگینه، فرعی کابل البرز، ۲۲ تیرماه در خیابان پارسی شمالی، خیابان نهضت جنب مدرسه لوازم خانگی، ۲۴ تیرماه 
در بلوار ۲۲ بهمن بازارچه کابل البرز، ۲۶ تیرماه در بلوار ۲۲ بهمن جنب مسجد الهادی بوستان ثنا، ۲۸ تیرماه در خیابان هفت دی، 
خیابان 13 آبان جنب مجتمع بسیجیان فاتحان فجر و 3۰ تیرماه در خیابان شهید سرگرد صابری »بلوار آیت اله رفیعی« روبروی 
بوستان سالم برای شهروندان به اجرای برنامه های مفرح فرهنگی با محتوای آموزش های شهروندی برای شهروندان خواهد پرداخت .

در شرکت نفت منطقه گلستان برگزار شد
کارگاه آموزشی شناسایی و نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کاال

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- با هدف توانمندسازی و ایجاد هماهنگی بیشتر دستگاه های نظارتی و اجرایی متولی مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز استان ، کارگاه آموزشی "شناسایی و نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کاال" در سالن اجتماعات شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه گلستان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شرکت نفت گلستان در ابتدای این دوره عیسی افتخاری ، مدیر 
منطقه به اهمیت پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاال و ارز در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اشاره و بر لزوم همکاری و هماهنگی موثر 
و همه جانبه کلیه دستگاههای نظارتی و اجرایی جهت مبارزه با پدیده شوم قاچاق تاکید کرد.وی نقش آموزش را در ارتقا، فرهنگ و 
توانمندسازی نیروی انسانی جهت پیشگیری و مبارزه با قاچاق فراورده های نفتی بی بدیل و بسیار تاثیرگذار دانست.و افزود: شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان تمامی توان و ظرفیتهای خود جهت پیشگیری و مبارزه با این پدیده شوم و جلوگیری 
از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی در قالب  تیمهای نظارتی و گشتهای مشترک محسوس و نامحسوس ، بازدید از 
نحوه و نوع فعالیت مشترکین جهت تمایز و تشخیص مشتریان فعال و غیرفعال ، بررسی میزان سوخت ذخیره سازی شده توسط 
مشتریان و ... را بکار می گیرد و تعامل بسیار خوب و سازنده ای با کمیسیون برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال 

و ارز استانداری گلستان داشته و خواهد داشت .

بازدید مدیر شرکت نفت گلستان از مرکز سوختگیری هواپیمایی گرگان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- باهدف شناس��ایی و توس��عه فعالیتهای سوخترسانی ، بررسی مشکالت و ایجاد هماهنگی 
مطلوبتر جهت سوخترسانی ایمن به ناوگان هواپیمایی کشوری، مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان از مرکز 
سوختگیری هواپیمایی گرگان بازدید کرد.به گزارش روابط عمومی منطقه گلستان عیسی افتخاری، مدیر منطقه ضمن ابراز رضایت 
از عملکرد این مرکز برلزوم آمادگی همه جانبه واحدها جهت سوخترسانی مطلوب و با کیفیت به ناوگان هواپیمایی کشور باتوجه به 
نزدیک بودن زمان اعزام حجاج به مکه معظمه تاکید کرد.وی از پیگیری جهت افزایش توان و ظرفیت ذخیره سازی و سوخترسانی 
واحدهای سوخترسان در مرکز سوختگیری هواپیمایی گرگان باتوجه به افزایش تعداد پروازهای داخلی و خارجی بدلیل تبدیل شدن 
استان گلستان به یکی از مراکز و قطبهای مهم گردشگری کشور خبر داد و افزود: آماده بکار بودن کلیه تجهیزات و وجود نیروی انسانی 
کارآزموده و مجرب الزمه مراکز سوختگیری هواپیمایی برای ارایه خدمات مناسب می باشد.گفتنی است مرکز سوختگیری هواپیمایی 
گرگان با ظرفیت سوخترسانی ۴۰ هزار لیتر، در ایام عادی ماهیانه ۵۰۰ هزار لیتر به ناوگان هواپیمایی کشور سوخترسانی انجام می 

دهد که این میزان در ایام اعزام حجاج به مکه معظمه با افزایش 3۰۰ درصدی به رقم یک میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر خواهد رسید.

مدیر عامل آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران:
تصفیه خانه فاضالب شهرقدس از بهترین پروژه های آبفا ی غرب است

شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- در اولین نشست بررسی مسایل و چالش ها، فرصت 
ها و تهدیدها، ارائه راهکارهای عملیاتی در حوزه حمل و نقل، محیط زیست و آب که به میزبانی 
ش��ورای اسالمی شهرستان قدس که در سالن جلسات شورای قدس برگزار شد، نماینده مردم 
شهرس��تان های شهریار، قدس و مالرد، رییس شورای اسالمی استان تهران، مدیرعامل آبفای 
شهرها و شهرکهای غرب تهران، شهردار، اعضای شورای اسالمی و مدیر امور آبفای شهرستان 
قدس حضور داش��تند. ابراهیم یزدیان گفت : احداث تصفیه خانه فاضالب ش��هر قدس یکی از 
بهترین پروژه های آبفای غرب استان تهران است که در حال حاضر مدول اول آن فعال است و برای احداث مدول دوم به دنبال کسب 
اعتبار از راه های دیگر هستیم. مدیر عامل آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران تصریح کرد: هم اکنون 1۴۷ هزار نفر از شهروندان 
قدس از خدمات فاضالب بر خوردار هستند و پیمانکاران توسعه شبکه فاضالب شهری  به صورت مداوم در سطح شهرستان قدس 
فعال هستند.او در خصوص قطعی آب برخی مناطق قدس عنوان کرد: این مشکل مربوط به قطعی برق مناطق است که با خرید دیزل 

ژنراتور تالش کردیم آن را برطرف کنیم.

توجه به مبحث " آب مجازی" در مدیریت بحران آب ضروری است
اهواز - شـبنم قجاوند- معاون پژوهشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران 
اهواز گفت: توجه به مبحث آب مجازی و برنامه ریزی برای مدیریت آن در حل و رفع و مدیریت 
بحران آب در کشور ضروری است. دکتر "منا گالبی" در کارگاه آموزشی " آب مجازی و اهمیت آن 
در چرخه آبی" افزود: آب مجازی میزان آبی است که یک کاال و یا یک فرآورده کشاورزی در فرآیند 
تولید مصرف می کند تا به مرحله تکامل برسد. وی با بیان اینکه در حقیقت آب مجازی را می توان 
میزان آبی دانست که برای تولید یک کاال مورد نیاز است، تاکید کرد: در راستای مدیریت بحران 
آب با برنامه ریزی بر پایه مبحث آب مجازی باید محصوالت به اصطالح کم آب که نیاز کمتری برای تولید نیاز دارند را در داخل 
تولید و محصوالت به اصطالح پرآب را وارد کنیم.این استاد دانشگاه استفاده از آب های نامتعارف را یکی از راهکارهای مدیریت 
کم آبی امروز کش��ور برش��مرد و گفت: کشت گیاهان مقاوم به شوری می تواند در مدیریت مصرف آب موثر باشد. وی تخصیص 
آب به حوزه زیست محیطی کشور را ضروری دانست و تصریح کرد: تامین آب نیازهای زیست محیطی در کاهش طوفان های 
گرد وغبار در منطقه تاثیر گذار است و در دراز مدت نتیجه می دهد. کارگاه آموزشی "آب مجازی و اهمیت آن در چرخه آبی" 
با حضور کارکنان و کارشناسان شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان و اداره جهاد کشاورزی دزفول در تاالر 

اجتماعات کوی سوم شعبان دزفول برگزار شد.

22 لیتر بر ثانیه بر ظرفیت آبدهی شهر احمدسرگوراب افزوده شد 
 رشت- زینب قلیپور- مدیر امور آبفای شفت از بهره برداری یک حلقه چاه در شهر احمدسرگوراب با تصویب اعتبار 11۰۰ 
میلیون ریالی در کمیته برنامه ریزی فرمانداری شهرستان شفت خبر داد .فراز فرخ فر مدیر امور آبفای شفت با بیان اینکه کل اعتبار 
هزینه شده برای حفر و بهره برداری چاه شماره۲ احمد سرگوراب ۲۵۰ میلیون تومان بوده است افزود: به دلیل اجتناب از هزینه های 
خرید زمین و اجرای خط انتقال ، چاه مزبور در محوطه تصفیه خانه آب شهر احمد سرگوراب حفر گردیده و پیمانکار پروژه فوق 
شرکت آبرود شمال است .وی همچنین تشریح کرد : شهر احمد سرگوراب دارای یک منبع تولید آب بوده که با حفر چاه جدید در 
صورت بوجود آمدن مشکل در بهره برداری از چاه نخست ، چاه دوم وارد مدار بهره برداری می شود و اطمینان و پایداری آبرسانی 
افزایش می یابد . همچنین در زمان های پیک مصرف در ماههای گرم سال تامین فشار بهینه شبکه توزیع آب ، تضمین خواهد 
شد.وی در ادامه عنوان نمود: که دبی چاه مزبور ۸ لیتر بر ثانیه می باشد که با احتساب دبی چاه نخست ، مجموعا ظرفیت آبدهی شهر 

به ۲۲ لیتر بر ثانیه افزایش می یابد که تامین کننده نیاز آبی شهر در زمان های اوج مصرف تابستان خواهد بود.

شناسایی و دستگیری باند کالهبرداری 5 میلیارد ریالی در فضای مجازی
ایالم- هدی منصوری-  سردار نورعلی یاری گفت: اعضای باند سه نفره ای که از طریق شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام 
در قالب فالگیری و رمالی در سراسر کشور از هموطنان کالهبرداری می کردند شناسایی و دستگیر شدند. وی اظهار داشت: در پی 
شکایت خانمی مبنی بر کالهبرداری ۷۵۰ میلیون ریالی یک رمال و فالگیر در شبکه های اجتماعی موضوع در دستور کار کارشناسان 
این پلیس قرار گرفت. وی افزود: پس از انجام اقدامات فنی و اطالعاتی شبانه روزی توسط کارشناسان پلیس فتا این فرماندهی، اعضای 
این باند را شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه به طور همزمان در دو استان مرکزی کشور شناسایی و دستگیر کرد. وی ادامه داد: 
شیوه کالهبرداری متهمان به این صورت بود که با درج و انتشار آگهی طالع بینی و فال گیری پس ازجلب اعتماد و سوء استفاده از 

اعتماد قربانیان با دادن وعده های دروغین از آنها مبالغ زیادی پول دریافت می کردند.
فرمانده انتظامی استان ایالم با هشدار به کاربران فضای مجازی عنوان کرد: افراد سودجو مسائل خرافاتی را به اشکال گوناگون در 
شبکه های اجتماعی رواج می دهند و به این طریق از اعتماد طعمه های خود سوء استفاده می کنند که می طلبد هموطنان با حساسیت 

و آگاهی در فضای مجازی وارد، تا در دام کالهبرداران گرفتار نشوند.
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حتما برای شما هم پیش آمده که از شما بخواهند کاری 
را که در حیطه تخصص یا عالقه شماست بدون چشم داشت 
مالی و فقط به حس��اب آشنایی یا رفاقت انجام دهید. فرضا 
اگر در طراحی گرافیک اس��تعداد دارید، دوست تان از شما 
توقع دارد برای وب س��ایت ش��خصی خودش تصویرسازی 
کنی��د، یا اگر مدیر کارگزینی هس��تید، فالن بچه فامیل از 

شما می خواهد رزومه اش را ویرایش کنید. 
البته کمک به دیگران هیچ اش��کالی ندارد، مخصوصا اگر 
در یاری رس��اندن به س��ایرین پیش دس��تی کنید، اما باید 

حواستان باشد عاقبت شما به بیگاری دادن ختم نشود. 
ویک��ی س��المی )Vicki Salemi(، متخصص ش��غلی 
وب س��ایت کاریاب��ی Monster. com می گوید: »وقتی 
برای دوستان و آشنایان تان بدون مزد و منت کار می کنید، 
عاقبت خودت��ان را در هچل می اندازی��د و می بینید زمان 
و اس��تعدادی را ک��ه بدون هیچ اجرت��ی در این راه از کف 
داده اید، می توانس��تید صرف انجام خدمتی پولی برای یک 

مشتری بکنید.«
اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که رودربایستی 
دارید و مرت��ب خود را در این مخمص��ه گرفتار می بینید، 
بای��د درایت نه گفتن به کار مفت را ی��اد بگیرید. در ادامه 

توصیه هایی به این منظور پیشنهاد می کنیم. 
تخفیف بدهید

ع��وض اینکه خدم��ات خود را ب��ه رایگان ارائ��ه دهید، 
تخفیف مش��خصی در نرخ های معمول خود قایل ش��وید. 
مثال می توانید برای اعضای خانواده تا ۲۰درصد تخفیف در 
نظر بگیری��د. این گونه به عزیزان تان می فهمانید که احترام 
و جایگاه آنان محفوظ هس��ت، اما حس��اب حساب است و 

کاکا برادر. 
 Life( مربی زندگی ،)Caitlin Drago( کیتلین درگو
Coach(  م��ورد تایید فدراس��یون بین الملل��ی مربیگری 
)ICF(  در ای��ن خصوص می گوید: »تخفیفی قایل ش��وید 
که در عین حفظ احترام طرف مقابل، پاداش کار و زحمتی 

که می کشید هم محفوظ بماند. خیال کنید تا نصفه پروژه 
پی��ش رفته اید و بعد ببینید آیا از مبلغی که گفته اید راضی 
خواهید بود. آیا وقتی به آن مرحله برسید، احساس رضایت 
خواهی��د کرد یا از اینکه با ای��ن مبلغ کار را قبول کرده اید 
پشیمان و دلخور خواهید بود؟ مطمئنا دوستان و آشنایان 

هم دوست ندارد اسباب رنجش خاطر شما باشند.«
خانم س��المی نی��ز توصیه می کند دردس��رهای پروژه را 
مدنظر قرار دهید. هرچه زمان و زحمت کمتری نیاز باشد، 

می توانید تخفیف باالتری بدهید. 
البته وقتی تخفیف��ی می دهید، به طرف مقابل بفهمانید 
که دارید برای او اس��تثنا قایل می ش��وید و این قضیه باید 

بین خودتان بماند. 
خانم درگو اضافه می کند: »اگر به اعضای خانواده خود با 
صراحت متذکر نشوید که به کسی چیزی نگویند، احتمال 
دارد س��ایرین هم باخبر بش��وند. در نتیج��ه ارزش کارتان 

پایین می آید و همه انتظار نرخ پایین دارند.«
معامله کنید

راه ه��ای دیگ��ری غیر  از پول هم وج��ود دارد که جبران 
زحمت ش��ما را بکنند، مثل تبلیغ رای��گان یا بازارگرمی و 
توصیه کار شما به مخاطبان شان. شاید فردی که به کمک 
ش��ما نیاز دارد بتواند در عوض کاری برای شما انجام دهد. 
ش��اید شما در حیطه خاصی نیاز به کمک دارید و آنها هم 

در همان حیطه تخصص دارند. 
فرضا ش��ما نویس��نده هس��تید و طرف مقابل هم مشاور 
روان ش��ناس؛ از ش��ما می خواه��د متنی برای وب س��ایت 
حرفه ای ش��ان بنویسید و شما هم در عوض می توانید برای 
مقال��ه ای که در خصوص س��المت روانی در حال نوش��تن 
هستید روی کمک آنها حساب کنید. اگر خارج از چارچوب 
و ب��ا ذهن باز ب��ه قضیه نگاه کنید، راه ه��ای مختلفی پیدا 
خواهید کرد که نه س��یخ بسوزد نه کباب، فقط کافی است 

رودربایستی را کنار بگذارید. 
خانم درگ��و می گوید: »بعضی وقت ها »مفت« کار کردن 
هم اش��کالی ندارد، به ش��رطی که نفع دیگری غیر  از نفع 
مالی در میان باشد. فقط حواس تان باشد که در این مبادله 

کاال به کاال، کاالی بنجل به بارتان نبندند.«

ایم��ی موری��ن )Amy Morin(  در مقاله ای در مجله 
این��ک )Inc( می نویس��د که فقط چهار حالت هس��ت که 
اش��کالی ندارد کاری را به رایگان انجام دهید: وقتی اس��م 
و رس��می برای ش��ما دس��ت و پا می کند، وقتی به تجارب 
کارآمد ش��ما می افزاید، وقتی س��ابقه کاری ارزشمندی به 
رزومه ش��ما اضافه می شود و وقتی پای عقاید و ارزش های 
ش��خصی ش��ما در میان اس��ت. اگر معامله ش��ما مشمول 

هیچ کدام از این حالت ها نمی شود، زیر بار آن نروید. 
روراست باشید

وقتی احس��اس می کنید در تنگنا قرار گرفته اید و معذب 
هس��تید، به عزیزان تان بگویید. لزوم��ی ندارد فقط محض 
خشنود کردن سایرین از خودمان مایه بگذاریم. مرشد خود 
باشید و کاری را بکنید که در نهایت به نفع شما تمام شود. 
خانم س��المی می گوید: »وقتی دوستی از شما می خواهد 
کاری را ب��ه رای��گان برایش انجام دهی��د، می توانید خیلی 
مودبانه به او بفهمانید که مش��تریان پولی شما برای تان در 
اولویت هستند و وقت مساعدت و دست گیری ندارید. البته 
حواس تان به الفاظی که اس��تفاده می کنید باش��د، چراکه 
شاید طرف مقابل خبر ندارد درخواستش چه زحمتی برای 

شما به بار خواهد آورد.«
عالوه بر این، مش��تریانی که پولی پرداخت نمی کنند، باید 
خودش��ان ابزارها و منابع مورد نیاز پروژه را مهیا کنند تا شما 
مجبور نباشید از خودتان خرج کنید. هیچ وقت پول تان را در 
کاری که هیچ عایدی برای شما ندارد خرج نکنید.  خانم درگو 
می گوید: »حتما حد و حدود کار را به روش��نی معین کنید و 
رضایت خاطر خود را مالک پذیرش کار قرار دهید. شاید این 
ش��یوه کمی خشک و رسمی به نظر آید، مخصوصا اگر طرف 
مقابل از اعضای خانواده تان باشد، اما جنگ اول به از صلح آخر 
اس��ت. پس از همان اول س��نگ های خود را وا بکنید تا بعدا 

کدورتی در روابط شما ایجاد نشود.«
اگر بضاعت��ش را دارید که هر از گاهی برای رضای خلق 
کاری را قبول کنید، بس��یار هم پسندیده است. اما نگذارید 
مهربانی و لطف ش��ما تبدیل به توقع سایرین شده و از آن 

سوء استفاده کنند. 
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درایت نه گفتن به کار مفت برای سایرین را یاد بگیرید

دلیل علمی حواس پرتی در محیط کار

طبق تحقیقات، حدود ۷۰درصد از افراد در زمان کار از تمرکز کافی برخوردار نیس��تند. این یعنی از هر چهار کارمند، 
سه نفر هیچ تمرکزی ندارند.  این اتفاق دالیل بسیاری دارد، از شبکه های اجتماعی و گفت وگوهای مجازی تا خستگی و 
اس��ترس بیش از اندازه، ولی یکی از دالیل اصلی حواس پرتی، عدم آگاهی از کار اس��ت.  در واقع، حدود ۵۰درصد از مردم 
از کار و وظایف خود و انتظارات کارفرما هیچ اطالعی ندارند. اگر این آمار ش��گفت انگیز اس��ت، به این نکته توجه کنید که 
کارمندان حاضر در این تحقیق، از شنیدن انتظارات مدیران و رؤسای خود واهمه داشتند. در نتیجه، نبود انتظارات واضح 
و مشخص باعث کاهش انگیزه و سردرگمی خواهد شد.  یک نکته جالب دیگر: اکثر رهبران تیم ها نیز از وظایف کارمندان 
خود اطالعی ندارند. این یک مشکل بزرگ است. مشکلی که خوشبختانه راه حل تقریبا ساده ای دارد.  کارمندان هدفمند 
عملکرد بس��یار بهتری ارائه خواهند کرد. افراد چنین احس��اس خواهند کرد که به موفقیت بزرگی در کار خود دست پیدا 
کرده اند و به همین دلیل با غرور و افتخار به تالش خود ادامه می دهند و احساس خوبی نیز خواهند داشت.  پس به این 
ترتیب، راه حل افزایش انگیزه )در تمام س��طوح( درک وظایف کارمندان و تک تک اعضای تیم اس��ت، ولی این مسئله در 
این نقطه به پایان نمی رسد.  رهبر باید برای هر کارمند هدفی مشخص و منحصربه فرد تعیین کند و از تشریح وظایف و 
کار عاجز نباشد. رهبر یک شبه به این قدرت دست پیدا نخواهد کرد، ولی شرکت ها می توانند با برداشتن گام هایی کوتاه، 

فرهنگی غنی، تاثیرگذار و ایمن به وجود آورند. 
نکاتی برای داشتن فرهنگی هدفمند

تیم رهبری شما با استفاده از این نکات، قدرت ایجاد هدف برای کارمندان را به دست خواهد آورد: 
1. همکاری نزدیک با تیم استخدام. رهبر در زمان استخدام باید با نیروهای جدید، وظایف آنها در محیط کار و جایگاه آنها 

در شرکت به خوبی آشنا شود. چنانچه شخصی مناسب شرکت نیست، نباید به هیچ عنوان استخدام شود. 
۲. توجه به وظایف روزانه. گرچه مدیریت تمام جزییات هرگز ایده خوبی نیست، ولی باید از وظایف روزانه کارمندان خود کامال 

آگاه باشید. به این ترتیب مدیران از اهمیت هر کارمند آگاه خواهند شد یا به درک بهتر وظایف و نقش ها کمک خواهند کرد. 
یادگیری نحوه برقرار ارتباط مناسب با کارمندان. در طول ارزیابی ها و جلسات، از اهمیت کارمندان و مدیران خود آگاه 
شوید. آنها چطور در پروژه ها مشارکت خواهند داشت؟ چه ویژگی جدید و منحصربه فردی به مجموعه اضافه خواهند کرد؟ 

چرا قابل جایگزینی نیستند؟ 
۴. نظرات و انتقادات را بپذیرید. حذف ترس از پرسش و انتقاد در محیط کار بسیار ضروری است. رهبر باید با دریافت 

نظرات و انتقادات، با آرامش و صبر و بدون هیچگونه خشونتی به آنها پاسخ دهد. 
۵. به مردم اجازه صحبت دهید. جلسات، در صورتی که تمام افراد حاضر فرصت صحبت داشته باشند، بسیار پربارتر خواهند 

بود. جلسات نباید تحت کنترل یک نفر باشند و کارمندان نیز باید با مشارکت در مباحث، ارزش جلسات را بیشتر کنند. 
۶. ایجاد محیطی ایمن. کارمندان را از درخواست برای مرخصی، مشارکت با سایر افراد و اشتباهات نترسانید. 

۷. فرصتی برای »شکست بهتر« فراهم کنید. حتی بزرگ ترین اشتباهات نیز درس هایی ارزشمند به ما خواهند داد. رهبر 
باید با انعطاف و گذشت و بررسی شرایط، احتمال تکرار اشتباه در آینده را کاهش دهد.  

محیط کار در یک دهه اخیر به ش��دت تغییر کرده اس��ت و ما هنوز به محیط ایده آل دست پیدا نکرده ایم. رهبر وظیفه 
تشریح فرهنگ را برعهده دارد و همچنین باید به عنوان الگو و سرمشقی برای سایرین شناخته شود. 

یافتن رهبران منعطف، خالق و پرتالش کار راحتی نیست. محیط کار با وجود چنین رهبرانی به شکوفایی خواهد رسید. 
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تغییر برند ادوردز
برنامه گوگل راه اندازی ابزار تبلیغاتی جدید برای کسب وکارهای کوچک

ادوردز )AdWords(  و داب��ل کلی��ک )DoubleClick(  دو س��رویس تبلیغات��ی گوگل هس��تند که در میان 
کسب و کارهای کوچک محبوبیت باالیی دارند. حال گوگل قصد دارد این برندها را از دور خارج کند، اما جای نگرانی 
نیس��ت. گوگل برنامه هایی برای این دو س��رویس دارد.  این شرکت هفته پیش اعالم کرد که قصد دارد از اواسط ماه 
ج��والی ادوردز و دابل کلیک، دو س��رویس اصلی تبلیغاتی خ��ود را با جایگزین هایی تازه و  تر و تمیز عوض کند.  در 
پس��ت مذکور آمده که ادوردز و دابل کلیک، دو سرویس پرسابقه کسب و کارهای کوچک، جای خود را به نسخه های 
جدید خواهند داد که با رویکردهای به روز تبلیغاتی همراس��تا هس��تند.   در این پس��ت می خوانیم: »با پیش��رفت و 
پیچیدگی هرچه بیش��تر ش��یوه های جذب مصرف کننده و مش��تری، ما نیز محصوالت خود را برای تبلیغ کنندگان 
و ناش��ران ساده س��ازی می کنیم تا راحت تر از هر جایی و در هر زمانی به مخاطبان ش��ان از کانال مناسب دسترسی 
داشته باشند.« قیمت ها تغییری نخواهد کرد و هیچ سرویسی نیز حذف نخواهد شد. فقط بیشتر شاهد کارآمدسازی 
س��رویس ها خواهیم بود. مثال جانشین ادوردز که گوگل ادز )Google Ads(  نام خواهد داشت، شباهت فراوانی به 
همان نسخه اصلی دارد؛ بیشتر به روزرسانی ها مربوط به تغییر اسم و روان سازی رابط کاربری خواهد بود.  دابل کلیک 
نیز با گوگل آنالتیکس 3۶۰ سوییت )Suite 3۶۰ Google Analytics(  ادغام خواهد شد تا یک سرویس یکپارچه 
شکل بگیرد: بستر بازاریابی گوگل )Google Marketing Platform(. به این طریق گوگل می تواند فناوری های 
 DoubleClick for Publishers تحلیلی و تبلیغاتی را در قالب یک تجربه بازاریابی ساده تر عرضه کند. دو سرویس
و DoubleClick Ad Exchange  نیز در قالب یک سرویس Google Ad Manager ارائه خواهد شد که به 

ادعای گوگل بستری کارآمدتر در اختیار ناشران قرار می دهد که همگام با فناوری های رایج روز خواهد بود. 
یک تفاوت کلیدی

البته یک محصول دیگر نیز معرفی شد که در گیرودار خبری کمی از نظرها جا افتاد. گوگل اعالم کرد یک محصول 
تبلیغاتی جدید مختص کسب و کارهای کوچک راه اندازی خواهد کرد که تبلیغ کنندگان تازه کار می توانند به کمک آن 
موانع اولیه ورود به این حوزه را پش��ت س��ر بگذارند.   در پست مذکور آمده: »ما برای کسب و کارهای کوچک نیز یک 
نوع جدید کمپین در گوگل ادز مهیا خواهیم کرد که بتوانند به راحتی هرچه تمام تر تبلیغات آنالین خود را ش��روع 
کنند. این کمپین فناوری یادگیری ماش��ینی گوگل ادز را در اختیار کس��ب و کارهای کوچک قرار خواهد داد و آنها را 
قادر می سازد بدون دردسر به نتایج مطلوب خود دست یابند و تمرکز اصلی خود را بر کسب و کارشان معطوف کنند.« 
این تجربه تبلیغاتی جدید که »کمپین هوشمند« )Smart Campaigns(  نام خواهد داشت، به زودی در دسترس 
کسب و کارهای کوچک قرار می گیرد و فناوری گوگل ادز را منطبق با نیازهای آنان در اختیارشان می گذارد. هدف گوگل 
از ارائه این محصول، تسهیل ساخت آگهی های تبلیغاتی و رساندن این آگهی ها به مخاطبان مناسب است.   شاید کمی 
زمان ببرد تا به نام ها و رابط کاربری جدید عادت کنیم، اما در کل کاربری راحت تر و محصوالت جدید برای کسب و کارهای 
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