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تالطم نقدینگی از شبکه بانکی به سمت بازارهای موازی

پرتگاه نقدینگی سیال
نظام پولی کشور به تعبیر کارشناسان اقتصادی، در لبه پرتگاهی است که اگر نرخ سود بانکی را افزایش ندهد، 
حرکت نقدینگی س��یال، بازارها را متالطم می کند و اگر به رش��د نرخ س��ود تن دهد، بحران ش��بکه بانکی را فرا 
می گیرد. طبق آخرین آمار بانک مرکزی، نقدینگی در س��ال 1396 با رش��دی معادل 22.1درصد به 1530 هزار 
میلیارد تومان رسیده است؛ هرچند این عدد در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 1395 برابر با 1.1درصد کاهش 
دارد، اما حجم آن به قدری باالست که تهدیدی بالقوه برای همه بازارهای موازی پول است. در ماه های گذشته، 
حرکت نقدینگی سیال از شبکه بانکی به سمت بازار مسکن، ارز، طال و به خصوص سکه را شاهد بودیم؛ این بازارها 
نه تنه��ا متالطم ش��د بلکه دالالن پس از آنکه نظم را در این حوزه ها بهم ریختن��د و قیمت ها را باال بردند، از آن 
خارج شدند تا عامه مردم به خاطر سود آنها زیان کنند. به همین دلیل در هفته های اخیر زمزمه های افزایش نرخ...
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 آیا ایران از برجام بدون آمریکا
منتفع می شود؟ 

4 نقش کلیدی که هر تیم پایه ای باید آنها را داشته باشد
برنامه ریزی ساختارهای مدیریت تحول

5 حقیقت دنیای کسب و کار
نگاهی به بایدها و نبایدهای دیپلماسی فشن

۶ دلیلی که هنوز باید از گوگل پالس استفاده کنید
انواع معماری برند و انتخاب بهترین شیوه اجرای آن 
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مدیریتوکسبوکار

 فروشندگان اطالعات فیس بوک
چه کسانی بودند؟

سعید مسگری
کارشناس اقتصادی
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مدتی اسـت بازار روال قبل را طی نمی کند. گذر از بازار فروش 

کاالهای مختلف و به خصـوص کاالهای وارداتی، مهر 
تاییدی بر رفتار متفاوت فعاالن بازار است که فروش...

دالیل چندگانه بایکوت فروش در بازار

 فرمان مبارزه
با محتکران کاالها

یادداشت
 4تغییر رویکرد اقتصادی

مقدم بر تغییر تیم اقتصادی

مدت��ی اس��ت ک��ه تغییر در 
تی��م اقتصادی دول��ت در صدر 
توجه��ات ق��رار گرفت��ه، اما به 
نظر می رس��د تغییر در مدیران 
اصل��ی  اولوی��ت  اقتص��ادی 
اقتص��اد ایران نیس��ت. پس از 
ب��روز مش��کالتی در بازاره��ا و 
به��م خ��وردن ثب��ات اقتصاد، 
اقتصادی  بح��ث تغیی��ر تی��م 
دول��ت تبدی��ل به بح��ث داغ 
محاف��ل مختل��ف ش��د. برخی 
ب��ه گمانه زنی درب��اره تغییرات 
پرداختند و برخ��ی فراتر رفته 
ب��ه تحلی��ل عملک��رد م��ردان 
انتخ��اب  و  اقتص��ادی دول��ت 
گزینه ه��ای تغیی��ر پرداختند. 
س��وال این افراد این اس��ت که 
چه کس��انی باید تغییر کنند و 
چه گزینه هایی برای جایگزینی 
وجود دارد؟ اما به نظر می رسد 
در ش��رایط فعل��ی نه تنها این 
س��وال بلکه اصل تغییر در تیم 
اقتص��ادی مس��ئله ای فرعی و 
درجه دو است. ش��اید در نگاه 
اول این ادعا کمی عجیب باشد 
و انتظار هم��ه جامعه تغییر در 
تی��م اقتصادی دول��ت و انجام 
سریع آن باش��د. اگرچه تغییر 
در تی��م اقتص��ادی ب��ه بهبود 

نسبی وضعیت اقتصاد 
4ایران می تواند...
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فرصـت امروز: وزی��ر ارتباطات از ورود مقام معظم رهبری به موضوع تشعش��عات 
رادیویی و دس��تور ایشان به ش��ورای عالی امنیت ملی برای ورود به این موضوع خطیر 
خبر داد. محمدج��واد آذری جهرمی در گفت  وگویی که با روزنامه »اعتماد« داش��ت و 
روز گذش��ته در صفحه نخست این روزنامه نقش بست، از ورود مقام معظم رهبری به 
موضوع تشعشعات رادیویی خبر داد و گفت: »چندی پیش جمعی از پزشکان در این باره 
}تشعشعات رادیویی{ مکاتبه ای با مقام معظم رهبری داشتند. ایشان نیز این مطلب را 
باجدیت به شورای عالی امنیت ملی ارجاع دادند و در این باره کارگروه هایی متشکل از 
دستگاه های مختلف در شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد. وظیفه وزارت ارتباطات در 
این کارگروه ها اندازه گیری امواج است. بر این اساس سازمان تنظیم مقررات با استفاده 
از تجهیزات مخصوص، پنج ش��هر هدف را مشخص و تجهیزات را در این شهرها نصب 
کرد. یکی از این ش��هر ها تهران و شهر دیگری، شیراز است. نزدیک به یک ماه از نصب 
و راه اندازی این تجهیزات در شیراز گذشته است. همچنین در تهران نیز این تجهیزات 
نصب ش��ده و اندازه گیری امواج در حال انجام است.« همچنین روزنامه »شهروند« نیز 
دیروز در صفحه نخس��ت خود، تصویر دکل های پارازیت در شهر تهران را مکان یابی و 
منتش��ر کرد. این روزنامه با تیتر »این از پارازیت تهران، آقای وزیر!« نصب نشانگرهای 
شهری را اولین قدم جدی برای حل این موضوع قدیمی دانست و نوشت: »این نخستین 
بار نیست که وزیر جوان ارتباطات حرفی می زند که جایش را در صدر اخبار باز می کند 
و حضار یا همان افکار عمومی را به وجد می آورد. در حالی که انتظار می رفت محمدجواد 
آذری جهرمی بعد از کلید زدن افش��اگری درباره واردکننده های ارزبگیر مدتی خودش 
را مستحق استراحت بداند، روز جمعه در سفرش به شیراز وعده ای داد که گرد و غبار 
یکی از قدیمی ترین بحث های رس��انه ها و دولتمردان را تکان��د. او که برای رونمایی از 
برخی طرح های نوآورانه حوزه فناوری اطالعات به ش��یراز رفته بود، به نصب 1٨سایت 
اندازه گیری امواج رادیویی در ش��یراز اش��اره کرد و گفت: »در ماه های گذشته موضوع 
پارازیت به مطالبه جدی بخش��ی از ش��هروندان شیراز تبدیل شده بود که به این دلیل 
از یک ماه گذش��ته 1٨سایت اندازه گیری فرکانس های رادیویی برخط به صورت خاص 
در ش��یراز راه اندازی شد. در دیگر شهرهای کش��ور هم که ذهنیت وجود پارازیت های 
مضر در فضای آنها وجود دارد، این اندازه گیری انجام و نمایش��گر آن نصب می ش��ود. 
در واقع مانند نمایش آلودگی هوا، وضعیت فرکانس��ی نیز به صورت زنده در سطح این 
شهرها نشان داده می شود تا شهروندان از آن آگاه  شوند.«به نظر می رسد دلیل انتخاب 
شیراز به عنوان نخستین شهری که دستگاه های اندازه گیری فرکانس در آن نصب شده، 
نارضایتی عمومی مردم آن باش��د، نارضایتی ای که در برهه های مختلف مردمی را که 
نگران سالمتی شان بودند به اعتراض کشاند. البته اگر اخبار را مرور کنیم، می بینیم که 
وضعیت مردم بقیه شهرها هم چندان مناسب نیست. مثال همین تهران هم نیاز مبرم 
به نصب دستگاه هایی برای اندازه گیری فرکانس دارد و به نظر می رسد نقاطی که برای 
نصب این دس��تگاه ها مناسب است، نزدیک ترین نقطه به دکل هایی است که به عنوان 
فرستنده پارازیت ها شناخته می شوند. در سال ٨٨ اعالم شد که در هفت نقطه مختلف 
تهران دکل های ارسال پارازیت نصب شده است. موضوعی که سال ها بعد هم تأیید شد 
و حتی ایسنا از افزایش تعداد مراکز ارسال پارازیت خبر داد. نخستین کسی که به این 
موضوع واکنش نشان داد مسعود پزشکیان، نایب رئیس وقت مجلس بود که اعالم کرد: 
»از نهادی که مسئول پخش پارازیت برای مختل کردن ماهواره ها در شهر تهران است، 
خواهش می کنیم به عواقب جدی این امواج مخرب بر سالمت شهروندان تهرانی توجه 
داش��ته باش��د.«  حاال این سوال مطرح می شود: هفت نقطه ای که در سال ٨٨ از نصب 
دکل در آنها صحبت می شد، کدام نقاط تهران بوده اند و اگر وزیر ارتباطات بخواهد در 
تهران دستگاه سنجش فرکانس نصب کند، باید سراغ کجاها برود؟ وقتی رد اخبار منتشر 
ش��ده درباره  هفت دکل نصب شده را می گیریم به نقاط مختلفی می رسیم اما از سال 
٨9 تا سال 96 یعنی کمتر از هفت ماه پیش، بیشترین اشاره ای که به نصب دکل های 
ارس��ال پارازیت  ش��ده، به نقل از س��ایت هایی چون تابناک و فرارو این مناطق بوده اند: 
لویزان، شهرک اکباتان، شهرک غرب، جام جم،  تهرانپارس،  هفت تیر و میدان شهدا. با 
دنبال کردن تصاویر آنچه به عنوان دکل ارسال پارازیت از این نقاط مخابره شده است، به 
نظر می رسد با گذشت چند سال از نصب، آنها هنوز سر جای خودشان هستند. از طرفی 
اظهارنظر مسئوالن مختلف هم نشان می دهد که ارسال پارازیت در تهران نه تنها کاهش 

نداشته است، بلکه در برهه هایی با افزایش هم روبه رو بوده است، مثال از حوالی انتخابات 
س��ال 96 ارس��ال پارازیت روی امواج ماهواره ای ش��دت گرفت و هنوز هم ادامه دارد تا 
جایی که وزیر ارتباطات قانع شده که نصب دستگاه های سنجش فرکانس در شهرهای 
مختلف از جمله تهران یکی از مطالبات مردم از نهادهای مخابراتی است و شهیندخت 
مالوردی، دس��تیار ویژه رئیس جمهوری در حوزه حقوق ش��هروندی، می گوید: »برای 
بررسی سیگنال های پارازیت و تاثیرات مخرب آن به صورت مقطعی کمیته ای متشکل از 
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات، سازمان انرژی اتمی ایران، ستادکل نیروهای مسلح 

و بعضا محیط زیست تشکیل شده است.«
ورود گوشی های توقیف شده به بازار

اما این تنها خبر وزیر ارتباطات در روز گذشته نبود و محمدجواد آذری جهرمی از 
ورود گوش��ی های توقیف شده به بازار برای تعدیل قیمت ها خبر داد و اعالم کرد که 
این هفته با وزیر صنعت در این  مورد جلسه ای خواهد داشت تا راه های کاهش قیمت 
گوشی بررسی شود. او با بیان اینکه تعداد زیادی از گوشی هایی که احتکار شده در 
حال حاضر توقیف شده است، گفت این گوشی ها باید به بازار تزریق شود و با  وجود 
تثبیت ارز پیش بینی می ش��ود که قیمت ها به وضعیت رضایت بخش نزدیک شود. 
به گزارش ایس��نا و طبق گفته دست اندرکاران حوزه موبایل، مصرف و نیاز ماهیانه 
بازار به انواع تلفن همراه حدود یک میلیون دس��تگاه است که طی ماه های اخیر به 
3میلیون دستگاه رسید. حال آنکه براساس آمار و ارقام رسمی اعالم شده در این بازه 
زمانی تنها حدود ۷30 تا ۷۴0 هزار دستگاه تلفن همراه با ارز دولتی ۴200 تومانی 
وارد شده است که همین عامل سبب افزایش قیمت شد. اما داستان گرانی موبایل 
و احتکار گوش��ی از انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی و پس از آن شروع شد 
که تعدادی از کسبه و فروشندگان موبایل و تبلت در تهران، نسبت به نوسانات نرخ 
ارز اعتراض کردند و در همین راس��تا، محمدجواد آذری جهرمی در حالی که پیش 
از این هم سوءاس��تفاده و س��ودجویی از وضعیت بازار را علت گرانی گوشی ها اعالم 
کرده بود،  لیست شرکت هایی که به آنها ارز ۴200تومانی برای واردات گوشی تلفن 
همراه تخصیص یافته اس��ت را منتش��ر کرد. با انتشار این لیست، مشخص شد که 
بسیاری از ش��رکت هایی که ارز ۴200تومانی برای واردات دریافت کرده اند، نه تنها 
هنوز تمامی ارز اختصاص یافته را هزینه  واردات نکرده اند، بلکه با انتشار اسامی برخی 
از شرکت ها حتی علت گرانی گوشی ها نیز معلوم شد؛ اینکه برخی از تامین کنندگان 
و ی��ا واردکنندگان در عین دریافت ارز ۴200تومانی، نوس��انات ارز را بهانه کرده و 
ب��ا افزایش نرخ آزاد ارز، قیمت  کاالها را افزای��ش داده و بعضا با دالر ۷000 تومانی 

محاسبه کرده و فروخته اند. 

وزیر ارتباطات از ورود رهبری به موضوع تشعشعات رادیویی خبر داد
ورود گوشی های توقیف شده به بازار برای تعدیل قیمت ها



پس از تصمیم دونالد ترامپ برای خروج آمریکا از برجام، ش��ماری از 
شرکت های اروپایی فعال در ایران همانند توتال از ایران خارج شدند. با 
وجود اینکه هم اکن��ون مذاکراتی برای حفظ برجام بدون حضور آمریکا 
در جریان اس��ت و اروپا در تالش اس��ت تا مانع از مرگ این توافق مهم 
دیپلماتیک در دنیا ش��ود، اما تحلیل گران بیزینس مانیتور معتقدند که 
احتمال از بین رفتن توافق برجام زیاد است، زیرا آمریکا با ابزار تحریم، 
ش��رکت های فعال در ایران را به خروج از ب��ازار ایران مجبور می کند و 
ایران که از این توافق منفعتی به دس��ت نیاورده، رس��ماً از برجام خارج 

می شود. 
به گزارش آینده نگر، بیزینس مانیتور در گزارش��ی به چشم انداز توافق 
برج��ام منهای آمریکا پرداخته و نتیجه گرفته اس��ت که احتمال مرگ 
برجام بیشتر از امکان ادامه حیات آن است. با این همه، اگرچه برای تمام 
طرف های برج��ام، ادامه مذاکره بهترین گزینه اس��ت، اما اینکه تمامی 
طرف ها حاضر باشند مذاکراتی که بالغ بر یک دهه طول کشید را چند 
س��ال دیگر نیز ادامه دهند، مس��ئله ای اس��ت که آینده آن را مشخص 

می کند. 
انتظار نمی رفت ترامپ از توافق خارج شود

کمتر محفل سیاس��ی و گروه مطالعات��ی در دنیا بود که انتظار خروج 
آمری��کا از برجام را داش��ته باش��د، زیرا به گفته رهب��ران اروپایی، هیچ 
برنامه جایگزینی برای حل مسئله هسته ای ایران در آمریکا وجود ندارد 
و حتی در جلس��ه ای که وزیر امور خارجه آمریکا در س��نای این کشور 
داشت هم برنامه ای برای حل مس��ئله اعالم نشد. حتی نمایندگان سنا 
از مایک پومپئو، وزیر تازه خارجه آمریکا س��ؤال کردند که چه سیاستی 
برای مقابله با مس��ئله هس��ته ای ایران در نظر دارند، ولی او رسماً بدون 

ارائه برنامه و اعالم نظر قطعی جلسه را به اتمام رسانید. 
خ��روج آمریکا از توافقی که دنی��ا، پایبندی ایران را به آن تأیید کرده 
اس��ت و مقام��ات س��ازمان بین المللی انرژی اتمی ه��م در گزارش های 
مس��تمر و بازدیدهای پی درپی در مورد کارایی آن صحبت کرده اند، این 
س��ؤال را در دنیا ایجاد کرد که ترامپ به دنبال چیس��ت؟ او در جریان 
این سیاس��ت در مقابل کش��ورهای هم پیمان خود یعن��ی اروپای غربی 
ق��رار گرفت. اروپا ک��ه در دوره قبلی تحریم های  اقتص��ادی علیه ایران 
ب��ا آمریکا همکاری می کرد این بار ب��ه دنبال راه چاره ای برای دور زدن 
تحریم های  احتمالی اس��ت و بدون شک تأثیر تحریم های  آمریکا کمتر 

از قبل خواهد بود. 
 از طرف دیگر دونالد ترامپ در س��خنرانی روز ٨ می   که خارج شدن 
این کش��ور از توافق هسته ای را رسماً اعالم کرد، درها را برای مذاکرات 
آتی بازگذاش��ت و تأکید کرد که آمریکا برای مذاکرات جدید و رسیدن 
به توافق ها                                                                   یی بهتر آماده اس��ت ولی بعید به نظر می رس��د کشوری که 
یک بار بالغ بر یک دهه با رؤسای جمهوری مختلف آمریکا مذاکره کرده 
اس��ت، مذاکره ب��ا رئیس جمهوری را آغاز کند که ب��ه نتیجه تالش های 
دولت های قبلی کشورش بی توجه بوده و نه تنها از توافق هسته ای ایران 
بلک��ه از بس��یاری از پیمان ها                                                                    و توافق های  جهان��ی دیگر از جمله توافق 

پاریس خارج شده است. 
 زمان بندی وضع مجدد تحریم ها                                                                   

وزارت خزان��ه داری آمری��کا اعالم کرده اس��ت تحریم ها                                                                    در دو مرحله 
اعمال خواهد ش��د؛ در مرحله اول که روز 6 اوت س��ال 201٨ میالدی 

اجرا می شود - یعنی سه ماه بعد از خارج شدن آمریکا از توافق- تحریم 
خودرو و قطعات هواپیما دوباره اعمال می شود و در روز ۴ نوامبر همین 
سال تحریم نفتی دوباره علیه ایران اعمال خواهد شد. تأثیر تحریم های 
 نفتی و بیمه ای علیه اقتصاد ایران بس��یار زیاد است زیرا نفت اصلی ترین 
منب��ع درآمد ایران اس��ت. البته باید به این مس��ئله ه��م توجه کرد که 
ایران در س��ال های اخیر احتمال بدعهدی آمریکا را در نظر گرفته بود؛ 
همانط��ور که از زمان روی کار آمدن ترامپ در آمریکا، موانع زیادی در 
مس��یر اجرای توافق هس��ته ای ایجاد ش��ده بود و به دلیل ایجاد فضای 
ناام��ن در مورد ابقای حضور آمریکا در توافق و حمایت از آن، بس��یاری 
از ش��رکت های بزرگ از همکاری با ایران س��ر بازمی زدند و ایران هم به 

درستی به این مسئله واقف بود. 
 برای پاس��خ گویی به این فضای ناامن، ای��ران تالش کرد تا تعامالت 
اقتصادی و تجاری خود را با کش��ورهای همسایه و دوست افزایش دهد 
و س��هم کش��ورهای اروپای غربی را در اقتصادش کاهش دهد. از طرف 
دیگر انتخاب یورو به عنوان ارز رسمی در کشور و جایگزین شدن آن با 
دالر هم سیاستی بود که برای رویارویی این کشور با تحریم های  دالری 
آمریکا اجرا ش��د. نقطه عطف دیگر اقتصاد ایران، توسعه استارتاپ ها در 
کش��ور و افزایش گردش مال��ی آنها بود؛ اس��تارتاپ های فعال در حوزه 
تکنولوژی که ضمن ایجاد فرصت های ش��غلی زیاد در ایران توانس��تند 
درآمد زیادی برای کش��ور ایجاد کنند و بدون ش��ک در صورت اتصال 
بانک های ایران به شبکه مالی و بانکی بین المللی هم می توانند با سرعت 
بسیار باالیی رش��د کنند و تا اندازه زیادی از وابستگی اقتصاد کشور به 

درآمد نفت بکاهند. 
 با وجود تمامی این مس��ائل، تحریم نفتی علیه ایران در انتهای سال 
جاری بدون ش��ک اثر زیادی روی اقتصاد خواهد داش��ت و باعث رشد 
تورم در این کشور خواهد شد. البته این اثر در شرایطی در اقتصاد ایران 
مش��اهده می ش��ود که اروپایی ها                                                                    هم تحت فشار آمریکا خرید نفت را از 

ایران متوقف کنند و توافق بر هم بخورد. 
مذاکرات ادامه دارد

در فاصله بین اعالم زمان بندی بازگش��ت تحریم ها و اجرایی ش��دن 
آنه��ا، مذاکرات��ی بین اروپا و آمری��کا در مورد چگونگ��ی اصالح توافق 
هس��ته ای - طبق گفته دونالد ترامپ- یا جایگزین کردن این توافق با 
توافقی تازه ادامه دارد که بدون شک برای اثربخش بودن این مذاکرات 
باید کش��ورهای روس��یه و چین و البته ایران ه��م در مذاکرات حضور 
داش��ته باشند. بیانیه ترامپ مش��خص کرد که آمریکا قصد دارد به کار 
در ای��ن زمینه ادامه دهد و اگر طرف های  دیگر با این کش��ور همکاری 
کنند، توافق جامعی را تهیه و تنظیم کند. از طرف دیگر ایران مذاکراتی 
موازی با اروپایی ها                                                                    انجام خواهد داد تا در مورد توافق هس��ته ای بدون 
آمریکا صحبت و سازوکاری را تعیین کنند تا ایران بدون حضور آمریکا 
ه��م از مناف��ع برجام بهره بب��رد. در صورتی که ای��ران نتواند از منافع 
مالی برجام بهره ببرد، این کش��ور اعالم کرده اس��ت که از توافق خارج 

خواهد شد. 
اغل��ب مطالعات نش��ان می دهد که باقی ماندن در توافق هس��ته ای و 
ادام��ه مذاکرات بین اروپا، آمریکا و ای��ران برای تمامی طرف های  توافق 
بهت��ر از گزینه های  احتمالی دیگر اس��ت زیرا ادام��ه مذاکرات می تواند 
نویدبخش به نتیجه رسیدن از طریق دیپلماتیک باشد و تصویر خوبی از 

روند توسعه دیپلماسی در دنیا نشان دهد. برای دولت آمریکا هزینه های 
 مذاکره بسیار کمتر از گزینه های  دیگر است به خصوص که دولت ترامپ 
می تواند اعالم کند توافقی بهتر از دولت قبلی را امضا کرده اس��ت و در 
مسیر افزایش سطح صلح و امنیت در دنیا گام برداشته است. این مسئله 
برای دور دوم رقابت های انتخابات ریاس��ت جمهوری او که از سال بعد 
ش��روع خواهد شد هم مزایای زیادی دارد به همین دلیل انتظار می رود 
دولت آمریکا از مذاکرات تازه استقبال کند. در مورد ایران هم مذاکرات 
کم هزینه ترین روش است زیرا باعث می شود تا امید برداشته شدن تحر

یم ها                                                                    در کش��ور و بازگشت ایران به اقتصاد دنیا وجود داشته باشد. برای 
ایران بازگش��ت تحریم های  اقتصادی سیاستی بس��یار پرهزینه است و 
می تواند زمینه س��از تنش های  مالی زیاد و بحران های  اقتصادی کالن در 
کشور شود. از طرف دیگر همکاری ایران و غرب از احتمال ایجاد تنشی 
دیگر در خاورمیان��ه می کاهد و امنیت را در منطقه افزایش می دهد که 

هم ایران و هم اروپا از این امنیت منتفع خواهند شد. 
بهترین گزینه ادامه مذاکره است

مطالعات بیزینس مانیتور نش��ان می دهد که بیانیه ترامپ در مورد 
خروج این کش��ور از توافق هس��ته ای و فش��ارهایی که قرار اس��ت به 
اقتص��اد ای��ران وارد کند، باع��ث بحران های  مالی در ایران می ش��ود. 
تضعی��ف اوض��اع اقتصادی در ایران، کاهش حج��م و ارزش تجارت و 
س��رمایه گذاری در ایران ب��ه دنبال اجرایی ش��دن تحریم ها                                                                   ، افزایش 
بی ثباتی بازار ارز و نابسامانی در بازارهای سرمایه همه از اولین اثرات 
بر هم خوردن توافق هس��ته ای و بازگشت نظام تحریم خواهد بود. از 
ط��رف دیگر افزایش تورم در ایران ک��ه در دوره قبلی وضع تحریم ها                                                                    
در س��ال 2012 میالدی هم در ایران ایجاد شده بود، از دیگر تأثیرات 
این بحران اس��ت. از نظر ما با وجود اینکه اروپا ابراز تمایل کرده است 
ک��ه در توافق بماند و از این توافق خارج نش��ود، ولی توان کمی برای 
مقابله با تش��دید فشارهای اقتصادی علیه ایران دارد و حتی اگر اروپا 
 هم در این توافق بماند باز هم اثرات منفی اقتصادی ناشی از بازگشت
تحریم ها                                                                    روی اقتصاد ایران مشاهده خواهد شد. باید در نظر داشت که 
رئیس جمهوری فرانس��ه در یک مصاحبه از دشوار بودن منفعت بردن 
ای��ران از توافق هس��ته ای بدون حضور آمری��کا در این توافق صحبت 
کرده اس��ت و در یکی دیگر از مصاحبه ها                                                                    از این مس��ئله صحبت کرد 
که ش��رکت های فرانسوی اغلب خصوصی هس��تند و دولت نمی تواند 
آنها را مجبور به س��رمایه گذاری در ایران یا خارج شدن از این کشور 
بکن��د. برای ایرانی ها                                                                    ادامه مذاکرات به معن��ای ادامه تعامل با دنیای 
غرب اس��ت که مسئله ای بس��یار مهم برای اقتصاد این کشور است و 
شاید تنها راهی باشد که به نجات اقتصاد ایران و نجات بازارهای مالی 
در این کش��ور بینجامد. این مس��ئله در شرایط فعلی اقتصاد ایران که 
بحران های  مالی زیادی در کش��ور وجود دارد و بازار ارز و بازار مسکن 
و ب��ازار پول با چالش ه��ای زیادی روبه رو هس��تند، بهترین گزینه به 

نظر می رسد. 
بیزین��س مانیتور در انتهای این گزارش نوش��ت: برای طرف ایرانی و 
طرف ه��ای غربی ادامه مذاکرات بهترین گزینه اس��ت ولی اینکه تمامی 
طرف ها به این مهم توجه کنند و حاضر باش��ند مذاکراتی را که بالغ بر 
یک دهه طول کشید چند سال دیگر ادامه دهند یا خیر، مسئله ای است 

که در آینده مشخص می شود. 

آیا ایران از برجام بدون آمریکا منتفع می شود؟ 

وزیر دارایی فرانس��ه گفته اس��ت که آمریکا با درخواست پاریس برای 
معافیت شرکت های فعال این کشور در ایران از تحریم ها مخالفت کرده 

است. 
ب��ه گزارش ایس��نا به نقل از رویترز، بخش هایی ک��ه پاریس به دنبال 
کسب معافیت تحریمی بوده است ش��امل بخش های انرژی، بانکداری، 
داروسازی و خودروسازی می شود. پیشتر با اندک بودن شانس معافیت 
از تحریم ها، غول انرژی توتال از مشارکت در پروژه های نفت و گاز ایران 

انصراف داد و خودروس��ازی پژو-سیتروئن هم اعالم کرد که خط تولید 
مشترک خود در ایران را متوقف می کند. 

برون��و لومر در مصاحبه با نش��ریه لو فیگارو گفت: به تازگی پاس��خی 
از جانب اس��تیون منوچین- وزیر خزانه داری آمریکا دریافت کردیم که 
منفی است. لومر تأکید کرده که اروپا باید هرچه سریع تر وارد عمل شود 
و از استقالل اقتصادی خود مراقبت کند. لومر افزوده است که اروپا باید 
ابزارهای��ی برای خ��ود فراهم کند تا بتواند از خ��ود در برابر تحریم های 

فرامرزی محافظت کند.  همچنین ش��رکت بیمه ای »اسکور« روز جمعه 
اع��الم کرده که به دلیل بازگش��ت تحریم های آمریکا، بس��یاری از امور 

بیمه ای مرتبط با حمل کاال و کشتیرانی غیرممکن خواهد شد. 
واشنگتن در ماه می  سال جاری اعالم کرد که از برجام خارج می شود 
و تحریم های اقتصادی علی��ه تهران را مجددا اعمال خواهد کرد. دولت 
ترامپ امیدوار اس��ت با این تحریم ها ایران را به میز مذاکره برگرداند تا 

به توافق جامع تری با این کشور برسد. 

رویترز خبر داد

مخالفت آمریکا با معافیت فرانسه از تحریم های ایران

دریچــه

رئیس جمهور در پایان نشست سران قوا: 
تعامل اقتصادی ایران با دنیا مثل گذشته 

ادامه می یابد
رئیس جمهور با بیان اینکه مس��یر اس��تقامت، ایس��تادگی و 
برنامه ریزی و هماهنگی با مردم و تعامل با دولت های دوس��ت، 
توطئه های دش��منان را خنث��ی خواهد ک��رد، تحریم های کور 
آمریکا را علیه ملت ایران دانست و گفت: همانطور که ۴0 سال 
پیش مردم ایران مقابل کارش��کنی های آمریکا برای جلوگیری 
از پیروزی انقالب ش��ان ایستادگی کردند، این بار هم تا پیروزی 

ایستادگی خواهیم کرد. 
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی دولت، حجت االس��الم و 
المس��لمین دکتر حس��ن روحانی روز ش��نبه و در پایان جلسه 
س��ران قوه، با اش��اره به اینکه قریب به اتفاق کش��ورها زیر بار 
قانون داخلی آمری��کا نمی روند، گفت: در زمینه انرژی، حمل و 
نقل، کاالهای اساسی و تولید، مشکلی برای کشور پیش نخواهد 
آمد و همیش��ه زمانی پیروز ش��دیم که دول��ت و مردم در کنار 

هم بودند. 
روحانی با بیان اینکه این جلسه سران سه قوه عمدتاً راجع به 
مس��ائل جاری کش��ور و از جمله مسائل اقتصادی و تحریم های 
غیرقانون��ی بود ک��ه آمریکا به دنب��ال اجرای آنهاس��ت، افزود: 
خوش��بختانه در زمینه اقدام��ات غیرقانونی آمریکا مس��ئوالن 
محترم و دولت، تماس های خوبی با کشورهای مختلف اروپایی، 
چین و روس��یه، کشورهای همس��ایه و کشورهای مهم آسیایی 
داشتند و قریب به اتفاق کشورها که حفظ استقالل و حاکمیت 
برای آنها مهم اس��ت، پاسخ شان مثبت است یعنی می گویند ما 

زیر بار قانون داخلی آمریکا نمی رویم. 
رئیس جمه��ور تصریح کرد: بس��یار امیدواریم که روند تعامل 
اقتص��ادی ای��ران با دنیا مثل گذش��ته ادامه پیدا کن��د و البته 
م��ا برای مواردی که ممکن اس��ت دچار مش��کل ش��ویم، فکر 
و برنامه ری��زی کرده ای��م و در همین جلس��ه نی��ز در خصوص 
راهکارهای��ی که ب��ا کمترین هزینه از این مرحل��ه عبور کنیم، 

بحث و گفت وگو کردیم. 
روحان��ی خطاب به مل��ت ایران گف��ت: دولت ب��رای تأمین 
کاالهای اساس��ی و ضروری مردم ارز الزم را مد نظر قرار داده و 
بانک مرکزی به طور منظم این ارز را پرداخت می کند، در بخش 
دوم بین صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان در این 
سامانه بانک مرکزی تعاملی آغاز شده که با توافق، ارز را خرید 
و فروش می کنند. در عین حال دولت به مردم قول می دهد که 
در زمینه انرژی، حمل و نقل، کاالهای اساسی و تولید، مشکلی 

برای کشور پیش نخواهد آمد. 
رئیس جمهور با اشاره به اینکه ارز مورد نیاز برای تأمین مواد 
اولی��ه و قطع��ات تولیدکنندگان را تأمی��ن خواهیم کرد، اظهار 
داش��ت: با ش��رایط امروز و با ممنوعیت واردات برخی کاالهای 
غیرضروری و کاالهایی که نمونه آنها در داخل تولید می ش��ود، 
فرصتی بس��یار مناس��ب برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
داخلی ایجاد شده است. امروز صادرات شرایط بهتری از گذشته 
دارد، بنابراین از این فرصت صادرات هم شرکت ها و کارآفرینان 

و تولیدکنندگان ما می توانند استفاده کنند. 
روحانی افزود: البت��ه در مواردی، با تخلف برخی افراد مواجه 
هس��تیم. اکثریت قاطع تجار و تولیدکنن��دگان ما در چارچوب 
قانون حرکت و به مقررات احترام می گذارند و ش��رایط کشور را 
درک می کنند، اما افرادی نیز هس��تند ک��ه به قانون و مقررات 
توجه نمی کنن��د. داللی هایی که نابس��امان اس��ت قیمت های 
نامناسبی که به خریداران عرضه می کنند که نادرست است، در 
ای��ن زمینه هم تصمیمات خوبی بین دولت و قوه قضائیه اتخاذ 
ش��ده که دولت بتواند تالش های بیشتری را از طریق مقرراتی 
که در اختیار وزارت دادگستری است انجام دهد و قوه قضائیه، 
 شعبه های خاصی را در تهران و استان ها برای مبارزه با این گونه 
مفاسدی که این  روزها در جامعه ما باب شده، تشکیل دهد تا ما 

بتوانیم به این پرونده ها خیلی سریع تر رسیدگی کنیم. 
رئیس جمه��وری اظهار داش��ت: ام��روز ما قوی ت��ر از دیروز 
می توانیم با توطئه های دش��منانمان مقابله کرده و مسیرمان را 
ادامه دهیم و مردم مطمئن باشند گرچه فشارهایی خواهد بود، 
اما می توانیم زندگی مردم را در کشور با حمایت مردم اداره و از 

مشکالت به خوبی عبور کنیم. 
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع طرح های 
اش��تغال زا در کشور اش��اره کرد و با تأکید بر تداوم این طرح ها 
گفت: ما بحث اش��تغال را به ویژه در زمینه صنعت س��اختمان، 
خودروهای فرس��وده و اش��تغال روس��تاییان، به طور جد دنبال 
می کنیم و باوجود فش��ارهای آمریکا امس��ال شاهد یک تحول 

مثبت در زمینه اشتغال خواهیم بود. 
رئیس جمه��ور افزود: همچنین دول��ت در خصوص کمک به 
اقش��ار کم درآمد و مستضعف جامعه و کاستن از مشکالت آنان، 
طرح هایی دارد. ما برگزاری این جلسات هماهنگی سه قوه را در 
کنار جلسات هماهنگی اقتصادی قوا، برای حل مشکالت کشور 
ادامه می دهیم تا ان ش��اء اهلل مردم ما با مش��کالت و فشار کمتر 
بتوانند در این مبارزه بس��یار مهمی که علیه بدخواهان دارد، به 

موفقیت و پیروزی دست یابد. 
روحان��ی همچنین در این گفت وگو ب��ه موضوع نقدینگی در 
کشور اشاره کرد و گفت: یکی از نکاتی که در جلسه امروز بحث 
کردی��م موضوع نقدینگی، منش��اء و راه های جلوگیری از اضافه 

شدن آن و هدایت این نقدینگی در مسیر تولید بود. 
رئیس جمهور واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی 
را یک��ی از راه های جذب نقدینگ��ی خواند و افزود: اجرای طرح 
واگذاری پروژه های نیمه تمام که در قانون بودجه نیز آمده بود، 
با مشکالتی مواجه بود. طرح های نیمه تمامی را که االن ممکن 
اس��ت جاذبه اقتصادی زیادی نداشته باشد باید با قیمت کمتر 
و ارزان و گاه��ی مجانی ب��ه بخش خصوصی واگ��ذار کرد تا به 
این ترتیب نقدینگی جذب و اش��تغال نیز ایجاد شود. امروز در 
همین ارتباط، طرحی را به طور مقدماتی به بحث گذاش��تیم که 
ان شاء اهلل در جلسه شنبه بحث مفصل تری پیرامون آن خواهیم 
ک��رد تا بتوانیم طرح های نیمه تمام را س��ریع تر به مردم واگذار 

کنیم. 
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مدت��ی اس��ت ب��ازار روال قبل را ط��ی نمی کند. گذر از ب��ازار فروش 
کااله��ای مختلف و به خصوص کاالهای واردات��ی، مهر تاییدی بر رفتار 
متفاوت فعاالن بازار اس��ت که فروش را بایکوت کرده اند. در حال حاضر 
برخی از فروشگاه ها مملو از کاال هستند، اما از عرضه خبری نیست و در 
برخی فروشگاه ها نیز سفارش جدید قبول نمی شود. به نظر می رسد این 
تغییر جهت فروشندگان، دالیل چندگانه ای دارد که در نهایت منجر به 

احتکار یا اختفای کاالها شده است.
ب��ه گ��زارش خبرآنالین، از ی��ک طرف، هرج و مرج در ب��ازار خرید و 
فروش کاالها، برخی فروش��ندگان و س��ودجویان را به س��متی برده که 
کاالها را در انبارها به امید فروش با نرخ های باال احتکار کنند؛ کاالهایی 
که اغلب با ارز ۴200 تومانی وارد کش��ور ش��ده اند، اما با قیمت های دو 
برابری دالر فروخته می ش��وند. از طرف دیگ��ر، نااطمینانی فعاالن بازار 
نسبت به عدم جایگزین برای کاالهای فروخته شده و چالش های موجود 
در تامین مواد اولیه موجب ش��ده تا ف��روش برخی کاال در بازار متوقف 

شود.
نوس��ان ماه های اخیر قیمت ارز یکی از عمده دالیلی است که برخی 
از فروش��ندگان، ع��دم عرضه را به آن نس��بت داده و معتقدند تا زمانی 
ک��ه ثب��ات در بازار ارز حاکم نش��ود، نس��بت به توزیع اق��دام نخواهند 
ک��رد. در کنار نوس��ان نرخ ارز، فعاالن ب��ازار بر این نکت��ه تاکید دارند 
ک��ه ممنوعیت های جدید واردات موجب ش��ده تا تولی��د در واحدهای 
تولیدی به دلیل کمبود مواد اولیه با چالش های بس��یاری مواجه ش��ود؛ 
از س��وی دیگر ب��ا توجه به اینکه واردات این نوع کاال نیز ممنوع ش��ده 
است، نمی توان آینده بازار را پیش بینی کرد و با این شرایط فروشندگان 

بایکوت کاال تا اطالع ثانوی را در دستور کار قرار داده اند.
اختفا یا احتکار کاال؟

عل��ی فاضلی، رئیس ات��اق اصناف ایران در تش��ریح دالیل اینکه چرا 
برخ��ی از واحدهای صنفی، کاالهای خود را عرض��ه نمی کنند، توضیح 
می ده��د: نمی ت��وان به صورت کامل عرضه نکردن کاال از س��وی برخی 
واحده��ای صنف��ی و توزیع کنندگان را رد کرد، ام��ا کمبود کاال یا نبود 
آن در بازار چندان مورد تایید نیس��ت؛ چراکه در میان 3 میلیون بنگاه 
و واح��د صنفی به طور قط��ع امکان تخلف به صورت آش��کار یا پنهان 

وجود دارد.
به گفته وی، مس��ئله احتکار چندان نمی تواند درس��ت باشد، اما این 
موض��وع با اختفا تف��اوت دارد. در جاهایی که اختف��ا صورت می گیرد، 
بنگاه ها مطمئن به تامین کاالی خود برای جایگزینی آن به جای چیزی 
ک��ه فروخته اند نیس��تند، بنابراین باید چنین مس��ائل و دغدغه هایی را 

رصد کنیم.
فاضلی تاکید می کند: مسلما ارزیابی و پایش درست و دقیقی از بازار، 
انبارها و حتی آنهایی که کاالی ش��ان را عرضه نمی کنند، داش��ته ایم که 

در این زمینه اتحادیه های صنفی پیشگام بوده و هستند.
البته در ابتدای امس��ال برخی فعاالن اقتصادی، وضعیت این روزهای 
ب��ازار را پیش بینی کرده بودند. فرهاد احتش��ام زاد، رئیس فدراس��یون 
واردات ای��ران همزمان با نوس��ان قیمت ها در فروردین م��اه، از احتکار 
بسیاری از کاالها خبر داده بود. به گفته وی، بسیاری از فروشندگان در 
تالش هستند با عدم عرضه، کاالها را به قیمت واقعی در بازار بفروشند.

3 فرمان وزیر اقتصاد
در این ش��رایط، دور جدید فعالیت ها برای کنترل بازار به طور آرام و 
خزنده در بازار افزایش یافته اس��ت تا جایی که سه وزیر دولت در رابطه 
با احتکار یا انبار کاالها هش��دار دادند. روز جمعه وزیر اقتصاد در صفحه 
اینس��تاگرامی خود، س��ه فرمان برای دریافت مالی��ات از واردکنندگان 
خ��ودرو با ارز ۴200تومانی و خریداران س��که صادر و تاکید کرد دولت 
در خط مقدم مبارزه با هر نوع رانت و فس��اد از مس��ئولیت های قانونی 

خود کوتاه نخواهد آمد.
فرمان اول: گمرک و وزارت صنعت لیست تمامی شرکت ها و اشخاص 
واردکنن��ده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و س��ازمان امور 

مالیات��ی ق��رار داده تا بررس��ی های دقیق در مورد س��وابق مالیاتی آنها 
صورت گیرد. همچنین برای ش��فافیت هرچه بیش��تر لیس��ت موردنظر 

به زودی در اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت.
فرمان دوم: در صورتی ک��ه واردکنندگان خودرو با ارز ۴200تومانی، 
اق��دام به ف��روش محصوالت با قیمت باالتر در بازار کرده باش��ند و این 
درآمد را »ابراز کنند« مالیات آنها براساس قانون و برمبنای کارشناسی 
دقیق س��ازمان ام��ور مالیاتی تا ری��ال آخر مطالبه خواهد ش��د. ارزش 
ابرازش��ده کاالی وارداتی آنها و قیمت فروش نهایی با نهایت دقت مورد 
بررسی قرار می گیرد. البته سازمان های نظارتی مانند تعزیرات، بازرسی 
کل کش��ور و س��ازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هم 
ب��ا گروهی که کاالهای وارداتی با ارز رس��می را با قیمت باالتر فروخته 

باشند، در نهایت جدیت برخورد خواهند کرد.
فرم��ان س��وم: در صورت��ی ک��ه ای��ن گ��روه از واردکنن��دگان با ارز 
۴200تومان��ی اقدام به واردات کرده باش��ند و درآمدی بیش��تر از آنکه 
ابراز می کنند کس��ب کرده باش��ند، س��ازمان مالیاتی ضمن شناس��ایی 
درآمده��ای آنها با این گروه به مثابه افرادی ک��ه »فرار مالیاتی« انجام 
داده اند، براساس نص صریح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

خبر خوش آذری جهرمی
در همی��ن حال، محمدجواد آذری جهرم��ی، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات تاکید کرد موبایل های احتکارش��ده توسط سودجویان پس از 

پلمب توسط تعزیرات، به زودی به بازار تزریق و بازار متعادل می شود.
پی��ش از این، محمدباقر نوبخت، رئیس س��ازمان برنامه و بودجه خبر 
داده بود که رئیس جمهور با تشکیل جلسه ای با مسئوالن و فعاالن بخش 
خصوصی، به طور رسمی درخواست کرد که این بخش به بازار ورود پیدا 
و افزای��ش غیرمتعارف قیمت ها را متوقف کنند. وی خطاب به کس��انی 
که به قصد داللی و احت��کار از فروش اجناس خود خودداری می کنند، 
گفته بود: کاالهای وارداتی با ارز دولتی افزایش قیمت نخواهند داشت.

تشکیل ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کاالها
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت نیز در صفحه ش��خصی خود در فضای 
مجازی خبر داد که برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کاالهایی 
که با ارز دولتی وارد شده اند، از روز شنبه ستاد تشدید مبارزه با احتکار 
یا اختفا به طور ویژه آغاز به کار می کند. بر این اس��اس، اعضای س��تاد 
تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کلیه کاالهای وارداتی یا تولیدشده با 

مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی منصوب شدند.
در متن حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده اس��ت؛ آقایان حسن 
یونس س��ینکی )رئی��س( معاونت اقتص��ادی بازرگانی، نوابی ریاس��ت 
س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و انصاری، ریاس��ت 
س��ازمان تعزیرات به عنوان اعضای س��تاد تش��دید مبارزه ب��ا احتکار و 
اختفای تمامی کاالهای وارداتی و یا تولیدش��ده با مواد اولیه وارداتی با 
نرخ رس��می معین می کنم تا با استفاده از ظرفیت های سازمان حمایت 
و س��ازمان تعزیرات و تمامی س��ازمان های دولتی استانی و به کارگیری 
ت��وان خارق الع��اده مردم��ی و در رأس آنه��ا انجمن ه��ا و اتحادیه های 
تولیدکنندگان و بازرگانان همراه و متدین که منافع خود را برای آرامش 
و رضایت عموم ملت ایران جس��ت وجو می کنند، در اطالع رسانی آنها از 
مراکز اختفا و احتکار و هم همکاری آنان در رس��یدگی ها و بازرس��ی ها 
و همچنین اس��تفاده از ظرفیت فوق العاده فضای مجازی، در تحقق این 

هدف براساس برنامه تهیه شده اقدام کنید.
پی��ش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرده بود: فهرس��ت 
اطالعات ارز تخصیص یافته به نرخ رس��می در اختیار بانک مرکزی بوده 

و نسبت به انتشار اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده است.
به گفته وی، با تقاض��ای بانک مرکزی، کدهای اچ.اس)HS(  مربوط 
به نظام هماهنگ شده گمرکی مربوط به خودرو را در فهرستی با بانک 
مرکزی اعالم کردیم تا اس��امی دریافت کنندگان ارز ۴200تومانی برای 

واردات مجاز خودرو اطالع رسانی شود.
شریعتمداری یادآور ش��ده بود: کاالهای اساسی که ارز ۴200تومانی 

ب��ه آنها تخصیص می یابد و یا با یارانه ۴00 تومانی با نرخ 3٨00 تومان 
محاس��به می ش��ود، دارای قیم��ت تثبیت��ی مصوب س��تاد تنظیم بازار 
هس��تند که از سوی بازرسان مشترک سازمان حمایت مصرف کنندگان 

و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی از مبدا کنترل می شود. 

دالیل چندگانه بایکوت فروش در بازار

فرمان مبارزه با محتکران کاالها
دریچه

یک بام و دو هوای تعیین قیمت سکه
مهریه ها با کدام نرخ دالر محاسبه می شود؟

اگرچه دولت می گوی��د که نرخی به غیر از ۴200تومان را برای دالر 
به رسمیت نمی شناسد، اما قیمت هر قطعه سکه برای پرداخت مهریه 
در دادگاه ها، از س��وی بانک مرکزی با دالر قاچاق تعیین می ش��ود. به 
گزارش مهر، از بیست و یکم فروردین ماه امسال دولت به صورت رسمی 
اعالم کرده اس��ت که نرخ دالر در سراس��ر ایران، ۴200 تومان است و 
ه��ر نرخ دیگری ب��ه غیر از این، به منزله قاچاق ب��وده و هیچ محلی از 
اعراب ندارد. با این وجود، بانک مرکزی به عنوان تنها مرجع مورد تایید 
دادگاه ه��ا جهت تعیین نرخ س��که ) برای پرداخت مهری��ه( ، نرخ دالر 
قاچاق را مبنای تعیین قیمت س��که بهار آزادی ق��رار می دهد و بعضا 
نرخی باالتر از نرخ دالر قاچاق هم مبنای محاسبه قرار می گیرد. همین 
امر، دردسرهای بسیاری را برای مردم ایجاد کرده است. اولین باری که 
نرخ سکه با محاسبات قیمت دالر آزاد دردسرآفرین و شبهه برانگیز شد، 
پیش فروش های س��که از س��وی بانک مرکزی بود. آن زمان وقتی که 
مسئوالن بانک مرکزی در مقابل این پرسش خبرنگاران قرار گرفتند که 
مبنای محاس��بات نرخ سکه های پیش فروش شده چیست، آنها تلویحا 
دالر بازار آزاد را مبنای نرخ فروش سکه های دولتی اعالم کردند و گفتند 

که ضرورتی ندارد که دولت بابت سکه نیز به مردم یارانه ارزی بدهد.
علت عدم محاسبه دالر 4200 تومانی در تعیین نرخ سکه

پیم��ان قربانی، مع��اون اقتصادی بانک مرکزی در پاس��خ به این 
سوال که چرا قیمت سکه در محاسبات بانک مرکزی تناسبی با دالر 
۴200تومانی ندارد، گفت: سیاس��ت جدی��د ارزی دولت که مبنای 
آن دالر ۴200تومان��ی اعالم ش��د، برای تامین کاالهای اساس��ی و 
ض��روری از جمله م��واد غذایی، دارو، مواد اولی��ه و نظایر آن بود و 
دولت تاکید کرده است که با این نرخ همه نیازهای اصلی و ضروری 
کش��ور را تامین می کند. وی به این نکته هم اش��اره کرد که جنس 
سرمایه گذاری کسی که سکه می خرد، از نوع سفته بازی است و این 
نیازی نیس��ت که بخواهیم با ذخایر ارزی آن را پاسخ داده و با دالر 
۴200 تومانی پوش��ش دهیم و البته نیازی نیس��ت که بتوان آن را 
با ذخایر ارزی و دالر ۴200 تومانی پاسخ داده و ایجاد رانت کنیم.

قیمت هر سکه چگونه محاسبه می شود؟
با روند رو به رش��د قیمت ارز در هفته های اخیر، قیمت سکه نیز 
تحت تاثیر این بازار، با افزایش قیمتی چشمگیر و حبابی در بازار به 
فروش می رس��د، اما با اعالم نرخ رسمی دالر ۴200 تومانی از سوی 
دولت، ش��بهات زیادی در تعیین نرخ به وجود آمده است که دامنه 
آن تا تعیین نرخ مهریه هم کشیده شده است. اکنون در مراجعاتی 
ک��ه برخی افراد ب��رای پرداخت مهریه و یا حت��ی تعیین آن، انجام 
می دهند، مش��کالت زیادی بروز کرده اس��ت و تمامی محاسبات با 
نرخ دالر بازار غیررس��می، یعنی همان نرخی که دولت به رسمیت 
نمی شناس��د، صورت می گیرد و حتی دادگاه ها نیز برای تعیین نرخ 
واریزی سکه برای افرادی که قصد طالق یا پرداخت مهریه را دارند، 

از نرخ دالر آزاد استفاده می کنند.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
یکشنبه
24 تیر 1397

شماره 1111



 4تغییر رویکرد اقتصادی
مقدم بر تغییر تیم اقتصادی

مدتی اس��ت که تغییر در تیم اقتصادی دولت در صدر توجهات قرار 
گرفته، اما به نظر می رس��د تغییر در مدی��ران اقتصادی اولویت اصلی 
اقتصاد ایران نیست. پس از بروز مشکالتی در بازارها و بهم خوردن ثبات 
اقتص��اد، بحث تغییر تیم اقتصادی دول��ت تبدیل به بحث داغ محافل 
مختلف شد. برخی به گمانه زنی درباره تغییرات پرداختند و برخی فراتر 
رفت��ه به تحلیل عملکرد مردان اقتص��ادی دولت و انتخاب گزینه های 
تغییر پرداختند. س��وال این افراد این اس��ت که چه کسانی باید تغییر 
کنند و چه گزینه هایی برای جایگزینی وجود دارد؟ اما به نظر می رسد 
در ش��رایط فعلی نه تنها این س��وال بلکه اصل تغییر در تیم اقتصادی 
مس��ئله ای فرعی و درجه دو اس��ت. ش��اید در نگاه اول این ادعا کمی 
عجیب باشد و انتظار همه جامعه تغییر در تیم اقتصادی دولت و انجام 
سریع آن باشد. اگرچه تغییر در تیم اقتصادی به بهبود نسبی وضعیت 
اقتصاد ایران می تواند در کوتاه  مدت کمک کند، اما اولویت اصلی دولت 

نیست و نباید تنها به آن بسنده کرد.
موضوعی که کمتر بدان توجه می شود این است که عملکرد دولت ها 
در ایران بیش از آنکه نتیجه عملکرد وزرای اقتصادی باشد نتیجه عملکرد 
تیم اقتصادی شامل معاونان رئیس جمهور همچون رئیس سازمان برنامه 
و بودج��ه و معاون اقتصادی و نیز مش��اوران اقتصادی دولت اس��ت. در 
دولت های ایران همواره مش��اوران اقتصادی نقش پررنگی در تصمیمات 
و سیاست های اقتصادی داشته اند و ریل گذاری اقتصادی دولت را انجام 
داده اند. این ش��یوه در دولت یازدهم و دوازدهم شدت بیشتری گرفت و 
نگاه تیم اقتصادی و به خصوص مشاوران اقتصادی در عملکرد اقتصادی 
دولت نقش پررنگ تری پیدا کرد. در این ش��یوه با توجه به نظرات تیم 
اقتصادی و مشاوران دولت رویکردهای اقتصادی کالن تعیین می شوند و 
تیم اقتصادی دولت و وزرای اقتصادی با توجه به این رویکردهای کالن 
برنامه ریزی و عمل می کنند. برای روشن تر شدن موضوع به سیاست دولت 
در کنترل تورم توجه کنید که از همان آغاز به کار دولت یازدهم تغییر 
در نقدینگی و اجزای آن با هدف سالم سازی نقدینگی و در ادامه کنترل 
تورم، اولویت اصلی اقتصاد ایران قرار گرفت و بس��یاری از سیاست های 
اقتصادی در راستای این رویکرد طراحی شد. کنترل تورم سیاستی بود 
که از سوی مش��اوران اقتصادی دولت برای تیم اقتصادی طراحی شده 
بود. برای تغییر در عملکرد اقتصادی دولت باید سیاست ها و رویکردهای 
کلی آن تغییر کنند و رویکرد دولت در حوزه های مختلف اقتصاد تغییر 
کند. این نگاه دولت اس��ت که باید با توجه به ش��رایط اقتصادی و نتایج 
کسب شده در پنج سال اخیر تغییر کند. در غیر این صورت اگر تمام تیم 
اقتصادی نیز تغییر کنند نتیجه چندان متفاوتی نسبت به گذشته حاصل 
نخواهد شد، بنابراین تغییر در سیاست ها و رویکردهای اقتصادی اولویت 
اصلی دولت هستند و نه تغییر افراد. تفکرات اقتصادی و نگاه های رایج در 
تیم اقتصادی باید مورد بازبینی قرار گیرند و دولت در حوزه هایی همچون 

پولی و بانکی سیاست های جدیدی را در پیش گیرد.
نیاز اساس��ی امروز اقتصاد ایران، انجام اصالحات ساختاری و نهادی است 
و با انجام برنامه ها و سیاس��ت های مقطعی و مرس��وم چندان بهبودی برای 
اقتصاد ایجاد نمی شود. اصالح نظام بانکی، اصالح نظام مالیاتی، اصالح نظام 
بودجه نویسی و تخصیص منابع، اصالح گمرک و ... از جمله مسائلی هستند 
که می توانند اقتصاد ایران را در مسیر رشد و توسعه قرار دهند. به نظر می رسد 
انجام این امور بیش از آنکه به وزرای اقتصادی و مدیران دولت وابسته باشد 
به مشاوران اقتصادی و تفکر اقتصادی حاکم بر دولت وابسته است، لذا برای 
اصالح وضعیت اقتصاد ایران به وسیله اصالحات ساختاری و نهادی نیازمند 
تغییر در مش��اوران اقتصادی دولت و تغییر رویکردها و سیاس��ت های کلی 
اقتصادی آن هستیم. البته این نکات به معنای آن نیستند که تغییر در تیم 
اقتصادی دولت بی تاثیر و بیهوده اس��ت. قطعا وزرا و دولتمردان در عملکرد 
اقتصادی دولت موثر هس��تند ولی این مش��اوران اقتصادی دولت و تفکر و 
رویکرد حاکم بر دولت است که می تواند تعیین کننده عملکرد اقتصادی آن 
باشد و افراد در اولویت بعدی قرار دارند. با توجه به شرایط دشوار اقتصاد ایران 
به خصوص در ماه های آتی که تحریم ها دوباره بازخواهند گشت ضروری است 

اولویت های کشور به درستی شناسایی و با توجه به آنها عمل شود.
بنابرای��ن به جای آنک��ه بر تغییر در تیم اقتص��ای دولت متمرکز 
شویم و بخواهیم مطالبات اقتصادی را از طریق این تغییرات دنبال 
کنیم باید در پی تغییر در سیاست ها و رویکردهای اقتصادی دولت 
باش��یم. اولویت دادن ب��ه تغییرات کابینه، آدرس غلطی اس��ت که 
بس��یاری از افراد و حتی کارشناس��ان به دنبال آن هستند. رسانه ها 
و کارشناس��ان باید اولویت اصلی اقتصاد ای��ران )تغییر رویکردهای 
اقتص��ادی( را درک کرده و آن را بجد از دولت مطالبه کنند. دولت 
نیز باید به نظرات کارشناسان و اقتصاددانان توجه کند و با توجه به 
نظرات آنها رویکردهای کالن اقتصادی خود را اصالح و به روزرسانی 
کند. تنها در این صورت است که می توان به بهبود وضعیت اقتصاد 
ایران و قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه امیدوار بود.  منبع: ایبنا

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد
شورای نگهبان الیحه FATF را رد کرد

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی، 
گفت: این الیحه جزو مصوبات چهارگانه موس��وم به »اف ای تی اف« بود و 
اعضای ش��ورای نگهبان صرف نظر از ایرادات ماهیتی آن، اعالم کردند که 
الیحه مزبور در زمره لوایح قضایی است و باید از جانب رئیس محترم قوه 
قضاییه ارائه ش��ود. لذا مغایر با بند 2 اصل 15٨ قانون اساس��ی تشخیص 
داده شد. به گزارش »انتخاب«، عباسعلی کدخدایی همچنین در پاسخ به 
سوالی درخصوص سرانجام الیحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله 
با تامین مالی تروریسم با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار 
با کارکنان مجلس پیرامون فلسفه حاکم بر این کنوانسیون ها، گفت: نظر 
مقام معظم رهبری برای همه دستگاه ها و نهاد ها صائب است، اما این اصل 
ناظر بر عدم انجام تکالیف از سوی دستگاه ها نیست؛ در رابطه با موضوعی 
که مطرح ش��د هنوز مصوبه ای به دست ش��ورای نگهبان نرسیده است؛ 
همچنین دو مصوبه دیگر که مشابه مصوبه فوق الذکر است نیز ایراداتش از 

سوی شورای نگهبان به مجلس اعالم شد. 

یادداشت

نظام پولی کش��ور به تعبیر کارشناس��ان اقتص��ادی، در لبه پرتگاهی 
است که اگر نرخ س��ود بانکی را افزایش ندهد، حرکت نقدینگی سیال، 
بازارها را متالطم می کند و اگر به رشد نرخ سود تن دهد، بحران شبکه 
بانکی را فرا می گیرد. طبق آخرین آمار بانک مرکزی، نقدینگی در سال 
1396 با رشدی معادل 22.1درصد به 1530 هزار میلیارد تومان رسیده 
است؛ هرچند این عدد در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 1395 برابر 
1.1درصد کاهش دارد، اما حجم آن به قدری باالست که تهدیدی بالقوه 

برای همه بازارهای موازی پول است.
به گزارش ایرنا، در ماه های گذش��ته، حرکت نقدینگی سیال از شبکه 
بانکی به سمت بازار مسکن، ارز، طال و به خصوص سکه را شاهد بودیم؛ 
این بازارها نه تنها متالطم ش��د بلکه دالالن پس از آنکه نظم را در این 
حوزه ها بهم ریختند و قیمت ها را باال بردند، از آن خارج ش��دند تا عامه 

مردم به خاطر سود آنها زیان کنند.
به همین دلیل در هفته های اخیر زمزمه های افزایش نرخ سود بانکی 
به عنوان بازاری برای جذب بخشی از این نقدینگی بر سر زبان ها افتاده 
اس��ت؛ موافقان این کار، طرح ویژه بانک مرکزی در اواخر بهمن پارسال 
و افتتاح حساب های ویژه 20درصدی برای ساماندهی بازار ارز را یادآور 
می ش��وند که توانست در مدت دو هفته حدود 2۴0 هزار میلیارد تومان 

از نقدینگی را جذب کند.
ام��ا مخالفان بر ای��ن اعتقادند در ش��رایطی که ترازنام��ه بانک ها در 
وضعی��ت مطلوب قرار ندارد، افزایش نرخ س��ود بانکی تنها به تش��دید 
بحران در صورت های مالی بانک ها و سنگین ش��دن کفه بدهی های آنها 

می انجامد.
کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اس��المی پژوهشکده پولی و بانکی 
در ای��ن باره می گوید: هرچند در زمان بروز ش��وک های تورمی، افزایش 
نرخ س��ود بانکی سیاستی مرسوم و متعارف در همه جای دنیا به شمار 
م��ی رود، اما باید گفت که اجرای موفقیت آمیز این کار نیاز به یک نظام 

بانکی متعادل دارد.
وی ب��ا بیان اینکه وضعیت نظام بانکی ایران در ش��رایطی متفاوت از 
س��ایر کش��ورها قرار دارد و تراز نبودن در حساب ها و صورت های مالی 
بانک ها مش��هود اس��ت، گفت: افزایش نرخ س��ود س��پرده بانکی زمانی 
می تواند موثر باش��د که بانک ها و موسس��ه های مالی در سالمت کامل 

فعالیت داشته باشند.
ندری تاکید کرد: ضعف نظارت بانک مرکزی و فس��اد در شبکه پولی 

و بانکی و حتی سوء اس��تفاده و فعالیت غیرحرفه ای بانک ها در سال های 
گذش��ته س��بب ش��ده تا بانک ها با یک ناترازی مواجه باش��ند و حجم 

بدهی های انباشته شده بانک ها فراتر از دارایی های آنهاست.
این کارش��ناس ارش��د پول��ی و بانکی بر این باور اس��ت ک��ه نه تنها 
دارایی های بانک ها از نظر حجم و اندازه همگن با بدهی های آنها نیست، 
بلکه از نظر سررس��ید شدن بدهی ها و قدرت نقدشوندگی دارایی ها نیز 
با یک مش��کل در ش��بکه بانکی روبه رو هس��تیم که بر شدت مشکالت 

بانکی افزوده است.
ندری یادآور ش��د: در نظام کنونی، هر س��پرده گذاری می تواند در هر 
زمان پول خود را از بانک مطالبه کند و بانک متعهد به اجرای تعهداتش 
است؛ این مشکل زمانی نمود بیشتری می یابد که بدانیم بانک ها بخشی 
از دارایی ه��ای خود را به صورت غیرنقد نگهداری می کنند؛ مانند زمین 
و مسکن که به صورت فوری نقد نمی شود. وی بخشی از این مشکل را 
ناش��ی از فساد گسترده، سوء مدیریت و مدیریت غیرحرفه ای در بانک ها 
دانس��ت و گفت: این ناترازی چند سالی اس��ت که نظام بانکی کشور را 
گرفتار کرده اس��ت و از این رو در چنین ش��رایطی افزایش نرخ س��ود 
س��پرده نه تنها نمی تواند اث��ر مثبتی را برای جذب ش��وک های تورمی 

داشته باشد بلکه وضعیت بانک ها را وخیم تر می کند.
بانک های ضعیف مدافع افزایش نرخ سود هستند

با وجود اینکه ش��ورای پ��ول و اعتبار نرخ س��ود 15درصدی را برای 
حساب های یک س��اله تعیین کرده، برخی بانک ها به شیوه های مختلف 
این نرخ را رعایت نمی کنند؛ کافی اس��ت س��ری به ش��عب این بانک ها 
بزنی��د تا ببینید بس��ته به میزان دارایی مش��تری، حتی نرخ های باالی 

22درصد هم پیشنهاد می شود.
مدیر گروه بانکداری اس��المی پژوهش��کده پولی و بانکی در این باره 
می گوید: جذب س��پرده بیش��تر در ترازنامه بانک ها یعنی بدهی بیشتر 
بانک ها ب��ه س��پرده گذاران؛ بانک های ضعیف که ت��وان ایفای تعهدات 
خود را ندارند، س��عی می کنند نقدینگی مردم را به هر ترفندی حتی با 

نرخ های باال جذب کنند تا از عهده تعهدات شان برآیند.
به گفته این کارشناس ارشد بانکداری، بانک های ضعیف با هم بر سر 
جذب س��پرده رقابت می کنند و بازی »پان��زی« به راه می اندازند یعنی 
س��پرده ج��ذب می کنند تا از عه��ده ایفای تعهد پرداخت س��ود باال به 

سپرده گذاران قبلی برآیند.
ن��دری تاکید کرد: نرخ س��ود باال ش��اید در کوتاه مدت مش��کل این 

بانک ه��ا را با جذب س��پرده حل کن��د، اما در بلندمدت مش��کل نظام 
بانکی پیچیده تر می ش��ود؛ از این رو الزم است بانک مرکزی جلوی این 

رقابت های ناسالم را بگیرد.
بازار پول در لبه پرتگاه نقدینگی

مدیر گروه بانکداری اس��المی پژوهشکده پولی و بانکی با این توصیف 
ک��ه بازار پ��ول در لبه پرتگاهی ق��رار دارد که اگر نرخ س��ود بانکی باال 
نرود نقدینگی از بانک ها به سمت بازارهای دیگر حرکت می کند، گفت: 
نقدینگی بس��یار س��یال اس��ت و به راحتی از بانک ها به سمت بازار ارز، 
خودرو، مسکن، طال و سکه حرکت می کند و با توجه به حجم باالی آن 
)1530 هزار میلیارد تومان( می تواند برای هر بازاری مشکل آفرین باشد.
به عقیده ندری، اگر بخواهیم نرخ سود را باال ببریم که جلوی سرازیر 
شدن آن به س��مت بازارهای موازی بانک ها را بگیریم، وضعیت بانک ها 

بدتر از شرایط کنونی خواهد شد و بدهی بانک ها تشدید می شود.
ای��ن کارش��ناس ارش��د بانک��داری تاکید ک��رد: از چند س��ال پیش 
کارشناسان به دولت و بانک مرکزی گوشزد می کردند که تدبیری برای 
از بی��ن بردن نات��رازی ترازنامه بانک ها به کار گی��رد، اما چندان جدی 
گرفته نشد؛ درست اس��ت که زمان اصالح نظام بانکی گذشته اما هنوز 
تعیین تکلیف بانک هایی که با مشکل جدی روبه رو هستند را در اولویت 

قرار داد.
وی با بیان اینکه بانک هایی که فعالیت ناسالم دارند و با مشکل جدی 
روبه رو هستند باید هرچه سریع تر ساماندهی شوند، گفت: وقتی مشکل 
نظام بانکی حل ش��د، می توان از نرخ سود به عنوان ابزار سیاست پولی 

برای هدایت نقدینگی استفاده کرد.
نمی توان نقدینگی را در بانک ها حبس کرد

مدیر گروه بانکداری اس��المی پژوهش��کده پولی و بانکی توضیح داد: 
نمی توان به اتکای نرخ س��ود باال، نقدینگی را در نظام بانکی حبس کرد 
زیرا وقتی بازارهای موازی س��وددهی باالتری داشته باشند، سپرده گذار 
حاضر اس��ت چند درصد خسارت یا جریمه به بانک بپردازد و در مقابل 

سرمایه خود را به سمت مسکن، طال و سکه و ارز ببرد.
ن��دری درباره اینکه چرا حداکثر مدت س��پرده های بانکی یک س��اله 
اس��ت، گفت: در ش��رایط فعلی هیچ س��پرده گذاری نمی خواهد سرمایه 
خود را بیش��تر از یکس��ال در بانک حبس کند؛ خود ش��بکه بانکی نیز 
به این نتیجه رس��یده است و به همین دلیل استقبالی از افزایش مدت 

سپرده ها نمی شود. 

تالطم نقدینگی از شبکه بانکی به سمت بازارهای موازی

پرتگاه نقدینگی سیال

رئیس اتحادیه فروش��ندگان و تولیدکنندگان طال و جواهر اعالم کرد 
که دالالن میلیاردی بازار سکه و طال، افراد عادی نیستند و پشتوانه های 
خاص��ی دارند؛ از آنجا که این افراد دیگ��ر نمی توانند آزادانه در بازار ارز 
داد و س��تد داشته باشند و رصد می ش��وند، به بازار سکه و طال آن هم 
نه مصنوعات، بلکه طالی آب ش��ده آمده اند و سرمایه ش��ان را به سکه و 

طالی آب شده تبدیل و از کشور خارج می کنند.
به گزارش ایسنا، در نوسانات اخیر بازار طال و ارز عده ای نیز اخبارشان 
به گوش می رسید که با یک تن سکه طال بازداشت شده اند یا یک جوان 
سی و چند ساله بیش از 53 میلیارد تومان سکه طال خریده است. حال 
سوال اینجاست که آیا اینها افرادی عادی هستند که با این گونه تقاضای 
کاذب می توانن��د، بازار را بهم بریزند. همچنین مس��ئوالن و ناظران باید 

برای کنترل بازار چه کنند. در این زمینه ابراهیم محمدولی در گفت وگو 
با ایس��نا، اظهار کرد: پس از آنک��ه دولت اعالم کرد که »اجازه نمی دهد 
در بازار ارز داللی و نوسان قیمت ادامه پیدا کند« و نظارت ها بر بازار ارز 
شدت گرفت، دالالن پول های خود را برای اینکه سود بیشتری ببرند یا 
آنکه بتوانند راحت تر بتوانند سرمایه ش��ان را از کشور خارج کنند، آن را 
به بازار س��که وارد کردند. وی افزود: این دالالن کالن بازار طال و س��که 
سرمایه ش��ان را از این طریق به کشورهای همس��ایه منتقل می کنند و 
عده دیگری نیز در این میان هستند که معامالت میلیاردی کرده و تنها 
سودشان را به جیب می زنند، چراکه در این معامالت کاال و سکه ای رد 
و بدل نمی ش��ود و تنها آنها مابه التفاوت معامله ای که انجام می دهند را 
دریاف��ت می کنند. محمدولی تصریح ک��رد: این رفتارها در بازار به زیان 

صنعت بوده و باید با آنها برخورد ش��ود که با اقدامات انجام شده به نظر 
می رس��د اوضاع و ش��رایط بازار طال و سکه آرام تر و بهتر می شود و بهتر 
اس��ت که در این میان بخش خصوصی و تشکل ها را نیز دخیل کنند تا 

بتوان مدیریت بهتری بر بازار اعمال کرد.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان و تولیدکنندگان طال و جواهر با اشاره به 
تاثیر اوراق س��که بر شرایط موجود اظهار کرد: در این ثبت نام ها باید به 
تعهدات ش��ان عمل کنند. در غیر این ص��ورت اثر منفی و روانی بر بازار 
و ذهن مردم می گذارد. این موضوع از دید بازار و اقتصاد، نتوانس��ته اثر 
مطلوبی تاکنون بگذارد. البته ش��اید مقطعی موثر بوده، اما در درازمدت 
اثر مثبتی نگذاشته و روند کندی داشته است. امیدواریم با سیاست های 

مناسب اثر مطلوبی در بازار اقتصاد و کسب و کار بگذارد. 

سودهای کالن در معامالت کاغذی

فراری های بازار ارز به بازار طال آمدند

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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موافقت هند با افتتاح شعبه بانک پاسارگاد 
در بمبئی

در شرایطی که آمریکا با اعمال تحریم های جدید علیه ایران، درصدد 
محدود ک��ردن روابط اقتصادی کش��ورها با ایران اس��ت، دولت هند با 
افتتاح شعبه یک بانک خصوصی ایرانی موافقت کرد.  به گزارش ایندینا 
اکس��پرس، دولت هند درس��ت چن��د هفته قبل از ش��روع تحریم های 
آمریکا علیه تهران، پیش��نهاد افتتاح شعبه توسط بانک پاسارگاد ایران 
را در بمبئ��ی مورد موافقت ق��رار داد. در همین حال اولین تحریم های 
آمریکا علیه ایران از شش��م ماه اوت س��ال جاری میالدی شروع خواهد 
شد و دومین دور تحریم ها از چهارم نوامبر 201٨ میالدی کلید خواهد 
خورد.  همچنین وزارت دارایی هند به رزرو بانک این کشور اعالم کرد که 
مخالفتی با افتتاح شعبه بانک پاسارگاد در بمبئی ندارد. این اقدام هند در 
بحبوحه اعالم آمریکا برای تحریم ها علیه ایران و درخواست ایاالت متحده 
از کشورهای طرف خریدار نفت ایران مبنی بر به حداقل رساندن واردات 
نفت از ایران اس��ت.  پیش  از این هم فدراس��یون سازمان های صادرات 
هند به رزرو بانک هند پیش��نهاد داده بود ک��ه باید به بانک های ایرانی 
اجازه ورود به هند داده شود تا در تجارت دوجانبه تهران-دهلی نو تسریع 
شود.  عالوه بر تأسیس شعبه بانک پاسارگاد در هند، مجوز تأسیس دو 
بانک کره جنوبی هم مورد موافقت قرار گرفته اس��ت. درحالی که آمریکا 
به دنبال وضع تحریم علیه ایران است، انتظار می رود هند در پی احیای 
توافق احتمالی روپیه-ریال به منظور واردات نفت از ایران اس��ت.  حضور 
ی��ک بانک ایرانی در هند کانال مالی مهمی را باز خواهد کرد که انتقال 
پول را بین دو کش��ور هموار می کند. هند یک��ی از واردکنندگان بزرگ 
نفت ایران اس��ت و متعهد به س��رمایه گذاری 500 میلیون دالری برای 
توس��عه بندر چابهار شده اس��ت.  پیش  از این هند از توافق روپیه-ریال 
برای تس��ویه  حساب نفتی خود با ایران در دوره تحریم استفاده می کرد 
که بر اس��اس این مکانیسم، هند 55 درصد از تعهدات بدهی خود را به 
یورو و ۴5 درصد آن را به روپیه به ایران از طریق بانک »یو سی او« هند 
پرداخت کرد.  بر پایه این گزارش، دیگر بانک های ایرانی مانند پارسیان 
و سامان هم درخواست افتتاح شعبه در هند داده اند که تاکنون فقط با 

افتتاح شعبه از سوی بانک پاسارگاد موافقت شده است. 

 تنها سودهای بانکی می تواند
افسار طال و ارز را بکشد

افزایش 22درصدی نقدینگی و نداشتن برنامه برای جذب آن، اقتصاد 
کش��ور را با مشکالتی مواجه کرده اس��ت. در این میان محمدحسین 
برخ��وردار، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران معتقد اس��ت که کاهش 
سودهای بانکی، بازار طال و ارز را دگرگون کرد و در شرایط فعلی اقتصاد 
هم فقط افزایش سود سپرده هاست که می تواند ارزش نقدینگی مردم 
را حفظ و تعادل در بازارهای دیگر ایجاد کند.  به گزارش ایسنا، آخرین 
آمارها از این حکایت دارد که حجم نقدینگی در پایان س��ال گذش��ته 
به 1530 هزار میلیارد تومان رس��یده که افزای��ش بیش از 2٨0 هزار 
میلیارد تومانی را نسبت به ابتدای همان سال نشان می دهد. به گفته 
کارشناس��ان، به دلیل اینکه برنامه منسجم و مدل اقتصادی مناسبی 
برای جذب آن تعریف نشده، طی سال های گذشته در برخی مواقع این 
پول ها به بازارهایی از جمله مسکن، ارز و طال سرازیر شده که گرانی  و 
برهم خوردن بازار را به همراه داشته است.  دست اندرکاران بازار نظرات 
مختلفی درباره علت افزایش نقدینگی  که روزانه هزار میلیارد تومان به 
آن اضافه می شود، دارند و همچنین راهکارهایی برای چگونگی جذب 
آن مطرح می کنند. برخی معتقدند این میزان نقدینگی بیشتر مختص 
عدد و رقمی اس��ت که فقط روی کاغذ اس��ت و پولی در کار نیست و 
برخی دیگر کاهش سودهای بانکی را دلیل افزایش نقدینگی ها و برهم 
خ��وردن ب��ازار طال و ارز می دانند.  آنچه قابل تأمل اس��ت اینکه اغلب 
کارشناس��ان و دس��ت اندرکاران بازار تأکید دارند که با ایجاد جذابیت 
در بخش های تولیدی و صنایع کوچک، پول های سرگردان باید جذب 
شوند تا تولید و اشتغال ایجاد کنیم اما برخی معتقدند با توجه به شرایط 
اقتصادی موجود که صنایع و صادرات قوی نداریم س��رمایه گذاری در 
این بخش ها در ش��رایط فعلی جذاب نیس��ت، لذا با افزایش سودهای 
بانکی، باید ارزش س��رمایه های مردم را حفظ کنیم تا نقدینگی ها وارد 

بخش های غیرمولد نشوند. 
در این میان محمدحسین برخوردار، عضو هیأت نمایندگان اتاق 
ایران معتقد اس��ت که افزای��ش نقدینگی ها، آثار بدهی ها و معوقات 
بانکی دولت های قبل بوده که پرداخت نش��ده است، به گونه ای که 
پول ها در بانک ها س��اکن شده و نقل و انتقاالت محدود شده است، 

به همین دلیل بانک ها مجبور شدند به یکدیگر پول قرض دهند. 

بانکنامه

از هفته گذشته بورس تهران شاهد اصالح قیمت هاست و در نخستین 
روز هفت��ه نیز این روند اصالحی، کل بازار را دربر گرفته و بس��یاری از 
قیمت ها حتی تا 5 درصد افت کرده است. در واقع، این روزها بازار سهام 
وضعیت مبهمی را س��پری می کند و قیمت دالر در بازارهای غیررسمی 
و موقعیت ای��ران در بازارهای بین المللی بر تصمیمات معامله گران بازار 

سهام بیش از پیش تأثیرگذار شده است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، بازار س��هام در روز نخس��ت هفته ش��اهد اصالح 
قیمت ها در بسیاری از نمادها بود و در عین حال خودرویی ها توانستند 
از رش��د مطلوبی برخوردار باش��ند، هرچند که این رش��د چندان پایدار 
نب��ود. دیروز ش��اخص کل بازده نق��دی و قیمتی ب��ورس اوراق بهادار 
ته��ران 5٨٨ واح��د افت کرد و تا رقم 10٨ ه��زار و 916 واحدی پایین 
 آمد. ش��اخص کل هم وزن اما با رش��د 51 واحدی مواجه ش��د و به رقم

1٨ هزار و 3٨3 رسید. 
 ش��اخص آزاد ش��ناور ٨06 واح��د افت ک��رد و تا رق��م 11٨ هزار و
395 پایین آمد، همچنین شاخص بازار اول با افت 906 واحد رقم ۷9 هزار 
و 126 را تجربه کرد. شاخص بازار دوم نیز با 103٨ واحد رشد مواجه شد. 
پتروش��یمی پارس که ب��ه تازگی در بورس تهران عرضه اولیه ش��ده 
است با پنج درصد رشد در قیمت نهایی بیشترین تأثیر افزاینده را روی 
شاخص های بازار داشت. این سهم با صف خریدی با حجم بیش از 25۷ 
میلیون سهم در ۷9۴0 سفارش روبه رو بود. پس از این سهم پتروشیمی 

مبین و سایپا بیشترین تأثیر مثبت روی شاخص را داشتند. 
اما در طرف مقابل ملی صنایع مس ایران، صنعتی و معدنی گل گهر و 

فوالد مبارکه اصفهان به ترتیب با 165، 161 و 159 واحد تأثیر کاهنده 
در افت دماسنج بازار سرمایه تأثیرگذار بوده اند. 

در گروه محصوالت ش��یمیایی سه نماد پتروشیمی غدیر، پتروشیمی 
فارس و پتروش��یمی شازند حدود 5 درصد در قیمت پایانی رشد کردند 
که بین این س��ه پتروش��یمی غدیر و پتروش��یمی پارس به تازگی وارد 
بورس ش��دند. مابقی س��هم ها در این گروه یا با رش��د بسیار کم همراه 

بودند یا افت قیمت را تجربه کردند. 
با وجود روند کاهنده قیمت ها در گروه خودرو و ساخت قطعات شاهد 
سبزپوش��ی بسیاری از نمادها بودیم، به طوری که سایپا در نهایت حجم 
خریدی به تعداد بیش از 21 میلیون سهم را شاهد بود و همچنین این 

نماد جزو تأثیرگذاران در شاخص های بازار بود. 
اما در گروه فلزات اساس��ی قیمت اکثریت س��هم ها با افت یا رش��دی 
اندک مواجه ش��د و در گروه اس��تخراج کانه های فل��زی نیز عمدتا افت 

قیمت ها از 2 تا 5 درصد را شاهد بودیم. 
ارزش معامالت بورس تهران به رقم حدود 1۷۷ میلیارد تومان رسید 
که این رقم ناش��ی از دست به دست ش��دن ٨10 میلیون سهم و اوراق 

مالی طی 5۷ هزار و ٨50 نوبت داد و ستد بود. 
آیفکس نیز کمتر از یک واحد افت کرد و به رقم 1225 رسید. ارزش 
معام��الت فرابورس ایران رقم 159 میلیارد تومان افزایش یافت و حجم 

معامالت عدد 329 میلیون سهم و اوراق مالی را تجربه کرد. 
مشوق های جدید برای ورود پول تازه به بورس

روز گذش��ته همچنین رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار از برنامه  

این س��ازمان برای عرضه  اولیه شرکت ها و ورود پول  تازه به بورس خبر 
داد و گفت: با هدف هدایت صحیح نقدینگی درصدد تقویت عرضه های 

اولیه هستیم. 
به گزارش آنا، ش��اپور محمدی، رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
ب��ا بیان اینکه عرضه های اولیه در بازار س��هام را با هدف ایجاد جذابیت 
تقویت خواهیم کرد، گفت: عالوه  بر حضور پررنگ تر شرکت های سودده 
سعی می کنیم بنگاه هایی در بازار حضور پیدا کنند که به لحاظ بازدهی 

برای سهامداران جذابیت داشته باشند. 
دبیرش��ورای عالی بورس افزود: تسریع و تس��هیل در عرضه های اولیه 

قطعاً نباید منجر به کاهش دقت در پذیرش شرکت ها شود. 
محمدی با بیان اینکه تأمین سرمایه ها برای حضور جذاب تر شرکت ها 
و معرف��ی صحیح آن��ان اقدام می کنن��د، گفت: ش��رکت هایی که برای 
اولین بار درخواس��ت ورود به بازار س��هام دارند، بای��د دارای جذابیت و 

سوددهی باالیی باشند. 
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین از مدیریت نقدینگی 
کش��ور با ایجاد مش��وق های جدید در بازار سرمایه خبر داد و گفت: این 
مش��وق های جدید موجب ورود نقدینگی ه��ای جدید در بورس خواهد 
ش��د.  محمدی با بی��ان اینکه تأمین مالی از طریق بازار س��رمایه برای 
بخش خصوص��ی و بنگاه های اقتصادی ارزان تر و جذاب تر اس��ت، افزود: 
سعی داریم منابعی را که در بخش های غیرمولد اقتصادی فعال هستند 
از طریق ابزارهایی نظیر اوراق مرابحه، اجاره مالی و سایر ابزارهای مالی 

اسالمی به سمت تولید و بخش های مولد اقتصاد هدایت کنیم. 

مدیر نظارت بر بورس های س��ازمان بورس از فروش س��هام و امالک 
م��ازاد دول��ت در بازار س��رمایه خب��ر داد و گفت س��ازمان بورس برای 
واگ��ذاری این ام��وال با هدف مقابله با آثار تحریم ه��ا، برنامه هایی را در 

دست بررسی دارد. 
به گزارش س��نا، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در 
پاسخ به دستور رئیس جمهور، در نامه ای از 12 بسته اجرایی برای مقابله 
با تحریم های جدید خبر داد. هشتمین بسته پیشنهادی، که محمدباقر 
نوبخ��ت در خصوص برنامه ه��ای جامع مقابله با آث��ار تحریم ها به نهاد 
ریاست جمهوری ارائه داده، موضوع واگذاری دارایی های مازاد دولت به 

مردم در قالب سهام و امالک مازاد است. 
در همین زمینه، مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس با تأکید بر 
اینکه سازمان بورس برنامه جامعی برای مقابله با آثار تحریم ها بر اقتصاد 
کش��ور دارد، گفت: در 12 بسته ارس��الی رئیس سازمان برنامه و بودجه 
برای رئیس جمهور، بازار سرمایه نیز یکی از بسترهایی معرفی شده است 

که از طریق آن می توان با آثار سوء تحریم ها مقابله کرد. 
محسن خدابخش در خصوص برنامه ریزی های این سازمان در شرایط 
خاص اقتصادی کش��ور گفت: با توجه به اینکه پیش از تهیه این بس��ته 

توس��ط س��ازمان برنامه و بودجه، رئیس جمهوری نیز به لزوم واگذاری 
س��هام و اموال مازاد دولت در بازار س��رمایه اش��اره کرده بود، سازمان 
بورس از همان مقطع تصمیم به تدوین برنامه ای در این رابطه گرفت. 

وی ادامه داد: با توجه به بررسی های انجام شده احتماال اموال و سهام 
م��ازاد دولت در قالب واحدهای چند صندوق س��رمایه گذاری به فروش 
خواهد رس��ید.  مدیر نظارت بر بورس های س��ازمان ب��ورس با تأکید بر 
اینکه طرح یاد ش��ده هنوز نهایی نشده و در حال بررسی است، تصریح 
ک��رد: اما اصل موضوع تجمیع دارایی ه��ای دولت و فروش آنها در قالب 

واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه است. 
خدابخ��ش درباره رقم دقیق اموال و س��هام م��ازاد دولت گفت: هنوز 
رقم مش��خصی از این دارایی ها در دس��ت ما نیست و برای دریافت این 

اطالعات باید با سازمان خصوصی سازی جلساتی را برگزار کنیم. 
وی با تأکید بر اینکه این برنامه به س��رعت اجرایی خواهد شد، افزود: 
فعاًل در حال برگزاری جلساتی برای بررسی و نهایی کردن این برنامه ها 
هستیم.  گفتنی است در نامه محمدباقر نوبخت خطاب به حجت االسالم 
دکتر حسن روحانی آمده است: با هدف اجرایی شدن موضوعات ابالغی 
جنابعالی در اجالس مدیران کشور، اولین بخش از برنامه جامع مقابله با 

تحریم مشتمل بر 12 بسته اجرایی توسط کارشناسان سازمان برنامه و 
بودجه کش��ور، دستگاه های ذی ربط و همچنین جمعی از صاحب نظران 
دانش��گاهی و اقتص��ادی تهیه و برای طرح در ش��ورای عالی هماهنگی 

اقتصادی سه قوه تقدیم می شود. 
این 12 بس��ته اجرایی عبارتند از: آثار س��ناریوهای مختلف تحریم و 
تقسیم کار دس��تگاه های اجرایی برای مقابله با آن، محاسبه آثار تحریم 
بر بودجه عمومی و س��ناریوهای جبران آن، راهکارهای مهار و مدیریت 
رش��د نقدینگی، برنامه تأمین انرژی مطمئن در ش��رایط تحریم، برنامه 
تأمین کاالهای اساس��ی و مورد نیاز م��ردم، برنامه های ویژه حمل ونقل 
دریایی، ریلی و هوایی در تحریم، برنامه های صنعت، معدن و تجارت در 
ش��رایط تحریم، نحوه واگذاری دارایی های مازاد دولت به مردم )س��هام 
و امالک مازاد(، تس��هیل در مش��ارکت عمومی و خصوصی برای اجرای 
طرح ه��ای عمران��ی، برنامه تأمین معیش��ت فقرا و کاه��ش فقر مطلق، 
برنامه های رونق تولید و اش��تغال گس��ترده و تدوی��ن راهکارهای ویژه 

 .IT . ICT مقابله با تحریم در حوزه
همچنین در این نامه قید شده است که سایر بخش های برنامه جامع 

مقابله با تحریم پس از نهایی شدن ارائه می شود. 

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد

اموال مازاد دولت در بازار سرمایه فروخته می شود

بازگشت شاخص بورس به کانال 108 هزار واحدی

برنامه  سازمان بورس برای عرضه  اولیه شرکت ها
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سودجوها نمی گذارند بازار موبایل طعم دالر 
4200تومانی را بچشد

یک فروش��نده موبایل با بیان اینکه اکن��ون بازار تقریبا خود را با 
دالر آزاد تنظیم کرده، گفت: االن جنس در بازار نیس��ت و علت آن 
واردکنندگان سودجویی هستند که می خواهند مانع حرکت بازار به 

سمت دالر ۴200 تومانی بشوند.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران پویا، با ش��روع سال افزایش قیمت  
ارز باعث برهم زدن تعادل بازار ش��د تا آنجا که هر روز ش��اهد رشد 
قیمت اجناس وارداتی بودیم. بر این اساس بانک مرکزی نرخ ارز را 
۴200تومان اعالم کرد و قرار شد کاالهای وارداتی مشمول دریافت 
ارز دولتی شوند، اما همین موضوع هم باعث دو نرخی شدن کاالها 
و رانت در بازار ش��د. زیرا دولت به نوع��ی از پذیرش دالر بازار آزاد 
فرار می کرد و این داس��تان به اینجا ختم ش��د که سودجویان با ارز 
مصوب بانک مرکزی کاال وارد کشور می کردند، اما همان کاال با نرخ 
آزاد در اختیار مشتری قرار می گرفت. بازار موبایل هم از این قضیه 
مستثنی نبود و حدود سه هفته پیش جهش ناگهانی قیمت گوشی 
اعتراضاتی را به همراه داشت، به گونه ای که یک گوشی در مقایسه 

با قبل عید رشد 60 الی 100درصدی را تجربه کرد.
  ب��ه عن��وان مث��ال گوش��ی واردات��ی چین��ی ش��یائومی م��دل
xiaomi redmi note 4x که در اواخر اسفند 96 با رنج قیمتی 
حدود ٨00 هزار تومان معامله می ش��د به ناگاه در تیرماه به قیمت 

1.۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
در همی��ن ح��ال بود که وزی��ر ارتباط��ات وع��ده 10روزه برای 
تعدیل قیمت موبایل را ارائه داد و از س��وی دیگر با انتش��ار لیست 
واردکنندگان دالر ۴200تومانی سعی در باز کردن پنجره شفافیت 
به س��وی ارز یارانه ای دولت کرد. با گذشت 1۴روز از وعده وزیر به 
س��راغ بازار موبایل رفتیم ت��ا تعدیل بازار موبایل را راس��تی آزمایی 
کنیم، اما پس از پرس و جو و بررسی ها از فروشندگان متوجه اتفاق 
عجیب یعنی نبود جنس و عرضه در این کاالی وارداتی شدیم. این 
موضوع از جهتی تعجب آور اس��ت که در سایر کاالهای وارداتی اگر 
هرگونه تغییرات قیمتی به س��بب رانت دالر ۴200 و داللگری و... 
داشته ایم، اما با کمبود و نبود عرضه جنس تاکنون مواجه نشده ایم.

 اما در بازار موبایل گویا دس��تانی نامرئی و س��ودجو هس��تند که 
نمی خواهند در برهه کنونی بازار موبایل دالر ۴200تومانی به خود 
ببیند و برای همین مقصود س��عی در انبار کردن اجناس یا فروش 
کنترل ش��ده آن به زیرمجموعه های خود دارند تا بتوانند بازار را در 

رنج دالر٨000تومانی تثبیت کنند.
عباسیان، مدیر فروشگاه آراد موبایل معتقد است که بعد از افشای 
دریافت کنندگان دالر ۴200 تومانی، بازار تا حدودی رنگ ثبات به 
خود دیده و جلوی افزایش قیمت افسارگس��یخته سه هفته گرفته 
ش��ده است. وی علت کمبود در بازار را نبود جنس دانست و گفت: 
االن اینگونه نیس��ت که مغازه دارها جنس داشته باشند و نخواهند 

عرضه کنند بلکه موضوع نبود جنس در بازار است.

خبــــر

واحدهای صنعتی کشور در سال های اخیر تمایل کمتری برای توسعه 
و بزرگ شدن از خود نشان داده اند.

ب��ه گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، یک��ی از موضوعات��ی که به 
عنوان محرک رش��د و توسعه صنایع، در کش��ورهای مختلف و به ویژه 
صنعتی جهان مطرح بوده اس��ت؛ تمایل صنایع کوچک به بزرگ شدن و 
توس��عه واحدهای صنعتی خود است. در صورتی که این تمایل در بین 
س��رمایه گذاران و مدیران صنایع از بین ب��رود، نمی تواند امید زیادی به 
پیش��رفت و رش��د و ترقی کشور داشت. متاس��فانه در چند سال اخیر، 
تمایل صنعتکاران کوچک به رشد و بزرگ کردن صنایع شان کمتر شده 
و باید دید که دلیل اصلی این بی رغبتی به پیش��رفت و توسعه چه بوده 
اس��ت. می توان یکی از دالیل تمایل کس��ب وکارهای ایرانی به کوچک 
ب��ودن و کوچ��ک ماندن را  ریس��ک های تجاری و غیرتجاری دانس��ت. 
بس��یاری از صاحبان کسب وکارهای کوچک بیش از هر موضوعی نگران 
تهدیدهای گاه وبیگاه نهادهای دولتی و حاکمیتی،  رقبای صاحب رانت، 
دخالت ه��ای نابجای دولتی ه��ا، تصمیم های بدون مطالعه مس��ئوالن و  

برخی ارگان ها  هستند.
بنابراین می توان نتیجه گرفت بسیاری از تولیدکنندگان داخلی بیش 
از اینکه به فکر توسعه صنایع و تولیدی های خود باشند، به فکر برطرف 
ک��ردن موان��ع و نامالیمت های سیاس��تمداران و س��ازمان های مختلف 
دولتی هستند. همچنین در شرایط بی تعادلی بازار ارز و فضای نامطلوب 
کس��ب و کار، بسیاری از س��رمایه گذاران تمایلی به س��رمایه گذاری در 
تولید نداش��ته و شاید ترجیح دهند س��رمایه خود را در ارز و سکه و یا 

بانک به امانت بگذارند.
در کن��ار ای��ن عوام��ل، نبای��د از درس��ت اجرا نش��دن اص��ل ۴۴ و 
خصوصی سازی غافل شد که خود موجب از بین رفتن بسیاری از صنایع 

بزرگ کش��ور و یا کوچک ش��دن آنها به واحده��ای تولیدی کوچک و 
متوس��ط شده است. شاید بتوان گفت تبدیل واحدهای بزرگ دولتی به 
واحدهای خصولتی و س��وء مدیریت بسیاری از مدیران ناکارآمد موجب 
ش��ده اس��ت تا دیگر تمایل و رغبت عمومی در حوزه صنایع کش��ور به 
توس��عه و بزرگ شدن کمرنگ شود و مدیران این واحدها از بزرگ شدن 

واحدهای خود، احساس نگرانی داشته باشند.
همچنی��ن برخی از واحدهای تولیدی کش��ور احس��اس می کنند در 
صورتی که کوچک باش��ند، بیشتر مورد ترحم و حمایت های دولتی قرار 
خواهن��د گرف��ت و این امر به دلی��ل چتر حمایتی اس��ت که دولت در 
راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک از طریق بخشودگی مالیات 
و ی��ا اختصاص تس��هیالت به کار برده اس��ت و در مقابل این واحدهای 
بزرگ هس��تند که به دلیل بزرگ بودن و س��ودهای بیشتر مجبورند بار 

بزرگ تری از مصایب صنعت را به دوش بکشند.
در این گزارش به بررس��ی بیش��تر عوامل موثر در تمایل ش��رکت ها 
و واحده��ای تولی��دی ایرانی به کوچک مان��دن پرداخته ایم که در ادامه 

آمده است.
صنایع ما گاهی احساس می کنند، اگر کوچک باشند جای ترحم 

و بخشودگی بیشتری دارند
محمدرضا برکتین، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان، اظهار 
کرد: همه انس��ان ها به طور طبیعی از درون آمادگی برای بزرگ ش��دن 
دارند، اما در جامعه ای که بزرگ بودن در آن تقبیح ش��ده باش��د، تمایل 

کسب و کار ها نیز برای رشد و پیشرفت کاهش پیدا خواهد کرد.
وی افزود: در جامعه ای که مبتنی بر اقتصاد نفتی است، معموال افراد 
تمایل کمتری برای پیش��رفت واحد های تولیدی و صنعتی خود داشته 
و نی��از کمتری را برای تبدیل اس��تعدادهای بالق��وه تولیدی و صنعتی 

خود احس��اس می کنند. برکتین تصریح کرد: صنایع ما گاهی احس��اس 
می کنند اگر کوچک باش��ند جای ترحم و بخش��ودگی بیشتری دارند، 
ام��ا در صورتی که ب��ه واحد های بزرگ تبدیل ش��وند هیچ گاه ش��امل 

بخشودگی در بسیاری از قوانین نخواهند شد.
دبی��ر خانه صنعت، معدن و تجارت اصفه��ان اضافه کرد: این موضوع 
موجب سوء تفاهم برخی شرکت های داخلی شده است و حتی در برخی 

از موارد شاهد تقلب و سوء استفاده از قوانین هستیم.
وی افزود: به عنوان مثال در جایی که بزرگ بودن یک شرکت یا واحد 
تولیدی منافع بیشتری برای آن شرکت دارد، همه با هم تجمیع شده و 
خود را ی��ک واحد بزرگ معرفی می کنند در حالی که اگر کوچک بودن 
موجب دریافت تسهیالت و بخشودگی مالیات و جرایم دیگر شود همین 

واحد ها خود را تک تک و جدا معرفی می کنند.
برکتین در راستای تشریح بیشتر دالیل واحد های صنعتی کشور برای 
کوچک ماندن بیان کرد: عدم هماهنگی مسئوالن اجرایی و قانون گذاران 
با تولیدکنندگان موجب ش��ده ک��ه تولیدکنندگان داخلی خود را فرزند 
ناتنی خان��واده صنعت بدانند و در نتیجه هیچ گاه تمایلی به پیش��رفت 
و بزرگ ش��دن نداش��ته و می توان گفت این واحد ها همیش��ه در زمانی 

سرخورده و مأیوس شده اند.
دبی��ر خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان با تأکید بر مزایای اقتصاد 
مقاومتی در جهت رش��د و تعالی س��ازمان ها و واحد های تولیدی گفت: 
در صورتی که روند اقتصاد مقاومتی به درس��تی اجرا ش��ود بدون شک 

در آینده ای نزدیک به مرحله استقالل از درآمدهای نفتی می رسیم.
وی در خاتمه یادآور ش��د: متأس��فانه عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی کش��ور به س��مت انجام وظایف روزانه و مسائل پیش پا افتاده 

سوق پیدا کرده و در نتیجه از وظایف اصلی خود غافل شد.

وقتی تولیدکنندگان از پیشرفت می ترسند!

 چرا صنایع کوچک تمایلی به توسعه ندارند؟

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: ۶86073290 www.forsatnet.ir

افتتاح و بهره برداری از این طرح ها در حساس ترین مقطع تاریخ کشور و در شرایطی که دشمن با 
اعمال تحریم های اقتصادی سعی دارد به نظام مقدس جمهوری اسالمی ضربه بزند، صورت گرفت 

و این باعث مباهات است. 
این مطلب را دکتر اس��حاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در آیین افتتاح طرح توس��عه 
مجتمع فوالد س��با و نیروگاه 25 مگاواتی )CHP( فوالد س��با، کارخانه آهک کلس��ینه ش��رکت 
فوالدسنگ مبارکه، ایستگاه تقلیل فشار گاز و تصفیه خانه 3000مترمکعبی پساب صنعتی فوالد 
مبارکه اصفهان گفت. این مراسم با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان ایشان، استاندار 
اصفهان، ائمه جمعه شهرهای مبارکه و زرین شهر، نمایندگان مردم شریف اصفهان و شهرستان های 
لنجان، مبارکه و فالورجان در مجلس شورای اسالمی، فرماندار لنجان، فرماندار مبارکه، جمعی از 
فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیران و مسئوالن استان و منطقه و جمعی از اصحاب رسانه برگزار 

شد. 
وی پس از بازدید از خطوط تولید مجتمع فوالد س��با و افتتاح رس��می پروژه های مذکور طی 
سخنانی تصریح کرد: استان اصفهان در همه بخش های کشور پیشتاز است. هیچ تحول سیاسی، 
فرهنگی، اجتماعی در ایران نداریم و هیچ پیشرفت مهم اقتصادی و صنعتی وجود ندارد که اصفهان 
کانون یا نقطه اصلی توس��عه و پیش��رفت آن نبوده باش��د. این استان در پیشرفت معدن و صنایع 
معدنی، پتروشیمی و پاالیشگاهی و خالصه در تمامی صنایع بزرگ، متوسط و کوچک ایران نقش 

بسزایی داشته و دارد. 
وی ضمن تشریح وضعیت اقتصادی کشور و عملکرد قدرت های اقتصادی حاضر در برجام گفت: 
مهم ترین هدف آمریکایی ها به گفته خودشان این است که اقتصاد ما را زمین گیر کنند، زندگی را 
بر مردم تنگ کنند تا دامنه نارضایتی های مردم توسعه پیدا کند و به اهداف دیگری که به دنبال 
آن هس��تند، دست یابند. در مقابل، وظیفه مسئوالن جمهوری اسالمی و ملت ایران این است که 
با برنامه ریزی دقیق و مقاومت، برنامه های طرف مقابل را به شکس��ت بکش��انیم و اقتصاد ایران را 
سرپا نگه داریم. این طور نیست که فکر کنیم آمریکایی ها علیه ما اعالم جنگ اقتصادی کرده اند و 
ما بگوییم هیچ اتفاقی نمی افتد. ما باید در چند جبهه که موردتوجه آنهاست برنامه داشته باشیم؛ 
آنها می خواهند صادرات نفت ایران را به عنوان مهم ترین مرکز درآمد ایران تا ماه نوامبر )آبان ماه( 
به صفر برسانند و به تعبیر خودشان متوقف کنند. برنامه ریزی ما درست نقطه مقابل خواسته آنان 
اس��ت؛ یعنی می خواهیم نفت مان را به حداکثر میزان ممکن و حد نیاز خودمان در داخل کش��ور، 
صادر کنیم. خواسته بعدی آنان این است که جلوی صادرات کاالهای اساسی ایران را بگیرند. آنها 
می دانند وقتی ما اعالم می کنیم ۴5 تا 50 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داریم، حدود ٨0درصد 
از آن در حوزه هایی مثل پتروشیمی، فوالد و مس است و حدود 20درصد، یعنی سهم کوچکی از 
آن، صادرات خرد است که متعلق به بخش های مختلف صنعتی و سنتی است. در این ٨0درصد، 
صنعت فوالد باید خط اصلی و مقدم تولید و صادرات باشد. همچنان که مدیران و کارکنان صنعت 
فوالد کش��ور پیش از این هم در مقاطع مختلف شایس��تگی خود را به بهترین شکل ممکن نشان 
دادند. انتظار دولت و ملت از فوالدسازان این است که تولید و صادرات را نسبت به سال قبل افزایش 
دهند. ملت انتظار دارد در مقطعی که دشمن اینچنین هدف گذاری کرده است، فرزندان خودش در 
صنعت فوالد در مقابل، هدف گذاری جدیدی انجام دهند و آخر سال با سرافرازی اعالم کنند تولید 
و صادرات ش��رکت در س��ال 9۷ افزایش یافته است. ما مطمئنیم مدیران و کارکنان صنعت فوالد 

کشور می توانند این کار را انجام دهند. نباید در توانمندی های خود تردید کنیم. 
وی در بخش دیگری از س��خنان خود افزود: ایجاد مانع بر س��ر راه واردات موردنیاز کشور هدف 
بعدی دشمن است که این نیز یک موضوع جدی است و به عزم و اراده جدی نیاز دارد. باید با نگاه 
جدی به ظرفیت های داخلی به تولید داخلی کشور توجه کنیم و خودکفایی را به عنوان یک راهکار 
مؤثر موردتوجه قرار دهیم. صنعتگران باید تولیداتی بهتر با قیمت کمتر و کیفیت باالتر در اختیار 
مردم قرار دهند. یکی از بدترین موارد در این ش��رایط این اس��ت که گروه ها یا افرادی می خواهند 

جیب ملت را غارت کنند. دانستن این مورد تلخ است، اما نکته مهمش این است که ما آن عده قلیل 
را هم به شکل مناسب ادب خواهیم کرد. 

جهانگیری با بیان اینکه فاز دوم مجتمع فوالد سبا به همت مدیریت و کارشناسان فوالد مبارکه 
با بهره مندی از مدرن ترین روش های تولید به بهره برداری رس��یده اس��ت، اذعان داشت: در زمینه 
بومی س��ازی نیز فوالدس��ازان می توانند بس��یاری از بخش های کارخانه ها و تجهیزات را با کمک 

بخش خصوصی در داخل کشور بسازند. 
وی محدودیت منابع آبی استان اصفهان را جدی خواند و گفت: اینکه مجتمع فوالد سبا ۷0درصد 
نی��از آبی خود را از محل تصفیه و بازچرخانی پس��اب های صنعت��ی تأمین می کند، افتخار بزرگی 
اس��ت؛ از این رو از دکتر س��بحانی مدیرعامل گروه فوالد مبارکه، کارکنان و کارگران، مهندسان، 
مش��اوران، پیمانکاران و همه کس��انی که در این مجموعه زحمت کشیدند و برای پیشرفت کشور 

تالش می کنند، صمیمانه تشکر می کنم. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت: یکی از مهم ترین اقدامات فوالد مبارکه استفاده از توان 
ساخت داخل است

در ادام��ه این آیین، دکتر ش��ریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تج��ارت نیز با بیان اینکه کامل 
بودن زنجیره تولید در مجتمع فوالد مبارکه یک مزیت است، گفت: این شرکت به همراهی صنایع 
باالدس��تی و پایین دس��تی خود ارزش افزوده اقتصادی زیادی ایجاد و به اقتصاد ملی ایران خدمت 

فوق العاده ای کرده است. 
دکتر ش��ریعتمداری افزود: یکی از مهم ترین کارهایی که این ش��رکت انج��ام داده، تالش برای 
اس��تفاده از توان ساخت داخل است و س��ایر صنایع نیز باید از آن الگوبرداری کنند. حدود ۴000 
شرکت در پایین دست و باالدست فوالد مبارکه فعالیت دارند و2٨00 واحد صنعتی کوچک و بزرگ 
تجهیزات صنعتی و مهندسی این شرکت را پشتیبانی می کنند؛ این امر بیانگر این است که حمایت 
از سازندگان داخلی و بومی سازی صنعت در این شرکت اتفاق افتاده است. اینکه این مجموعه به 

دست صنعتگران و فعاالن عرصه صنعت ایران اسالمی اداره می شود، مایه افتخار است. 
وی خاطرنشان کرد: از سهم 55 میلیون تن فوالدی که کشور برای سال 1۴0۴ پیش بینی کرده 
اس��ت، فوالد مبارکه تولید 25 میلیون تن از این هدف بزرگ را برای خود در نظر گرفته است که 
امیدواریم با توجه به دستاوردهای اخیر این شرکت و برنامه های هدفمند آن این امر محقق شود. 

وی ضمن قدردانی از اقدامات فوالد مبارکه درزمینه مسئولیت های اجتماعی و نقش آفرینی آن در 
تولید ناخالص ملی به دستاوردهای فوالد مبارکه در زمینه بهینه سازی و کاهش مصرف آب اشاره و 
تصریح کرد: این مجتمع بزرگ، به رغم اینکه خودش از کمبود آب رنج می برد، در حل مشکل آب 
منطقه به عنوان یکی دیگر از مس��ئولیت های اجتماعی نقش بسزایی دارد که مطمئناً از پس این 

مسئولیت خطیر نیز به خوبی بر خواهد آمد. 
دکتر شریعتمداری با تأکید بر اینکه یکی دیگر از مهم ترین ویژگی های تحسین برانگیز در مجموعه 
فوالد مبارکه تالش هرچه بیشتر برای استفاده از توان تولیدکنندگان داخلی است، خاطرنشان کرد: 
فوالد مبارکه در زمینه همکاری با واحدهای صنعتی و تولیدی کش��ور نیز پیشتاز است؛ به نحوی 
که رقم قابل مالحظه ای نزدیک به 3٨00 میلیارد تومان منابع از مجموعه فوالد مبارکه به صورت 
اعالم نشده در قالب یک وام 12درصد تنفس دار در اختیار واحدهای صنعتی تولیدی قرار می گیرد. 
وی س��رانه مصرف فوالد کش��ور را 230 کیلوگرم اعالم و ابراز امیدواری کرد با اجرای طرح های 
ساخت وساز در کشور و افزایش میزان سرانه مصرف فوالد در ایران، این رقم به حدود ۴00 کیلوگرم 

افزایش یابد. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اهمیت تولید صادرات محور تا سال 1۴0۴ اظهار 
کرد: اهتمام به صادرات یکی دیگر از برنامه های راهبردی اس��ت و باید به 15 میلیون تن صادرات 
فوالد برسیم. امروز حدود 9 میلیون تن از زنجیره فوالد کشور به بازارهای بین المللی صادر می شود. 
شریعتمداری با تأکید بر اینکه ظرفیت فعلی تولید فوالد کشور با افتتاح طرح های توسعه مجتمع 
فوالد سبا به 3۴ میلیون تن افزایش یافته است، گفت: این میزان در سال 92 حدود 23 میلیون تن 

بوده و این رکورد بسیار خوبی است. 
وی از معاون اول رئیس جمهوری خواست برای تأمین نیازهای مربوط به زیرساخت های صنعت 
فوالد کشور سرمایه گذاری قابل توجهی در نظر گرفته شود تا در زیربناهایی مانند ریل، برق و. . . 
قدم های بلندتری برداریم و بتوانیم به ظرفیت مدنظر تولید فوالد کشور برسیم. چنانچه این کارها 
در حوزه فوالد و همچنین برنامه های راهبردی دیگر در حوزه معدن اتفاق افتد، می توانیم از آینده 

صنعت فوالد کشور مطمئن باشیم. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: صنعت فوالد ایران در سال 201۷، به رغم اینکه صنعت 
فوالد جهان بیشتر از 6درصد رشد نداشت، به رشد 22درصدی دست یافت. در سه ماهه اول سال 

نیز 1۷درصد رشد داشته است. 
وی تصریح کرد: این صنعت یکی از نمونه های بارز و مهم به بار نشستن اقتصاد مقاومتی در کشور 
اس��ت. در زنجیره تولید فوالد کش��ور در سال های 92 تا 96، چنانچه در برخی موارد با رشد مازاد 
مواجه بوده ایم، روند آن کنترل شده است و در گندله و سایر مواردی هم که باید رشد آن افزایش 
می یافت ظرفیت تولید بیش��تر شده است. به طور کلی در بخش های مختلف صنعت فوالد تعادل 

ایجاد شده و این صنعت پویا و مقاوم شده است. 
دکتر بهرام سبحانی: توسعه های گروه فوالد مبارکه در راستای تأمین نیازهای کشور 

انجام شده است
در این آیین باش��کوه، دکتر بهرام س��بحانی مدیرعامل گروه فوالد مبارکه نیز با ارائه گزارشی از 
فعالیت های بزرگ ترین گروه فوالدس��از کش��ور گفت: این شرکت بزرگ ترین تولیدکننده ورق در 

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست و سهم 22درصدی در تولید منطقه دارد. 
وی با اشاره به ظرفیت گروه فوالد مبارکه ادامه داد: در حال حاضر، در سه مجموعه فوالدسازی 

فوالد مبارکه، فوالد سبا و فوالد هرمزگان ظرفیت تولید 10 میلیون و 300 هزار تن است. 
دکتر س��بحانی فوالد مبارک��ه را با ظرفیت تولی��د 12میلیون تن آهن اس��فنجی، بزرگ ترین 
تولیدکننده آهن اسفنجی در جهان معرفی کرد و گفت: این شرکت با ۷500 میلیارد تومان سرمایه 
ثبت ش��ده بزرگ ترین شرکت بورسی اس��ت، اما ارزش بازار سهام با نرخ امروز سهامی که در حال 

عرضه است، بیش از 30 هزار میلیارد تومان است. 
دکتر س��بحانی ادامه داد: بیش از 1000 ش��رکت در باالدس��ت تأمین کننده مواد معدنی، مواد 
مصرفی و تجهیزات و قطعات فوالد مبارکه و حدود 1000کارگاه به طور مستقیم طرف قرارداد این 
ش��رکت و حدود ۴000 ش��رکت هم طرف قرارداد مستقیم و غیرمستقیم خرید محصوالت فوالد 

مبارکه هستند. 

معاون اول رئیس جمهور در آیین افتتاح طرح توسعه مجتمع فوالد سبا:

 صنعت فوالد باید خط مقدم تولید و صادرات باشد 
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اخبار

 حضور خودروسازان فرانسوی در ایران
به خصوص پژو سیتروئن رسماً منتفی شد 

ب��ا اعالم وزی��ر دارایی فرانس��ه، دول��ت ایاالت متح��ده آمریکا با 
درخواس��ت این کش��ور مبنی  بر معافیت ش��رکت های فرانسوی از 

تحریم ها برای ادامه فعالیت در ایران مخالفت کرده است. 
ب��ه گ��زارش پدال نی��وز، با اع��الم وزی��ر دارایی فرانس��ه، دولت 
ایاالت متحده آمریکا با درخواس��ت این کش��ور مبن��ی  بر معافیت 
ش��رکت های فرانس��وی از تحریم ها برای ادامه فعالی��ت در ایران، 
مخالفت کرده است. با این حساب، عماًل ادامه حضور خودروسازان 
فرانس��وی در ایران به خصوص پژو س��یتروئن منتفی اس��ت و آنها 
 ت��ا کمتر از ی��ک ماه دیگر از خودروس��ازی کش��ور خواهند رفت. 
 آن ط��ور که برونو له مایر، وزیر دارایی فرانس��ه به روزنامه فیگارو 
گفته، آمریکا درخواس��ت فرانس��ه برای معافیت ش��رکت های این 
کش��ور از تحریم ه��ا علی��ه ایران را رد کرده اس��ت. ب��ه گفته وی، 
فرانس��ه اخیراً پاسخ منفی استیو منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا 
را درباره معافیت ش��رکت های فرانس��وی از تحریم ه��ا علیه ایران 
دریاف��ت کرده اس��ت. کمتر از دو ماه پیش ب��ود که با اعالم دونالد 
ترامپ ریاس��ت جمهوری آمریکا، این کش��ور از برجام خارج شد تا 
به تبع آن، تحریم های مرتب��ط با صنعت خودرو، از نیمه مردادماه 
امس��ال بازگردن��د. به فاصله کوتاه��ی از این ماجرا، پژوس��یتروئن 
ط��ی بیانیه ای اع��الم کرد که تحت تأثیر خ��روج آمریکا از برجام و 
بازگش��ت تحریم ها، ای��ران را ترک خواهد ک��رد. هرچند در ادامه، 
رنو دیگر خودروس��از فرانس��وی اعالم ک��رد در ای��ران می ماند، با 
 ای��ن حال خب��ر از کاهش س��طح فعالیت خ��ود )در ای��ران( داد. 
 در این ش��رایط، فرانس��وی ها امیدوار بودند درخواس��ت آنها برای 
معافی��ت از تحریم های آمریکا، مورد قبول واقع ش��ده و بتوانند به 
فعالی��ت خود در ای��ران ادامه دهند؛ با این ح��ال طبق گفته وزیر 
دارای��ی فرانس��ه، دولت ترامپ ب��ا این درخواس��ت مخالفت کرده 
اس��ت. ازآنجاکه هزینه های مادی و معنوی مان��دن در ایران برای 
ش��رکت های خارجی )به دلیل بازگش��ت تحریم ها و س��ختگیری 
آمریکایی ها( بسیار باال است، به نظر می رسد خودروسازان فرانسوی 
به ویژه پژو س��یتروئن تا 16 مرداد )آخری��ن مهلت در نظر گرفته 
ش��ده برای خروج ش��رکت ها از ایران(، با خودروسازی ایران وداع 
خواهن��د کرد. از آن س��و رنو نیز حتی اگر طب��ق وعده ای که داده 
در ای��ران بماند، قطع��اً نمی تواند روند ع��ادی را در تأمین قطعات 
و تولید و نقل و انتقال پول داش��ته باش��د، بنابراین ضمن به محاق 
رفت��ن ق��رارداد جدید این ش��رکت با ایدرو )س��ازمان گس��ترش 
و نوس��ازی صنایع ای��ران(، در تولی��د محصوالت فعل��ی )خانواده 
 تن��در-90( نیز با مش��کالت و موان��ع بزرگی روبه رو خواهد ش��د. 

متخلفان ۶00.000.000.000تومانی نقره داغ 
می شوند

به دنبال انتقادات اخیر کارشناسان از پرداخت یارانه 600 میلیارد 
تومانی به واردکنندگان خودرو و ابراز نگرانی از حیف و میل ش��دن 
بیت الم��ال، وزی��ر اقتصاد به موض��وع ورود کرده و ضمن هش��دار 
ب��ه واردکنندگان خ��ودرو، وعده داد حق مردم را ری��ال به ریال از 

متخلفان پس می گیرد. 
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، با دستور اخیر رئیس جمهوری 
مبنی بر انتش��ار لیست شرکت های دریافت کننده ارز دولتی ۴200 
تومان��ی ب��رای واردات کاال با هدف جلوگیری از گران فروش��ی این 
شرکت ها، چندی پیش بانک مرکزی لیست شرکت های واردکننده 

خودروی دریافت کننده ارز دولتی را منتشر کرد. 
این لیس��ت بیانگ��ر پرداخت 121 میلی��ون ی��ورو ارز دولتی به 
واردکنندگان خودرو در چند ماه اخیر بود. براین اس��اس مش��خص 
ش��د با توج��ه به تفاوت نرخ ارز دولت��ی و آزاد، حدود 600 میلیارد 
توم��ان یارانه در قالب ارز دولتی ب��ه واردکنندگان خودرو پرداخت 

شده است. 
ش��رکت های رامک خ��ودرو، بهمن موتور، یاران خ��ودروی الوند، 
ابراهیمی ش��ادمان محمد، ای��ران خودرو دیزل، جه��ان نوین آریا، 
ایرتوی��ا، نادران کار موتور، کوش��ا خودرو نگین، آری��ن موتور پویا، 
نگین خودرو، نوش��ه تجارت سپهر، پاکرو سبز قشم، ماموت خودرو، 
ایم��ن تجارت ج��ام جم، آرین موت��ور تابان، آپام خ��ودروی الوند، 
نگی��ن خودرو، آژمان نگین کارا، ملین��ا تجارت آرکا و کرمان موتور 

دریافت کننده ارز دولتی برای واردات خودرو هستند. 
طبق اعالم رئی��س انجمن واردکنندگان خودرو، برند خودروهای 
وارد ش��ده با ارز دولتی شامل برندهای نیس��ان، میتسوبیشی، رنو، 
س��انگ یانگ، دی اس، هیوندای، تویوتا، ه��اوال و فولکس واگن بوده 

است. 
اما رس��انه ای ش��دن پرداخ��ت یاران��ه 600 میلی��ارد تومانی به 
واردکنندگان خودرو انتقاد ش��دید کارشناس��ان را به دنبال داشت. 
در یکی از این انتقادات عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 
اظهار کرد که باید مشخص شود 600 میلیارد تومان یارانه پرداختی 
دولت از بیت المال به شرکت های واردکننده خودرو، کجا رفته و چه 

سرنوشتی داشته است.
امراهلل امینی با بیان اینکه این 600 میلیارد تومان رانتی است که 
به ش��رکت های واردکننده خودرو داده شده است، خاطرنشان کرد: 
می توان پیش بینی کرد که شرکت های واردکننده خودرو طبق روال 
گذشته، خودروهای وارد شده با ارز دولتی را با نرخ ارز آزاد فروخته 

و 600 میلیارد تومان یارانه پرداختی را تصاحب کنند. 
در یکی دیگر از انتقادات عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت 
نیز خواس��تار اق��دام دولت ب��رای بازپس گیری یاران��ه پرداختی به 
واردکنندگان خودرو ش��د. امیرحس��ن کاکایی در این رابطه اظهار 
کرد: دولت باید به سرعت وارد عمل شده و اشتباه پیشین را جبران 
و 600 میلی��ارد تومان یارانه پرداختی را از ش��رکت های واردکننده 

خودرو بازپس بگیرد. 
در چنین ش��رایطی که برخ��ی نمایندگان مجلس نیز خواس��تار 
روش��ن ش��دن سرنوش��ت یارانه 600 میلیارد تومانی پرداختی به 
واردکنندگان خودرو ش��ده بودند، روز گذش��ته وزیر اقتصاد به این 
موض��وع ورود کرد و وع��ده داد که پرونده ش��رکت های واردکننده 
خودروی دریافت کننده ارز دولتی به دقت بررسی و عالوه بر وصول 
کامل مالیات، با ش��رکت هایی که خودروهای وارد شده با ارز دولتی 

را با نرخ ارز آزاد فروخته باشند، به شدت برخورد خواهد شد. 

تولید خودروی سواری در شرایطی خردادماه سال جاری نسبت به ماه 
پیش از آن با افت 20 درصدی روبه رو بود که یک مقام صنعتی کش��ور 

از رکوردشکنی تولید در سال 9۷ سخن گفته است. 
ب��ه گ��زارش پدال نی��وز، منصور معظمی، رئیس س��ازمان گس��ترش 
و نوس��ازی صنایع ای��ران هفته پیش عن��وان کرد ک��ه در برنامه ریزی 
امس��ال، تولید یک میلیون و ۷50 هزار خودرو پیش بینی ش��ده است. 
اظهارات وی در حالی اس��ت که آخرین رکورد تولید خودرو به سال 90 
 مربوط می ش��ود، به طوری که در این س��ال تیراژ تولید به یک میلیون و

6۴0 دستگاه رسید. 
سرعت گیرهای افزایش تیراژ 

حال با کاهش تولید 20 درصدی خردادماه س��ال جاری و بازگش��ت 
تحریم ه��ای اقتصادی ایاالت متحده آمریکا علیه کش��ورمان، مش��خص 
نیس��ت چطور می توان به رکوردش��کنی تاریخ��ی در تولید خودرو طی 
سال جاری دس��ت یافت. در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند 
تجدی��د تحریم ه��ا به خصوص در صنعت خودرو ب��ه نوعی زنگ خطر را 
برای این بخش به صدا درآورده اس��ت، حال آنکه ظاهراً برخی مدیران 
صنعتی نه تنها نگرانی از بابت ش��رایط پی��ش رو در این صنعت ندارند، 

بلکه از رکوردشکنی در تیراژ خودرو سخن می گویند. 
براس��اس آمارهای منتشر شده در س��ال گذشته تعداد یک میلیون و 
53۴ هزار دس��تگاه خودرو در خطوط تولید خودروس��ازان تولید شده 
اس��ت، بنابراین چنانچ��ه براس��اس برنامه ریزی صورت گرفت��ه، تولید 
ی��ک میلیون و ۷50 هزار دس��تگاه خودرو در دس��تور کار باش��د، باید 
در س��ال جاری تولید خودرو با افزایش 15 درصدی همراه باش��د. حال 
این س��ؤال مطرح اس��ت که افزایش 15درصدی در تولید خودرو با چه 

چالش هایی روبه رو است؟ 
کارشناس��ان در این زمین��ه معتقدند چالش ه��ای پیش روی صنعت 
خودروی کش��ور در دو بعد داخلی و خارجی م��ورد توجه قرار دارد. در 

بعد خارجی کارشناسان اعمال تحریم های بین المللی را سرعت گیر تیراژ 
تولید می خوانند حال آنکه در بعد داخلی، عالوه بر مشکالتی که بخش 
تولید با آن دست به گریبان است، در بخش تقاضا هم چالش هایی برای 
بنگاه های تولیدی می توان تصور کرد. کارشناسان در توضیح چالش های 
داخل��ی تأکی��د دارند که در ح��ال حاضر قطعه س��ازان داخلی به عنوان 
تأمین کنندگان اصلی قطعات مورد نیاز خودروس��ازان با مشکالت جدی 
مواجه هس��تند. جدی ترین این مش��کالت را می توان تأمین مواد اولیه 

دانست. 
در بخش تأمین مواد اولیه، قطعه س��ازان هم در تأمین منابع ریالی و 
هم تأمین منابع ارزی با بحران روبه رو هس��تند. البته بحث س��رمایه در 
گردش همچنان جزو مش��کالت الینحل دس��ت اندرکاران صنعت قطعه 
کش��ور اس��ت. بی تردید بحرانی که صنعت قطعه کش��ور ب��ا آن روبه رو 
اس��ت، بر عملکرد خودروس��ازان هم اثرگذار خواهد بود و اجازه افزایش 
تی��راژ را ب��ه آنها نمی دهد. باید به این نکته هم اش��اره کرد که در حال 
حاض��ر فعاالن این بخ��ش در تأمین ارز مورد نیاز ب��رای تولید قطعه با 

محدودیت هایی روبه رو هستند. 
در کنار مش��کالت قطعه سازان، فروش محصوالت تولید شده در بازار، 
دیگر چالش داخلی اس��ت که پیش پای خودروسازان قرار دارد. با توجه 
به اینکه در چند س��ال اخیر پلتفرم ها و به تبع آن خودروهای جدیدی 
به خطوط تولید کش��ور اضافه نش��ده است، مش��تریان رغبتی به خرید 
خودروه��ای موجود در بازار ندارند. این بی عالقگی مش��تریان می تواند 
بر تیراژ خودروس��ازان اثرگذار باش��د. چنانچه خودروسازان بخواهند بر 
این مش��کل غلبه کنند باید در گام اول، تا ح��دودی فروش نقدی این 
محصوالت را فراموش و تالش کنند با ایجاد تنوع در نحوه پرداخت برای 
بخش عمده ای از محصوالت خود، به نوعی بازار را برای مصرف کنندگان 

جذاب کنند. 
با توجه به اینکه یک بار در س��ال 9۴، خودروس��ازان با این چالش 

روبه رو ش��دند و کمپینی در نخریدن خودروی صفر در کش��ور به راه 
افت��اد و با مداخله دولت و حمایت های سیس��تم بانکی این مش��کل 
ب��ه نوعی مرتفع ش��د، باید تولید کنندگان به س��متی بروند تا ضریب 
آمادگ��ی خ��ود را در مقابل واکنش ه��ای منفی ب��ازار افزایش دهند، 
این در ش��رایطی اس��ت که با توجه به معضالتی ک��ه در حال حاضر 
ش��بکه بانکی کش��ور با آن دست به گریبان اس��ت، چنانچه بار دیگر 
این صنعت با چالش هایی از این دس��ت روبه رو شود، نمی تواند چشم 
امیدی به سیس��تم بانکی کش��ور داش��ته باش��د و به نوعی در مقابله 
ب��ا این بحران ها تنهاس��ت. ب��ه این ترتی��ب مدی��ران خودرویی باید 
راهکارهایی بیندیش��ند تا همچنان بتوانند در غیاب محصوالت جدید 
محصوالت قدیمی خود را نیز در بازار به فروش برس��انند. کارشناسان 
در کنار این دو مس��ئله، تأثی��ر تحریم ها بر صنعت خودروی کش��ور 
را ه��م مورد توجه قرار می دهند. کارشناس��ان تأکید می کنند صنعت 
خودروی کش��ور، در سال های ابتدای دهه 90 شمسی که برای اولین 
بار طعم تحریم ها را چش��ید، نش��ان داد که از ای��ن ناحیه ضربه پذیر 
اس��ت؛ بنابراین با توجه به اینکه تحریم های صنعت خودرو از اواس��ط 
مردادماه بار دیگر از س��وی ایاالت متحده آمریکا اعمال می ش��ود، این 
احتم��ال وجود دارد که تیراژ خودرو از آن ناحیه باز هم ضربه بخورد. 
تعلیق فعالیت های پژو سیتروئن در کنار فعالیت محدود رنو با شرکای 
داخل��ی را می توان نش��انه هایی از فش��ار تحریم ه��ا روی این صنعت 
دانس��ت. این اتفاق ها باعث ایجاد چالش��ی در زمینه تولید محصوالت 
پسابرجامی شده و تولید این خودروها را محدود کرده است. عالوه بر 
تحریم های خودرویی، همان طور که اشاره شد محدودیت های بانکی 
در نقل و انتقال پول، سبب ایجاد محدودیت های مضاعف برای صنعت 
خودروی کشور خواهد شد. به این ترتیب به نظر می رسد خودروسازان 
ب��رای مقابله با تأثیرهای ناش��ی از اعمال تحریم ه��ا، باید برنامه ریزی 

مناسبی برای جلوگیری از کاهش تولید مد نظر قرار دهند. 

برنامه ریزی دولتی برای تولید یک میلیون و 750 هزار خودرو محقق می شود؟ 

تیرماه س��ال گذشته در تصمیمی ناگهانی سایت ثبت سفارش خودرو 
بس��ته ش��د؛ س��ایتی که واردکنندگان خودرو برای واردات خودرو باید 
اطالعات خود را در آن ثبت می کردند و تا ش��ش ماه فرصت داش��تند 
نس��بت به واردات خودروی تقاضا ش��ده اقدام کنند. ثبت س��فارش به 
معنای واردات نهایی خودرو نیس��ت، اما فرصتی است که واردکنندگان 
وضعیت کشور را رصد کنند و اگر قرار است گرانی رخ دهد آنها پروسه 
ثبت س��فارش را ادامه دهند و به واردات نهایی خودرو برس��ند. در آن 
زمان قبل از بس��ته ش��دن سایت ثبت س��فارش خودرو موجی از تقاضا 

برای واردات خودرو دیده شد. 
به گ��زارش پدال نیوز، طبق آمار ارائه ش��ده در چهارماهه اول س��ال 
96 حدود 26 هزار دس��تگاه خودرو س��واری وارد کشور شده بود که در 
مقایس��ه با س��ال قبل از آن رشد 30درصدی را نش��ان می داد. مجتبی 
خس��روتاج، رئیس س��ازمان توس��عه تجارت دلیل اصلی ای��ن افزایش 
واردات را در اصالح قانون واردات خودرو می داند که اواخر س��ال 95 به 

کمیسیون تخصصی دولت رفته بود. 
بر اساس توضیحات وی، اواخر سال 95 نعمت زاده، وزیر سابق صنعت 
با معاونان خود به این نتیجه رسید که با برگشت خودروسازان خارجی 
دیگر اجازه نده��د ایران تنها خریدار خودروهای خارجی باش��د، بدین 
جهت موضوع واردات را منوط به س��رمایه گذاری خودروسازان خارجی 
و ص��ادرات از ای��ران کرد. وزیر معتق��د بود با چنی��ن مصوبه ای ضمن 
جلوگیری از خروج ارز می توان صنعت خودرو را ارتقا و ساماندهی کرد. 
اما قبل از آن که این مهم در دولت بررسی و تصویب شود، واردکنندگان 

از ماجرای دس��تورالعمل جدید واردات خودرو باخبر ش��دند و بی وقفه 
ثبت سفارش خودرو و واردات خودرو را آغاز کردند. نعمت زاده زمانی که 
دید س��ایت ثبت سفارش خودرو با اعداد چشمگیری روبه رو شده است 
در تاری��خ 2۴ تیرم��اه آن هم به صورت دس��ت نوش��ته از معاون خود 
خواست سایت ثبت سفارش واردات خودرو با سرعت بسته شود تا پس 

از ابالغ دستورالعمل واردات خودرو، واردات صورت گیرد. 
خسروتاج که این موضوع را روایت می کند، ادامه داد: تصور ما این بود 
که دس��تورالعمل واردات خودرو با س��رعت تصویب می شود و به واسطه 
آن می توان بازار خودروهای وارداتی را به س��مت درس��تی هدایت کرد. 
ولی تغییر دولت باعث تأخیر بررس��ی پنج ماهه این دستور العمل شد و 
در نهایت هم دیدیم که با وجود خودرو و واردات انبوه، قیمت ها افزایش 
پیدا کرد. در همین بحبوحه که عماًل به ماه های پایانی سال 96 رسید، 
سازمان توسعه تجارت از تخلف های ثبت سفارش خودرو پرده برداشت 
و این خبر با سرعت در فضای مجازی پخش شد. ماجرای ثبت سفارش 
6هزار و ۴00 خودرو در روزهایی که س��ایت ثبت سفارش خودرو بسته 
ب��ود، س��ؤال های متعددی را ایج��اد کرد و هر روزی ک��ه از این پرونده 
می گذرد نوک پیکان اتهام ها به سمت یک تن یا سازمان نشانه می رود. 

این روزها وزارت صنعت متهم ردیف اول است. 
در یکی از س��ایت ها آمده است که س��امانه ثبت سفارش خودرو توسط 
فردی که با معرفی شخص خسروتاج به این کار گمارده شده بود باز می شود 
تا چند ش��رکت بزرگ واردات خ��ودرو، در اقدامی غیرقانونی اقدام به ثبت 
س��فارش کنند و س��ودهای کالنی از این انحصار به دست بیاورند. شرکتی 

که ثبت س��فارش واردات خودرو را انجام می دهد حدود دو دهه اس��ت که 
در زمینه ثبت سفارش خودرو فعال است. شرکت راهبر از زیرمجموعه های 
ش��رکت س��رمایه گذاری غدیر در این سال ها مدیریت سایت ثبت سفارش 
خودرو را برعهده داش��ته اس��ت. ش��رکت س��رمایه گذاری غدی��ر در اکثر 
فعالیت های صنعتی کشور حضور پررنگی دارد. یکی از زیرمجموعه های این 
هلدینگ، شرکت راهبر است که خدمات انفورماتیک ارائه می کند. در سایت 
این مجموعه اهم طرح هایی که صورت می گیرد آمده است که اکثر آنها به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ختم می شود. اما جالب اینجاست در بخش 
اهم طرح ها حرفی از س��ایت ثبت سفارش خودرو نیامده است. شرکتی که 
دو دهه یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور دستش بوده است چرا 

در فهرست طرح های خود به آن اشاره نکرده است؟ 
رئیس س��ازمان توسعه تجارت می گوید: اواخر س��ال گذشته متوجه 
ش��دیم خارج از سیس��تم ثبت س��فارش خودرو، واردات صورت گرفته 
اس��ت. این موضوع را به حراست س��ازمان اعالم کردیم. بعد از آن، این 
تخل��ف به وزیر صنعت، معدن و تجارت )محمد ش��ریعتمداری(گزارش 
ش��د و حراس��ت مرکزی برای بررسی آن وارد عمل ش��د. بدین جهت 
آذرماه س��ال گذش��ته به گمرک اعالم کردیم که چنین تخلفی صورت 
گرفته است. بعد از آن که تخلف محرز شد به سازمان های نظارتی چون 
تعزیرات و س��ازمان حمایت اطالع رس��انی های الزم صورت گرفت. بعد 
از ای��ن تاریخ و نامه نگاری های دیگر هیچ خودرویی ترخیص نش��د و از 
طرفی ب��ا ممنوعیت واردات خودرو، دیگر گم��رک اجازه ترخیص هیچ 

خودرویی را نمی دهد. 

عضو هیأت علمی گروه مهندس��ی خودرو در دانش��گاه عل��م و صنعت ایران 
گفت برخی جریان های فرصت طلب با هدایت اذهان جامعه به س��وی تخصیص 
ارز برای واردات خودرو در ش��رایط کنونی اقتصادی، اولویت های این صنعت را 

به انحراف کشانده اند. 
 »امیرحس��ن کاکای��ی« در گفت وگو با ایرن��ا افزود: جابه جای��ی اولویت های 
جامع��ه، بزرگ ترین خطر در ش��رایط بحران اقتصادی اس��ت و س��رمایه داران 
 فرصت طل��ب هم��واه ب��ه دنب��ال منح��رف ک��ردن اف��کار عموم��ی  هس��تند. 
نیس��ت،  خ��ودرو  ح��وزه  در  فق��ط  انح��راف  ای��ن  ک��رد:  اضاف��ه  کاکای��ی 
را   ... و  می��وه  مس��کن،  ارز،  س��که،  ب��ازار  در  الته��اب  گاه��ی  بلک��ه 
می کنن��د.  زی��ان  مصرف کنن��ده  ه��م  و  تولیدکنن��ده  ه��م  ام��ا   ش��اهدیم 
وی بی��ان داش��ت: تمرک��ز ب��ر موض��وع واردات خ��ودرو و بزرگنمای��ی آن 
س��بب ش��د بخش��ی از ارز کش��ور ب��ه آن اختص��اص یاب��د؛ موضوع��ی ک��ه 
 بح��ث روز ش��ده و هیج��ان و تقاض��ای کاذب��ی در ب��ازار ایجاد کرده اس��ت. 
کاکایی افزود: متأس��فانه برخ��ی اقتصاددانان به جای تمرکز بر مس��ائل پول و 
س��رمایه، بر بحث های حاش��یه ای مانند خودرو تمرکز می کنن��د؛ در این میان 
 بی ثباتی اقتصادی و برخی واکنش های اشتباه موجب بدتر شدن اوضاع شده است. 
عضو هیأت علمی گروه مهندس��ی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: 

امروز مهم ترین مس��ئله در صنع��ت خودرو، تأمین خط��وط تولید و حمایت از 
قطعه س��ازان اس��ت. هنوز ارز و امکانات کش��ور به اندازه ای است که می توان از 
بحران کنونی عبور کرد اما به دلیل فقدان ش��فافیت ب��ازار خودروهای داخلی، 
 بس��یاری از مردم که توان خرید از این بازار را دارند، با مش��کل روبه رو شده اند. 
وی گف��ت: بخ��ش مهمی از رفت��ار دالل مس��لکانه فعلی مردم، به نهادس��ازی 
بیفت��د.  اتف��اق  رانت خ��واری  می ش��ود  س��بب  ک��ه  برمیگ��ردد  قوانی��ن   و 
این کارش��ناس صنعت خودرو تأکی��د کرد: در زمانی که ارز در کش��ور محدود 
اس��ت، نبای��د آن را ب��ه واردات خودرو اختص��اص داد، حتی با ای��ن توجیه که 
ب��ازار خودروه��ای خارجی به هم می ریزد.  وی به این مس��ئله اش��اره کرد که 
برخ��ی فعاالن بخش  خصوص��ی معتقدند ارزی که در اختی��ار دارند، متعلق به 
 خودشان است و به دولت ارتباطی ندارد که می خواهند با آنها خودرو وارد کنند.

این اس��تاد دانشگاه توضیح داد: شرایط اقتصادی کشور شبیه بحران کنونی آب 
است؛ شاید فرد پولداری بگوید هر چه می خواهم آب مصرف می کنم و هزینه آن را 
 می پردازم اما در حقیقت این تعبیر صحیح نیست و حق دیگران نیز پایمال می شود. 
کاکای��ی ب��ه تعبیر مفهوم »ران��ت« پرداخت و اف��زود: رانت در همه کش��ورها 
وجود داش��ته و دارد و به ویژه در مراحل آغازین توس��عه از آن استفاده می شود، 
به طوری که ژاپن و کره جنوبی نیز در مقاطعی از تاریخ توس��عه خود به منظور 

 راه ان��دازی واحده��ای تولیدی بزرگ، ب��ه عده ای خاص پ��ول و امکانات دادند. 
 بر این اس��اس، رانت به خودی خود بد نیست، اما باید »کوتاه مدت« و »گذرا« 

باشد و مشخص شود به چه منظور داده می شود. 
به گفته وی، باید رانت را با هدف حرکت های مثبت و با نظارت، جهت داد و 
 گاهی حتی نسبت به پس گرفتن رانت هایی که اشتباه داده شده است، اقدام کرد.
کاکای��ی گف��ت: ام��روز جلوگی��ری از رانت خ��واری به وی��ژه در حوزه ه��ای 
واردات��ی بس��یار مه��م اس��ت، در ش��رایط فعلی ک��ه در یک جن��گ تمام عیار 
اقتص��ادی ب��ه س��ر می بری��م، بای��د ب��ه مس��ائل پای��ه ای و ض��روری کش��ور 
 توج��ه کنی��م و توج��ه ب��ه ب��ازار خودروه��ای خارج��ی صحی��ح نیس��ت. 
وی ادام��ه داد: ام��روز بای��د تمرک��ز در بح��ث خ��ودرو، متوجه حم��ل و نقل 
 عموم��ی و بازس��ازی ن��اوگان فرس��وده باش��د، ن��ه خودروه��ای خارج��ی. 
به گفته این اس��تاد دانش��گاه، آنچه در التهاب های خودرویی هفته های گذشته 

مغفول ماند، رسیدگی سریع به جرم های مسجل بود. 
وی به موضوع ثبت س��فارش و واردات بیش از 6۴00 خودرو از مس��یرهای 
غیرقانونی اش��اره کرد و گفت: به یقین یک نفر پشت این قضیه نبوده، بلکه این 
جرم توسط یک مجموعه اتفاق افتاده است، زیرا یک نفر نمی تواند با هک کردن 

یک سایت، واردکننده این تعداد خودرو به کشور باشد. 

جزییات جدید از ثبت سفارش غیرقانونی خودرو

استاد دانشگاه: فرصت طلبان، اولویت صنعت خودرو را عوض کردند
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یک برگزارکننده رویدادهای کارآفرینی در اس��تان البرز گفت البرز 
با وجود اینکه چند س��الی است از تهران تفکیک شده، اما همچنان به 
عنوان یک اس��تان در حوزه کارآفرینی ش��خصیت مستقل پیدا نکرده 

اس��ت. خش��ایار خوش آرای در گفت وگو با 
ایس��نا، اظهار کرد: کارآفرینی در شهرهای 
بزرگی چ��ون ته��ران، اصفه��ان و تبریز با 
س��رمایه گذاران و ش��تاب دهنده های نسبتاً 
معلوم و مش��خص انجام می شود، اما فرآیند 
کارآفرینی در ش��هر کرج هنوز کامل نشده 
و اگ��ر افراد بخواهند کاری را ش��روع کنند 
دسترس��ی به یک اسپانس��ر ریس��ک پذیر، 

دشوار و نامعلوم است.
وی اف��زود: همه افرادی ک��ه به نوعی در 
این فرآیند فعالی��ت می کنند، وظیفه دارند 
زمینه را برای آش��نایی افراد با این مفاهیم 
فراهم کنند و پارک علم و فناوری به مراتب 

وظیفه بیشتری در این خصوص برعهده دارد.
خ��وش آرای، محورهای فعالیت پ��ارک علم و فناوری را در دو حوزه 
حمایت از ش��رکت های فناور اعم از دانش بنی��ان و یا غیر دانش بنیان  

و تروی��ج  و آموزش، عنوان کرد و افزود: حمایت ها بیش��تر به صورت 
معن��وی هس��تند؛ منظ��ور از حمایت معن��وی معرفی ب��ه ارگان ها و 

شرکت های مختلف برای همکاری یا خرید محصوالت است.
روی��داد  دو  برگ��زاری  از  خ��وش آرای 
ترویجی - آموزش��ی و چاره جو خبر داد و 
گفت: هدف از رویداد ترویجی و آموزشی، 
گردهمایی افرادی اس��ت که در یک حوزه 
فعالیت می کنند یا عالقه مند به فعالیت در 
این حوزه ها هس��تند و در این خصوص به 
گفت وگو می پردازند و تجربیات شان را به 
یکدیگر منتق��ل می کنند. هدف از رویداد 
چاره ج��و نیز  بی��ان مس��ائل و معضالت 
مربوط به حوزه های مورد فعالیت اس��ت و  
در آن س��عی می شود با توجه به ایده های 

مختلف مسئله حل و یا اصالح شود.
وی ادامه داد: در ش��هر ک��رج در حوزه 
رویدادها با معضالت مختلفی مواجهیم، دس��تیابی به پختگی الزم در 
این عرص��ه به زمان نیاز دارد، از همین رو هدف از برگزاری دوره های 
آموزشی، آشنایی و راه پیدا کردن افراد عالقه مند به این وادی هاست.

نماینده مردم شهرس��تان های کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی 
گفت از راه هایی که می توان اقتصاد را از حالت رکود خارج کرد، حمایت از 

صنعت با اعطای معافیت ها و مشوق های مالیاتی است.
به گزارش ایرنا، محمدمهدی زاهدی شامگاه 
جمعه به مناس��بت هفته فرهنگ مالیاتی در 
دیدار مدیر و جمعی از کارشناس��ان اداره کل 
امور مالیاتی اس��تان کرمان افزود: در شرایط 
فعلی صنایع ما توان پرداخت مالیات سنگین 
را نداش��ته و دول��ت بای��د در ش��رایط رکود 
اقتصادی به صنعتگ��ران و واحدهای تولیدی 
کم��ک کند. نماینده مردم کرم��ان و راور در 
مجلس شورای اس��المی حمایت از صنایع و 
واحدهای تولیدی را به نفع کش��ور دانست و 
گفت: حمایت از تولی��د و پیمانکاران موجب 
رونق اشتغال پایدار و بهبودی شرایط معیشتی 
جامعه می شود. وی اظهار داشت: با حمایت از 

تولید داخلی و افزایش س��طح اشتغال و تولید در جامعه به تدریج دوران 
رکود اقتصادی جای خود را به رونق و شکوفایی اقتصادی خواهد داد.

زاهدی خواستار اجرای بدون تبعیض قوانین مالیاتی شد و ابراز امیدواری 

کرد تا با حمایت و پشتیبانی بحران موجود پشت سر گذاشته شود.
نماینده مردم کرمان و راور در خانه ملت رویکرد امور مالیاتی اس��تان 
کرم��ان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: رویکرد س��ازمان امور مالیاتی نیز 
رو به بهبود رفته و نس��بت به گذشته بهتر 

شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان هم در 
این نشس��ت به نقش مهم صنایع در رونق 
فضای کسب و کار، افزود: حمایت از تولید، 
سرلوحه اقدامات و فعالیت های نظام مالیاتی 
است و در تالش هستیم تا با رویکرد حمایتی 

در راستای اهداف سازمان قدم برداریم.
محم��د س��لمانی ب��ه تعامل س��ازنده و 
نشست های چندباره اداره کل امور مالیاتی 
اس��تان با فعاالن اقتصادی برای حل مسائل 
مالیات��ی بنگاه های اقتص��ادی خرد و کالن 
اش��اره کرد و اظهار داش��ت: اخ��ذ مالیات 
هیچ گاه به معنای فش��ار بر تولید نبوده و در س��ال های اخیر نیز س��عی 
کرده ایم براساس بازدید از واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن شرایط این 

واحدها برای مالیات آنها تصمیم گیری کنیم.

اعطای مشوق های مالیاتی به رفع رکود اقتصادی کمک می کنداسپانسران کارآفرینان البرز نایابند

نیاز به اس��تعدادهای دنیای دیجیتال روز به روز در کسب وکارها بیشتر می شود. 
در این میان شرکت های سنتی چالشی بزرگ در به کارگیری این روش ها دارند. 

پیدا کردن افراد بااس��تعداد در دنی��ای دیجیتال یکی از بزرگ ترین چالش های 
شرکت های امروزی است. این چالش خصوصاً در شرکت های سنتی و آنهایی که 
در صنایع قدیمی ریشه دار فعالیت می کنند، بزرگ تر است. به عالوه شرکت هایی که 
از مراکز شهری و فناوری دور باشند هم بیش از بقیه از این چالش آسیب می بینند. 
این کسب وکارهای سنتی، هزینه های مالی خود را با حساسیت باالیی پیگیری 
می کنند. آنها توانایی پرداخت حقوق باالی متخصصان فناوری را ندارند. در نتیجه 
بسیاری از شرکت های سنتی بزرگ جهان، برای حل این مشکل سراغ نوآوری در 
سیستم های اس��تخدام و جذب نیروی خود رفته اند. شرکت های بزرگ سنتی در 
کشورهای آلمان و حوزه اس��کاندیناوی، راهکارهای مفیدی برای افزایش مهارت 
دیجیتال��ی کارمندان کنونی خود به کار گرفته اند. آنها برنامه های ش��تاب دهی و 
آموزش داخلی مهارت را به سیس��تم خود اضافه کرده اند. البته این راهکارها نیز 
مش��کالت خاص خود را دارن��د. در ادامه این مقاله برخ��ی چالش های اصلی در 

به کارگیری استعدادهای دیجیتال در شرکت های سنتی را بررسی می کنیم. 
همگام سازی استعداد دیجیتال با هسته های کسب وکار

بسیاری از شرکت ها، بخش های شتاب دهی را برای بهبود و افزایش ظرفیت های 
دیجیت��ال خود به کار گرفته اند. آنها تفکره��ای کارآفرینی را نیز در این برنامه ها 
پرورش می دهند تا به مرور مدل های کسب وکار سنتی خود را نیز با استانداردهای 
جدید بازآفرینی کنند. در میان شرکت های سنتی اروپایی که این روش را به کار 
گرفته اند، می توان به لوفتانزا، وترو، پروزیبن و حتی قدیمی ترین ش��رکت جهان 

یعنی StoraEnso اشاره کرد که شتاب دهنده های دیجیتال دارند. 
عموم ش��تاب دهنده های دیجیتال این ش��رکت های س��نتی در مراکز تجمع 
اس��تعدادهای دیجیتال در کش��ور ق��رار دارند. حتی برخی از آنها در ش��هرهایی 
هس��تند که شرکت اصلی واقع نیست. به عنوان مثال ش��تاب دهنده استوراانزو با 
همکاری دانشگاهآلتو در شهر هلسینکی واقع است؛ درحالی که بخش اصلی تحقیق 
و توسعه آنها در نزدیکی مراکز مدیریت و در جنگل های انبوه فنالند و سوئد قرار 
دارد.  در این میان فرهنگ غالب شتاب دهنده ها با شرکت های اصلی تفاوت پیدا 
می کن��د. آنها زبان و اصطالحات مخصوص به خود را دارند، تکنیک ها و ابزارهای 
متفاوتی دارند و حتی فضاهای کاری شان با شرکت اصلی متفاوت است. در نهایت 
این شتاب دهنده ها با طراحی و تأسیس کسب وکارهای جدید ارزش بیشتری تولید 
خواهند کرد.  به هرحال چالش اصلی در شتاب دهنده ها، همگام سازی استعدادهای 
دیجیتالی با کس��ب وکار اصلی اس��ت. ش��تاب دهنده ها به منظ��ور تزریق نوآوری 
دیجیتال به شرکت سنتی تأسیس می شوند اما نیروهای استخدام شده توسط آنها، 
دور از شرکت اصلی پرورش می یابند. به بیان دیگر آنها نمی دانند کد تولید شده 
توس��ط این استعدادها، چگونه بر استراتژی و تولید کسب وکار اصلی تأثیر خواهد 
داشت. در نهایت این وظیفه دشوار بر عهده مدیران میانی خواهد بود و آنها نیز جا 
دادن این وظیفه جدید در زمان بندی شلوغ خود را چالشی کاماًل مزاحم می دانند. 

توانمندسازی استعدادهای دیجیتال در همه بخش های سازمان
یک��ی از اس��تراتژی های دیگر کس��ب وکارهای س��نتی، تالش ب��رای پرورش 
استعدادهای دیجیتال در داخل سازمان است. شرکت ها با کشف افراد بااستعداد و 
عالقه مند به فناوری های نوین و آموزش آنها می توانند از مزیت این استعدادهای 
پرورش یافته در حوزه های مختلف دیجیتال و علوم داده اس��تفاده کنند. به عنوان 
مثال یک ش��رکت فوالد س��وئدی از این روش برای پرورش کارگران جوان خط 
تولید خود استفاده کرده و آنها را به، به کارگیری از ابزارهای دیجیتال تشویق کرده 
است. این رویکرد بازدهی تولید را افزایش داده و از اختالف در کیفیت محصوالت 
جلوگیری کرده است.  مشکل این راه حل زمانی پدیدار می شود که شرکت قصد 
توانمندس��ازی این مهارت های جدید در بخش های دیگر سازمان را داشته باشد. 
شرکت ها عموما از مراحل اضافی برای توسعه مکانیزم های الزم به منظور اشتراک 

دانش دیجیتالی جدید غافل می ش��وند. در مورد ش��رکت فوالد، اگرچه نیروهای 
جوان توانستند صالحیت الزم برای بهبود بازدهی تولید را کسب کنند اما آموزش 
آنها به کلیت س��ازمان منتقل نشد؛ چرا که هیچ فرآیندی برای به اشتراک گذاری 
این دانش جدید در س��ازمان وجود نداش��ت. وقتی استعدادهای محلی مانند این 
مثال توانایی گسترش به همه بخش ها را نداشته باشند، توهم پیشرفت و تغییر در 

شرکت ایجاد می شود؛ درحالی که هنوز سیستم به صورت سنتی فعالیت می کند. 
مش��کل دیگ��ر آموزش این اس��ت که ش��رکت ها عموما آن را ب��ه بخش های 
فن��اوری اطالعات محدود می کنند. ای��ن بخش ها نیز عموما ارتباط کمی با دیگر 
دپارتمان ه��ای س��ازمان دارند. البته قطعاً س��رمایه گذاری روی بهب��ود منابع در 
بخش فناوری اطالعات ضروری اس��ت اما پتانس��یل پیشرفت با دیجیتالی کردن 
بخش های پایه ای بیشتر است. به تعریف ساده افزایش ارتباط دیجیتالی مشتری ها 
با کس��ب وکار مهم است اما تولید با استفاده از فناوری های جدید، هزینه کمتر و 
بازدهی بیشتری خواهد داشت. در نهایت شرکت ها نه تنها باید با استفاده از بخش 
فناوری اطالعات، ابزارهای مدرن بیشتری به کار بگیرند، بلکه باید نیروهای مورد 

نیاز برای این ابزارها را نیز در بخش های دیگر تربیت کنند. 
استفاده از استراتژی پایین به باال

اس��تراتژی سوم برای پیدا کردن استعدادهای دیجیتال در شرکت های سنتی، 
نگاه از پایین به باال به ساختار شرکت است. شرکت هایی هستند که با برنامه هایی 
همچون صندوق های پیشنهادات، جلسات طوفان ذهنی و مسابقه های ایده پردازی 

سعی در کشف پتانسیل های قوی و تولید ایده برای راهکارهای دیجیتال دارند. 
به عنوان مثال یک شرکت از تمامی کارمندان صرف نظر از حوزه عملکرد، سطح 
تجربه و وظایف مدیریتی خواسته که ایده هایی برای هماهنگ شدن بهتر با فرآیند 
دیجیتالی شدن ارائه دهند. سپس برخی از این ایده ها انتخاب شد، منابع موجود به 
آنها اختصاص داده شد و تیمی برای بهینه سازی آنها برای مدیران میانی تشکیل 
ش��د. سپس شرکت توانست تعدادی اس��تعداد دیجیتال ناشناخته کشف کند و 
چن��د پروژه مفید در این زمینه انجام دهد. در نهایت همکاری در بین بخش های 
مختلف نیز افزایش یافت.  البته مثال باال کمی بلندپروازانه است. در اکثر شرکت ها 
کارمندان محدودی به مش��ارکت در این برنامه های عالقه مند می شوند و از میان 
ایده های ارائه ش��ده نیز تنها تعداد محدودی عملیاتی خواهند ش��د. بس��یاری از 
ایده های ارائه شده با استراتژی های کلی شرکت مخالف خواهند بود و در نهایت، 

نتایج آنها منابعی به هدر رفته و کارمندانی ناراضی و ناراحت خواهد بود. 
مشکالت پیش آمده به خاطر آن است که مدیران ِصرف پیاد ه سازی این برنامه ها 
را به عن��وان راه حل های طالیی برای دیجیتالی ش��دن کسب وکارش��ان می دانند. 
این در حالی اس��ت که عالوه ب��ر اجرای برنامه، باید اقدام��ات متعددی از جمله 
توضیح چرایی دیجیتالی ش��دن، برنامه های شرکت برای رسیدن به هدف نهایی 
و مزیت های آن برای همه افراد انجام ش��ود. تنها با این راهکار است که کارمندان 
به مش��ارکت در برنامه مذکور عالقه مند می شوند.  در این میان مدیران موفق به 
این نتیجه رس��یده اند که این برنامه ها نباید کاماًل به تنهایی اجرا شوند، بلکه باید 
رویدادهایی جهت افزایش آگاهی نیروها برگزار شود و به عالوه، فرآیندهایی برای 

پیگیری روند کاری افراد مشترک در رویدادها تدوین شود. 
در نهایت به این نتیجه می رس��یم که تحول دیجیتال فرآیندی بسیار بیشتر از 
اضافه کردن فناوری های جدید به شرکت است. این تغییرات قطعاً با چالش های 
شدید مدیریتی همراه هستند. برای موفق شدن در این مسیر، شرکت ها نه تنها باید 
استعدادهای جدید را جذب، تربیت و حفظ کنند، بلکه باید این افراد را به خوبی با 
فرآیندهای اصلی کسب وکار همگام کنند. توسعه استعدادها نیز باید در چارچوب 
استراتژی های کلی شرکت انجام شود. تا زمانی که شرکت ها چشم اندازی روشن از 
نحوه تأثیر ظرفیت های دیجیتال بر بهب��ود بازدهی عملیاتی و ارائه ارزش افزوده 

برای مشتریان نداشته باشند، نتایج مثبتی از این راهکارها کسب نخواهند کرد. 
HBR/zoomit منبع

 پـس از رسـوایی فیس بوک این سـوال پیش آمد که چه کسـانی اطالعات کاربـران را به فروش 
می رسانند و خریدار اطالعات چه کسانی بودند؟

به گزارش زومیت، سایت Emma's Diary سایتی مناسب برای والدین دارای نوزاد است. والدین 
می توانند با پرداخت هزینه ای 200 پوندی، نکاتی آموزشـی درخصوص کودکان خود دریافت کنند. 
این وب سـایت، تبلیغی برای عرضه مجانی پوشـک نـوزادان ارائه کرده بود. والدیـن برای دریافت 
پوشـک های مجانی باید به وب سـایت اجازه می دادند تا از داده های آنها به منظور اهداف تبلیغاتی 
گوناگون اسـتفاده کنند، اما بعدتر مشـخص شـد که داده های والدین در سال 2017 به حزب کارگر 
بریتانیا فروخته شـده اسـت؛ در صورتی که قـرار نبود از داده ها برای فعالیت های سیاسـی احزاب 
اسـتفاده شـود. وب سـایت مذکور، اکنون باید به دلیل همین فروش غیرمجـاز اطالعات جریمه ای 
را بپـردازد. این جریان هم بخشـی از ماجرای تبلیغات سیاسـی بود که به دنبال رسـوایی کمبریج 

آنالیتیکا به وقوع پیوست.
سـوء  اسـتفاده از اطالعات کاربران فیس بوک، درگاه جدیدی را به سـوی اکوسیستم های پیچیده 

تبلیغات آنالین باز کرد؛ دنیایی که در آن دالالن اطالعات نقش اصلی را بازی می کنند.
اطالعـات در حـال حاضر مانند سـوخت جدیدی هسـتند کـه دالالن اطالعـات از آن به تمامی 
روش هایی که می توانند اسـتفاده می کنند. آنها داده ها را از صدها منبع مختلف در دنیا جمع آوری 
می کننـد: از اطالعـات سرشـماری گرفته تـا ارزیابی ها، سـوابق عمومی و حتـی برنامه های کارت 
وفاداری )براساس میزان وفاداری مشتری ها، مزیت های خاصی به آنها اعطا می شود(. دالل ها بعد از 
جمع آوری اطالعات، آنها را به سـازمان های مختلف می فروشـند. محققی که در سال 2014 در مورد 

نقش دالل اطالعات نوشت، سازمان آ نها را سازمانی مخفی و غیرقابل رویت معرفی کرد.
یک قانون نظارتی کامل برای صنعت داللی اطالعات وجود ندارد؛ البته با معرفی مقررات حفاظت 
از اطالعـات عمومـی )GDPR( در اتحادیـه اروپـا، کنترل کننده های داده بایـد تضمین دهند که 

کاربران می دانند از اطالعات آنها در چه جاهایی استفاده می شود.
Acxiom و Experian شـاید شناخته شده ترین دالالن داده باشند که از این راه پول زیادی هم 
به دسـت آورده  اند. Acxiom در سـال مالی 2018، حدود 95 میلیون دالر )معادل 71 میلیون پوند( 

سودآوری داشت و به تازگی توسط غول تبلیغاتی IPG خریداری شد.
البته هزاران بازیگر کوچک تر در عرصه داللی اطالعات حضور دارند، اما باید به اینها، نرم افزارها و 
وب سایت ها را نیز اضافه کرد. نرم افزارها و وب سایت ها با رضایت مشتری ها و کاربران اطالعات، آنها 
را اسـتخراج می کنند و به نهادهای تبلیغاتی می فروشند. سـازمان ICO از انگلستان برای بررسی 
داللی هـا، نهادهـایExperian،Lifecyle marketing )مالـکان Emma's Diary، )CACI، و 

Data8 را مورد بازرسی قرار داد.
کمپین های دیجیتالی در حال حاضر برای احزاب سیاسی بسیار مهم هستند. این کمپین ها، روابط 
پیچیده ای با دالل ها و شـرکت های تحلیل داده   دارند. در ماجرای فیس بوک هم ردپای سـه شریک 
دالل دیـده می شـد: Acxiom، Experian و Oracle Data Cloud. اطالعات کاربران به احزاب 
سیاسی فرستاده می شد تا آنها بتوانند براساس جنسیت، موقعیت مکانی، عالیق و رفتارها شناخت 
بهتری از جامعه مخاطب خود داشـته باشـند. مشخصا در صورت داشـتن اطالعات کافی از جامعه  

هدف، پیاده سازی طرح ها ساده تر و بهتر صورت می گیرد.
برخـورداری از اطالعات باعث می شـد کـه احزاب سیاسـی بتوانند هدف خود را بسـیار موثرتر 
براسـاس اطالعات به دسـت آمده تعیین کنند. اطالعات شـامل موارد مختلفی می شـدند؛ از جمله  
اینکه آیا آنها مالک خانه  خود هسـتند، آیا آنها قصد خرید خودرو دارند یا آیا مشـتری وفادار برند 

خاصی هستند یا خیر.
به عنوان مثال، تبلیغ کننده ای قصد دارد خانم هایی را که به تازگی مادر شـده اند، هدف خود قرار 
دهـد. تبلیغ کننده می توانـد از اطالعات دالل ها در مورد اشـخاصی که به تازگی وسـایل مربوط به 

بچه داری را خریداری کرده اند، استفاده کند.
Facebook اکنون اعالم کرد که به چنین شیوه ای پایان خواهد داد. این شیوه یکی از روش های 
کلیـدی تبلیغ کنندگان برای جذب و دریافت اطالعات کاربران در مورد دوسـتان، سـبک زندگی، 

خانواده ها، مسائل مالی و سالمتی آنها بود.
 

استخدام کارمندان بااستعداد دیجیتالی در شرکت های سنتی

 فروشندگان اطالعات فیس بوک
چه کسانی بودند؟

ستاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی فراخوان ارسال طرح های همکاری 
در چهارمین جش��نواره دانش آموزی زیست فناوری را اعالم کرد. به گزارش مرکز 
ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه 
زیس��ت فناوري معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، در راستاي ترویج و 
توسعه زیست فناوري و ایجاد شناخت بیشتر در سطوح دانش آموزان و همراستا با 
راهبرد کالن 6 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اقدام به برگزاري جشنواره 
دانش آموزي زیست فناوري به صورت هر دو سال یکبار کرده و تاکنون سه دوره از 
آن برگزار شده است.  این رویداد عالوه بر شناسایی، معرفی و تشویق فعاالن این 
فناوري، ایجاد فضاي رقابتی سالم به منظور ترویج و هدایت فعالیت هاي نوآورانه و 

فناورانه زیست فناوري در بین دانش آموزان را نیز به همراه دارد. 

فراخوان طرح های همکاری در چهارمین 
جشنواره دانش آموزی زیست فناوری اعالم شد

دریچــه

یکشنبه
24 تیر 1397
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فیس بوک مدتی اس��ت تالش دارد چیپ اختصاصی خود را طراحی 
کرده و توس��عه دهد و در همین راس��تا آنطور ک��ه بلومبرگ گزارش 
داده این ش��رکت به تازگی ش��هریار ربیعی از مهندس��ان ارشد واحد 

طراحی چیپ گوگل را به استخدام خود در 
آورده است.

به گزارش ورج، در اینجا بد نیس��ت اشاره 
کنیم که غ��ول ش��بکه های اجتماعی دنیا 
از اوایل امس��ال با گرده��م آوردن تیمی از 
متخصصان و مهندس��ان تالش هایش برای 
طراحی چیپ ه��ای اختصاصی ب��ه منظور 
س��خت افزارهای  و  س��رورها  در  اس��تفاده 
مصرف��ی را کلی��د زد و ح��اال با اس��تخدام 
شهریار ربیعی این تالش ها وارد فاز جدیدی 
ش��ده اند. آنطور که از صفحه شخصی آقای 
ربیع��ی در لینکدی��ن می ت��وان حدس زد 
وی قرار اس��ت که در فیس ب��وک به عنوان 

نایب رئیس و مدیر واحد سیلیکون این شرکت مشغول به کار شود.
از آنجایی که غول های مطرح صنعت تکنولوژی برای رفع وابس��تگی 
خود به تولیدکنندگان محصوالت نیمه هادی از جمله اینتل و کوالکام، 

مدت هاس��ت که س��رمایه گذاری هنگفتی را برای داخلی سازی فرآیند 
طراح��ی چیپ آغاز کرده اند، حاال فیس بوک هم بر آن ش��ده که قدم 
به این رقابت بگذارد. گفتنی اس��ت اپل نیز برای مدت تقریبا یک دهه 
اس��ت که در زمینه طراحی پردازنده های 
سفارش��ی ب��رای دس��تگاه های مبتنی بر 
iOS فعالی��ت دارد و ح��اال چیپ ه��ای 
تک منظوره ای را هم برای هوش مصنوعی 
و دیگر تس��ک های اختصاصی می س��ازد. 
ع��الوه ب��ر اینها طب��ق برخی گزارش��ات 
س��ازنده آیف��ون در نظر دارد که تا س��ال 
2020 میالدی چیپ های تولیدی خود را 
جایگزین پردازنده های موجود در آی مک 

کند.
جال��ب  اس��ت بدانید حتی آم��ازون هم 
که ی��ک خرده ف��روش ب��زرگ آنالین به 
ش��مار می رود تالش هایی را برای طراحی 
چیپ های اختصاصی خود آغاز کرده که مشخصا دارای توانمندی هایی 
در زمینه هوش مصنوعی هستند و در نظر دارد آنها را در اسپیکرهای 

هوشمند سری اکوی خود به خدمت بگیرد.

 نهمی��ن دوره رویداد اس��تارتاپ تریگر با موضوع ان��رژی از 20 الی
26 مردادماه سال جاری در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.
به گزارش اکوسیس��تم، اس��تارتاپ تریگر رویدادی اس��ت که افراد 

می توانند در مدت ش��ش روز ایده های خود 
را برای راه اندازی یک کس��ب و کار پرورش 
دهن��د. طی ای��ن رویداد ش��رکت کنندگان 
در کارگاه های آموزش��ی شرکت می کنند و 
آموزش های مورد نیاز برای تبدیل یک ایده 
به اس��تارتاپ در اختیار آنان قرار می گیرد. 
عالوه بر ای��ن، صاحبان ای��ده می توانند به 
تیم س��ازی بپردازن��د و امکان هم��کاری با 
تیم ها برای برنامه نویس��ان، مدیران تجاری، 
نی��ز  متخصص��ان  س��ایر  و  گرافیس��ت ها 

امکان پذیر است.
محورهای نهمین دوره رویداد اس��تارتاپ 
تریگر ش��امل انرژی نو، بهینه س��ازی انرژی 

در س��اختمان و حم��ل و نق��ل عمومی می ش��وند. مرک��ز کارآفرینی 
مس��ئولیت برنامه ریزی و برگزاری این رویداد را به عهده دارد و ستاک 
)س��تاد توسعه  ایده های کارآفرینانه( ش��تابدهنده شریف و مرکز رشد 

فناوری های پیشرفته  دانشگاه صنعتی شریف نیز حامیان علمی و مالی 
و معنوی آن هستند.

چهار کارگاه آموزشی در چهار روز ابتدای این رویداد برگزار خواهد 
شد.

در چهار مرحله طی چهار روز نخس��ت 
این رویداد، هر یک از افراد در برابر س��ایر 
شرکت کنندگان قرار می گیرند و راجع به 
ایده ها و توانمندی های خود با یکدیگر  به 
گفت وگو می پردازند. در هر گفت وگو برای 
هر نفر 90 ثانیه زمان در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت و هر روز در برابر تعداد مشخصی از 
ش��رکت کنندگان قرار می گیرد. این بخش 
فرصتی ای��ده آل برای یافتن هم تیمی های 
توانمند و ایده ای متفاوت برای تیم س��ازی 

است.
و  متخصص��ان  مش��اوره،  بخ��ش  در 
صاحب نظران در زمینه س��المت هوش��مند، کس��ب و کار و بازارهای 
س��رمایه در جمع تیم ها حض��ور پیدا می کنند، تجربی��ات خود را در 

اختیار آنها می گذارند و پاسخگوی سواالت آنها خواهند بود.

برگزاری نهمین دوره از استارتاپ تریگرمهندس ایرانی گوگل مدیریت واحد توسعه چیپ فیس بوک را به دست گرفت

زمانی که یک شرکت در حال رشد را اداره می کنید، توجه تان به مسائل 
زیادی جلب می شود. از اولویت های منابع انسانی گرفته تا مسائل کاربردی 
و طرح های رشد، باید همه نیازهای شرکت تان را در روز کاری خود جای 
دهی��د. بنابراین تعجبی ندارد که مدیران عامل، ترفندها و توصیه هایی را 
برای بهره وری مؤثر ایجاد کرده اند. در اینجا س��ران چند ش��رکت موفق، 
روش های معمول خود برای انجام همه کارها را با ما در میان می گذارند. 

وقت خود را در زمان هایی آزاد بگذارید که انرژی باالیی دارید
َسلی کروچک )Sallie Krawcheck(، بنیانگذار و مدیرعامل الوست 
)Ellevest(، یک پایگاه س��رمایه گذاری هدفگرا برای زنان، می گوید:  من 
اوقات زیادی را صرف آموختن این موضوع کرده ام که چگونه بهترین کار 
را انجام دهم و چه زمانی از بیش��ترین بهره وری برخوردارم و روز کاری ام 
را بر این اس��اس سازماندهی می کنم. من صبح زود و جالب تر آنکه بعد از 
خاموش کردن چراغ ها در ش��ب، بیش��ترین خالقیت را دارم. واقعاً سعی 
می کنم زمانی را هنگام صبح آزاد بگذارم، چون بس��یاری از روزها با کلی 
ایده بیدار شده و نمی خواهم آنها را از دست بدهم. گروه اینجا می داند که 
قرار اس��ت ساعت ۴ صبح از طرف من در اس��لک )Slack( پیام بگیرند. 
قاعده این اس��ت که آنها مجبور نیس��تند قبل از ورود به ش��رکت جوابی 
بدهند. من همینطور می توانم تمام شب بیدار بوده و فکر کنم، اما ایده ها 
درس��ت در زمان خواب سراغم می آیند. من  آیفون )iPhone( را نزدیک 
تختخوابم نگه می دارم و اغلب پنج یا شش ایده به ذهنم می رسد که با این 

روش می توانم آنها را یادداشت کرده و از دست ندهم. 
بر 5درصد تمرکز کنید 

ب��دروس کوئیلین )Bedros Keuilian(، بنیانگذار و مدیرعامل فیت 
بادی بوت کمپ )Fit Body Boot Camp( که یک برند در حال رشد 
س��ریع آموزش گروهی تناسب اندام است، می گوید: من چند سال پیش 
سعی می کردم تقریباً همه کارها، مثل ایجاد کمپین های بازاریابی، مدیریت 
گروه، اداره بخش حمایت از مشتریان، انجام حسابداری، نوشتن چک های 
پرداخت حقوق، خلق محتوای ش��بکه های اجتماع��ی و... را خودم انجام 
دهم. به اندازه کافی زمان در اختیار نداش��تم و احساس استرس می کردم 
و به س��رعت خسته می ش��دم. بعد چیزی به ذهنم رسید: تنها 5درصد از 
کارهای��ی که انجام می دهم، عماًل ثروت مرا بیش��تر می کنند و چیزهای 
بسیار مهمی هستند که الزم است 100درصد مواقع روی  آنها تمرکز کنم. 
هر کار دیگ��ری را می توان به اعضای گروه یا پیمانکاران جزء واگذار کرد 
که مجموعه مهارت ها و توانایی های انجام آن را دارند. این موضوع بازی را 
به نفع کسب و کار من تغییر داده است، چراکه ما هر ساله به رشد بسیار 

زیاد خود ادامه می دهیم. 
با بی رحمی مداخالت را حذف کنید

 داس��تین موس��ُکویتز )Dustin Moskovitz(، مدیرعام��ل آس��انا
)Asana( ی��ک پایگاه به��ره وری و مدیریت پروژه، می گوید: بزرگ ترین 
مانع برای بهره وری، مداخالت اس��ت. م��ن برای انجام کاری که به تفکر 
جدی نیاز دارد، به طور ایده آل به حداقل یک یا دو یا س��ه س��اعت زمان 
آزاد پشت سر هم در تقویمم نیاز دارم. برای این کار به برنامه ریزی دقیق 
جلسات گروهی که واقعاً الزم است در آنها حضور داشته باشم و همین طور 

به پشتکار نیاز دارم تا از تعهدات غیرضروری اجتناب کنم. 
ما »چهارش��نبه های بدون جلسه« را تمرین می کنیم تا مطمئن شویم 

همه افراد شرکت، یک بلوک زمانی بزرگ در اختیار دارند تا روی کارهای 
جدی تمرکز کنند، بی آنکه مجبور به جای دادن شان مابین جلسات باشند. 
این تمرین ممکن اس��ت باارزش ترین روال فرهنگی ما باش��د و من همه 

شرکت ها را تشویق می کنم تا آن را را مدنظر قرار دهند. 
ع��الوه بر این، ما مرتبا به این موضوع می اندیش��یم که آیا فعالیت های 
گروه م��ان به اندازه کاف��ی بازدهی اطالعات )ROI( به دس��ت می آورد تا 
مداخ��الت و صرف زمان را توجیه کن��د یا خیر. اخیراً ما تصمیم گرفتیم 
تعداد جلس��ات نیازمند حضور همه افراد )all-hands meetings( را 
تقریباً به نصف برس��انیم تا زمان بیشتری را به کار جدی گروه اختصاص 

دهیم. 
هدف را تعریف کنید

مدیرعام��ل  و  رئی��س   ،)Andrew Lansing( لنس��ینگ  ان��درو 
رستوران های لوی )Levy Restaurants( یک برند تحول آفرین خدمات 
غذا و مهمان نوازی می گوید: من دریافته ام که این سه مرحله می توانند بر 
هر مانع بهره وری غلبه کنند: اوالً، تمامی گروه باید هدف واقعی پروژه را 
مش��خص کنند و مطمئن شوند که همه افراد دخیل بر آن هدف تمرکز 
دارند. دوما، خود ما وجود نتیجه قطعی واقعی را تش��خیص می دهیم ولو 
اینکه هنوز قادر به تمییز آن نباش��یم. سرانجام ما چالش های مختلفی را 
شناسایی می کنیم که جلوی رسیدن ما به آن نتیجه را می گیرند و خود را 
وادار به نادیده گرفتن مسائلی می کنیم که به ما برای غلبه بر آن چالش ها 

کمک نمی کنند. 
اجتناب از مداخالتی مثل جلسات غیرضروری آسان است، اما مداخالت 
بی غرضانه می توانند آسیب زیادی به بهره وری وارد کنند. این مداخالت، 
اغل��ب کوچک به نظر می رس��ند اما ناگزیر تبدیل ب��ه چاهک های زمانی 
بزرگی شده و تمرکز شما را برای انجام کارهای مورد نیاز از بین می برند. 

ایده ها را از سر خود خارج کنید
کارل دورویل )Karl Dorvil(، بنیانگذار و مدیرعامل جکس منجمنت 
)GEX Management( یک س��ازمان س��هامی کارفرمای حرفه ای، 
می گوید: من گاهی درگیر افکارم می ش��وم. چالش من آن است که سرم 
آنقدر از چیزهای مختلف پر می شود که احساس سراسیمگی می کنم. نیاز 
به این دارم که گفت وگو کرده و مسئولیت سپاری کنم. بنابراین شخصی را 
تعیین کرده ام که مدتی طوالنی با او کار کرده ام و مرا به خوبی می شناسد. 
من مرتبا جلسات تخلیه مغز )brain drain( با او می گذارم. ما گاهی از 
یک تخته سفید استفاده می کنیم. اوقات دیگر روی شیشه دفتر می نویسیم. 
کار زیبایی نیست اما مؤثر است. نوشتن چیزی که در حال بحث درباره اش 
هستیم، یک نقشه خطی ایجاد می کند که می توانیم دنبال کنیم. پس از 
آنکه افکار درونی ام به بیرون منتقل شدند، همکارم به من کمک می کند تا 
مشخص کنم چه کسی در گروه مان می تواند سهمی در آن داشته باشد و 
این همکاری در چه راستایی صورت گیرد. این کار به من کمک کرده است 
تا ببینم که تنها نیستم و منابعی غیر از خودم برای اجرای کارها در اختیار 
داریم.  من همین طور مکالمات مربوط به کسب وکارم را مدیریت می کنم. 
من آموخته ام که نه تنها تمرکز باالیی ندارم که همین طور برخی افراد فقط 
دوست دارند صدای حرف زدن خود را بشنوند. من حاال به جز تنها چند 
استثناء، جلسات را به یک ساعت محدود می کنم. همین طور قبل از آغاز 
کار، ش��اخص هایی را تعیین و سپس به افراد حاضر در جلسه در فواصل 
معین یادآوری می کنم که چقدر زمان برایمان باقی مانده اس��ت. این کار 

معیارهای ما را برآورده و ما را کارآمد تر می سازد. 
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بهترین توصیه های بهره وری از نگاه 5 مدیرعامل

یادداشـت

فعاالن استارتاپ های فین تک روز چهارشنبه 13تیرماه در نشستی با حضور 
س��ید قاس��م نعمتی رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات بیمه مرکزی و 
س��ید مجید بختیاری، مدیرعامل ش��رکت بیمه دی، حض��ور یافتند و تبادل 

نظر کردند.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، در این نشست صمیمی که به صورت 
جلس��ه پرسش و پاسخ برگزار ش��د، موضوع »فناوری های نوین مالی و بیمه«  
مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت. در این مراس��م مدیرعامل بیمه دی، گفت: 
بیمه دی از تجربیات و راه حل های فناوری اطالعات برای ایجاد تغییرات مفید 
در محیط کس��ب و کار خود بهره گرفته است. یکی از راه های ایجاد تحول در 

صنعت بیمه، شکل گیری و تقویت استارتاپ ها است.

نشست استارتاپ های فین تک به 
میزبانی بیمه دی برگزار شد

به قلم: گوئن موران
مترجم: مروارید فیض



معماری برند یکی از ابزارهای استراتژیک و مهم برند است که رابطه 
بین برند مادر )parent brand(  و زیربرندهای خانواده آن را تعریف 
و بررس��ی می کند. وظیف��ه برند مادر، تایید همه این زیربرندهاس��ت. 
معماری برند نش��ان می ده��د چگونه یک زیربرند بای��د با برند اصلی 
)masterbrand(  ارتباط بسیار نزدیک داشته باشد. ارتباطات برند 
و نیز نام برند، طراحی لوگو )نش��ان(، بس��ته بندی محصوالت، ضمانت 
ف��روش و نظایر آن، مواردی هس��تند ک��ه این ارتباط ی��ا بی ارتباطی 
را به ص��ورت بصری و کالمی نش��ان می دهند. در اینجا ابتدا س��ه نوع 
معماری برند متداول را معرفی می کنیم و پس از آن به مراحل اساسی 

ایجاد معماری برند می پردازیم. 
معماری برند انواع مختلفی دارد. س��ه نوع از محبوب ترین آنها، خانه 
 )House of Brands( خانه برندها ،)Branded House( برندی
و معماری برند ترکیبی )Hybrid Architecture(  هستند. بسته 
به نوع برند و کس��ب وکارتان، می توانید یکی از این اس��تراتژی ها را که 

برای برندتان مناسب تر است، انتخاب کنید. 
1. خانه برندی

در این نوع شیوه، یک برند مادر وجود دارد که همواره با زیربرندهای 
خانواده در ارتباط نزدیک اس��ت. نام هم��ه زیربرندها در پیوند با برند 
مادر اس��ت. ای��ن ارتباط نزدیک و هماهنگی به جز ن��ام برند، در لوگو، 

بسته بندی و ارتباطات برند نیز دیده می شود. 
یک��ی از نمونه ه��ای آن، برند ویرجین )Virgin(  اس��ت. ویرجین 
متش��کل از چن��د برند مختلف مانن��د خطوط هوای��ی ویرجین، کافه 
ویرجین، ویرجین دیجیتال و تعدادی برند دیگر است. همه زیربرندهای 
این برند، نام ویرجین را بر خود دارند و عناصر دیگر آنها نیز با یکدیگر 

هماهنگ است. 
آیا این استراتژی برای برند شما مناسب است؟ 

این نوع معماری برند ش��رایطی را برای برند اصلی فراهم می کند تا 
بیش��تر در معرض دید عموم قرار بگیرد. این اس��تراتژی، قابلیت های 
س��ازمان ی��ا کس��ب وکار را گس��ترش می ده��د و کم��ک می کند از 

سرمایه گذاری برند موثرتر استفاده شود. 
2. خانه برندها

در این نوع شیوه، برند مادر، مالکیت چند زیربرند مختلف را دارد و 
وظیفه آن مدیریت این زیربرندهاست. هر یک از این زیربرندها برندی 
منحصربه فرد هس��تند و ویژگی هایی متمای��ز از برند اصلی دارند. نام، 
لوگو و سبک ارتباطات این برندها کامال مشخص است و با برند اصلی 

ارتباط نزدیک ندارند. 
جنرال موتورز، مثالی مناسب برای این نوع معماری برند است. شاید 
باور آن مشکل باش��د، اما برندهای شورلت، هامر، کرایسلر، کادیالک، 
جیپ، م��زدا، اوپل، بیوک و نظایر آن که برنده��ای متمایز از یکدیگر 

هستند، همگی زیربرند یک برند اصلی به نام جنرال موتورز هستند. 
آیا این استراتژی برای برند شما مناسب است؟ 

ای��ن ش��یوه کمی انعطاف پذیرت��ر از خانه برندی اس��ت. در این نوع 
معماری، هر برند می تواند از طریق بازاریابی و اس��تراتژی های ارتباطی 

منحصربه فرد، به بخشی از نیازهای بازار پاسخ دهد. 
3. معماری برند ترکیبی

این نوع اس��تراتژی از هر دو ویژگی معماری برند اس��تفاده می کند. 
در ای��ن مدل ترکیبی، همه انواع روابط بی��ن برند مادر و زیربرندهای 
آن می توانن��د در کنار هم وجود داش��ته باش��ند. برخ��ی از زیربرندها 
می توانن��د ارتباط نزدیک با برند اصلی داش��ته باش��ند و برخی دیگر 
می توانند ویژگی های متمای��ز خود را حفظ کنند. فولکس واگن مثالی 

کالس��یک برای این معماری اس��ت. این برند، عالوه بر اینکه برندی به 
ن��ام فولکس واگن دارد، مادر برندهایی مانند بوگاتی، س��یت، آئودی و 

اسکوداست که برندهای متمایز هستند. 
آیا این استراتژی برای برند شما مناسب است؟ 

معم��اری برند ترکیبی، تلفیق خانه برندی و خانه برندهاس��ت. این 
نوع معم��اری از نظر مالکی��ت، محصوالت جانبی، اس��تفاده از ارزش 
برند و محصوالت یا برندهای مختلف و متناس��ب با بخش های مختلف 

بازاریابی، انعطاف پذیرتر است. 
مراحل اساسی ایجاد معماری برند به طور مطلوب

پس از آش��نایی با انواع معماری برند، ابت��دا باید ببینید کدام  یک از 
این شیوه ها برای برندتان مناس��ب تر است. برای انتخابی هوشمندانه، 
ابتدا باید از نیازهای برند خود آگاه باشید و مراحل ایجاد معماری برند 
را به خوبی درک کنید. س��پس می توانید یکی از استراتژی های فوق را 

انتخاب کنید. 
1. مخاطبان اصلی تان را بشناسید

مخاطب��ان اصل��ی برندتان چه کس��انی هس��تند؟ آیا با مش��تریان، 
مصرف کنندگان، مش��تریان بالقوه کسب وکار، کارمندان، جامعه مالی، 
شریکان تجاری، رسانه ها، دولت و نظایر آن ارتباط دارید؟ مخاطبان تان 
بومی هس��تند ی��ا جهانی؟ برای جذب هرچه بیش��تر مخاطبان  به چه 
چیزی نیاز دارید؟ مثال های زیر برخی از این نیازها را نشان می دهند: 
مش��تریان و مصرف کنندگان باید از عمق و گستردگی پیشنهادهای 
شرکت  آگاه باش��ند. در این صورت احتمال بیشتری وجود دارد که با 
ش��ما ارتباط برقرار کنن��د و بتوانید محصوالت ی��ا خدمات خود را به 

آنان بفروشید. 
مش��تریان بالقوه کس��ب وکار بای��د از محصوالت، خدم��ات و ارزش 
شرکت  آگاه باش��ند. در این صورت، شانس بیشتری خواهید داشت تا 

آنان را به عنوان مشتری به تجارت خود جذب کنید. 
کارکنان باید س��ازمان را خوب بشناسند تا به بهره وری بیشتر دست 
یابن��د، حامی تجارت تان باش��ند و در گروه ها و اجتماعات خود )مانند 
اجتماعات شغلی و گروه های اجتماعی( درباره ارزش سازمان  با دیگران 

صحبت کنند. 
جوامع مالی باید از گستردگی و ارزش شرکت آگاه باشند تا آن چنان 

که باید به آن توجه کنند و برایش ارزش قائل شوند. 
ش��ریکان تجاری باید از عملکرد ش��رکت  به ان��دازه کافی اطالعات 
داش��ته باش��ند تا بتوانند ارزش و فرصت های بیش��تری برای شرکت 

بیافرینند. 
2. درک روشنی از کسب وکار خود داشته باشید

معماری ه��ای موفقیت آمی��ز برند، پش��توانه مس��تحکمی از لحاظ 
کس��ب وکار دارند. برای ایجاد معماری برند مناس��ب، باید ابتدا اهداف 
کوتاه مدت و طوالنی مدت شرکت )مانند مالکیت، رشد اساسی، فروش 
و عرضه اولیه عمومی( را مش��خص کنید. ببینید آیا ش��رکت می تواند 
خط��وط تولید محصول یا محدوده جغرافیایی اش را گس��ترش دهد یا 

خیر. 
3. ارزیابی ارزش زیربرندها و برندهای فرعی برند اصلی

معم��اری برند نش��ان می دهد چگونه برند اصل��ی و زیربرندهای آن 
به یکدیگر وابس��ته اند و از یکدیگر پش��تیبانی می کنند. بنابراین پیش 
از آنک��ه تعیین کنید یک برند به برندهای دیگر خانواده س��ود یا ضرر 
می رس��اند، باید ابتدا درک روش��نی از ارزش مش��هود برندتان داشته 
باشید. یک زیربرند قوی می تواند از همه برندهای دیگر که در خانواده  

برندها وجود دارند، حفاظت کند. 

4. ارزیابی ارزش در روابط برندهای مشترک
برندسازی مش��ترک، برندهای مختلف را در س��طحی قرار می دهد 
ک��ه این برندها به تنهایی نمی توانس��تند در آن ج��ای بگیرند. از این 
طریق، بر ارزش ویژه برند نیز می افزاید و باعث تقویت تجارت می شود. 
البته برندسازی مش��ترک می تواند در درازمدت مشکالتی ایجاد کند. 
به عن��وان مثال، مخاطبان ممکن اس��ت با پیام ه��ای متناقض برندها 
س��ردرگم ش��وند یا بروز مش��کل برای یک برند، برندهای دیگر را نیز 
درگی��ر کند. به دقت بررس��ی کنی��د که آیا همکاری دو ی��ا چند برند 
برای حمایت از یک محصول یا خدمات، الزم اس��ت؟ آیا این همکاری 

مزایایی خواهد داشت یا خیر؟ 
5. تعیین بودجه بازاریابی

بیش��ترین هزینه بازاریابی برای معماری برند اصلی صرف می ش��ود، 
زیرا مزایای حاصل از آن به همه زیربرندها تعلق می گیرد. از بین س��ه 
نوع معماری که توضیح دادیم، خانه برندها از همه گران تر اس��ت، زیرا 
باید روی همه زیربرندها س��رمایه گذاری کن��د. بنابراین، هنگام ایجاد 

معماری برند، باید به میزان بودجه تان توجه داشته باشید. 
۶. بررسی پیامدهای قانونی یا مالیاتی

ب��ا اینکه معماری برند به معماری س��ازمانی ش��باهت ندارد، ممکن 
اس��ت ایجاد برخی س��اختارهای معین، پیامده��ای مالیاتی یا قانونی 
داشته باش��د. برای مثال، برای استفاده از برندی که به یک شرکت یا 
نهاد قانونی دیگر در س��ازمان اصلی تعلق دارد، اغلب به انعقاد قرارداد 
یا اخذ مجوز نیاز دارید. عالوه بر آن، ممکن اس��ت برای استفاده از یک 
برند )به ویژه در س��طح بین المللی( به مج��وز در حوزه قانونی دیگری 
نیاز داشته باشد. استراتژی های مربوط به همکاری برندها ممکن است 
بیش��تر از سایر اس��تراتژی ها به تخصیص هزینه های مربوط به صدور 

مجوز نیاز داشته باشند. 
7. ایجاد یک برنامه و جدول زمانی برای معرفی معماری برند

پس از آنکه مناس��ب ترین نوع معماری برند را برای ش��رکت  تعیین 
کردید، باید سیستمی بصری برای معرفی و حمایت از آن ایجاد کنید. 
به عنوان مثال، اگر در حال توس��عه س��اختار خانه برندی هستید، باید 
از بصری س��ازی برند )ویژوال برندینگ( اس��تفاده کنید تا بتوانید همه 
جوانب را در کنار هم داش��ته باش��ید. از س��وی دیگر، اگر تش��خیص 
داده اید که داش��تن زیربرندهای متمایز بیش��تر به نفع کسب وکارتان 
اس��ت، باید سیس��تمی دارای هویت مشخص برای پش��تیبانی از آن 
معماری ایجاد کنید. اگر در نظر دارید استراتژی معماری برند را تغییر 
دهی��د، می توانید از اس��تراتژی های مختلفی که ب��ه این منظور وجود 
دارد، بهره ببرید. این روش ها، فرآیند انتقال را )بدون آسیب رساندن به 

ارزش برند( تسهیل می کنند. 
8. ایجاد درخت تصمیم گیری برای حفظ معماری برند

پس از آنکه معماری برند موردنظر را ایجاد کردید، بهترین ابزار برای 
حفظ آن، اس��تفاده از درخت تصمیم گیری است. درخت تصمیم گیری 
رس��می می تواند از ه��ر گونه حدس و گمان بی پایه که ممکن اس��ت 
هنگام رویارویی با نتایج حاصل از مسائل مربوط به برند )شامل خرید، 
توسعه محصول یا برند داخلی، اصالحات داخلی و مانند آن( رخ دهد، 

جلوگیری کند. 
در طراحی معماری برند سازمان  هوشمندانه عمل کنید. این کار نیاز 
به تفکر دقیق دارد. باید به طور رسمی به معماری برند رسیدگی کنید 
و سرمایه های برندی را بهینه سازی کنید، درغیر این  صورت برندتان را 

به سادگی به خطر می اندازید. 
chetor :منبع

تبلیغات بدون لوگو، اثربخش تر
استفاده از لوگو در تبلیغات و موضوع اثرگذاری تبلیغ با درج لوگو 
یا آرم سازمانی یا بدون آن موضوعی است که توجه صاحبان تبلیغ 

را به خود معطوف داشته است. 
لوگو به عنوان شناس��نامه و هویت برندها مطرح اس��ت. تا جایی 
ک��ه حتی قوانین متعددی در رابطه با اس��تفاد یا عدم اس��تفاده از 
لوگو و همچنین ممنوعیت ها دراین رابطه از س��وی برخی نهادهای 

بین المللی نیز وضع شده است. 
ام��ا در دنیای تبلیغ��ات لوگوها یک��ی نقش آفرین ترین ابزارهایی 
هس��تند که در موقعیت های مختلف به کارگرفته می ش��وند، میان 
برخی از صاحب نظران و دست اندرکاران صنعت تبلیغات در مورد به 
کارگیری لوگو در طرح های تبلیغاتی و کمپین ها اختالف نظرهایی 
وجود دارد، برخی معتقدند عدم کاربرد آرم یا لوگوی س��ازمان ها در 
برخی موارد همراهی و مش��ارکت بیشتر مخاطبان را درپی داشته و 
ب��ه دلیل خودجوش بودن این نوع کمپین ها که اغلب در حوزه های 
اجتماعی و اقتصادی هستند تاثیر آن بر گروه های مخاطبان بیشتر 
بوده، چرا که ازسوی پیام گیران مقاومت خاصی در مقابل این شکل 

از پیام ایجاد نمی شود. 
ب��ه اعتق��اد این گروه پیام های��ی که در رابطه ب��ا صرفه جویی در 
مصرف انرژی یا حفاظت از محیط زیست و... باشند بدون درج لوگو 

اثرگذاری بیشتری دارند. 
ام��ا در مقابل دی��دگاه دیگری وجود دارد که براس��اس آن الزمه 
تاثیرگذاری بیش��تر پیام های تبلیغاتی که جنبه هش��داری و حتی 
آموزش��ی دارند درج و ذکر منبع یا همان لوگوی سازمان یا برند یا 

نهادی است که فرستنده پیام تبلیغاتی است. 
خراس��انی مدیر روابط عمومی ش��رکت برق منطقه ای تهران در 
ای��ن رابطه ب��ه  ام بی ای نیوز گفت: این ش��رکت نیز مدت هاس��ت 
برای تاثیرگذاری بیش��تر  بر مخاطبانش کمپین هایی با مش��ارکت 
س��ازمان های غیردولت��ی برپ��ا می کند و به ش��کل غیرمس��تقیم 
پیام های��ش را به مخاطبان ارس��ال می کند، نظیر جش��نواره عکس 
مینیم��ال که توس��ط گروه هایی از عکاس��ان برگزار ش��د و حاوی 

پیام هایی درحوزه مدیریت مصرف برق بود. 
او با اش��اره به اینکه در پذیرش هر پیامی موضوع اعتماد مخاطب 
ب��ه فرس��تنده و پیام مهم ترین ویژگی اس��ت، گفت: متاس��فانه در 
شرایط فعلی اعتماد مخاطبان به فرستنده های پیام که بخشی از آن 
س��ازمان هایی نظیر آب و برق و محیط زیست و شهرداری و... است 
از دست رفته است. مخاطبان وقتی می بینند سازمان متولی ارسال 
پیام خود عامل آن نیس��ت و به آن عمل نمی کند در اعتمادش��ان 

خلل وارد می شود. 
به عبارتی هر برند، سازمان و مجموعه ای بر پایه اعتماد مخاطبان 
می توان��د ارتباط��ات خود را حف��ظ و احیا کند و در ش��رایط فعلی 

اعتماد سازی برای حفظ ارزش برخی برندها بسیار واجب است. 
وی افزود: شرکت برق منطقه ای تهران ترجیح می دهد پیام هایش 
را بدون درج لوگو و به طور غیرمستقیم ارائه کند چون از این طریق 
میزان اثرگذاری در گروه های مخاطبان به ش��دت افزایش می یابد و 
هزینه هایی که صرف امورتبلیغاتی می شود فایده مندتر خواهد بود. 
هر پیام ش��امل فرس��تنده، گیرنده، کانالی که از آن طریق ارسال 
می ش��ود و محیطی که پیام در آن مخابره شده است و اگر هرکدام 
از این موارد به هرعلتی با مش��کلی مواجه باش��د در تاثیر پیام خلل 
به وجود می آید، به عنوان نمونه وقتی فرس��تنده پیام به گفته خود 
عمل نکند نزد افکار عمومی که همان گیرندگان پیام هس��تند فاقد 
مشروعیت و مقبولیت می شود و به علت عدم اعتماد مخاطبان پیام 
تاثیرگذار نیس��ت و گاهی هم نتیجه معکوس یا همان ضد تبلیغ را 

به همراه دارد. 

دکتر سیدمحس��نی، مدرس دانش��گاه و عضو هیات مدیره انجمن 
متخصص��ان رواب��ط عمومی درای��ن زمینه معتقد اس��ت، پیام های 
تبلیغات��ی که جنبه آموزش��ی و هش��دار دارند حتما بای��د با درج 
آرم و لوگ��وی س��ازمان اعتماد مخاطب را جلب کرده و س��پس به 
تاثیرگذاری بپردازند، اکثر مخاطبان با دیدن و توجه نسبت به اینکه 
پیامی از س��وی سازمان یا مرجعی است که متولی مدیریت و اداره 
موضوعات مورد تبلیغ اس��ت واکنش مثبت و قابل قبول تری نشان 

می دهد. 
اس��کویی مدیر روابط عمومی مدیریت منابع آب نیز در این رابطه 
گف��ت: ب��ا توجه به فصل گرم��ا و موضوع مصرف آب و مش��کالتی 
ک��ه مردم برخی اس��تان ها در این رابطه دارن��د پیام های تبلیغاتی 
هشدار دهنده در خصوص مدیریت مصرف آب و صرفه جویی بیشتر 
ش��هروندان طراحی ش��ده اس��ت، اما چالش اصل��ی در این رابطه 
تاثیر گ��ذاری ای��ن پیام های تبلیغاتی اس��ت که بتوانن��د گروه های 
مخاطبان را بیشتر درگیر کرده و به نوعی فقط یک آگهی تبلیغاتی 
قلمداد نش��وند، بلکه دغدغ��ه ذهن مخاطب��ان در هنگام مصرف و 

اصالح الگوی مصرف شان باشد. 
وی اف��زود: براس��اس این هدف نظرس��نجی هایی انجام ش��ده تا 
ب��ه میزان اثربخش��ی پیام های تبلیغات��ی با لوگو یا ب��دون لوگوی 
س��ازمان های مربوطه پی برده ش��ود و درخص��وص موضوع مهم و 
حیاتی مدیریت مصرف آب مش��ارکت و همراهی بیش��تر مخاطبان 

را داشته باشیم. 
چنانچه در مورد برنامه های آموزش��ی و تبلیغاتی سازمان ترافیک 
که درحوزه آموزش و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در ساعات 
پی��ک مصرف موفقیت های��ی از همین طریق ایجاد ش��د، همراهی 
مخاطبان گس��ترده باعث پیشبرد اهداف سازمان های مربوطه شده 
ب��ود.  به هرحال ب��ا لوگو یا ب��دون لوگو آنچه مهم اس��ت، تاثیری 
اس��ت ک��ه حاصل اعتماد مخاطب به رس��انه، پیام و فرس��تنده آن 

است.  
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دقیق ب��ا خود فکر کنید و به یاد بیاوری��د آخرین باری که در گوگل 
پالس فعال بوده اید به چند وقت پیش بر می گردد؟ قطعا سال های پیش 
بوده اس��ت. ما قصد نداریم که ش��ما را به دلیل عدم فعالیت در گوگل 
پالس سرزنش کنیم؛ زیرا گوگل در زمینه شبکه های اجتماعی نتوانست 

آن گونه که برنامه ریزی کرده بود پیش برود. 
حتی آن دس��ته از مدیران شبکه های اجتماعی که بسیار روی گوگل 
پ��الس تعصب دارند، ترجیح می دهند که بیش��تر وقت و انرژی خود را 
روی شبکه هایی مانند فیس بوک، توییتر و لینکدین صرف کنند. اما این 
به این معنا نیست که باید به صورت کامل استفاده از این پلتفرم را کنار 
بگذاری��د. زیرا هن��وز هم روش های قدرتمندی برای اس��تفاده از گوگل 

پالس برای ساخت برند و روانه کردن ترافیک به سایت وجود دارد. 
امروز و در این مطلب قصد داریم ش��ش دلیل برای ش��ما بیاوریم که 

شما را به استفاده یا استفاده دوباره از گوگل پالس متقاعد کنیم. 
شش دلیلی که هنوز باید به استفاده از گوگل پالس ادامه دهید:

1- محتواهای گوگل پالس فورا توسط گوگل ایندکس می شوند
کس��انی که در زمینه سئو فعالیت می کنند، به خوبی بر تاثیر گوگل+ 
در س��ریع تر ایندکس ش��دن محتواها آگاه هس��تند. به اشتراک گذاری 

محتواها در گوگل+ براساس دو هدف عمده صورت می گیرد: 
- رتبه گرفتن برای کلمات کلیدی خاص

- روانه کردن ترافیک از حساب کاربری گوگل+ به سایت یا وبالگ
از آنجای��ی  که ش��بکه اجتماعی گوگل+، همان طور که از اس��مش بر 
می آید، متعلق به خود ش��رکت گوگل اس��ت، بس��یاری ب��ر این عقیده 
هس��تند که مطالب به اشتراک گذاشته شده در این شبکه اجتماعی به 
س��رعت و در لحظه توسط موتور جست وجوی گوگل ایندکس می شوند 

و البته صحت این ادعا تا حد زیادی به اثبات رسیده است. 
اکنون که به تاثیر گوگل+ در س��ریع تر ایندکس شدن محتواها واقف 
ش��ده اید بهتر است که دوباره حساب های کاربری خود را در این شبکه  
اجتماع��ی فعال کنید. اما اگر تاکنون از این پلتفرم اس��تفاده نکرده اید، 

نکات زیر را مدنظر داشته باشید: 
- مطمئن شوید که اطالعات کاملی را در صفحه و پروفایل برند خود 

قرار داده اید
- در گوگل+ فعالیت مس��تمر داشته باشید. با فعالیت مستمر در این 
شبکه اجتماعی شانس شما برای ظاهر شدن بیشتر در نتایج جست وجو 
افزایش می یابد. همچنین همواره آخرین و مهم ترین پس��ت های خود را 

در گوگل پالس به اشتراک بگذارید.
- یکی از روش هایی که می توانید محتواهای خود را از طریق گوگل+ 
س��ریع تر ایندکس کنید این اس��ت که بالفاصله بعد از انتشار محتوا در 
س��ایت یا وبالگ، آن را در گوگل+ نیز نش��ر دهید. برای افزایش شانس 

ایندکس شدن، یک هدالین و توضیح کوتاه نیز به پست اضافه کنید.
- همواره تعامل و ارتباطی س��ازنده با دیگر کاربران داش��ته باشید و 
تا می توانید دایره دوس��تان خود را گس��ترش دهید. هرچقدر دوستان 
بیشتری داشته باشید، صفحه تان از نظر گوگل معتبرتر است و به همان 

میزان شانس ایندکس شدن نیز باال می رود.
2- طیف خاصی از مخاطبان در گوگل پالس فعالیت می کنند

ازآنجایی ک��ه هر کاربر جی میل، به طور خ��ودکار صاحب یک پروفایل 

در گوگل+ نیز می ش��ود، می توان این گونه گفت که در حال حاضر 2.2 
میلی��ارد پروفایل در گوگل پالس وجود دارد. ام��ا فهمیدن تعداد کلی 
کاربران فعال این ش��بکه اجتماعی کمی مش��کل اس��ت. آخرین آمارها 
نش��ان می دهد که گوگل پالس 3۷5 میلیون کاربر ماهانه دارد و برخی 
مناب��ع تعداد کاربران فع��ال آن را چیزی بین ۴ ت��ا 6 میلیون تخمین 

زده  اند. 
ام��ا آن چیزی که وجه تمایز گوگل+ با س��ایر ش��بکه های اجتماعی 
بوده و هس��ت، طیف مخاطبان آن است. به گفته bufferapp، گوگل+ 
بهترین ش��بکه اجتماعی برای دسترسی به فعاالن حوزه فناوری است. 
آمارهای بافر مبنی بر تفکیک شغلی کاربران گوگل+ به این شرح است: 

- 29 درصد مهندس
- 1۷ درصد توسعه دهنده

- 15 درصد معلم
- 1۴ درصد طراح

- 12 درصد مهندس نرم افزار
- 5 درصد توسعه دهنده وب

3- انجمن های گوگل پالس هنوز هم محبوب هستند
س��ال گذشته گوگل اعالم کرد که 1.2 میلیون کاربر به صورت ماهانه 
به انجمن های گوگل+ ملحق می شوند. برای پلتفرمی که از نظر بسیاری 
یک پلتفرم مرده به حساب می آید، این آمار قطعا جالب توجه است. اما 

تعریف انجمن از نظر گوگل چیست؟ براساس تعریف گوگل: 
انجمن ها می توانند بیش��تر از یک مالک و ناظر داش��ته باشند و افراد 
می توانند به آنها ملحق شوند. وقتی عضو یک انجمن هستید، می توانید 
مطال��ب خود را در آن انجمن پس��ت کنید و س��ایر کاربران آن انجمن 

می توانند پست های شما را در فید خود ببینند. 
انجمن های فعال بسیار زیادی در گوگل+ وجود دارد. از جمله: 

- انجمن کسب و کارهای کوچک گوگل
- انجمن سئو و بازاریابی اینترنتی

- انجمن بازاریابی شبکه های اجتماعی
- انجمن وبالگ نویسی

اگر به صورت مس��تمر در این انجمن ها فعال باش��ید می توانید حجم 
زی��ادی از ترافی��ک را به س��ایت خود جذب کنید. نکت��ه مهمی که در 
اس��تفاده از این انجمن ها باید بدانید این اس��ت که به هیچ عنوان در آنها 
پست های اسپم ارسال نکنید. با حضور در گفت وگوها، کامنت گذاشتن 
برای پست های مرتبط و به اش��تراک گذاری محتواهای دیگران خود را 

به عنوان یک کاربر فعال به دیگران معرفی کنید. 
4- برندهای بزرگ و اینفلوئنسرها نیز از گوگل پالس استفاده 

می کنند
برنده��ای بزرگی مانن��د BMW و پلی استیش��ن از جمله برندهایی 
هس��تند که از گوگل+ برای مقاصد بازاریابی خود اس��تفاده می کنند و 
اس��تفاده از این پلتفرم برای آنها با موفقیت همراه بوده است. هرکدام از 
ای��ن برندها در گوگل پالس میلیون ها کاربر دارند و پیام های خود را به 

راحتی به گوش این افراد می رسانند. 
گ��وگل+ به دلیل پایین بودن س��طح رقابت در آن نس��بت به س��ایر 
شبکه های اجتماعی، مکانی عالی برای ایجاد جامعه ای از مخاطبان است 

و مزیت های س��ئو، جذابیت های آن را برای کس��ب وکارها و به خصوص 
کسب وکارهای کوچک دوچندان کرده است. 

از جمله برندهایی که در این پلتفرم فعال هس��تند می توان به ناس��ا، 
داالی الما، تویوتا، بی ام دبلیو، پلی استیش��ن، پپس��ی، اندروید، گوگل و 

H&M اشاره کرد. 
5- می توان از جی میل برای افزایش بازدید پروفایل گوگل پالس 

استفاده کرد
س��االنه حدود یک میلیارد نفر از سرویس جی میل استفاده می کنند. 
اگر ش��ما نیز کاربر جی میل هستید، می توانید از بزرگ ترین مزیت ارائه 

شده توسط گوگل+ بهره مند شوید. 
ازآنجایی ک��ه گ��وگل+ و جی میل ه��ر دو متعلق به ش��رکت گوگل 
هس��تند، این دو س��رویس با یکدیگر ادغام ش��ده اند؛ بدین معنی که 
پروفایل گوگل+ ش��ما در هر جی میلی که می فرستید ظاهر می شود و 
اگر شخصی روی تصویر شما در ایمیل کلیک کند، به صورت خودکار 
به صفحه گوگل+ ش��ما هدایت می ش��ود. اکنون ب��رای آنکه مطمئن 
ش��وید افراد از پروفایل گوگل پالس ت��ان بازدید می کنند باید کارهای 

زیر را انجام دهید: 
- آخرین تصویر خود را به پروفایل گوگل+ بیفزایید

- پروفایل خود را با گنجاندن لینک به وبالگ یا سایت یا هر اطالعات 
دیگری که می خواهید به افراد بگویید بهینه سازی کنید

- حضور فعالی در گوگل+ داشته باشید
۶- می توانید از گوگل پالس به عنوان یک مینی بالگ استفاده 

کنید
در مقایس��ه با س��ایر ش��بکه های اجتماعی مانند توییتر، فیس بوک و 
لینکدین، سطح تعامل کاربران در گوگل+ قطعا پایین تر است. اما با این 
وجود روزانه حجم زیادی از محتوا در این ش��بکه اجتماعی به اشتراک 
گذاشته می شود. اما چگونه باید مطمئن شویم که محتواهای ما از دیگر 

محتواها متمایز هستند؟ 
برخالف فیس بوک و لینکدین، می توانید از گوگل پالس به عنوان یک 
مینی بالگ اس��تفاده کنید. بدین معنی که هرکدام از پست های تان در 
گوگل پالس می توانند هدر داش��ته باشند یا برای آنها فرمت های خاص 
تعیین کنید. استفاده از هدالین برای پست ها در گوگل پالس دو مزیت 

دارد: 
- گوگل پالس هدالین شما را در تایتل تگ پست می گنجاند

- ای��ن هدالین دقیقا همان چیزی اس��ت که در نتایج گوگل نش��ان 
داده می شود

کالم آخر
گوگل+ قرار نیس��ت که در اس��تراتژی بازاریابی شبکه های اجتماعی 
شما جایگزین فیس بوک، توییتر یا اینستاگرام شود. اما همان طور که در 
مقاله فوق خواندید، استفاده از این شبکه اجتماعی می تواند مزیت های 
زیادی برای ش��ما داش��ته باش��د. آیا موارد گفته ش��ده در باال توانست 
ذهنیت ش��ما را نسبت به گوگل+ تغییر دهد؟ آیا از این پس گوگل+ را 
در استراتژی بازاریابی خود مدنظر قرار می دهید؟ منتظر شنیدن نظرات 

شما هستیم. 
daartagency :منبع

نگاهی به بایدها و نبایدهای دیپلماسی فشن
صنعت مد، منعکس کننده مبادالت تجاری و 

روابط دیپلماتیک

دیپلمات ها و معاونان مهم فرانس��وی از قرن 15 میالدی، به نوعی 
نخستین کس��انی بودند که این دیپلماس��ی یعنی دیپلماسی فشن 
را با س��بک لباس پوش��یدن خودش��ان اجرا کردند و برای ترویج و 
معرفی آن به رهبران کش��ور مقصد، لباس سنتی خودشان را هدیه 
می دادند. امروزه این مسئله استراتژیک توسط دولت ها جدی گرفته 
شده اس��ت؛ به طوری که رهبران و س��فیران دولت ها با استفاده از 
دیپلماسی مد، نقش اجتماعی خود را ایفا می کنند. سیاستمداران به 
اینکه چه چیزی در طول سفرهای دیپلماتیک خود بپوشند اهمیت 
می دهند، چراکه این توجه بخشی از ارتباطات غیرکالمی آنها است. 
 در اکتب��ر س��ال 2016، رئی��س پروت��کل ایاالت متح��ده پیت��ر
 Robbie ویراس��تار رئیس  ELLE در همکاری با A. Selfridge
Myers برای برجس��ته تر ش��دن نقش مد در دیپلماس��ی، میزبان 
کنفران��س »دیپلماس��ی مد« ش��د. در ای��ن کنفرانس س��فیران و 
دیپلمات ه��ای ارش��د بیش از 1٨0 کش��ور حضور داش��تند. هدف 
از برگ��زاری ای��ن کنفرانس توضیح توانایی قدرتمن��د مد در انتقال 
پیام های دیپلماتیک به سراس��ر جهان ارس��ال بود. جان کری، وزیر 
امور خارجه آن زمان کشور آمریکا گفت که »مد به ایجاد یک هویت 
ملی کمک می کند و می تواند پلتفرمی فراهم کند که آن کش��ورها 

به یکدیگر متصل شوند.«
برای نمایان ش��دن این دیپلماس��ی فش��ن در بی��ن دیپلمات ها 
و س��فرای ایران باید کم��ی به عقب تر برویم؛ ای��ن امر بیش از 20 
س��ال پیش توس��ط آقای ظریف، با نوع پوش��ش جدیدی که برای 
حض��ور در س��ازمان ملل برگزیده ب��ود آغاز ش��د و ازآن پس لباس 
تمامی دیپلمات های ایران از این لباس برای ش��رکت در مناس��بات 

دیپلماتیک استفاده می کنند. 
همچنی��ن در صورتی ک��ه بخواهیم به یک��ی از نمونه های خوب 
تبلی��غ کاالی ایران��ی در حاضر امروزی اش��اره کنیم، اس��تفاده از 
کت وش��لوارهای هاکوپیان بر تن فوتبالیس��ت ها مورد شایسته ای از 

این دست تبلیغات است. 

در ادامه به حاش��یه سفر آقای روحانی به سوئیس می پردازیم، در 
این سفر س��ورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از 

عینک های آفتابی ساخت ایران استفاده کرد. 
این حرکت جناب ستاری قطعا گامی مثبت و تاثیر گذار در جهت 
حمایت و تبلیغ کاالی ایرانی اس��ت و بی ش��ک الزم اس��ت فرهنگ 
اس��تفاده از کاالی باکیفیت داخلی از بدنه دولت و خود مس��ئوالن 

آغاز شود. 
البته نمونه خارجی و تبلیغاتی تر این حرکت پیش  از این توس��ط 
نخس��ت وزیر کانادا انجام شده بود؛ جاستین ترودو مدتی با پوشیدن 
جوراب های رنگارنگ و لنگه به لنگه توجه رسانه ها و فضای مجازی 

را به خود جلب کرده بود. 
مدتی بعد مش��خص شد این جوراب های عجیب متعلق به شرکت 
پس��ر 21 ساله مبتال به س��ندرم دان است و نخس��ت وزیر کانادا با 

این کار برای کسب و کار او تبلیغ می کند! 
در واقع نخس��ت وزیر کانادا با این حرکت چندین هدف را نش��انه 
رف��ت. هم از کس��ب و کار آن ج��وان بیمار حمایت کرده اس��ت. هم 
فرهنگ نیکوکاری و توجه به کس��ب و کارهای معلوالن و بیماران را 
تقوی��ت ک��رده و هم به نوعی باعث ترویج اس��تفاده از کاالی ملی و 

داخلی خودشان شده است. 
دیپلماس��ی فشن همچون س��ایبر دیپلماس��ی ها، نقش موثری 
در جریان س��ازی و ایده پ��ردازی خالقانه نظریه ه��ا و نگرش های 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد و می تواند تاثیرگذاری بیشتری 
در افکار عمومی نس��بت به رس��انه های س��نتی قرن بیس��تمی و 
بیانیه های مطبوعاتی و خبری ایجاد کند. حال تصور کنید اگر هر 
کدام از این س��لبریتی ها و مسئوالن فقط در صفحات مجازی شان 
)نه در تمام قس��مت های زندگی ش��خصی( کاالی - ایرانی مورد 
استفاده ش��ان را به نمایش بگذارند چه تح��ول عظیمی در تولید 

داخل ما رخ می دهد! 

ایستگاهبازاریابی

۶ دلیلی که هنوز باید به استفاده از گوگل پالس ادامه دهید
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5 حقیقت دنیای کسب و کار که کاش یک نفر 
5 سال پیش آنها را به من گفته بود

در ماه مارس سال 2010، من و همسرم حرکت شجاعانه ای زدیم! 
من از ش��غل خودم بیرون آم��دم، تمام پس اندازهای م��ان را روی میز 
گذاش��تیم و کس��ب و کاری به راه انداختیم. ما متعهد بودیم که این شغل 
جدید را از هیچ بس��ازیم، به کس��ی بدهکاری نش��ویم و وام هم نگیریم.  
کس��ب و کار نوپای ما،  )که یک شرکت تحقیقاتی در خدمت کلیسا بود( 
از همان ابتدا با چالش هایی روبه رو ش��د. ایده جس��ت وجوی اجرایی برای 
کلیساها تازگی داشت و اوضاع اقتصادی آن زمان هم چندان با استارتاپ ها 
مهربان نبود.  پنج سال بعد از آن زمان، این حجم از سودآوری و موفقیت 
برایمان اعجاب آور اس��ت. ما برنامه رش��د 50 س��اله ای را با رش��د ساالنه 
50درصدی به حقیقت ب��دل کردیم.  حال که به موقعیت فعلی ام نگاه و 
خ��وب دقت می کنم، می بینم اکنون چیزهایی می دانم که کاش آن موقع 

می دانستنم. اما خب، این برگه تقلب خدمت حضور شما! 
1- به مجازی سازی بیش از حد اهمیت داده شده است

در نخس��تین روزهای کاری ش��رکت، ما کارهای مجازی زیادی انجام 
دادیم و بیش از حد با نیروی کار قراردادی س��روکار داش��تیم. ما به آنها 
اجازه می دادیم هرجا که دوس��ت دارند کار کنند و این تصمیم، آن موقع 

نتایج خوبی دربرداشت. 
اما با گذشت یک سال برخی از کارکنان ما تصمیم گرفتند به هاستون 
بروند. این به معن��ی افزایش فضای دفتر و همین طور افزایش هزینه های 
جاری بود، اما به س��رعت شاهد رشد عظیمی در میزان کیفیت، کارایی و 
سرعت کار بودیم. نیروهای تمام وقت، همان طور که از عنوان شان مشخص 
اس��ت، تمام وق��ت کاری خود را در دفتر می گذرانن��د و همکاری روزمره 

بهتری دارند. کار گروهی نیروی فوق العاده ای دارد. 
عدم سودمندی مجاز تنها محدود به کارکنان نیست. ما اغلب اوقات با 
درخواست هایی از سوی مشتریان مواجه می شویم که نیازمند صرف هزینه 
سفر یا زمان برای برگزاری جلسه به صورت حضوری یا اینترنتی هستند. 
اما وقتی جلسات حضوری نبودند، میزان رضایت مشتریان از 9٨ درصد به 

65 درصد تقلیل یافت. 
2- چیزی که شما را تا اینجا آورده، تا مقصد هدایت تان 

نخواهد کرد
فارغ از عنوان گیرای کتاب مارش��ال گلداس��میت، برای هر س��ازمان 

حقیقت بنیادینی وجود دارد. 
برنامه هایی که موقع داشتن پنج نفر پرسنل و یک میلیون دالر به کارتان 
می آیند، مسلما به هنگام داشتن 25 نفر پرسنل و 10 میلیون دالر دارایی 
به کارتان نخواهند آمد. سیستم ها بخش بزرگی از این حقیقت هستند. ما 
هم در آغاز کار سیستم هایی پیاده کرده بودیم که کار کردن با آنها آنچنان 
ساده نبود و هنگامی که به سیستم هایی با ظرفیت بیشتر تغییر وضعیت 
دادیم، این دگرگونی بس��یار دردناک و هزینه بر بود. حال اگر همین فردا، 
شرکت خود را ده برابر رشد دهیم، سیستم های مان هم قابلیت رشد توامان 
را دارند.  مسئله دردناک در این مورد این است که با گذشت زمان برخی 
از افراد دور میز عوض می ش��وند و این به دلیل عدم س��ودمندی کارکنان 
نیست بلکه به دلیل ارتقای ماهیت و مقیاس شغلی پس از فاز رشد است. 
هرکسی توانایی همگام شدن را ندارد. بر چاالکی، انعطاف و ارتقای پیوسته 

متمرکز باشید. 
 3- فرهنگ بر شایستگی چیره می شود

من عادت داش��تم که برای رزومه افراد ارزش بس��یار زیادی قائل شوم 
و قابلیت ها و س��وابق کاری درخش��ان توجهم را جل��ب می کرد، اما حال 
ک��ه به تیمم نگاه می کن��م - که البته بهترین تیمی اس��ت که تابه حال 
داش��ته ام - می فهمم که اگر به روزمه برخی از مس��تعدترین افراد تیمم 

نگاهی می انداختم، هرگز استخدام شان نمی کردم. 
اکنون، فرهنگ برهمه چیز چیره می شود. 

هرگاه که براس��اس توافق فرهنگی نیروهای مان را استخدام می کنیم، 
تمام چیزهای دیگر قابل حل می شوند. افزون بر این، تالش ما این است که 
فرهنگ و ارزش های سازمانی مان را در تمام کارهایی که انجام می دهیم، 
وارد کنیم و جایزه مان، پیشبرد این فرهنگ از سوی کارکنان مان است. ما 
بررسی هایی را در حوزه ارزش های مذکور انجام می دهیم. در تیم ما فردی 
نیروی وجود دارد که جالد فرهنگی نامیده می شود و کار او این است که 
از رس��وخ فرهنگ و ارزش های سازمانی در تمامی امور، مطمئن شود. در 
واقع می توان گفت به هر گوشه شرکت که نگاه کنید، شاهد این فرهنگ 

خواهید بود. 
4- رشد کسب وکارها نسبت به هزینه های جاری حساسیت 

شدیدی دارد
وقتی کسب و کاری را شروع می کنید، اجتناب از هزینه های جاری اضافه، 

مغزتان را می خورد. 
ب��ه ی��اد دارم که نوار چس��ب را دو نیم می کردم تا بتوان��م دو نوار را با 
قیمت یکی تهیه کنم. اما با رش��د کسب و کارمان، به  دلیل افزایش میزان 
درآمد، توجهم را نس��بت به هزینه ها از دست دادم. البته کنترل مان را از 
دس��ت ندادیم، اما متوجه ش��دیم که پولمان را صرف چیزهایی می کنیم 
که ابدا نیازی به آنها نداریم. من متوجه ش��دم که با گذشت زمان و رشد 
کس��ب وکار، زیاده روی در خرج کرد چقدر آسان است. ما به دلیل داشتن 
رشدی پیوسته و مستمر خوش ش��انس بودیم، اما اگر دقت بیشتری در 
مورد هزینه های جاری به خرج داده بودیم، رشد پرسودتری را شاهد بودیم. 

5- رشد مکرر، رشد سریع را به عنوان صبحانه میل می کند
وقتی که تازه کارمان را شروع کرده بودیم، من پیوسته به دنبال راه هایی 
برای رش��د سریع بودم. طلسم درصدهای رشد مرا درگیر کرده بود. ما به 

دوستانی که رشد شرکت تان بیشتر از ما بود، حسادت می کردم. 
اما با گذشت چند سال، شاهد شکست بسیاری از آن کسب و کارها بودم. 
هرچه بیش��تر می خوانم و هرچه تجربه بیشتری کسب می کنم، می بینم 
ترجمه صحیح رشد س��ریع، قرارگرفتن در سراشیبی احتماالت شکست 
است.  چیزی که من آن زمان متوجه نبودم این بود که کلید رشد ایستا و 
س��الم، در واقع رشد مکرر است و نه رشد سریع. مبتنی بر گزارش نشریه 
Build Network، از سال 200٨ تا به حال، تنها یک درصد از شرکت ها 
۷2درصد از تمام مش��اغل جدید آمریکا را ایجاد کرده اند. این یک درصد 
یک نقطه تشابه یکسان دارند: مطالعه این شرکت ها حاکی از آن است که 
رشد مکرر، راه دستیابی به رشد در آینده است. اگر به تازگی کسب و کاری 

را شروع کرده اید، به درصد رشد کاری نداشته باشید. 
در حقیقت برنده کسی است که آهسته و پیوسته پیش برود. 

entrepreneur :منبع

کلید

William Vanderbloemen
مترجم: علی  اکبری
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اجرای تحول سازمانی، شامل حرکت از حالت فعلی سازمان به حالت 
مطلوب آینده اس��ت. همان طور که )ش��کل 1-الف( نشان می دهد، این 
حرکت ها س��ریعا رخ نمی دهن��د و نیازمند دوره گذاری هس��تند که در 
آن س��ازمان نحوه اجرای ش��رایط مورد نیاز رسیدن به آینده مطلوب را 
می آم��وزد. بکهارد و هریس خاطرنش��ان کردند که حالت  گذار می تواند 
کام��ال متف��اوت از حالت فعلی س��ازمان باش��د و نیازمن��د فعالیت ها و 
س��اختارهای خاص مدیریتی باش��د. آنها س��ه فعالیت عمده و ساختار 
را برای تس��هیل دوره گذار س��ازمانی شناس��ایی کردند: 1- برنامه ریزی 

فعالیت، 2- برنامه ریزی تعهد و 3- ساختار مدیریت تحول. 

برنامه ریزی فعالیت: 
اگ��ر می خواهیم که س��ازمان ب��ا موفقی��ت دوره  گ��ذار را طی کند، 
برنامه ریزی فعالیت باید شامل نقشه راهنمای تحول بوده و فعالیت ها و 
رویدادهای خاصی که اغلب اتفاق می افتد در آن ذکر ش��ود. برنامه ریزی 
تح��ول باید وظایف یکپارچه تحول را به صورت ش��فاف مش��خص کرده 
و ای��ن وظای��ف را به اهداف و اولویت های تحول س��ازمانی مرتبط کند. 
برنامه ریزی فعالیت باید به تایید مدیر ارش��د برسد و در هزینه ها صرفه 
جویی  ش��ود تا بتوان پ��س از دریافت بازخورد در ط��ول فرآیند تحول 
آن را تغیی��ر داد. مش��خصه مهم برنامه ریزی فعالیت این اس��ت که اگر 
چش��م انداز و آینده مط��وب را با واقعیت های اجرای تحوالت مقایس��ه 
کنیم، این افق کلی به نظر می رس��د، بنابر این ممکن است الزم باشد تا 
اهداف واسطی را به عنوان بخش��ی از برنامه های فعالیت مشخص کنیم 
تا برای رس��یدن به چش��م انداز، ابت��دا به این اهداف دس��ت یابیم. این 
اهداف نشان دهنده شرایط سازمانی مطلوبی است که میان حالت فعلی 
و حال��ت مطل��وب آینده ق��رارد دارند. برای مثال اگر س��ازمان در حال 
پیاده س��ازی فرآیندهای بهبود مستمر است، هدف واسط مهم می تواند 
ایجاد چند تیم توس��عه ای باش��د تا فرآیندهای کلیدی کاری را درک و 
کنترل کنند. اهداف واسط، شفاف تر و مفصل تر از حاالت مطلوب آینده 
بوده و گام های قابل مدیریت و مجسمی ارائه می دهند که می توان برای 
تحول از آنها الگوبرداری ک��رد. در برنامه های فعالیت می توان از اهداف 
واسط استفاده کرد تا به اعضای سازمان، جهت و امنیت مورد نیاز برای 

نیل به آینده مطلوب ارائه شود. 
برنامه ریزی تعهد 

برنامه ریزی تعهد یعنی تش��خیص اف��راد و گروه های کلیدی که تعهد 
آنه��ا در قبال تحول و تثبیت راهبرد جلب حمایت آنها ضروری اس��ت. 
اگرچه برنامه ریزی تعهد به طور کلی بخش��ی از جلب حمایت سیاس��ی 
اس��ت ک��ه پیش از این توصیف ش��د، اما باید در هم��ان ابتدای فرآیند 
تحول، برنامه های خاصی برای شناسایی صاحبان منافع کلیدی و جلب 

تعهد آنها نسبت به تحول تدارک دید. 
ساختار مدیریت تحول

از آنجا که دوره گذار س��ازمانی می تواند مبهم و نیازمند جهت باش��د، 
س��اختارهای خاصی باید برای مدیریت فرآیند تحول ایجاد ش��ود. این 
س��اختارهای مدیریت باید شامل افرادی که قدرت تجهیز منابع توسعه 
تح��ول را دارند، رهبران فعلی و مش��اوران تحول باش��د که مهارت های 
سیاس��ی و اداری هدای��ت فرآیند تحول را دارند. س��اختارهای مختلف 

مدیریت تحول به صورت زیر است:
1- مدیر ارشد یا مقام ارشد، تالش برای تحول را مدیریت می کند. 

2- ی��ک مدیر پ��روژه به صورت موقت برای هماهنگ��ی در دوره  گذار 
منصوب می شود. 

3- س��ازمان رس��می، عالوه بر نظ��ارت بر عملیات ع��ادی، تحول را 

مدیریت می کند. 
۴- نمایندگان��ی از نهاده��ای مرتب��ط و درگی��ر در تح��ول به صورت 

مشترک، پروژه را مدیریت می کنند. 
5- راهب��ران طبیع��ی که اعتم��اد به نفس داش��ته و کارکنان به آنها 

اعتماد موثر دارند برای مدیریت گذار انتخاب می شوند. 
6- گروهی از افراد که نماینده طبقات و س��طوح س��ازمانی هس��تند، 

تحول را مدیریت می کنند. 
۷- یک شخص به نمایندگی از مشاوران مدیر ارشد، تالش های تحول 

را مدیریت می کند. 
پس از آنکه از جلب حمایت برای تحول سازمانی مطمئن شدیم باید 
از حفظ انرژی و تعهد اجرا ی آن نیز مطمئن ش��ویم. هیجان و فعالیت 
اولیه تحول به دلیل مش��کالت واقعی ک��ه در زمان یادگیری روش های 
جدید عملیات ایجاد می ش��ود، از بین می رود. اعضای س��ازمان شدیدا 
تمایل دارند تا اگر حمایت از آنها تداوم نداش��ته باش��د و برای تکمیل 
تحول تقویت نشوند به آموخته های اولیه خود بازگردند. در این قسمت، 
رویکردهای��ی را برای تداوم و حفظ حرکت تح��ول ارائه می دهیم. پنج 
فعالیت زیر می تواند به حفظ روند تحول تا زمان تکمیل آن کمک کند: 
1. فراه��م ک��ردن منابع تحول، 2. ایجاد سیس��تم حمایتی برای عوامل 
تحول، 3. توسعه شایستگی ها و مهارت های جدید، ۴. تقویت رفتارهای 

جدید، 5. حمایت از دوره های آموزشی. 
فراهم کردن عوامل تحول 

اجرای تحول س��ازمانی به ویژه اگر س��ازمان به عملیات روزانه خود ادامه 
داده و در عین حال می کوشد تا خود را متحول کند، نیازمند منابع اضافی 
انسانی و مالی است. این منابع اضافی برای فعالیت های تحولی نظیر آموزش، 
مش��اوره، گردآوری داده و بازخورد و مالقات های ویژه الزم در فراهم کردن 
ش��رایط در هنگام افت عملکرد در مرحله گذار نیز مفید است. ممکن است 
سازمان ها، منابع خاص مورد نیاز برای فرآیند تحول را ناچیز قلمداد کنند. 
تحوالت عمده س��ازمانی نیازمند مدیریت متف��اوت در قبال زمان و انرژی 
و نیز کمک به مش��اوران است. تخصیص )بودجه جداگانه تحول( در کنار 
بودجه عملیاتی تضمین می کند که برای آموزش اعضا پیرامون تغییر رفتار 
و بررس��ی پیش��رفت کار و اصالحات ض��روری در برنامه های تحول، منابع 
ضروری، موجود باش��د. اگر این منابع اضافی، برنامه ریزی و فراهم نش��ود 

احتمال وقوع تحوالت با معنا کمتر می شود. 
ایجاد سیستم حمایتی از عومل تحول 

تحول سازمانی نه تنها برای شرکت کنندگان، بلکه برای عوامل تحول 
نیز مشکل آفرین و استرس زا خواهد بود. زیرا مشاوران غالبا باید به اعضا 
حمای��ت عاطفی دهند، در حالی که خود آنها کمتر حمایت می ش��وند. 
آنها اغلب باید »فاصله روان ش��ناختی« با دیگران داشته باشند تا نگرش 
ضروری رهبری فرآیند تحول را ارائه دهند. جداس��ازی بیش از حد آنها 
می تواند سبب ایجاد استرس و ایزوله شدن آنها شود. گاهی برای حل این 
مشکالت نیاز به کمک دارند، بنابراین می توانند برای خود، سیستم های 
حمایتی ایجاد کنند. یکی از سیس��تم حمایتی که بیشتر از آن استفاده 
می ش��ود، شبکه افرادی است که عامل تحول با آنها رابطه مناسب دارد. 
این افراد می توانند فعال را از نظر عاطفی حمایت کرده و شنوای ایده ها 
و مش��کالت وی باشند. برای مثال متخصصان توس��عه سازمان غالبا از 
هم دانش��کده ای های قابل اطمینان به عنوان مشاوران حرفه ای استفاده 
کنند و به آنها کمک می کنند تا در مورد مش��کالت مش��تری فکر کنند 
و حمایت های عاطفی و مفهومی ارائه دهند. س��ازمان های زیادی نظیر 
اینتل، پراکتر و گمبل، در حال تشکییل شبکه های داخلی عوامل تحول 

هستند تا یادگیری و حمایت متقابلی از هم داشته باشند. 
توسعه شایستگی ها و مهارت های جدید

تحوالت سازمانی اغلب نیازمند مهارت، دانش و رفتار جدیدی از سوی 
اعضای س��ازمان اس��ت. در بس��یاری از موارد نمی توان تحوالت را اجرا 
کرد، مگر اینکه اعضا شایس��تگی های جدیدی کس��ب کنند. برای مثال 
برنامه های مش��ارکت کارکنان اغلب از مدیران می خواهد تا ش��یوه های 
جدید رهبری و رویکردهای حل مس��ئله را بیاموزند. عوامل تحول باید 
تضمین کنند که یادگیری اتفاق می افتد. آنها باید چند فرصت یادگیری 
را نظیر برنامه های آموزش س��نتی، مش��اوره و هدای��ت در زمان کار و 
تشویق تجربی ارائه دهند و از این طریق، مهارت های اجتماعی و فنی را 
هدای��ت کنند. مدیر عامل جدید فورد جک ناصر با تاکید بر آموزش، از 

تالش های سازمانی برای افزایش سرعت تصمیم گیری حمایت می کند. 
مدیران فورد از طریق بحث در گروه های کوچک راهبرد و بازخورد 360 
درجه، در حال یادگیری مهارت های جدید برای حمایت از نیاز سازمان 

به تصمیم گیری سریع هستند.
 تقویت رفتارهای جدید 

افراد به گونه ای در س��ازمان فعالیت می کند ک��ه پاداش بگیرند، بنابر 
این یکی از اثربخش تری��ن روش های حفظ حرکت تحول، تقویت رفتار 
مورد نیاز برای اجرای تحول اس��ت. این امر را می توان با مرتبط کردن 
پاداش های رس��می به رفتارهای مطلوب انجام داد. برای مثال ش��رکت 
اینتگرا فایننش��یال ب��ا طراحی برنامه های پاداش به تش��ویق کار تیمی 
بیش��تر پرداخت. در ای��ن برنامه، بهترین اعضای تی��م هم پاداش مالی 
می گرفتن��د و هم مورد توجه مدیریت بودند. در این س��ازمان بیش��تر 
رفتارهایی که س��بب پیشبرد اهداف شخصی می شد مورد نکوهش قرار 
گرف��ت. همچنین رفتارهای مطلوب را می توان با تش��ویق، تحس��ین و 
پاداش  های غیر رسمی نیز تقویت کرد. شاید بتوان مدعی شد که اهیمت 
پاداش های معنوی برای موفقیت های اولیه تالش های تحول نیز مش��ابه 
اهمیت پاداش های فوق الذکر است. دستیابی به موفقیت های اولیه قابل 
شناسایی سبب می شوند که اعضا حس خوبی به خود و رفتارهای خود 

داشته و تحول را توسعه دهند. 
حمایت از دوره های آموزشی

تحول، نیازمند زمان و منابع س��ازمانی و مالی مورد انتظار اجرای 
تحول اس��ت. اگر تحوالت سازمانی با س��رعت انجام شده یا پیش از 
اجرای کامل رها شود، نتایج مطلوب هرگز کسب نخواهد شد. از بین 
رفتن تمرکز مدیران نسبت به اجرای برنامه های تحول دو دلیل عمده 
دارد. اول آنکه بساری ازمدیران نمی توانند افت عملکرد، بهره وری یا 
عدم رضایت از برنامه های تحول را پیش بینی کنند. اعضای سازمان 
برای انجام تحول و یادگیری رفتارهای جدید نیاز به زمان دارند. آنها 
روش های قدیمی انجام کارها را یک شبه دور نمی اندازند. همچنین 
فعالیت های تحول نظیر آموزش، جلس��ات مالقات اضافی و مشاوره، 
هزینه های اضافی هس��تند که به هزینه های جاری س��ازمان افزوده 
می ش��وند. تعجب نکنید که در کوتاه مدیت اثربخشی افت کرده، اما 
در درازمدت بهبود یابد. بسیاری از برنامه های تحول پس از مشاهده 
اف��ت کوتاه مدت عملکرد، رها ش��دند. صبر و اعتماد به عارضه یابی و 
طراحی برنامه های تحول ضروری است. دوم آنکه، بسیاری از مدیران 
ب��ه این دلیل بر تحول تمرکز نمی کنند ک��ه تمایل به اجرای برنامه 
دیگری دارند که برای آنها بس��یار خوشایند به نظر رسیده است. در 
نتیجه اعضای سازمان برای تحول، حمایت کافی نمی شوند و آنها نیز 
می دانند که این تحول دوام چندانی ندارد. تحوالت س��ازمانی برای 

موفقیت، نیازمند رهبری مستمر است. 
در آخر: در این سلس��له یادداشت رهبری تحول س��ازمانی، پنج نوع 
فعالیت توصیف شد که عوامل تحول باید به هنگام برنامه ریزی و اجرای 
تح��ول انجام دهن��د. فعالی��ت اول، ایجاد انگیزه برای تحول اس��ت که 
ش��امل ایجاد آمادگی برای تحول میان اعضای سازمان و غلبه بر مقاوت 
آنهاس��ت. فعالیت دوم ترسیم چشم انداز اس��ت که براساس ایدئولوژی 
محوری س��ازمان شکل می گیرد. این چشم انداز آینده ای تصویر شده را 
توصیف می کند که ش��امل نتایج ارزش��مند و برجسته و توصیف شفاف 
از حال��ت مطلوب آینده اس��ت. ایدئولوژی محوری آینده تصویر ش��ده، 
دالیل قانع کننده اجرای تحول را توصیف می کنند. وظیفه س��وم عامل 
تحول، جلب حمایت های سیاس��ی برای تحول اس��ت. عوامل تحول در 
ابت��دا باید منبع قدرت خود را بررس��ی کرده و س��پس صاحبان منافع 
کلی��دی را شناس��ایی کنند، زیرا حمایت آنها برای تحول الزم اس��ت و 
باید راهبردهای مناس��بی برای جل��ب حمایت آنان اتخاذ کنند. فعالیت 
چهارم، مدیریت گذار سازمان از حالت فعلی به آینده مطلوب است. این 
امر، مس��تلزم برنامه ریزی، نقش��ه راهنما برای فعالیت های تحول و نیز 
برنامه ریزی نحوه جلب تعهد نس��بت به تحول اس��ت. همچنین ش��امل 
ایجاد س��اختارهای خاص مدیریت تحول اس��ت. پنجمین وظیفه برای 
تحول، حفظ حرکت برای تحول تا لحظه تکمیل آن اس��ت که ش��امل 
فراه��م کردن منابع برنامه های تحول، ایجاد سیس��تم حمایت از عوامل 
تحول، توسعه مهارت ها و شایستگی های جدید، تقویت رفتارهای جدید 

مورد نیاز اجرای تحول و حمایت از دوره های آموزشی است. 

رهبری تحول سازمانی )بخش پایانی(

 برنامه ریزی ساختارهای مدیریت تحول

حامد هدائی
 روانکاو فروش ایران

 )بخش پایانی(عنوان یادداشت: رهبری تحول سازمانی
 امه ریزی ساختارهای مدیریت تحولبرن 

 "روانکاوفروش ایران "نویسنده: حامد هدائی 
الف( -1اجرای تحول سازمانی، شامل حرکت از حالت فعلی سازمان به حالت مطلوب آینده می باشد. همان طور که )شکل 

رخ نمی دهند و نیازمند دوره گذاری است که در آن سازمان نحوه اجرای شرایط مورد  نشان می دهد، این حرکت ها سریعا
نیاز رسیدن به آینده مطلوب را می آموزد. بکهارد و هریس خاطر نشان کردند که حالت گذار می تواند کامال متفاوت از حالت 

فعالیت عمده و ساختار را برای تسهیل  3نها فعلی سازمان باشد و نیازمند فعالیت ها و ساختارهای خاص مدیریتی باشد. آ
 ساختار مدیریت تحول. -3برنامه ریزی تعهد و  -2برنامه ریزی فعالیت،  -1دوره گذار سازمانی شناسایی کردند: 

 الف-1شکل 

 تغییرات سازمانی به صورت حالتی گذار  الف -1شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :برنامه ریزی فعالیت 

اگر می خواهیم که سازمان با موفقیت دوره گذار را طی کند، برنامه ریزی فعالیت باید شامل نقشه راهنمای تحول بوده و 
فعالیت ها و رویدادهای خاصی که اغلب اتفاق می افتد در آن ذکر شود. برنامه ریزی تحول باید وظایف یکپارچه تحول را به 

ه اهداف و اولویت های تحول سازمانی مرتبط کند. برنامه ریزی فعالیت باید صورت شفاف مشخص کرده و این وظایف را ب
به تایید مدیر ارشد برسد و  در هزینه ها صرفه جویی کند تا بتوان پس از دریافت بازخورد در طور فرایند تحول آن را تغییر 

ا با واقعیت های اجرای تحوالت مقایسه داد. مشخصه مهم برنامه ریزی فعالیت این است که اگر چشم انداز و آینده مطوب ر
کنیم، این افق کلی به نظر می رسد. بنابر این ممکن است الزم باشد تا اهداف واسطی را به عنوان بخشی از برنامه های 
فعالیت مشخص کنیم تا برای رسیدن به چشم انداز، ابتدا به این اهداف دست یابیم. این اهداف نشان دهنده شرایط سازمانی 

لوبی است که میان حالت فعلی و حالت مطلوب آینده قرارد دارند. برای مثال اگر سازمان در حال پیاده سازی فرایندهای مط
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به ن��درت موفقی��ت در زمین��ه کارآفرین��ی زاییده ایده ها اس��ت. این 
موفقیت در گرو تشکیل تیم منسجمی است که هرگز دیدگاه هایشان از 

بین نمی رود و به شکل خستگی ناپذیری تالش می کنند. 
این مسئله در مورد استارتاپ ها هم صادق است. در واقع موفقیت آنها 
هم در گرو تیم موسسان ش��ان است. در شرایطی که منابع محدود است 
و مقیاس ها با شدت رو به رشد هستند، تشکیل تیم پایه، به خصوص در 
مورد مقوله ای که من آن را س��ازمان های نمایی می نامم، بسیار حیاتی 
است. میزان تأثیر این شرکت ها 10 برابر بیشتر از همتایان شان است. 

رشد پرس��رعت س��ازمان های نمایی نیازمند تأکیدی موکد بر تیمی 
هماهنگ اس��ت. برای مثال، پیتر ثِیل به تیم موسس��ان )الن ماس��ک، 
رید هافمن، لوک ناس��ک، مکس لوچین و چ��د هرلی( و کارکنان خود 
گف��ت که باید همگی همچون رفیق و نه همکار، در کنار هم کار کنند. 
نه تنها PayPal در جایگاه یک شرکت موفق عمل کرد، بلکه تیم هم به 
عنوان مافیای PayPal ش��ناخته شده است، مافیایی که اعضای آن در 
اس��تارتاپ های دیگری همچون تسال، یوتیوب، اسپیس اکس، لینکداین، 
یل��پ، یَمر و ش��رکت های پاالنتیر به همدیگر کم��ک کردند. اکنون آن 

شرکت ها بازاری بر ارزش 60 میلیارد دالر را به دست آورده اند. 
هرچند هماهنگی میان اعضای پایه مهم اس��ت، اما با این حال تنوع 
می��ان اعضای تیم و توانایی ش��ان بس��یار حیاتی اس��ت. من نقش های 
کلیدی زیر را برای تشکیل تیم پایه ای که به دنبال رشد نمایی هستند، 

شناسایی کرده ام: 
1- رویاپرداز

رویاپ��رداز اصلی ترین نقش را در داس��تان هر ش��رکت دارد. معموالً 
این نقش را موس��س اصلی ش��رکت ایفا می کند، وی در ذهنش رویایی 
قوی و در دلش ش��وق س��وزانی برای موفقیت شرکت دارد. در خصوص 
س��ازمان های نمایی، این مسئله »هدف دگرگون شونده خطیری« دارد، 
این هدف قصد تس��خیر قلب ها و ذهن ها و تصورات و جاه طلبی هایشان 

را در داخل و خارج از سازمان دارد. 
اعالنیه موقعیت س��ازمان های نمایی ش��امل اعالم هدفی می شود که 
احتماال در س��ال های پی��ش از آن بیدادگرانه به نظر آی��د. برای مثال، 
گ��وگل را در نظ��ر بگیرید. نیت از تش��کیل این ش��رکت »س��اماندهی 
اطالع��ات جهان« ب��ود و س��ال ها قبل، ای��ن هدف غیرممک��ن به نظر 
می رس��ید، اما گوگل آن را ب��ه واقعیت بدل کرد و کس��ب وکاری چند 

میلیارد دالری به راه انداخت. 
رویاپرداران نه تنها اهداف ش��رکت را تعیین می کنند، بلکه سازمان را 

در مسیر دستیابی به آن اهداف هدایت می کنند. 
2- قهرمان مشتریان

هر ش��رکت کاربرانی دارد. برای مثال شرکت Airbnb میهمان پذیر 

اس��ت و ش��رکت Uber مسافرانی دارد. اس��تارتاپ ها باید در تیم خود 
نقش��ی داش��ته باش��ند که در حوزه ارتباط با مش��تریان تجربه داشته 
باش��د. کس��ی که نیازهای مش��تریان را می شناس��د و هر ارتباطی را با 
مصرف کنندگان، تبدیل به فرصت می کند. شکل ارتباط او با مشتریان، 

ساده و تا جای ممکن شفاف هستند. 
بسیاری از سازمان های نمایی قابل تشخیص، بازخورد کاربران را به بخشی 

از س��ازمان خود بدل کرده اند. Airbnb میهمانان را پذیرش کرده و آنها 
 Sidecar و Uber، Lyft هم فرم های ارزیابی را پر می کنند. شرکت های
مشتریان و رانندگان را تشویق می کند تا به همدیگر امتیاز دهند. پلت فرم 
خبری Reddit از کارب��ران دعوت می کند تا ذیل خبرنامه ها نظر خود را 
اعالم کنند. داشتن فردی که بازخوردهای کاربران را هماهنگ کند، ارتقا و 

توسعه پیوسته شرکت در حوزه نیازهای بازار را موجب می شود. 

3- معمار نوآوری
روز به روز چرخه رش��د چرخه تولید و خدمات در تمام صنایع کوتاه تر 
از قبل می ش��ود. با انقالب دوربین های دیجیتال، عکاس��ی با فیلم جای 
خ��ود را به دوربین های دیجیتال داد، اکنون رویکردها از بنیانی مادی و 
مکانیکی به اساس��ی اطالعاتی در حال تغییر هس��تند. فیتیله این بمب 

روشن شده است. 
ای��ن مس��ئله باعث می ش��ود ک��ه برنامه نویس��ی و مهندس��ی برای 
اس��تارتاپ هایی که در حوزه فناوری هستند، بیش از پیش اهمیت پیدا 
کند. مطمئن ش��وید که برنامه نویس حرفه ای در تیم خود دارید؛ فردی 
ک��ه می تواند تکنولوژی های مختلفی را که برای س��اخت محصوالت یا 
ارائ��ه خدمات الزم اس��ت، گردآوری کند. افزون ب��ر حیات تکنولوژیک 
اس��تارتاپ، برنامه نویس یا مهندس در شناس��ایی راه ه��ای جدید برای 
افزایش ق��درت نفوذ در ان��واع تکنولوژی ها و اطالعات نقش��ی کلیدی 

داشته و می تواند مدل کسب وکار را طراحی کند. 
4- باران ساز

هر اس��تارتاپ می تواند رویایی قدرتمند داش��ته باشد و اعضای آن از 
توانایی ه��ای تکنولوژیک خوبی برخوردار باش��ند، اما اگر محصول دوام 
نداش��ته باشد، هیچ کدام از این موارد فایده ای ندارند. بیل گرلی که یک 
سرمایه گذار مالی است، بیان داشت که »نرخ سوخت«، یا در واقع همان 
مقدار پولی که اس��تارتاپ ها برای رشد کسب و کارشان صرف می کنند، 
از س��ال 1999 تا به حال، در باالترین حد خود اس��ت. این افزایش نرخ 
س��وخت می تواند به شکست منجر شود، پس حضور فردی که مدیریت 

امور مالی را برعهده بگیرد، بسیار ضروری است. 
ف��ردی که با عملکرد ش��غلی و مالی ش��رکت س��روکار دارد، موجب 
دوام و س��ودآوری آن می ش��ود که این خود کلیدی برای جذب سرمایه 
سرمایه گذاران است. قبل از هر چیز، این فرد مسئولیت مدیریت تمامی 
منابع مالی نرخ س��وخت است، تا مطمئن شود که شرکت پیش از پیدا 

کردن جایگاه خود در بازار، از بین نخواهد رفت. 
اولین قدم برای دستیابی به رشد نمایی داشتن تیمی متحد و در عین حال 
متنوع است. بن هورویتز، یکی از موسسان Andreessen-Horwitz نقش 
مهم اش��تیاق مش��ترک را در کتاب جدید خود با عنوان »س��خت ترین 
چیز در مورد چیزهای س��خت: تأس��یس کس��ب وکار در زمانی که هیچ 
پاسخی آس��ان نیس��ت« این گونه بازتاب کرد: »اگر موسسان به دالیل 
اش��تباهی )پول، نفس خودشان( در اس��تارتاپ ها حضور داشته باشند، 

اوضاع اسفباری به وجود خواهد آمد.«
موسس��ان باید به راهکارهای خودانگیزشی مسلح باشند، تا افکارشان 
مس��تقل بوده و مهارت ه��ای متممی خود را به نمای��ش بگذارند. افراد 
تیم باید به قضاوت خود در زمینه رش��د سریع و تغییرات، اعتماد کامل 
داش��ته باش��ند. در نهایت باید گفت که هر اس��تارتاپ به اندازه بنیانش 

مستحکم است. 
entrepreneur :منبع
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4 نقش کلیدی که هر تیم پایه ای باید آنها را داشته باشد
سلیم اسماعیل،کارآفرین
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اخبار

اهواز - شبنم قجاوند- مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت 
ملی حفاری ایران گفت: این شرکت شاکله عملیاتی و فنی  تخصصی 
دارد  و بدنه آن اجرایی است .  مهندس سپهر سپهری در آیین معارفه 
و تودیع سرپرس��ت جدید و س��ابق امور قراردادهای ش��رکت که در 
حاشیه نشست هیات مدیره برگزار شد، افزود: این شرکت با توجه به 
گستردگی فعالیت ها در بخش های حفاری، خدمات جانبی ،پژوهشی، 
تامین نیروی انس��انی و... با ش��رکت های مختلف صدها قرارداد دارد 
.  وی نق��ش امور حقوقی و پیمانها را در مدیریت و نظارت بر تنظیم 
اسناد فیمابین متقاضیان عملیات حفاری و خدمات فنی تخصصی و  
همچنین برگزاری مناقصات و انعقاد قراردادهای شرکت با پیمانکاران 
در تمامی حوزه های خدماتی، پش��تیبانی و تامین تجهیزات  بسیار 

ارزش��مند عنوان کرد .  سپهری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
را بزرگترین کارفرمای ش��رکت ملی حفاری ایران عنوان کرد و گفت: 

با توجه به برنامه های توس��عه ای و پروژه های آن  شرکت در زمینه 
حفظ، نگهداش��ت و افزایش تولید، در راس��تای سیاست های وزارت 
نفت و شرکت ملی نفت ایران تا پایان امسال چندین قرارداد میان دو 
ش��رکت امضاء و مبادله خواهد شد . مدیرعامل و رئیس هیات مدیره 
شرکت ملی حفاری ایران در این آیین از تالش ها و خدمات ارزشمند 
آقای امیر حسین کریمی آرپناهی که سال ها عهده دار مسئولیت امور 
قراردادهای شرکت بود و در آستانه بازنشستگی قرار دارد، قدردانی و 
برای آقای عوضعلی کاظمی سرپرست جدید این واحد آرزوی موفقیت 
کرد .  سرپرس��ت جدید امور قراردادهای شرکت دارای سابقه کار در 
بخش های مختلف شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از جمله  21 

سال در امور قراردادها و کمیسیون مناقصات آن شرکت می باشد .

اصفهان - قاسم اسد- تعمیرات اساسي واحدهاي تقطیر،کاهش 
گرانروي و گاز مایع شماره دو  شرکت پاالیش نفت اصفهان که از اول 
تیر ماه  آغاز شده بود، 25 تیرماه به پایان مي رسد. مدیر  نگهداري 
و تعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان افزود:  همزمان با تعمیرات 
اساسي ، با توجه به راه اندازي واحد تقطیر3 در آینده نزدیک و نیاز به  
ارتباطات عملیاتي بین 3 واحد تقطیر شرکت، خطوط لوله ارتباطي 
در طي این تعمیرات اساسي اجرا مي گردد، همچنین پروژه روزمیني 
کردن مسیر آب هاي خنک کننده واحدهاي تقطیر،  کاهش گرانروي 
و گاز مایع نیز انجام  مي پذیرد .  علیرضا قزویني زاده پیش بیني اتمام 
کار  را با در نظر گرفتن شرایط کاري براي هر کدام از واحدها از زمان 
ش��روع بستن واحد تا اتمام مراحل راه اندازي، 25تیرماه اعالم کرد و 
گفت: این تعمیرات که در  فصل گرما و شرایط بحراني آب  صورت 
مي گیرد، با همکاري کارکنان ش��رکت به همراه  1000 نفر نیروي 

پیمانکاري )جذب موقت( بدون وقفه و تعطیلي ادامه خواهد داشت.
مدیر  نگهداري و تعمیرات پاالیشگاه اصفهان، با بیان اینکه در این 

تعمیرات اساسي ، ادارات تعمیرات، بهره برداري،HSE . خدمات فني 
–مهندس��ي،  روابط عمومي، حراست وخدمات عمومي و اجتماعي  
همکاري دارند، اظهار داش��ت: کار تعمیرات اساس��ي 2۴ ساعته و با 
کلیه نفرات و تجهیزات اداره تعمیرات  انجام شده و تمام تالش ما بر 
این است که با به کارگیري نیروهاي متخصص، مجرب و کارآزموده از 
تمام بخشهاي اداره تعمیرات و استفاده حداکثري از زمان و امکانات 

شرکت علیرغم حجم زیاد و سنگین کارهاي تعمیراتي  با رعایت کلیه 
اصول ایمني و زیست محیطي، زمان انجام را به حداقل برسانیم. وي 
با اشاره به اینکه  برنامه انجام تعمیرات اساسي روي این واحدها با در 
نظر گرفتن کلیه ش��رایط عملیاتي ، در فواصل زماني ۴ ساله پیش 
بیني مي گردد ، تصریح کرد: هم اکنون شرکت پاالیش نفت اصفهان 
15واحد عملیاتی دارد، که تعمیرات اساس��ی هر یک از واحدها ، بر 
اساس برنامه زمان بندی، به صورت جداگانه یا همزمان انجام می شود. 
وي  واحدهاي مورد تعمیرات  را بسیار با اهمیت  خواند و اظهار داشت: 
خوراک واحد تقطیر ش��ماره دو   این شرکت، به طور متوسط روزانه 
1۴0 هزار بشکه است که تولیدات آن گاز مایع، بنزین سبک، بنزین 
خام، گازوئیل سبک و سنگین و خوراک واحدهاي آیزوماکس، شرکت 
نفت سپاهان و شرکت نفت جي است و واحد گاز مایع شماره دو  نیز 
با دریافت خوراک 12هزار بش��که در روز،  گاز مایع تولید مي نماید. 
همچنین  خوراک واحد  کاهش گرانروي شماره دو ،  ۴0 هزاربشکه 

در روز و تولیدات آن گاز مایع. هات اویل. بنزین و تار است.

قم- خبرنگار فرصت امروز- شهردار منطقه یک قم گفت: میز 
خدمت الکترونیکی س��بب تسریع و تس��هیل در امر خدمات رسانی 
می ش��ود. به گزارش روابط عمومی شهرداری قم ، مهدی اصفهانیان 
مقدم با اشاره به استقرار میز خدمت الکترونیکی در شهرداری منطقه 
یک، اظهار داش��ت: این منطقه در کنار سایر شهرداری های مناطق 
هشت گانه سیاست جلب رضایت شهروندان را به صورت جدی دنبال 
می کند. شهردار منطقه یک قم افزود: در راستای رویکرد پاسخگویی 
به موقع و به حداقل رس��یدن تع��داد مراجعات مردمی طرح مالقات 
مردمی شهرداران مناطق با شهروندان دریکی از روزهای هفته انجام 
می شود که این مسئله در شهرداری منطقه یک در تمام ایام هفته برپا 
بوده و شهروندان می توانند به صورت مستقیم مشکالت و خواسته های 
خود را با شهردار در میان بگذارند، به دلیل جهت گیری های شهرداری 

منطقه یک ش��هر قم در پاس��خگویی به ش��هروندان این منطقه در 
ش��ش ماهه دوم س��ال 96 رتبه نخس��ت را در جل��ب رضایتمندی 
شهروندان را کس��ب کرده است. اصفهانیان مقدم با تأکید بر برخی 

مزایایی استقرار میز خدمت الکترونیکی در شهرداری مناطق، تأکید 
کرد: استقرار میز خدمت الکترونیکی سبب تسریع و تسهیل درروند 
خدمات رسانی می شود و شهروندان می توانند بیشترین خدمات را در 
کمترین زمان از شهرداری دریافت کنند که موضوع مهمی در فرآیند 
تکریم ارباب و رجوع و عدالت اجتماعی محسوب می شود. وی ادامه 
داد: طرح اتوماسیون شهری یکی از مهم ترین برنامه هایی بوده که در 
شهرداری قم در راستای عدالت اجتماعی و رضایت مندی شهروندان 
دنبال می شود که می تواند روند مراجعه به شهرداری را نیز به صورت 
گسترده ای کاهش دهد. اصفهانیان مقدم با اشاره به همت شهرداری 
منطقه یک شهر قم در افزایش رضایتمندی شهروندان، ابراز کرد: تمام 
تماس ها و درخواست های شهروندان از شهرداری این منطقه در فاصله 

زمانی حداکثر 2۴ ساعت بررسی و حل می شود.

بندرعبـاس- خبرنـگار فرصت امـروز- مدیر منطقه س��ه 
ش��هرداری بندرعباس از بهره برداری خیابان در حال احداث»قدس 
20« همزمان با هفته دولت سال جاری خبر داد. به گزارش مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، روح ا... مرادی زاده با 
اعالم این خبر اظهار کرد: این پروژه جزو یکی از پروژه های ش��اخص 
منطقه سه در سال جاری بوده و تالش می کنیم در هفته دولت سال 
جاری به بهره برداری برسد. مدیر منطقه سه شهرداری بندرعباس با 
اشاره به روند رو به پیشرفت پروژه بازگشایی خیابان قدس20 گفت: 
این خیابان با طول 30۷ متر و عرض 16 متر خیابان زنده یاد کوروش 
گرمساری ) سید کامل( را به بلوار شهید حقانی متصل خواهد کرد. 

مرادی زاده با بیان اینکه برای بازگش��ایی این خیابان با صاحبان 1٨ 
ملکی که در مسیر قرار داشت، توافق صورت گرفته است، افزود: بالغ 

بر س��ه میلیارد ریال اعتبار برای تملک امالک در مس��یر این پروژه 
هزینه ش��ده است. وی اعتبار احداث این خیابان را 52 میلیارد ریال 
عنوان کرد و گفت: هزار متر جدول کشی، 1900 متر مربع اینترالک 
و پیاده رو سازی و ۴200 متر مربع آسفالت بخشی از اقدامات صورت 
گرفته در بخش عمرانی اس��ت. این مقام مسئول در ادامه با اشاره به 
اینکه یکی از موضوعات مهمی که در احداث این خیابان مورد بررسی 
ق��رار گرفت، وجود یک درخت بزرگ با عمری باالی صد س��ال بود، 
خاطرنشان کرد: با الزام و تعهد ما نسبت به طبیعت و زیست مندان 
مفید ش��هر، با تملک ملک مجاور، اقدامی صورت گرفته که درخت 

مورد نظر قطع نشود.

یاسـوج- خبرنگار فرصت امـروز- مدیر عامل ش��رکت گاز 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: با اجرای 2 هزار و 1۷٨ کیلومتر خطوط 
گازرس��انی روس��تایی، گاز در 632 روستای این استان توزیع شده و 
اکنون ۷6درصد کل روستاهای باالی 20 خانوار استان از گاز طبیعی 
بهره مند هستند وی افزود : با توجه به برنامه ریزی های انجام شده 
تا پایان امسال گازرسانی به دو شهر دیشموک و قلعه رئیسی و 105 
روستای مسیر تا پایان امسال افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد. 
رحمان خادم  اظهار داش��ت: پروژه گازرسانی به دیشموک به همراه 
شبکه های آن 35٨ کیلومتر طول دارد که خط اصلی انتقال ٨0 تا 90 
کیلومتر طول دارد. وی با اشاره به اینکه 9٨ درصدی جمعیت شهری 
و ۷6 درصدی جمعیت روس��تایی این اس��تان از نعمت گاز طبیعی 

برخوردارن��د، عنوان کرد:  تاکنون با اجرای یک هزار و ۴9۴ کیلومتر 
خطوط گازرسانی ش��هری، ش��ریان های اقتصاد، صنعت و مصارف 
خانگی شهری از گاز طبیعی بهره مند شده و این انرژی پاک هم اینک 

در اختیار 9٨ درصد از جمعیت شهری استان است. خادم ابراز کرد: با 
اجرای 2 هزار و 1۷٨ کیلومتر خطوط گازرسانی روستایی، گاز در 632 
روستای این استان توزیع شده و اکنون ۷6درصد کل روستاهای باالی 
20 خانوار استان از گاز طبیعی بهره مند هستند. وی تصریح کرد: از 
سال گذشته تاکنون 19٨ کیلومتر شبکه گازرسانی در استان صورت 
گرفته ، پنج هزار و 10۴ فقره انشعاب گاز نصب شده و هفت هزار و 
۷20 مشترک شهری و چهار هزار و 393 مشترک روستایی از نعمت 
گاز بهره مند ش��ده اند. مدیر عامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد 
افزود: عملیات گازرسانی به 2 شهر قلعه رئیسی و دیشموک در جریان 
است و مطابق برنامه مردم این 2 شهر به همراه 105 روستای حومه تا 

پایان سال 9۷ از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.

سـاری -دهقان : حس��ین زاده، با اش��اره به گس��تردگی 
خدمات بهزیس��تی از بدو تولد تا پس از مرگ، گفت: با توجه 
به اینکه در برنامه شش��م توس��عه ح��دود 1٨0 نوع وظیفه به 
بهزیس��تی واگذار شده است، این سازمان همواره از پیشگیری 
گرفت��ه تا آموزش هایی که در س��طوح مختل��ف ارائه میدهد، 
بح��ث امر به مع��روف و نهی از منکر را م��ورد توجه قرار داده 

است.
همایش عفاف و حجاب س��تاد امر به معروف و نهی از منکر 
با حضور حجت االسالم ابراهیمی؛ مشاور استاندار و مدیر ستاد 
نماز،وحید حسین زاده معاون امور اجتماعی بهزیستی استان، 
س��رهنگ باقری ، معاون ستاد امر به معروف استان، مشاوران 
امور بانوان دس��تگاه های اجرایی استان و شهرستانها در سالن 
اجتماعات بهزیس��تی اس��تان برگزار ش��د. به گ��زارش روابط 
عمومی بهزیستی اس��تان، حسین زاده، با اشاره به گستردگی 
خدمات بهزیس��تی از بدو تولد تا پس از مرگ، گفت: با توجه 

به اینکه در برنامه شش��م توس��عه ح��دود 1٨0 نوع وظیفه به 
بهزیس��تی واگذار شده است، این سازمان همواره از پیشگیری 
گرفت��ه تا آموزش هایی که در س��طوح مختل��ف ارائه میدهد، 
بح��ث امر به مع��روف و نهی از منکر را م��ورد توجه قرار داده 
اس��ت. معاون امور اجتماعی بهزیس��تی اس��تان، ب��ا تاکید بر 
فرمایش��ات مقام معظم رهبری در رابطه با فرهنگس��ازی امر 
به معروف به جای اقدامات دس��توری، افزود: شایس��ته اس��ت 

ت��ا با تدوین و تبیین فرهنگ عمومی ب��ر پایه نهاد خانواده به 
فرهنگس��ازی بپردازیم . وی ضمن اظهار تاسف از عدم وجود 
متولی متخصص و مش��خصی در خصوص نهاد خانواده تصریح 
ک��رد: برنامه ریزیهای مبتنی بر فرهنگس��ازی در نهاد خانواده 
بس��یاری از هنجار ه��ای اجتماعی را مدیری��ت خواهد نمود. 
حس��ین زاده لزوم کار عملیاتی خان��واده محور جهت تقویت 
فرهنگ حجاب و عفاف در دس��تگاه ه��ای اجرایی را ضروری 
عن��وان کرد و با بی��ان اینکه به دلیل ضعف در فرهنگس��ازی 
و بومی س��ازی در حیط��ه خانواده، فرهنگ ه��ا و رفتار های 
غربی در جامعه رشد کرده است، خاطرنشان کرد: عمده آسیب 
ه��ای اجتماعی علی الخص��وص معضل طالق ، به دلیل ضعف 
در مه��ارت های زندگی و عدم بل��وغ اجتماعی در زوجین رخ 
میدهد. ضروریس��ت تا همزمان با بل��وغ علمی و تحصیلی در 
جهت بل��وغ اجتماعی، آموزش مهارت ه��ای زندگی در غالب 
کتب درسی به فرزندان آموزش داده و در آنها نهادینه شود. 

مهندس سپهری :

شاکله شرکت ملی حفاری ایران عملیاتی است

تعمیرات اساسي  3 واحدعملیاتي مهم  شرکت پاالیش نفت اصفهان 

شهردار منطقه یک قم:

میز خدمت الکترونیکی سبب تسریع و تسهیل در امر خدمات رسانی می شود

مدیر منطقه سه شهرداری بندرعباس خبر داد:

بهره برداری از خیابان»قدس 20« در هفته دولت

7۶درصد کل روستاهای باالی 20 خانوار استان کهگیلویه وبویراحمد از گاز طبیعی بهره مند هستند

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان در همایش عفاف و حجاب ستاد امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد:

مدیریت هنجار های اجتماعی با اهمیت به نهاد خانواده

 تالش شرکت گازخراسان رضوی برای تسهیل 
در تولید بخاری هایی با راندمان باال

مشهد - صابر ابراهیم بای – مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی از اهتمام این شرکت برای 
تسهیل در جهت تولید بخاری هایی با رده انرژی A و  B خبر داد. سید حمید فانی با اعالم این خبر 
گفت: باید از استفاده اشتباه و بی رویه بخاری هایی با رده انرژی F و Gجلوگیری و استفاده از بخاری 
با رده A و B را ترویج کنیم؛ چراکه استفاده از محصوالتی که در رده انرژی پایین قرار دارند نه تنها 
هزینه های خانوار را افزایش داده بلکه میزان هدر رفت انرژی را نیز بیشتر می کنند. وی با تاکید بر لزوم 
فرهنگ سازی مدیریت مصرف انرژی در کشور افزود: باید به سمتی حرکت کنیم تا کارکرد وسایل 
گازسوز بهبود و مصرف انرژی در آنها بهینه شود. از جمله این وسایل بخاریها هستند. هم اکنون بخاریهای مورد استفاده مردم عمدتا 
دارای رده انرژی پایینی هستند و این در حالی است که شرکت های تولید کننده بخاری در خراسان رضوی آمادگی تولید نمونه 
هایی با کیفیت A و  Bرا دارند. فانی با بیان این مطلب که در حال حاضر آزمایشگاهی برای تست و آزمون عملکرد بخاری هایی در 
رده A و  B که دارای فن در مسیر احتراق باشند وجود ندارد گفت: بزودی با راه اندازی یک آزمایشگاه تخصصی توسط شرکت گاز 
خراسان رضوی برای اولین بار در کشور بستر آزمون بخاری های فن دار بر اساس استاندارد ملی 199۴0 محقق خواهد شد. مدیرعامل 
 F با رده های B و A شرکت گاز استان تصریح کرد: طبق تحقیقات انجام شده مابه التفاوت هزینه جایگزینی بخاری های رده انرژی
و G  در کمتر از دو سال برای مصرف کننده بازگشت سرمایه خواهد داشت. فانی با بیان این مطلب که در سال گذشته تصمیمات 
بسیار خوبی در این زمینه گرفته شده است تصریح کرد: در تالش هستیم تا با یک برنامه ریزی درست و اصولی، موانع موجود برای 
جایگزینی بخاری هایی با رده انرژی A و  B با مدل های قدیمی را در کشور برطرف کنیم. به گفته مدیرعامل شرکت گاز خراسان 

رضوی، تالش در جهت کاهش مصرف گاز در بخش های مختلف کشور زمینه ساز ماندگاری این نعمت الهی برای آیندگان است.

ارتباط مردمی مددجویان با مدیر کل بهزیستی استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- ارتباط مردمی مددجویان وجامعه هدف بهزیستی با دکتر غفاری مدیرکل بهزیستی، از ساعت  
30/٨ صبح الی 12 روز س��ه ش��نبه 19/۴/9۷ ، بصورت تلفنی وازطریق تلفن 111 بصورت مستقیم با شخص مدیرکل بهزیستی 
برگزار می گردد. به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان: براساس تصمیمات اتخاذ شده مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست محترم 
جمهوری و با هدف ایجاد بس��تر مناس��ب در جهت افزایش تعامل مردم و دولت ، دریافت مستقیم و بی واسطه مسائل و مشکالت 
مردم و جامعه ، رسیدگی به موارد مطروحه شهروندان با سهولت، سرعت و کیفیت مطلوب ، افزایش رضایت عمومی و ارتقاء سطح 
پاسخگویی مسئوالن به مردم ، دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری در نظر دارد روزهای سه شنبه هر هفته 
، برنامه ارتباط و پاس��خگویی مدیران دس��تگاههای اجرایی استان با شهروندان گرامی را از طریق تلفن 111 در محل دفتر سامانه 
الکترونیکی ارتباط مردم و دولت )سامد( استان فراهم نماید.درهمین راستا و طبق هماهنگی های به عمل آمده با دفتر مدیریت 
عملکرد و امور حقوقی استانداری ، ارتباط مردمی مددجویان وجامعه هدف بهزیستی با دکتر غفاری مدیرکل بهزیستی، از ساعت  
30/٨ صبح الی 12 روز سه شنبه 19/۴/9۷ ، بصورت تلفنی وازطریق تلفن 111 بصورت مستقیم با شخص مدیرکل بهزیستی برگزار 
می گردد.لذا مددجویان گرامی و مردم عزیز می توانند در زمان تعیین شده جهت پاسخگویی و رسیدگی به مسائل ومشکالت خود 

از طریق این سامانه اقدام نمایند.

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 ۴0 هزار لیتر، در ایام عادی ماهیانه 500 هزار لیتر به ناوگان هواپیمایی کشور سوخترسانی انجام می 

دهد که این میزان در ایام اعزام حجاج به مکه معظمه با افزایش 300 درصدی به رقم یک میلیون و 500 هزار لیتر خواهد رسید.

فرماندار رباط کریم: به سوی جامعه ای متوازن و برابری جنسیتی پیش برویم
رباط کریم- خبرنگار فرصت امروز- سید مهدی ساداتی فرماندار شهرستان رباط کریم در پیامی به مناسبت میالد حضرت 
معصومه )س( و روز دختر پیامی صادر کرد. متن کامل پیام  فرماندار رباط کریم: دهه اول ذی القعده ، که به نام دهه کرامت نامگذاری 
شده است ایام بسیار مبارک و پر برکتی است که در آن به واسطه میالد انوار الهی ، عرش شکوفه باران است و فضا آکنده از عطر 
حضور مالئک مقربی است که زانوی ادب بر زمین نهاده اند.  نام گذاری سالروز والدت کریمه اهل بیت )ع( حضرت فاطمه معصومه 
)س( در تقویم ملی و مذهبی ما به نام »روز دختر«، گواه روشنی از بالندگی جامعه دین محور ماست؛ چراکه اسالم راستین و حقیقی؛ 
برای دختران جامعه چنان جایگاه و منزلتی قائل شد که پیامبر عظیم الشأن ما در برابر اعراب بدوی دست دخترش فاطمه )س( را 
بوسید و رسم جاهالنه زنده به گورکردن دختران را برای همیشه پایان داد.   بی تردید این مناسبت، فرصت مغتنمی است تا با الگوسازی 
از شخصیت حضرت معصومه )س(، دختران جامعه مان را که امروزه نقش و جایگاه مهمی در کشور دارند در تمامی ابعاد توانمند 
سازیم.   جامعه امروز ما بیش از هرزمانی نیازمند بازشناسی و معرفی توانمندی های بانوان و دختران و مشارکت دادن آنان در تحوالت 
و مناسبات اجتماعی است تا به سوی جامعه ای توسعه  یافته، متوازن و برخوردار از برابری های بیشتر فرهنگی، اجتماعی و جنسیتی 
پیش برویم.   دختران ایرانی امروزه هم پای مردان در همه عرصه های علمی، ورزشی و... حضور فعال دارند و این از افتخارات نظام و 
جامعه ماست که علی رغم همه تبلیغات منفی٬ حضور فعاالنه دختران در تمام عرصه ها به رسمیت شناخته شده است.   تجربه تاریخی 
ما نشان می دهد هرگاه با رعایت حساسیت های ملی و مذهبی به پرورش باورها و مهارت های بانوان و دختران جامعه بپردازیم و روحیه 
اعتماد به نفس را در این قشر بزرگ و تأثیرگذار جامعه تقویت کنیم؛ اثرات مثبت و مطلوبی را در همه عرصه ها مشاهده خواهیم 
کرد و نتایج شگفت آوری را رقم خواهیم زد.   بار دیگر سالروز والدت باسعادت حضرت فاطمه معصومه )س( و روز دختران را تبریک 
عرض نموده و برای همه دختران ایران زمین آرزوی بهروزی و موفقیت دارم.     سید مهدی ساداتی فرماندار شهرستان رباط کریم                        

آموزش مبانی تخصصی مسکن روستایی در قزوین آغاز شد 
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- دومین دوره جامع بازآموزی وآموزش مبانی فنی و 
تخصصی در حوزه های مسکن روستایی و شهرهای زیر 25 هزار نفر این استان آغاز شد.  
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی قزوین در آغازین روز  این 
دوره  گفت:: در این دوره بهینه سازی مصرف انرژی، روش های ساده زیباسازی سیمای 
مسکن روستایی، کنترل نقشه های معماری، بررسی و تحلیل اشکاالت اجرایی و آشنایی 
با اقامتگاه های بوم گردی و الزامات طراحی مورد بحث و آموزش به ناظرانروستایی قرار 
می گیرد.  وی، شیوه های مرمت ساختمان های دارای بافت باارزش روستایی به همراه دوره آموزش حقوق مهندسی را از دیگر مباحث 
مطرح در این دوره برشمرد و ادامه داد: برگزاری دوره های آموزش ناظران و طراحان به منظور ارتقای سطح علمی و باال رفتن کیفیت 
ساخت و سازهای روستایی صورت می پذیرد.  کشاورز، هدفمندی برگزاری دوره های آموزشی به ناظران و طراحان حاضر در حوزه 
ساخت و سازهای روستایی را یادآور و اضافه کرد: ضوابط طراحی بناها با مصالح استاندارد و مقاوم سازی آن، جلوگیری از ساخت و 
سازهای غیرمجاز، اجتناب از نظارت های پراکنده و اجرای دقیق طرح هادی از دیگر مزیت های برگزاری این دوره ها است.  وی ادامه 
داد: 150 ناظر و طراح از 30 دفتر فنی روستایی استان با بهره مندی از اطالعات و داده های اساتید ملی و استانی حاضر در ایندوره 
آموزشی جهت آشنایی با روش های نوین مقاوم سازی و باال بردن کیفیت ساخت و سازها تا 15 تیرماه جاری حضور دارند.  خاطر 
نشان میسازد  استان قزوین دارای ٨۴2 روستا و 90 هزار واحد روستایی بوده که از این تعداد تاکنون حدود ۴5 هزار واحد مقاوم سازی 

شده است.بهسازی مسکن در شهرهای کوچک و روستاها برعهده بنیاد مسکن انقالب اسالمی است. 

آغاز عملیات ایمن سازی و جداسازی راه ها دراستان ایالم
ایالم- هدی منصوری- عملیات ایمن س��ازی و جداسازی مسیر شهرس��تان ایوان-سراب و سیروان به تونل آزادی به طول 2 
کیلومتر با نصب نیوجرسی انجام میگیرد. مهندس دلخواه مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم بابیان این مطلب  
اظهار داشت:  مسیر شهرستان ایوان – سراب و سیروان به تونل آزادی با نصب بیش از 2 هزار مترطول نیوجرسی ایمن سازی شد 
که ایمنی جان مسافرین و کاهش تصادفات و سوانح رانندگی را به همراه خواهد داشت. وی گفت : هدف از اجرای عملیات مذکور را 
کنترل ترافیک در محور مذکور و جلوگیری از تصادفات دانست وی افزود:  پیش از اجرای عملیات، آمار تصادفات در این محل بسیار 
زیاد بود و شاهد تلفات جانی و مالی بودیم که با نصب نیوجرسی این معضل تا حد زیادی مرتفع می شود .وی تصریح کرد: عملیات 
جداسازی و ایمن سازی مسیر شهرستانهای ایوان – سراب و سیروان به تونل آزادی  به منظور افزایش سطح  ایمنی شهروندان و در 
مدت زمانی کوتاه انجام شده است. وی خاطر نشان کرد در ادامه نصب تابلو انتظامی، جان پناه، گل میخ، باتومی، چشم ببری و چشم 
گربه ای و چراغ چشمک زن را از دیگر اقدامات انجام شده در محورهای مواصالتی بوده است . مهندس دلخواه  در ادامه سخنان خود 
از رنگ آمیزی چهار سرعت گیر در مسیر مذکور خبر داد و با اشاره به اینکه سرعت گیرها به منظور دید بهتر شهروندان و کاهش 
سرعت خودروها رنگ آمیزی  شده است گفت ۷00 عدد نیوجرسی در این عملیات مورد استفاده قرار گرفته که طول هر کدام سه 

متر و در مجموع حدود دو هزار متر نیوجرسی نصب  شد. 
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اگرچ��ه کار کردن در ش��رکتی که مدی��ری عالی  دارد 
از جمله آرزوهای هر کارمندی محس��وب می ش��ود، با این 
حال بهترین امری اس��ت که به عملکرد ش��ما نیز بستگی 
خواهد داش��ت. درواقع در موارد بس��یاری مش��اهده شده 
اس��ت که نحوه نگرش افراد نس��بت به مدیریت با یکدیگر 
تفاوت های فاحش��ی دارد. اگرچ��ه تمامی این افراد در یک 
شرکت مشغول فعالیت هستند، با این حال برخی از جمله 
طرفداران و برخی دیگر منتقدان جدی رئیس خود هستند. 
ریش��ه این امر را باید در رفتار خود افراد جس��ت وجو کرد. 
درواقع بس��یاری از عوامل هرچند کوچک باعث می شود تا 
اف��راد در نظر مدیران تفاوت های��ی را پیدا کنند که در این 
مقاله قصد بررس��ی اهمیت صحبت شایس��ته با مدیریت و 
تاثیر آن در موقعیت ش��غلی را داریم. در همین راستا و در 
ادامه به بررس��ی پنج جمله ای ک��ه هیچ گاه نباید به رئیس 

خود بگویید، خواهیم پرداخت. 
1- این کار چیزی نیست که من تصور می کردم

درواقع برای مدیران بس��یار مهم است که تمامی اعضای 
تی��م از انگیزه کار کافی برخوردار باش��ند و ابراز نارضایتی 
ش��غلی می تواند آنها را ب��ه این نتیجه برس��اند که از ابتدا 
نس��بت به انتخاب شما اش��تباه کرده اند. تحت این شرایط 
ش��ما در جایگاه بس��یار ناپایداری قرار خواهید داشت و در 
مدیریت به فکر راهی برای جایگزین کردن ش��ما خواهند 
ب��ود. اگرچه این امر به معنای عدم پیگیری خواس��ته های 
خود نیس��ت، با این حال الزم اس��ت تا نحوه بیان جمالت 
خود را به گونه ای تنظیم کنید که موقعیت ش��ما را تهدید 
نکن��د. همچنین توجه داش��ته باش��ید که هرگ��ز نباید با 
جمالت منفی با رئی��س خود صحبت کنید. برای مثال در 
صورتی که از شما خواسته جدیدی می شود که برنامه ریزی 
شما را تغییری اساسی خواهد داد. بدون شک این احتمال 
وجود دارد که ش��ما قادر به انجام آن نباش��ید، با این حال 

الزم اس��ت تا این امر را با جمالتی نظیر تقاضا برای کمک 
در برنامه ری��زی خ��ود مطرح کنیدو تحت این ش��رایط در 
صورتی که امکان انجام آن وجود نداش��ته باش��د، مدیریت 

خود به این امر واقف خواهد شد. 
2- این چیزی نبود که شما گفتید 

در محیط های کاری و روابط انس��ان موقعیت هایی پیش 
خواهد آمد که افراد دچار س��وءتفاهم هایی خواهند ش��د. 
اگرچه این امر کامال طبیعی است با این حال نحوه عملکرد 
ش��ما می تواند از این مس��ئله یک بحران جدی ایجاد کند. 
درواقع ش��ما باید همواره با ادبیاتی نرم با مدیر خود سخن 
بگویی��د. به همی��ن دلیل در صورت بروز مش��کلی توصیه 
می ش��ود ابتدا مسئله را از جهات مختلف مورد ارزیابی قرار 
دهید و در آخر آن را کامال دوستانه و با رعایت ادب مطرح 
کنید. برای مثال در صورتی که خواس��ته  مدیریت از ش��ما 
با گذش��ته تغییر کرده است، بهتر اس��ت آن را با جمالتی 
نظی��ر من تصور می کردم که سیاس��ت های ش��ما را دنبال 
می کردم لطفا فرصتی دهید تا موارد را بررسی کنم، مطرح 
کنید. بدون شک تحت این شرایط شما با واکنش به مراتب 

بهتری مواجه خواهید شد. 
3- این اتفاق تقصیر من نبوده 

ش��رکت ها نیاز به وجود یک سیس��تم دارن��د که در آن 
اف��راد در قالب تیم رفتار نمایند. ب��ه همین دلیل در هیچ 
مقطعی شما نمی توانید با بروز مشکل خود را کامال جدا از 
سایرین بدانید. اگرچه اشتباه کردن امری طبیعی محسوب 
می ش��ود، ب��ا این ح��ال در صورتی که بخواهی��د روی آن 
س��رپوش بگذارید، بدون ش��ک با واکنش منفی مدیر خود 
مواجه خواهید ش��د. تحت این ش��رایط توصیه می شود تا 
سیاس��تی هوشمندانه را اتخاذ کنید و با قبول سهل انگاری 
خ��ود از تمای��ل برای جبران آن س��خن بگویید. تحت این 
ش��رایط مدیریت را به کمک رسانی به خود ترغیب خواهید 
کرد. بازبینی کارها و اقدامات صورت گرفته در کنار مدیران 
نیز از جمله مواردی محس��وب می شود که می تواند اعتماد 

را نسبت به شما تقویت کند. 

4- این کار قابل انجام نیست
اهمیتی ندارد که این جمله تا چه اندازه درس��ت اس��ت، 
توقعات از ش��ما این است که در این شرایط پاسخی سریع 
نداده و مدتی را به بررس��ی خواسته مطرح شده اختصاص 
دهید. این امر بیانگر تالش و سختکوش��ی شما خواهد بود. 
تحت این ش��رایط ش��ما قادر به جم��ع آوری دالیلی کافی 
برای رد یا حتی قبول خواسته مطرح شده خواهید بود. در 
نهای��ت این امر باعث خواهد ش��د تا احتمال واکنش منفی 
مدیران به مراتب کاهش یابد. همچنین توجه داشته باشید 
ک��ه مدیران توقع ج��واب منفی از جان��ب کارمندان خود 
ندارند. به همین دلیل توصیه می ش��ود ت��ا از جمالتی که 
بار منفی کمتری دارند برای رد خواس��ته ها و پیش��نهادات 

آنها استفاده کنید. 
5- این اتفاقات عادالنه نیست 

در واقع ش��ما باید روی کار خود تمرکز و از مقایسه خود با 
دیگران جدا خ��ودداری کنید. اگرچه محیط کار باید فضایی 
عادالنه باش��د تا همگان از امکانات یکس��ان برای پیش��رفت 
برخوردار ش��وند، با این حال واقعیت این است که برخی افراد 
ممکن است بنا به دالیلی توانسته اند نظر مثبت مدیریت را به 
خود جلب کنند. با این حال در صورتی که شما به این وضعیت 
ش��کل گرفته اعتراض کنید، بدون شک به علت متهم کردن 
رئیس خود، با واکنش��ی مثبت مواجه نخواهید شد. به همین 
دلیل توصیه می شود تا در تالش برای رسیدن به جایگاه همکار 
مذکور باش��ید و زمانی را برای پیشرفت کاری خود اختصاص 
دهی��د. در نهایت در صورتی که اقدامات ش��ما با نتیجه مورد 
نظر همراه نبود، می توانید با جمالتی نظیر »من نیز می خواهم 
همانند همکار خود پیشرفت داشته باشم و ممنون می شوم اگر 
راهکارهایی در این زمینه به من معرفی کنید« خود را به عنوان 

کارمندی رو به جلو و متعهد مطرح کنید. 
در آخر فراموش نکنید که کلمات قدرتی جادویی داشته 
و ش��ما با اس��تفاده و انتخاب درس��ت آنها می توانید نتایج 

متفاوتی را رقم بزنید. 
fastcompany :منبع
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 سمیه سلحشوری اردستانی
مدرس، محقق در حوزه بازاریابی و فروش

وب سایت؛ خانه ای مطمئن برای کسب و کارهای الکترونیکی

اهمیت داش��تن وب س��ایت در دنیای تجارت الکترونیک بر کسی پوش��یده نیست، مزایایی را برای شما 
فراهم می آورد که غیر قابل ش��مارش اس��ت و داشتنش در دنیای امروز از ضروریات محسوب می شود. اگر 
کس��ب و کار آنالینی دارید و صرفا با تکیه بر شبکه های مجازی چون اینستاگرام، فیس بوک، تلگرام و... به 
فروش محصوالت خود می پردازید، باید بدانید که فرصت های عالی زیادی را تا به امروز از دس��ت داده اید 
و آن ش��بکه ها هرگز نمی توانند جایگزین مناسبی در برابر وب س��ایت باشند، بدون وجود یک وب سایت 

مشخص از طرف فروشنده، درواقع شما حضوری در دنیای بزرگ تجارت الکترونیک ندارید. 
ضمن آنکه تمام شبکه های مجازی موارد استفاده خاص خود را دارند و ممکن است روزی در دسترس 
و قابل اس��تفاده باش��ند و روزی دیگر نباش��ند و یکی از خطرات اساس��ی نیز در همین نکته نهفته است 
که اگر روزی مش��تریان ش��ما نتوانند به شما دسترسی داشته باش��ند آن زمان مرگ تجارت الکترونیک 
ش��ما آهسته آهس��ته آغاز می گردد، اما وجود یک وب سایت تضمین کننده حضور همیشگی شما در کنار 
مش��تریان خواهد بود. کس��ب و کار ش��ما نیاز به داش��تن یک خانه ای محکم تر، با ثبات تر، امن تر، همراه با 
قابلیت های ویژه تر دارد تا بتوانید در این عصر الکترونیکی به رقابت بپردازید. طراحی یک وب سایت برای 
تجارت الکترونیک ممکن اس��ت هزینه ای داش��ته باشد، اما س��رمایه گذاری بلند مدت شما را برای رشد و 
توس��عه کسب و کارتان نشان می دهد. یک وب سایت مشخص کسب و کار می تواند بسیاری از استراتژی های 
بازاریابی را برای ش��ما فراهم آورد و ش��ما به عنوان صاحب یک کسب و کار باید همواره بتوانید آمار دقیقی 
از مش��تریان خود داش��ته باش��ید، اطالعاتی ش��امل موقعیت جفرافیایی خریدار، محصوالت مورد عالقه 
مشتریان، انتقادات، نقاط ضعف و قدرت و.... که همگی نشان دهنده نیاز به یک بانک اطالعاتی کامل است 
که در س��ایه خدمات یک وب سایت برای ش��ما در هر لحظه از زمان و مکان فراهم خواهد شد. در زیر به 

برخی از مزایای داشتن وب سایت برای تجارت الکترونیک اشاره ای کوتاه می کنیم: 
مزایای داشتن یک وب سایت تجاری )کسب و کار(

- انتظارات مشتری 
داشتن یک وب سایت صرفا برای فروش کاال و خدمات شما نیست بلکه احترام گذاشتن به خواسته های 
مشتری و ارزش قائل شدن برای صرفه جویی در زمان و مکان، فراهم آوردن امکاناتی برای دسترسی آسان 

و استفاده راحت تر از وب سایت برای تامین نیازهایشان است. 
- قابل دسترس بودن در تمامی ساعات شبانه روز

وب سایت شما برای ثبت سفارش و خرید همواره در دسترس است و خدمات را از یافتن کاال تا پرداخت 
هزینه و نهایی کردن برای وی به س��رعت و به راحتی به ارمغان می آورد و می توان گفت عالمت »بس��ته« 

روی کسب و کارتان هیچ گاه نخواهید داشت. 
- افزایش میزان اعتماد به وب سایت های تجاری

کس��ب و کارهای هوش��مند این واقعیت را درک کرده و س��نجیده اند که نیاز اول برای موفق ش��دن در 
دنیای تجارت الکترونیک به دست آوردن اعتماد مخاطبان و مشتریان است، به این منظور باید ضمانت ها 
و برگه هایی مبنی بر قانونی بودن فعالیت های تجارت الکترونیکی خود را در س��ایت قرار دهند تا مشتری 

با اطمینان کامل خرید خود را انجام دهد. 
- گسترش فروش

وب سایت شما در سراسر جهان قابل مشاهده است و شما می توانید مشتریانی از هر موقعیت جغرافیایی 
داشته باشید که طبعا به مشتریان بیشتری دسترسی پیدا خواهید کرد، بنابراین برای حفظ مشتریان تان 
باید س��عی کنید رقب��ای خود را به طور مداوم کنت��رل کنید، ایده های جدید و ج��ذاب همراه با تخفیف 
و خدم��ات خاص برای مش��تریان خود در نظر بگیرید تا اش��تیاق آنان را باال ب��رده و نتیجه آن، افزایش 

رضایتمندی و فروش بیشتر وب سایت خواهد بود. 
- برای کسب و کار خود، ثبات اجتماعی را فراهم می آورید 

مش��تریان معموال پس از بررسی وب س��ایت ها و شبکه های اجتماعی مختلف، تصمیم خرید نهایی خود 
را می گیرند، بنابراین داش��تن یک وب س��ایت همزمان با حضور در ش��بکه های مختلف اجتماعی می تواند 

جایگاه اجتماعی کسب و کار و برند تجاری شما را در دنیای تجارت الکترونیک تثبیت کند. 


