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وزارت صنعت از پس رانت های واردات برمی آید؟ 

تغییر تاکتیک ارزی دولت
اگرچه از دو روز پیش، توقف روند ثبت سفارش در دستور کار قرار گرفته و هشت دفتر تخصصی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به عنوان مرجع صدور مجوز در ارتباط با تخصیص ارز دولتی جهت واردات کاال انتخاب شده اند، اما این حرکت 
نشان می دهد که سیاست پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان تاکنون با اشکاالتی همراه بوده و موجب ایجاد رانت برای 
برخی شرکت ها و سودجویی آنها شده است. در واقع، تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان در مدت اخیر شرایط را در 
بازار به گونه ای پیش برد که این شرکت های سودجو به بدترین شکل ممکن ارقام نجومی به جیب زدند و حاال بعد از...

 تقویت بانک مسکن و راه اندازی صندوق پس انداز
2 اقدام مهم  وزارت راه و شهرسازی

انتقاد دوباره آخوندی از ورود دولت 
به حوزه ساخت و ساز مسکن
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فروش فرآورده های نفتی به جای خام فروشی، تحریم را بی اثر می کند

3 راهبرد مقابله با تحریم ها

فراز و فرود بازار مسکن در بهار

چرا مدیران پرمشغله، با کارمندان منصفانه برخورد نمی کنند؟ 
4 روش حمایت از استارتاپ تان در برابر رقبای مقلد

چگونه و چه وقت در فروش از داستان استفاده کنیم؟ 
بازاریابی فروشگاه اینترنتی در شبکه های اجتماعی

چگونه روبات ها بودجه تبلیغات آنالین ما را می دزدند؟ 
چگونه آگهی تبلیغاتی مان را برای مشتری جذاب کنیم؟ 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 سرگی برین نیز
جزو معدن کاوان اتریوم است

4
فرصت امروز: پس از آنکه دو روز پیش، وزیر اقتصاد از شناسایی 

خریداران عمده سـکه و ارز با هدف مطالبه مالیات بر 
سود اتفاقی آنها خبر داد، حاال دبیرکل بانک مرکزی...

جزییات جدید از باند سلطان سکه

سکه های پیش فروش 3ماهه 
از امروز تحویل می شود

یادداشت
 تولید هیچ وقت
آسان نیست

توجه  با  برنامه ری��زی  امکان 
ب��ه ب��روز تحوالت پ��ی در پی 
اقتص��ادی ب��رای صنعتگ��ران 
بسیار دش��وار شده است. بحث 
از گرانی محصوالت خارجی به 
دلیل مشکالت ارزی و مصائب 
واردات ب��ه میان آم��ده و این 
در حالی اس��ت که مش��کالت 
واردات، مواد اولیه را هم گران 
می کند. نرخ انواع عطر خارجی 
در کشور افزایش یافته و شاید 
ب��ه ظاهر ای��ن فرصت��ی برای 
تولیدکنن��دگان داخل��ی ای��ن 
محص��ول به نظر برس��د، اما به 
هر حال اس��انس و پمپ برای 
تولی��د عط��ر وارد می ش��ود. با 
وجود اثرگذاری عوامل مختلف 
بر افزای��ش قیمت عطر داخلی 
اما سیاس��ت ما به عنوان یکی 
این محصول  تولیدکنندگان  از 
عموما بر استفاده از تیراژ تولید 

است.
در شرایط کنونی صنعتگران 
باید برای تطابق بیش��تر بنگاه 
روز  وضعیت  با  اقتصادی ش��ان 
تالش کنند. اگر گشایش��ی در 
صنعت یا تولی��د رخ دهد باید 

فوری از آن اس��تفاده 
4کرد. معتقدم که...

علی اکبر 
رفوگران

کارآفرین پیشکسوت
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مالیات، گمرک، بیمه، محیط کسب وکار، سربازی و اعتماد؛ 

6 زیرساخت توسعه استارتاپ ها به روایت سورنا ستاری
معاون علم��ی و فن��اوری رئیس جمه��ور با بیان 
اینکه براس��اس رتبه بندی ه��ای جهانی، تهران جزو 
50 ش��هر اول در زمینه نوآوری اس��ت، گفت برای 
توس��عه نوآوری و ش��رکت های دانش بنی��ان نیاز به 
ش��ش زیرس��اخت داریم که »مالیات«،  »گمرک«،  
»بیم��ه«،  »محی��ط کس��ب وکار«،  »س��ربازی« و 
»اعتماد به جوانان به عن��وان کارآفرینان آینده« از 

جمله این زیرساخت ها به شمار می رود. 
به گزارش ایس��نا، سورنا ستاری در مراسم امضای 
تفاهم نام��ه می��ان معاونت علمی و س��ازمان تأمین 
 اجتماع��ی از آمادگی این معاونت در راس��تای جدا 
کردن بخش��ی از وظایف سازمان تأمین  اجتماعی و 
واگذار کردن آن به اس��تارتاپ ها به ش��رکت ها خبر 

داد. 
او ب��ا بی��ان اینکه در س��ال های اخی��ر تحوالتی 
ج��دی در حوزه بیمه ها رخ داده اس��ت، اظهار کرد: 
یکی از بزرگ تری��ن چالش های اقتصاد دانش بنیان، 
محیط های جدید کس��ب و کار است و بهبود فضای 
کس��ب و کار یکی از پایه های مهم در حوزه اقتصاد 
دانش بنی��ان به ش��مار م��ی رود که در ای��ن زمینه 

 سازمان تأمین  اجتماعی گام هایی برداشته است. 
س��تاری با تأکید بر اینکه برای ایجاد شرکت های 
دانش بنیان نیاز به شش پایه اصلی در زیرساخت ها 
داریم، ادام��ه داد: مالیات، گمرک و محیط فیزیکی 
اکوسیس��تم کس��ب و کار از جمله این زیرساخت ها 

است که باید به آنها توجه شود. 
وی با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده برای ایجاد 
فضای کس��ب و کار برای اس��تارتاپ ها در پایتخت، 
گفت: براساس رتبه بندی های جهانی تهران جزو 50 
ش��هر اول دنیا در حوزه نوآوری است، ولی به اعتقاد 
من تهران می تواند جزو 10 کش��ور اول دنیا در این 

حوزه قرار گیرد. 
مع��اون علم��ی و فناوری ریاس��ت جمه��وری با 
تأکی��د بر اینکه برای توس��عه فن��اوری تنها به پول 
نی��از نداریم، اظهار کرد: آن چیزی که موجب ایجاد 
»س��یلیکون ولی« و »ش��هر فناور« می شود، محیط 
کس��ب و کار و سرمایه گذاری بخش خصوصی است. 
این اقدام به معنای اعتماد به اس��تارتاپ ها و جوانان 

فناور است. 
س��تاری معافی��ت از خدمت س��ربازی را از دیگر 
زیرس��اخت های توسعه کسب و کارهای دانش بنیان 
در کش��ور عنوان کرد و یادآور ش��د: با توافقاتی که 
با س��تاد کل نیروی مس��لح درباره سربازی شاغالن 
در ش��رکت های دانش بنیان صورت گرفته، گام های 
اساسی در فضای کسب و کار برداشته شده است. 

وی بیم��ه را از دیگر زیرس��اخت ها در این زمینه 

عن��وان کرد و گف��ت: توافقنامه ای ک��ه امروز میان 
معاونت علمی و س��ازمان تأمین  اجتماعی به امضاء 
رسیده است، گامی در جهت حل چالش بیمه افراد 
شاغل در شرکت های دانش بنیان به شمار می رود. 

س��تاری با اش��اره به توانمندی های ش��رکت های 
دانش بنی��ان ب��ا تأکید بر اینکه در س��ال گذش��ته 
تراکنش مالی استارتاپ ها 130 هزار میلیارد تومان 
بوده اس��ت، ادامه داد: هر استارتاپی که نوآوری های 
بهتری داش��ته باشد، می تواند سهم بیشتری از بازار 

را به خود اختصاص دهد. 
رئی��س بنیاد مل��ی نخبگان حرک��ت از بانکداری 
س��نتی ب��ه م��درن را از جمل��ه نمونه ه��ای موفق 
فعالیت ه��ای نوآوران��ه دانس��ت و گف��ت: در حال 
حاض��ر زمینه به گونه ای فراهم ش��ده ک��ه بانک ها 
که زمانی با سیس��تم س��نتی فعالیت می کردند، به 
دنبال س��رمایه گذاری در استارتاپ ها هستند و این 
نش��ان دهنده تعامل میان بخش س��نتی با سیستم 

مدرن استارتاپی است. 
وی با بیان اینکه ما در آینده بانکداری داریم ولی 
ممکن اس��ت بانک نداشته باشیم، یادآور شد: روزانه 
میلیاردها تومان تراکنش مالی در ش��بکه بانکی رخ 
می دهد بدون هیچ مش��کل یا اشکالی. این امر هنر 
نرم افزارهای داخلی و توان جوانان کارآفرین کش��ور 

است. 
س��تاری این رخداد را نتیجه سیاست های اعمال 
ش��ده برای تزریق نوآوری به سیس��تم های س��نتی 
عن��وان کرد و گف��ت: این اتفاق در س��ازمان تأمین 

 اجتماعی نیز با اعتماد به جوانان اجرایی شد. 
مع��اون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری دلیل 
استقبال مردم از تاکسی آنالین را تمایل به استفاده 
از خدمات نوین عنوان کرد و افزود: اگر می خواهیم 
خدم��ات خوب را به جامعه ارائ��ه دهیم، باید جایی 
برای اس��تارتاپ ها ایجاد کنیم. هرچه محدوده برای 
فعالیت های اس��تارتاپی و نوآورانه فراهم شود، قطعاً 

خدمات بهتری نیز ارائه می شود. 
س��تاری با اش��اره به امضای تفاهمنامه با سازمان 
تأمین  اجتماعی این اقدام را بس��یار مهم دانس��ت و 
اظهار کرد: این س��ازمان از جوانان حمایت می کند 
و این جوانان کارآفرینان آینده کش��ور هستند. این 
که تصور شود خودروسازی صنایع بزرگ آینده ما را 

می سازد، اشتباه است. 
وی اضاف��ه ک��رد: آینده در اختی��ار کارآفرینان با 
س��نین کمتر از 30 سال اس��ت و آنچه اقتصاد ما را 
تضمین می کند، محیط کسب وکار و همدلی خواهد 
بود ت��ا جوانان بتوانند برای س��اختن آینده امیدوار 

باشند. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی 
صبح دوش��نبه در دیدار دست اندرکاران حج امسال، حج 
را مظه��ر آمیختگی »معنویت و سیاس��ت« و مهم ترین 
ویژگی آن را اجتماع مسلمانان در زمان و مکان مشخص 
دانس��تند و گفتن��د: حج واقعی حجی اس��ت که از یک 
طرف همراه با برائت از مش��رکین باشد و از طرف دیگر 
زمینه ساز وحدت و همدلی و یکصدایی مسلمانان شود.

به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی دفتر مق��ام معظم 
رهب��ری، حضرت آی��ت اهلل خامنه ای ش��کل گیری نظام 
جمهوری اسالمی و ارائه توانایی اسالم در ورود به میدان 
سیاس��ت و زندگ��ی را باطل کننده س��ال ها تالش برای 
القای جدایی دین از سیاس��ت خواندند و افزودند: اکنون 
بار دیگر افراد نادان و مغرض، تالش دارند تا لزوم جدایی 
دین از سیاس��ت و زندگی  و علم را به ذهن نسل جوان 
الق��ا کنند، اما حج بهترین فرص��ت و یک صحنه عملی 

برای نشان دادن آمیختگی »دین و سیاست« است.
رهب��ر انق��الب اس��المی در نظر گرفته ش��دن زمان و 
مکان مش��خص برای اجتماع مس��لمانان در فریضه حج 
را نش��ان دهنده اهدافی فراتر از معنویت صرف دانستند 
و خاطرنش��ان کردند: یکی از اه��داف مهم حج، اجتماع 
و ارتباط و تفاهم مس��لمانان با یکدیگر و در واقع همان 

موضوع شکل گیری امت اسالمی است.
ایش��ان با تأکید بر اینکه کعبه ش��ریف و مسجدالحرام و 
مسجدالنبی متعلق به همه مسلمانان است و نه متعلق به 
کس��انی که بر آن سرزمین مسلط هستند، افزودند: کسی 
ح��ق ندارد مان��ع از تحقق مفاهیم واقعی حج ش��ود و اگر 

حکوم��ت و یا دولتی این کار را انج��ام دهد، در واقع »صّد 
عن سبیل اهلل« کرده است. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به 
شکل گیری معنای جدیدی از حج به برکت هدایت های امام 
بزرگوار، گفتند: حج واقعی باید همراه با برائت از مشرکان و 
زمینه ساز وحدت و انسجام مسلمانان باشد، نه آنکه برخی 
دولت ها در جهت ایجاد اختالف و جدایی میان امت اسالمی 

تالش و خود را به استکبار متصل کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با اش��اره به فاجعه 
مس��جدالحرام و فاجعه منا در سال 13۹۴، آن را ظلمی 
ب��زرگ خواندند و ب��ا تأکید بر لزوم پیگیری مس��تمر و 
جدی برای احقاق حق، افزودند: این مطالبه به هیچ وجه 
نباید فراموش شود و دستگاه های مسئول باید از راه های 
مختلف به ویژه مجامع بین المللی، این موضوع را پیگیری 
کنند تا کمیته حقیقت یابی با حضور جمهوری اس��المی 
تش��کیل و احقاق ش��ود زیرا در ای��ن دو فاجعه، تأمین 
ایمن��ی و امنی��ت حجاج که مهم تری��ن وظیفه حکومت 
عربستان است، رعایت نشد و دیه مقتوالن نیز داده نشد.
ایشان با تأکید بر اینکه ضروری ترین نیاز امروز دنیای 
اس��الم وحدت و یک صدایی اس��ت، به تمرکز دش��منان 
ب��رای مقابله با مس��لمانان به ویژه در موضوع فلس��طین 
و در قضای��ای یمن اش��اره و خاطرنش��ان کردند: اکنون 
آمریکایی ها نام سیاست شیطانی خود درباره فلسطین را 
»معامله قرن« گذاش��ته اند، اما بدانند که به فضل الهی، 
این معامل��ه قرن هرگز محقق نخواهد ش��د و به کوری 
چشم دولتمردان آمریکا، قضیه فلسطین از یادها نخواهد 

رفت و قدس پایتخت فلسطین باقی خواهد ماند.

رهبر انقالب اس��المی با تأکید بر اینکه ملت فلسطین 
در مقابل این توطئه خواهد ایس��تاد و ملت های مسلمان 
نیز پش��تیبان مردم فلسطین خواهند بود، افزودند: البته 
برخی دولت های اسالمی که هیچ اعتقادی هم به اسالم 
ندارن��د، ب��ه دلیل حماق��ت و جهال��ت و مطامع دنیوی 
پیشمرگ آمریکایی ها ش��ده اند، اما به توفیق الهی، امت 
اسالمی و ملت فلسطین بر دشمنان خود پیروز خواهند 
ش��د و خواهن��د دید آن روزی را که ریش��ه رژیم جعلی 

صهیونیستی از سرزمین فلسطین کنده شود.
پیش از س��خنان رهبر انقالب اسالمی، حجت االسالم 
قاضی عسکر، نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی 
گفت: ش��عار حج امس��ال »حج، تحول روحی و اخالقی، 

سبک زندگی دینی، عزت و کرامت اسالمی« است.
آقای قاضی عسکر افزود: از حجاج خواسته ایم با پرهیز 
از بازارگ��ردی، س��وغات های خ��ود را از تولیدات داخل 
فراهم کنند تا از ثواب کمک به تولید داخلی و اش��تغال 

برای جوانان نیز بهره مند شوند.
همچنین آقای محمدی، رئیس س��ازمان حج و زیارت 
ب��ا بیان گزارش��ی از اقدامات انجام گرفت��ه گفت: فرآیند 
اجرایی حج امس��ال با تایید ش��ورای عال��ی امنیت ملی 
آغاز و تالش ش��د خواس��ته ها و انتظ��ارات مردم و نظام 

درخصوص امنیت، عزت و کرامت حجاج تامین شود.
آقای محمدی با بیان اینکه فعالیت های کارگزاران حج 
بر س��ه اصل تالش و کار بی وقفه، صرفه جویی و نوآوری 
متمرکز شده است، گفت: در حج سال جاری حدود ۸۶ 

هزار زائر در قالب 5۸۶ کاروان سازماندهی شده اند. 

محمدج��واد ظریف، وزی��ر امور خارجه کش��ورمان با 
انتش��ار توییتی از ش��کایت ای��ران از آمری��کا نزد دیوان 
دادگستری بین المللی به دلیل اعمال مجدد تحریم های 
یکجانبه خب��ر داد. به گزارش ایرن��ا، محمدجواد ظریف 
روز دوشنبه در توییتر خود نوشت: »امروز ایران شکایت 
خود از ای��االت متحده برای برقراری مجدد و غیرقانونی 
تحریم ه��ای یکجانب��ه را تس��لیم دی��وان بین الملل��ی 
دادگس��تری کرد.« وزیر امور خارجه تصریح کرد: »ایران 

در برابر ضدیت آمریکا با دیپلماس��ی و تعهدات حقوقی، 
ب��ر حاکمیت قانون تأکید دارد. ضروری اس��ت که با این 

عادت آمریکا به نقض حقوق بین الملل برخورد شود.«
دونال��د ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 1۸ اردیبهش��ت 
ضمن اعالم خروج آمریکا از توافق هسته ای طی فرمانی 

تحریم های هسته ای آمریکا علیه ایران را بازگرداند.
برایان هوک، مدیر سیاستگذاری وزارت خارجه آمریکا 
روز دوش��نبه 11 تیرم��اه ضمن تش��ریح راهبرد جدید 

دول��ت ترامپ در قبال ایران، اعالم ک��رد که دور جدید 
تحریم های شدید علیه ایران از 13 مرداد و بخش بعدی 
آن از 15 آب��ان اجرا می ش��ود و تالش خواهد ش��د که 
صادرات نفت ایران به صفر برسد. براساس گفته های این 
مق��ام آمریکایی تحریم هایی ک��ه 13 مرداد، آغاز خواهد 
ش��د بخش خودروس��ازی ایران و تجارت طال را ش��امل 
می شود و بخش دوم تحریم ها در 15 آبان، بخش انرژی 

و تراکنش های بانکی ایران را هدف قرار خواهد داد. 

ظریف خبر داد

 شکایت ایران از آمریکا به دیوان دادگستری بین المللی

رهبر انقالب در دیدار دست اندرکاران حج امسال:

معامله قرن هرگز محقق نخواهد شد



اگرچه از دو روز پیش، توقف روند ثبت س��فارش در دس��تور کار قرار 
گرفته و هش��ت دفتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان 
مرج��ع صدور مجوز در ارتباط با تخصیص ارز دولتی جهت واردات کاال 
انتخاب ش��ده اند، اما این حرکت نش��ان می دهد که سیاس��ت پرداخت 
ارز دولت��ی به واردکنندگان تاکنون با اش��کاالتی هم��راه بوده و موجب 
ایجاد رانت برای برخی ش��رکت ها و سودجویی آنها شده است. در واقع، 
تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان در مدت اخیر شرایط را در بازار به 
گونه ای پیش برد که این ش��رکت های س��ودجو به بدترین شکل ممکن 
ارقام نجومی به جیب زدند و حاال بعد از گذشت سه ماه، دولت تصمیم 

به تغییر در سیاست ارزی و شیوه پرداخت ارز دولتی گرفته است. 
به گزارش ایسنا، هرچند این اتفاق را می توان تغییر در شیوه تاکتیک 
ارزی دولت در حوزه واردات تلقی کرد اما بدون شک نمی توان از اذعان 

به شکست مدل اجرایی شیوه پرداخت دالر گذشت. 
مسائلی نظیر ورود کاالهای غیرمرتبط، عدم فروش کاالهای وارد شده 
و احتکار، سوء استفاده از کارت های بازرگانی قدیمی و فاقد اعتبار و نیز 
سایر س��ودجویی های ارزی صورت گرفته در حوزه واردات موجب شده 
تا وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستورالعملی هشت دفتر تخصصی 
خود شامل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه، دفتر صنایع ماشین سازی 
و تجهیزات، دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداش��تی، دفتر صنایع فلزی 

و لوازم خانگی، دفتر صنایع ش��یمیایی و سلولزی، دفتر صنایع نساجی 
و پوش��اک، دفت��ر صنایع برق و الکترونیک و دفت��ر صنایع معدنی را به 
عنوان مجوزدهنده جهت س��همیه بندی و تعیی��ن اولویت تخصیص ارز 

دولتی مشخص کند. 
براین اساس از روز گذشته کلیه ثبت سفارش ها به تفکیک گروه کاالیی به 
صورت سیستمی به دفاتر وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد وضعیت 
تخصیص ارز و اهلیت و س��ابقه واردکننده ارجاع ش��ده و بررسی ها صورت 
گرفته و لیست مربوطه جهت تأمین ارز به بانک های عامل ارجاع می شود. 

درحالی ک��ه پیش از این پروفرم ها از فروش��نده مب��دأ دریافت و ثبت 
سفارش صورت می گرفت که با دریافت کد از طریق سیستم بانکی و وارد 
کردن آن در س��امانه ثبت سفارش خرید به سه صورت نقدی، اقساطی 
و ال سی از طریق بانک ها و صرافی های مجاز و سیستم بین بانکی انجام 
می ش��د، اما هم اکنون بعد از دریافت کد مربوطه و وارد شدن در سامانه 

نیما، متقاضی دریافت ارز وارد روند تخصیص ارز می شود. 
مگر تخصیص ارز اولویتی نبود؟! 

ای��ن اتفاق بدان معناس��ت ک��ه در گذش��ته پس از ثبت س��فارش، 
واردکنن��ده به بانک عام��ل مراجعه می کرد و بانک مربوطه تش��خیص 
می داد که چه کس��ی در اولویت دریافت ارز قرار می گیرد. این در حالی 
اس��ت که این روند تغییر کرده و از این به بعد مرجع تش��خیص، دفاتر 

تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت هس��تند و تعیین می کنند که 
کدام یک از متقاضیان باید در اولویت قرار گیرند. 

در حالی این تصمیم پس از س��ه ماه اتخاذ شده که پیش از این و در 
اوایل اردیبهش��ت ماه هم زمان با مراس��م رونمایی از سامانه ارزی نیما، 
محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرده بود که با 
طرح جدید ارزی می توان اختصاص ارز را هدفمند و بر اس��اس اولویت 

پرداخت کرد. 
همچنی��ن معاون اول رئیس جمهوری نی��ز در همان زمان تأکید کرد 
که سیس��تم در نظر گرفته ش��ده در تخصیص ارز می تواند این امکان را 
فراهم کند که واردات کاال و خدمات از کانال های رسمی واگذار شود. 

حال با گذش��ت س��ه ماه از سیاست ارزی دولت و با شرایط نامناسبی 
که در بخش واردات کاال ایجاد ش��د، شاهد تغییر شیوه  ارائه ارز دولتی 
توسط سیاس��ت گذاران هس��تیم و از این به بعد دفاتر تخصصی وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت به عن��وان مجوزدهنده جهت س��همیه بندی 
و تعیی��ن اولویت تخصی��ص ارز دولتی اق��دام می کنند ت��ا این گونه از 

سودجویی های پیش آمده طی هفته های اخیر جلوگیری شود. 
ح��ال باید دید آی��ا وزارت صنعت، معدن و تج��ارت می تواند از پس 
رانت ه��ا و س��ودجویی هایی که ب��ازار واردات کاال را در ام��ان نخواهد 

گذاشت، برآید؟ 

وزارت صنعت از پس رانت های واردات برمی آید؟ 

تغییر تاکتیک ارزی دولت

ش��بکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه ای به رئیس جمهور، ضمن 
نقد و بررس��ی س��ه راهبرد ب��رای مقابله با تحریم ها، حرکت به س��مت 
فروش فرآورده های نفتی به جای خام فروش��ی را اقدامی در جهت بی اثر 
کردن تحریم ها معرفی کرد. در این نامه ، س��ه راهبرد پیش روی کشور 
برای مقابله با تحریم ها مورد نقد و بررس��ی قرار گرفته و »بی اثر کردن 
تحری��م« به عنوان تنها راهب��رد اصلی و اثرگذار در ای��ن زمینه مطرح 

شده است. 
به گ��زارش خبرگزاری ها، این کانون تفکر و نهاد سیاس��ت گذاری در 
چارچوب راهبرد معرفی ش��ده، حرکت به س��مت ف��روش فرآورده های 
نفتی به جای خام فروش��ی را یک اقدام مهم دانس��ت که منجر به بی اثر 

شدن تحریم فروش نفت خواهد شد. 
در این نامه آمده اس��ت: تحریم های ظالمانه اقتصادی مسئله ای است 
که در س��ال های اخیر به ش��کل جدید و به صورت شبکه ای، هوشمند 
و ثانویه گریبانگیر اقتصاد ایران ش��ده اس��ت. پیش از این نیز جمهوری 
اس��المی ایران س��ال ها از جانب آمریکا تحریم بود و سابقه تحریم ها به 
اوایل انقالب اس��المی برمی گردد؛ ام��ا اثرگذاری تحریم های جدید پس 
از همراهی دیگر کش��ورها از جمله کشورهای اروپایی با آمریکا و رسوخ 
قوانین تحریمی به حوزه هایی چون نظام بانکی و فروش نفت رخ داد. 

برای مقابل��ه با این تحریم ها و جلوگی��ری از اثرگذاری آن بر اقتصاد 
کش��ور، سه راهبرد وجود دارد؛ راهبرد اول »دور زدن تحریم« است که 
توسط دولت دهم به کار گرفته شد؛ این راهبرد شاید در مدت کوتاهی 
توانس��ت به کش��ور کمک کند، اما به دلیل ریس��ک باالی مس��یرهای 
غیررس��می و غیرمتع��ارف و امکان باالی فس��ادزایی آن، پس از مدتی 

ناکارآمد شد و اثر عکس گذاشت. 
راهبرد دوم »برداش��تن تحریم« است که توسط دولت های یازدهم و 
دوازدهم دنبال شد؛ اما از آنجا که کشورهای سلطه گر به هیچ وجه قادر 
به کوتاه آمدن در مقابل جمهوری اسالمی ایران نبوده و از اساس با این 

نظام و کشور مخالفند، این راهبرد نیز به جایی نرسید و پس از مدت ها 
تالش برای مذاکره و تدوین نتایج آن در قالب قرارداد برجام، اصلی ترین 

کشور حاضر در قرارداد یعنی آمریکا آن را زیر پا گذاشت. 
بنابرای��ن نه »دور زدن تحریم« و نه »برداش��تن تحریم« چه از لحاظ 
نظری و چه از لحاظ عملی، نمی تواند راهبرد مناسب برای میان مدت و 
بلندمدت اقتصاد کشور باشد و منجر به مقاوم سازی اقتصاد شود. راهبرد 
سوم و اصلی برای مقابله با تحریم ها و مقاوم سازی اقتصاد در مواجهه با 
آن،  »بی اثر کردن تحریم« است؛ راهبردی که منجر به افزایش هزینه 

تحریم و در عین حال، افزایش توان ضربه پذیری اقتصاد می شود. 
در ای��ن زمین��ه بخش نفت کش��ور که از بخش های اصل��ی اقتصاد و 
نقطه مهم اثرگذاری تحریم ها بوده، نقش کلیدی دارد و ضروری اس��ت 
اقدامات مرتبط با راهبرد »بی اثر کردن تحریم« هر چه سریع تر در آن 

عملیاتی شود. 
اقدامات متعددی در این راستا پیش روی کشور وجود دارد که وابسته 
ب��ه توان داخلی بوده و تنها با همت مس��ئوالن و س��رمایه گذاری مردم 
امکان پذیر اس��ت؛ »تولید و فروش فرآورده های نفتی و پتروشیمیایی به 
جای خام فروش��ی از طریق توسعه و افزایش ظرفیت پتروپاالیشگاه های 
کشور« مهم ترین اقدام در بی اثر کردن تحریم خرید نفت ایران است که 
در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. 
تعداد بسیار بیشتر مشتریان، فروش جزئی تر محصوالت پتروشیمیایی 
نس��بت ب��ه محموله های ب��زرگ نف��ت خام، منحص��ر به ف��رد نبودن 
محصوالت پتروشیمیایی همانند نفت خام ایران، ایجاد اشتغال، فرصت 
س��رمایه گذاری برای مردم و جذب نقدینگی س��رگردان کش��ور، ایجاد 
ارزش افزوده بیش��تر در صنایع پایین دست پتروشیمی، سهولت بیشتر 
در ف��روش و تبدی��ل ریالی آن و تبدیل ش��دن ایران به ه��اب انرژی و 
پتروشیمی در منطقه از جمله مزایای تولید و فروش فرآورده های نفتی 
و محصوالت پتروشیمیایی نسبت به خام فروشی است که منجر به بی اثر 

شدن تحریم ها می شود.  این اقدام یکی از برنامه های اصلی جهت تهیه 
»نقش��ه راه اقتصاِد باثبات« مورد اشاره رهبر معظم انقالب است که در 
میان مدت کش��ور را از وابس��تگی به خام فروش��ی نفت مصون کرده و با 
بی اثر کردن تحریم ها، زمینه را برای مقاوم سازی اقتصاد فراهم می کند. 
بنابراین در این راس��تا ضروری اس��ت فعالیت های زیر در دستور کار 

قرار گیرد: 
- ب��از طراحی و تبدیل طرح های پاالیش��گاهی موج��ود مثل آناهیتا، 
جاسک، پارس و سیراف به پتروپاالیشگاه و فعال سازی آن در اسرع وقت
- افزایش سریع ظرفیت پاالیشی و پتروشیمی کشور از طریق ساخت 
پتروپاالیش��گاه های خوراک مایع جدید ب��ا در نظر گرفتن نکات مرتبط 

با جانمایی صحیح
- اعمال دوره های تنفس در بازپرداخت بدهی ها و اعطای معافیت های 
مالیات��ی هوش��مند به ج��ای تخفیف در ن��رخ خوراک جهت تش��ویق 

بخش خصوصی به سرمایه گذاری در حوزه پتروپاالیشگاه
- استفاده از ابزارهای متنوع بازار سرمایه مانند شرکت پروژه، صندوق 
پروژه، صکوک اس��تصناع و همچنین صندوق های س��رمایه گذاری برای 
جذب س��رمایه های مردم و نقدینگی باالی کش��ور جه��ت تأمین مالی 

پروژه های پتروپاالیشگاهی خوراک مایع.
از آنجا که دوره های ۹0 و 1۸0 روزه بازگشت تحریم ها نزدیک است و 
دوره اول آن کمتر از یک ماه دیگر فرا  می رسد و از طرفی خبرها حاکی 
از آن اس��ت که خریداران نفت ایران به س��مت پیدا کردن فروشندگان 
جدید در حال حرکت هستند، ضروری است دولت از طریق وزارت نفت 

در این زمینه هرچه سریع تر اقدام نماید. 
ش��بکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در پای��ان این نامه ابراز امیدواری 
کرده اس��ت تا دولت جمهوری اس��المی ایران با اقدامات سریع خود در 
این راس��تا، امکان اثرگذاری تحریم های نفتی را به صفر رسانده و زمینه 

مقاوم سازی اقتصاد را فراهم کند. 

فروش فرآورده های نفتی به جای خام فروشی، تحریم را بی اثر می کند

3 راهبرد مقابله با تحریم ها

دریچه

عضو کمیته ارزی اتاق ایران تشریح کرد
ردپای داللی در نظام ارزی

عض��و کمیت��ه ارزی ات��اق بازرگانی ایران گف��ت در پیچ و 
خم ه��ای اداری، واردکنندگان باید پش��ت صف های طوالنی 
دریافت ارز بایس��تند و هر آن کس ک��ه در ابتدای این صف 

طوالنی قرار دارد، منفعت می برد. 
محم��د الهوت��ی در گفت وگو با مهر با اش��اره به دس��تور 
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت مبنی ب��ر تصمیم گیری دفاتر 
تخصصی این وزارتخانه برای تخصیص ارز گفت: واقعیت این 
اس��ت نوس��اناتی که در بازار ارز به وجود آمده و اتفاقاتی که 
بعضاً گفته می ش��ود ش��یطنت هایی را مبنی بر بهم ریختگی 
ب��ازار ارز در داخ��ل و خارج رقم زده، باعث ش��ده اس��ت که 
کنترل این بازار بس��یار مهم تا حدودی از دست دولت خارج 
شود؛ به همین دلیل اس��ت که مجموعه سیاست گذاری های 
ارزی دول��ت در مقطع کنونی، به س��مت سیس��تم انقباضی 
حرکت می کند و متأس��فانه در حال احیای سیاست های دهه 

شصت است. 
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران افزود: بر این اس��اس، در س��ال های جنگ برخی مراکز 
خاص طراحی ش��ده ب��ود تا س��همیه بندی و تخصیص ارز را 
صورت دهند که هم اکنون نیز ردپای آن را می توان در اقتصاد 
ایران دید. به هر حال سیاس��ت ها، متأسفانه به آن سمت در 
حال حرکت اس��ت؛ هر چند که در ابتدا، سیاس��ت های ارزی 
اتخاذ شده از سوی دولت با اعالم نرخ ۴۲00 تومانی برای هر 
دالر، کارشناسی نبود و کماکان هم بر این نرخ غیر کارشناسی 

پافشاری صورت می گیرد. 
وی تصری��ح کرد: پافش��اری دولت بر ن��رخ ۴۲00 تومانی 
برای هر دالر، در حالی اس��ت که حتی دولتمردان نیز معتقد 
هس��تند که دولت در مورد برخی نیازها، ق��ادر به تأمین ارز 
نیست یا سوءاس��تفاده هایی از ارز ارزان قیمت دولتی صورت 
گرفته اس��ت. البته در ای��ن میان باید به توج��ه ویژه دولت 
در مورد کاهش هزینه خانوارها نیز اش��اره کرد، اما متأسفانه 
علیرغ��م اختصاص ارز ارزان قیمت ب��ه واردات کاالها، کنترل 
قیمت نوس��انات نرخ ارز و اثراتش بر قیمت کاالهای اساسی 
واردات��ی، به س��فره مصرف کنن��دگان و مردم س��طح جامعه 
نیامده اس��ت، بلکه ب��ا امضاهای طالی��ی و ارتباطات ویژه ای 
که میان برخی واردکنندگان با بعضی دستگاه ها وجود دارد، 
این تصمیمات تبدیل به ش��کل گیری ویژه خواری هایی برای 
واردکنندگان سودجو شده است و همین امر، دوقطبی شدن 
جامعه را در پی داشته و فاصله طبقاتی را بیشتر کرده است. 
ب��ه گفته الهوت��ی، تجربه نش��ان داده که در ه��ر دوره ای 
ک��ه این تصمیمات گرفته ش��ده، نتیجه به همین ش��کل به 
نفع س��ودجویان بوده؛ درحالی که راه از بی��ن رفتن رانت ها، 
ویژه خواری ها و امضاهای طالیی، شفاف سازی است و محدود 
ک��ردن و ممنوع کردن به ای��ن روش و تخصیص ارز ارزان به 

گروهی خاص پاسخگو نیست. 
وی با بیان اینکه این گونه سیاست های رانتی، تأثیرات خود 
را بارها در اقتصاد ایران نشان داده است، خاطرنشان کرد: این 
سیاس��ت ها حتی در دهه ۶0 نیز پاس��خگو نبود، چه رسد به 
اینکه اکنون در دهه ۹0 با تحوالت بسیار اقتصادی نسبت به 
سال های جنگ، قرار داریم؛ پس پیشنهاد ما به عنوان فعاالن 
اقتصادی این اس��ت که دولت اجازه دهد نرخ ۴۲00 تومانی 
به ازای هر دالر، فقط و فقط برای کاالهای اساسی تخصیص 
داده ش��ده و واردات نیز توس��ط خود دولت صورت گرفته و 
پخش و تهیه آن نیز با دستگاه های دولتی باشد، ضمن اینکه 
مابق��ی نیازهای ارزی در کش��ور نیز در ب��ازار عرضه و تقاضا 
تأمین شده و در مقابل صادرات، واردات کاالها صورت گیرد. 
ب��ه خصوص اینکه در حال حاضر، واردات و صادرات کش��ور 
کام��اًل باالنس اس��ت و ارز مورد نیاز ب��رای واردات، از طریق 

صادرات قابل تأمین است. 
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: ارز ارزان تنها باید 
برای کاالهای اساس��ی و تنظیم بازاری ارائه ش��ده و مدیریت 
بازار این کاالها هم به عهده دولت باش��د، در غیر این صورت 
ادامه روش کنونی و تخصیص ارز ۴۲00 تومانی نتیجه ای جز 
رانت و فس��اد نخواهد داشت؛ به نحوی که در پیچ و خم های 
اداری، واردکنندگان باید پشت صف های طوالنی دریافت ارز 
بایس��تند و هر آن کس ک��ه در ابتدای این صف طوالنی قرار 

دارد، منفعت می برد. 
الهوتی، نتیجه برخوردهای تعزیراتی با متخلفان را کم ثمر 
دانست و بر ضرورت جلوگیری از شکل گیری رانت تأکید کرد 
و گف��ت: هیچ کجای دنیا، نظارت و تعزیراتی بهتر از عرضه و 
تقاضا و شفافیت در بازار وجود ندارد، چراکه نمی توان با حکم 
دس��توری و با برخوردهای تعزیری، از بروز فس��اد جلوگیری 
کرد؛ حتی اگر در مدت کوتاهی جو بازار را به س��متی پیش 
ببریم که آرامش بر آن حاکم باش��د، اما باید مطمئن بود که 
مج��دد بعد از م��دت کوتاهی، بازار به دس��ت افرادی خواهد 
افتاد که اختیارش��ان در دست دولت نیست و بازار را هر طور 

بخواهند، اداره کرده و شرایط آن را تغییر می دهند. 
وی معتقد اس��ت اگر دولت به فکر اقشار ضعیف جامعه در 
کاهش قیمت کاالهای مصرفی خانوار اس��ت، بهتر اس��ت که 
ای��ن پرداخت را به صورت مس��تقیم به مصرف کننده بپردازد 
و اج��ازه دهد که نرخ ارز به قیمت واقعی خود نزدیک ش��ود. 
آنگونه اس��ت که از رانت ها جلوگیری ش��ده و شرایط بهتری 
رقم خواهد خورد و از اختالف طبقاتی هم جلوگیری می شود. 
عضو ش��ورای گفت وگ��وی دول��ت و بخش خصوصی تأکید 
کرد: همیش��ه در هر بازاری، افراد س��ودجو حضور دارند ولی 
این سیاس��تگذار است که با انتخاب سیاست منطقی و واقعی 
در کنار ایجاد ش��فافیت، جلوی فعالیت آنها را می گیرد؛ پس 
اگر امروز گردانندگان بازار، دالل ها و س��ودجویان هس��تند، 
نبای��د اجازه دهیم ک��ه این عده معدود، ب��رای اقتصاد ایران 
تعیین تکلی��ف کنن��د چراک��ه آنها عل��ت نیس��تند و معلول 
سیاس��ت های غلط دولتی به ش��مار می رون��د، پس با اصالح 

سیاست های غلط می توان آن را تضعیف کرد. 
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فرصـت امروز: عباس آخوندی بار دیگر از نقش کارفرمایی دولت در 
س��اخت و ساز مسکن انتقاد کرد و گفت: »بدون شک دولت نباید تحت 
هیچ ش��رایطی در حوزه ساخت و ساز وارد شود، به عقیده من، اگر قرار 
باش��د عملکرد دولت با ساخت خانه اندازه گیری شود، دولت نباید حتی 

یک واحد خانه بسازد.«
وزیر راه و شهرس��ازی این س��خنان را در نشست با نمایندگان استان 
تهران در مجلس ش��ورای اس��المی بیان کرد و در ادامه از تقویت بانک 
مسکن و راه اندازی صندوق پس انداز مسکن به عنوان مهم ترین اقدامات 
دولت در حوزه مسکن نام برد. او همچنین عدم درگیری دولت در حوزه 
ساخت خانه را سیاست اصلی وزارت راه و شهرسازی خواند و نسبت به 
مسکن مهر پردیس به عنوان یک بحران بالقوه برای پایتخت هشدار داد.
البت��ه این اولین باری نیس��ت ک��ه آخون��دی از ورود دولت در حوزه 
س��اخت و ساز مسکن انتقاد کرده و پیش از این در دوره دولت یازدهم 
نیز بارها با صدای بلند، ورود دولت به حوزه ساخت مسکن را سم مهلک 
و غیرعلمی دانس��ته بود. در واقع، در س��ال های گذشته و پس از پروژه 
مس��کن مهر، انتظار و مطالبه ای در سطح جامعه پیرامون مداخله دولت 
در بخش مسکن ایجاد شده است، حال آنکه به باور آخوندی باید با این 
انتظ��ار مقابله کرد و چنین مداخله ای هیچ وقت در تاریخ ایران س��ابقه 
نداشته و این برای نخستین بار است که بعد از پروژه مسکن مهر، انتظار 

مداخله دولت در ساخت مسکن به وجود آمده است.
عدم درگیری دولت در حوزه ساخت خانه

وزیر راه و شهرس��ازی دیروز در دیدار با نمایندگان اس��تان تهران در 
مجلس، بار دیگر گریزی به این موضوع زد و درباره پروژه  مس��کن مهر 
گفت: برخی معتقدند که دولت قبل در حوزه مس��کن کار بزرگی کرده 
و توانس��ت پروژه مسکن مهر را آغاز کند غافل از آنکه این اقدام پس از 
گذشت 10 سال تنها باعث دو برابر شدن حجم نقدینگی در کشور شده 
و مش��کالت بس��یاری را امروز به وجود آورده که عدم توانایی در تأمین 

خدمات آن تنها بخشی از این مشکالت به شمار می رود.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، وی با تأکید بر اینکه 
ما در این دوره قصد داریم تا در مرحله اول قدرت خرید مردم را اضافه 
کنیم، گفت: آمارها هم اکنون از اخذ ۷0 هزار تس��هیالت خرید مس��کن 
خبر می دهد که چون مراس��می ب��رای افتتاح و بهره ب��رداری ندارد به 
صورت چشمگیر مطرح نمی شود، در حقیقت عمده اقدامات ما در بخش 
مس��کن در این دوره تقویت بانک مسکن و راه اندازی صندوق پس انداز 
 مس��کن ب��ود و به ی��اد دارم که در زم��ان آمدن من ب��ه وزارتخانه تنها
۲0 میلیون تومان تس��هیالت مس��کن برای خرید خانه پرداخت می شد 
در حالی که امروز 1۶0 میلیون تومان با نرخ ۸درصد پرداخت می شود.

وزیر راه و شهرس��ازی فعال ش��دن بازار مس��کن را یک��ی از اقدامات 
مهم در این حوزه اعالم کرد و گفت: بحث مس��کن اجتماعی و مس��کن 
برای گروه های کم درآمد معموال مانند س��ایر کشورهای جهان از سوی 
نهاده��ای اجتماعی مانند تأمین اجتماعی، بهزیس��تی و . . . س��اخته و 
پیگی��ری می ش��ود و تنها زمی��ن آن را وزارت راه و شهرس��ازی تأمین 
می کند؛ اقدامی که تاکنون نیز انجام شده و نزدیک به 1۲0هزار مسکن 
در اراضی وزارتخانه س��اخته شده ولی از آنجایی که هر سازمان به اسم 
خود این پروژه را معرفی می کند تحت عنوان پروژه مسکن اجتماعی در 

کشور اعالم نشده است.
به گفته آخوندی، تصور ورود دولت و حذف قیمت زمین از ساختمان 
اقدامی غیرممکن بوده و در هیچ کجای دنیا اجرا نشده است، آیا به تصور 

ش��ما ما در بازاری که قیمت همه مواد اولیه باال رفته اس��ت می توانیم 
مس��کن را از آن مس��تثنی کنیم؟ قطعا این مسئله باید در اقتصاد کالن 

دیده شده و کنترل شود چراکه این امر نیز تحت کنترل بازار است.
وزی��ر راه و شهرس��ازی با تأکید بر اینکه با تمام مش��کالت و افزایش 
قیمت ها، رش��د قیمت مسکن از رشد متوسط س��ایر کاالها کمتر بوده 
اس��ت، گفت: قطع��ا اتفاقی را که در ح��وزه کالن رخ می دهد نمی توان 
به طور بخش��ی حل کرد؛ مس��ئله ای که نه تنها در حوزه مسکن بلکه در 

تمامی بخش ها دیده می شود.
این مقام مسئول با اشاره به آغاز پروژه های مسکن مهر و حذف قیمت 
زمی��ن از پروژه ها گفت: در این دوره به  رغم تصور کاهش قیمت زمین و 
مسکن شاهد رشد ۹ برابری زمین و ۶ برابری مسکن بودیم که نشان از 

مشکالت این رویکرد دارد.
مسکن مهر پردیس، بحران برای پایتخت

آخوندی درباره آخرین وضعیت س��ایت های مسکن مهر نیز گفت: در 
حال حاضر هر واحد باقی مانده س��ایت مسکن مهر شهر جدید پردیس 
که مهم ترین مش��کل ما در این بخش اس��ت برای تکمیل زیرساخت ها 
ب��ه 3۲ میلیون تومان پول نیاز دارد که دولت نیز یک ریال اعتبار برای 
آن ندارد، در این حوزه باید بگوییم که فردی در س��ال ۹1 این واحدها 
را ب��ا هزینه مت��ری 3۴0 هزار تومان به مردم ارائ��ه کرد حال آنکه این 
رقم در زمان فعلی با توجه به افزایش قیمت مصالح و . . . به ۷00 هزار 
تومان رس��یده است که همراه با کمبود اعتبار 3۲ میلیون تومانی برای 
زیرس��اخت باید بگوییم برای هر واحد بیش از ۶0 میلیون تومان کسری 

اعتبار وجود دارد.
وزیر راه و شهرس��ازی ب��ا تأکید بر اینکه بحث مس��کن مهر پردیس 
ظرفیت تبدیل به یک بحران برای پایتخت را دارد، گفت: در حال حاضر 
5 هزار و ۲00میلیون تومان کس��ری اعتبار برای تکمیل سایت مسکن 
مهر پردیس وجود دارد که اگر بخواهد به مردم سرش��کن شود باید هر 
فرد نزدیک ب��ه ۶0میلیون تومان پرداخت کند؛ بحثی که امکان اجرای 

آن وجود ندارد.
مهم ترین راهکار در ساماندهی بافت فرسوده

ای��ن مقام مس��ئول درخص��وص وضعیت مس��کن، بافت فرس��وده و 
مناطق حاش��یه ای بیان کرد: بافت حاش��یه ای و بافت فرسوده دارای دو 
جنس کامال متفاوت هس��تند، در حال حاضر اصلی ترین بحث در بافت 
حاشیه ای، مسئله اس��کان غیرقانونی است که تهیه نقشه و صدور سند 
در مرحله اول مهم ترین اقدامی اس��ت که می توانیم در این حوزه انجام 
دهی��م، چراکه م��ا نمی توانیم 3.5 میلیون نفر س��اکن در این مناطق را 

جابه جا و به منطقه ای دیگر انتقال دهیم.
ب��ه گفته وی امکان نگاه بلدوزری به نواحی فرس��وده نه تنها در ایران 
بلک��ه در هی��چ کجای دنیا وجود ندارد این درحالی اس��ت که مردم نیز 
برای این کار اعتماد الزم را ندارند، به طور مثال س��ایت مسکن مهر که 
برای دولت بود گرفتاری های بس��یاری برای کشور به وجود آورد، حال 
ش��ما تصور کنید این درگیری به داخل ش��هر آورده شده و مشکالت را 

دوچندان کند.
وزی��ر راه و شهرس��ازی راه��کار فعل��ی ای��ن وزارتخانه را ب��رای رفع 
مش��کالت بافت فرسوده ایجاد زیربنا و انجام کار توسط مردم اعالم کرد 
و گف��ت: قطعا نگاه بلدوزری، جابه جایی مردم و دور کردن آنها از محل 
زندگی ش��ان به بهانه بهسازی باعث گسترش حاشیه نشینی می شود که 
نمونه بارز آن در بافت پیرامونی حرم مطهر امام رضا قابل مشاهده است.

آخون��دی اف��زود: م��ا در این سیاس��ت ت��الش داریم تا م��ردم خود 
زندگی شان را بازسازی کنند؛ راه حلی که دقیقا سایر کشورهای دنیا نیز 
به کار گرفته اند که در این مس��یر آمادگی الزم برای تشکیل کارگروه با 

نمایندگان مجلس و بررسی برنامه و رفع مشکالت آن را داریم.
عمر مهاجرت روستا به شهر رو به پایان است

آخون��دی در بخش دیگری از س��خنان خود در حوزه شهرس��ازی با 
بیان اینکه خوش��بختانه هم اکنون مهاجرت روستا به شهر مراحل نهایی 
خود را طی می کند، گفت: طبق آمارهای پنج س��ال گذشته روند رشد 
جمعیت روس��تا به شهر در حال کاهش بوده که قطعا از جهات بسیاری 
مثبت ارزیابی می ش��ود چراکه در این ص��ورت جمعیت پیرامون تهران 
دیگر رشد چشمگیری نداشته و پدیده خاصی در این نواحی رخ نخواهد 

داد.
به گفته وزیر راه و شهرس��ازی پس از سال ۸0 تاکنون، تقریبا برابر با 
جمعیت ش��هر تهران در خارج از شهر جمعیت ساکن شده است که به 
عبارتی نش��ان دهنده ۴۶.۷درصد ساخت و ساز غیرقانونی در این نواحی 

است.
آخون��دی همچنین در این نشس��ت، فقدان حم��ل و نقل یکپارچه را 
پیچیده ترین مسئله حمل و نقل تهران خواند و گفت: در حال حاضر در 
یکپارچه س��ازی سیس��تم حمل و نقل بخش درون شهری و برون شهری 
باید با یکدیگر هماهنگ ش��وند این درحالی است که حوزه درون شهری 
تحت مدیریت وزارت کش��ور و برو ن ش��هری با وزارت راه و شهرس��ازی 
اس��ت که لینک این دو خود پروسه ای بسیار زمانبر است، اما نکته قابل 
اهمیت در اینجاس��ت که آیا به درس��تی  وزارت کش��ور مسئول بخش 

حمل و نقل است یا مدیریت سیاسی کشور؟

 

تقویت بانک مسکن و راه اندازی صندوق پس انداز؛ 2اقدام مهم  وزارت راه و شهرسازی

انتقاد دوباره آخوندی از ورود دولت به حوزه ساخت و ساز مسکن
مسکن

در کدام مناطق پایتخت می توان خانه خرید؟
فراز و فرود بازار مسکن در بهار

طبق گزارش تحوالت بازار مس��کن ش��هر ته��ران، منطقه 5 تهران 
بیش��ترین حجم خرید و فروش را در بهار امس��ال داشته و ارزان ترین 

منطقه نیز منطقه1۸ با میانگین متری ۲.۷ میلیون تومان بوده است.
به گزارش مهر، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و 
س��اختمان وزارت راه و شهرسازی، گزارش تحوالت بازار مسکن شهر 
تهران طی ماه های اردیبهشت و خرداد ۹۷ را منتشر کرد. بر اساس این 
گزارش، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در اردیبهشت ماه 
امسال 5 میلیون و ۹۸0 هزار تومان برآورد شد که نسبت به فروردین 
س��ال جاری ۷.۲درصد و نس��بت به اردیبهش��ت ماه س��ال ۹۶ معادل 

3۴.۲درصد افزایش داشته است.
رشد 44درصدی قیمت نسبت به پارسال

این در حالی اس��ت که گزارش مذکور متوسط قیمت هر متر مربع 
 واحد مس��کونی در ش��هر ته��ران در خردادماه امس��ال را ۶ میلیون و

۴۹0 هزار تومان برآورد کرده است که نسبت به اردیبهشت ماه امسال 
۸.۴درصد و نسبت به خردادماه سال گذشته ۴۴.5درصد افزایش داشته 

است.
از دیگ��ر نکات مندرج در این گزارش برآورد میانگین قیمت هر متر 
مربع واحد مس��کونی در منطقه یک تهران با 1۲ میلیون و ۶00 هزار 
تومان به عنوان گران ترین منطقه پایتخت در اردیبهشت ماه و ۲میلیون 
و ۶۹0 هزار تومان میانگین هر متر مربع آپارتمان در منطقه 1۸ تهران 
به عنوان ارزان ترین منطقه خرید فروش مسکن در ماه گذشته تعیین 

شده است.
ش��اخص مذکور در خردادماه افزایش چشمگیری داشته و همچنان 
منطقه یک با میانگین هر متر 1۴میلیون گران ترین منطقه پایتخت و 
منطقه 1۸ با متوس��ط ۲ میلیون و ۸50 هزار تومان ارزان ترین منطقه 

تهران قیمت گذاری شده است.
براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی گران ترین واحدهای مسکونی 
در اردیبهشت ماه متعلق به واحدهای با سن کمتر از پنج سال با متوسط 
قیمت ۶ میلیون و ۹50 هزار تومان بوده و در رتبه بعدی واحدهای با 
عمر بین ۶ تا 10 سال با متوسط قیمت 5 میلیون و 5۶0 هزار تومان 
قرار گرفته است. این در حالی است که آپارتمان های با عمر بین 1۶ تا 
۲0 سال با متوسط قیمت ۴ میلیون و ۹۹0 هزار تومان کمترین قیمت 

را در معامالت اردیبهشت ماه به خود اختصاص داده اند.
افزایش تمایل به خرید خانه های کلنگی

بررس��ی گزارش تحلیلی معامالت مس��کن خردادماه نشان می دهد 
 در ماه گذش��ته واحدهای با س��ن کمتر از پنج سال با متوسط قیمت
۷ میلی��ون و ۸30 ه��زار توم��ان باالترین قیمت معامالت مس��کن را 
داش��ته اند با این حال در خردادماه امس��ال رتبه دوم گران قیمت ترین 
 واحدهای مس��کونی با واحدهای باالی ۲0 س��ال با متوس��ط قیمت

۶ میلیون و 300هزار تومان قرار دارند که نش��ان دهنده افزایش تمایل 
خرید به واحدهای کلنگی در معامالت مسکن تهران است.
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تولید هیچ وقت آسان نیست

امکان برنامه ریزی با توج��ه به بروز تحوالت پی در پی اقتصادی برای 
صنعتگران بس��یار دشوار شده اس��ت. بحث از گرانی محصوالت خارجی 
به دلیل مش��کالت ارزی و مصائب واردات به میان آمده و این در حالی 
اس��ت که مش��کالت واردات، مواد اولیه را هم گران می کن��د. نرخ انواع 
عطر خارجی در کش��ور افزایش یافته و شاید به ظاهر این فرصتی برای 
تولیدکنندگان داخلی این محصول به نظر برسد، اما به هر حال اسانس و 
پمپ برای تولید عطر وارد می شود. با وجود اثرگذاری عوامل مختلف بر 
افزایش قیمت عطر داخلی اما سیاست ما به عنوان یکی از تولیدکنندگان 

این محصول عموما بر استفاده از تیراژ تولید است.
در شرایط کنونی صنعتگران باید برای تطابق بیشتر بنگاه اقتصادی شان 
ب��ا وضعیت روز تالش کنند. اگر گشایش��ی در صنعت یا تولید رخ دهد 
بای��د فوری از آن اس��تفاده کرد. معتقدم که در ش��رایط کنونی می توان 
همچن��ان ادامه داد و تالش کرد چراکه ما صنعتگرانی هس��تیم که طی 
50 سال گذش��ته روی پای خودمان ایستادیم. هیچ وقت تولید در ایران 
آس��ان نبوده است، این شکل مشکالت اس��ت که تغییر می کند و ذات 
کار تولید این اس��ت که سختی و آسانی را در کنار هم دارد. ایران کشور 
ماس��ت و باید با روزهای سختی آن ساخت. بدنه تولید کشور مشکالت 
و دش��واری کار مسئوالن را درک می کنند، بنابراین باید دست به دست 
هم داد و با هماهنگی و همکاری موانع تولید را از س��ر راه برداش��ت. در 
شرایط کنونی بهتر است کارفرمایان بیش از گذشته صبر به خرج دهند و 
تحوالت اقتصادی را با دقت دنبال کنند. با دست روی دست گذاشتن کار 
تولید پیش نمی رود. در دوران بچگی در کتاب ش��عری کودکانه خواندم 
که یادآوری آن حتی برای کارآفرین های باسابقه هم معنادار است. شعر 
می گفت: »همیشه راه بهتر هست در پیش، برای یافتن کمی بیندیش.«

تصمیمات جدید ستاد اقتصاد مقاومتی
جلسه س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي دیروز به ریاست معاون اول 
رئیس جمهور برگزار شد و اسحاق جهانگیری با اشاره به تاکید مقام معظم 
رهبري مبني بر فعالیت همزمان دو ستاد اقتصادي براي مدیریت شرایط 
پیش رو گفت: براساس رهنمود رهبر معظم انقالب اسالمي وظیفه ستاد 
مقابله با تحریم، مقابله با برنامه ریزي هاي اتاق جنگي است که در آمریکا 
علیه اقتصاد کشور راه اندازي شده و تکلیف ستاد دوم که ستاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي است تالش براي برطرف کردن مسائل مرتبط با اقتصاد 

کشور است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به جایگاه و ظرفیت بخش خصوصي 
در اقتصاد کشور، از اتاق بازرگاني و بخش خصوصي خواست تا در شرایط 
فعلي کش��ور، همانند دوران دفاع مقدس  به دولت در جنگ اقتصادي و 

عبور از تحریم هاي پیش رو کمک کنند.
وي ب��ا بیان اینکه برنامه  هاي دول��ت در حمایت از بخش خصوصي 
تغیی��ر نکرده اس��ت؛  از رئیس اتاق بازرگاني خواس��ت ت��ا با توجه به 
سیاس��ت هاي کالن نظ��ام، جلس��اتي را با فعاالن بخ��ش خصوصي و 
بنگاه ه��اي اقتصادي برگزار کرده و ب��ه دنبال راهکارهایي براي کمک 
ب��ه دول��ت در مقطع فعلي باش��ند. رئیس س��تاد فرمانده��ي اقتصاد 
مقاومتي ادامه داد: طبیعي اس��ت که در ش��رایط فعلي سیاست هاي 
دولت متناس��ب با وضعیت پیش رو تغییر مي کند و دولت انتظار دارد 
بخش خصوصي با درک شرایط فعلي کشور که از آن به عنوان جنگ 
اقتصادي تعبیر مي ش��ود، همراهي الزم را انجام دهد. وي از س��ازمان 
برنامه و بودجه کش��ور و دیگر دس��تگاه هاي مهم اقتصادي خواست با 
کار و تالش ش��بانه روزي هرچه سریع تر نقشه راه اقتصادي براي عبور 

از شرایط پیش رو تدوین کنند.

یادداشت

دریچه

فرصـت امروز: پس از آنکه دو روز پیش، وزیر اقتصاد از شناس��ایی 
خریداران عمده س��که و ارز با هدف مطالبه مالیات بر س��ود اتفاقی آنها 
خبر داد، ح��اال دبیرکل بانک مرکزی از تحویل س��که های پیش فروش 
با سررس��ید س��ه ماهه از امروز ۲۶ تیرماه خبر داده اس��ت. بعد از آنکه 
بانک مرکزی از بهمن ماه س��ال گذش��ته تا فروردین امسال برای جذب 
نقدینگی ش��روع به پیش فروش سکه کرد، حدود ۷میلیون و ۶50 هزار 
قطعه سکه فروش رفت؛ س��که هایی که حاشیه های زیادی برانگیخت و 
به گفته مسئوالن تا سال 13۹۹ در سررسیدهای مقرر تحویل می شود.
اما یکی از این حاشیه ها، انتقادی بود که رئیس اتحادیه تولیدکنندگان 
و صادرکنن��دگان طال و جواه��ر از بانک مرکزی مطرح ک��رد. به گفته 

حجت اله ش��فائی، »متاس��فانه بان��ک مرکزی 
در کوتاه مدت سیاس��ت ذخیره سازی را زیر پا 
گذاش��ت و به بهانه حراج س��که و تنظیم بازار 
باع��ث پیش فروش ۷0 تن س��که ش��د. بانک 
مرکزی صنعت ۷هزار س��اله ط��ال و جواهر را 
به نابودی کش��انده و نی��ازی به تحریم نداریم، 
چراکه سیاست نادرس��ت بانک مرکزی و عدم 
فعالیت بخش خصوصی بیش��تر از تحریم های 
موج��ود ب��ه ما لطم��ه می زند. صنع��ت طال و 
جواهر، تولید و عرضه و ف��روش ندارد، چراکه 
ذخایر سکه به کش��ور تزریق و پول های مردم 

در بانک بلوکه شده است.«
به هر حال با هر حاش��یه ای ک��ه بود، بانک 
مرکزی سکه های سررسید یک ماهه را تحویل 
داد و ح��اال ه��م محم��ود احم��دی، دبیرکل 
بان��ک مرکزی در گفت وگو با ایس��نا از تحویل 
س��که های پیش فروش با سررس��ید سه ماهه 
از امروز سه ش��نبه ۲۶ تیرم��اه خبر داد. آنطور 
که دبی��رکل بانک مرکزی اعالم کرده اس��ت، 
س��که های پیش فروش سه ماهه طبق وعده در 
پایان تیرماه و از روز بیست وشش��م در ش��عب 

بانک ملی به صاحبان آن تحویل خواهد شد.
احمدی با اشاره به اینکه سکه های پیش فروش 
یک ماهه در زمان خود تحویل شد، گفت: اما هر 
آنچه که دارندگان سکه های پیش فروش تحویل 
نگرفتند، نزد بانک امان��ت باقی مانده و هر وقت 
ک��ه اراده کنند، می توانند مراجع��ه کرده و آن را 
دریافت کنند. این در حالی اس��ت که سکه های 
تحویل سه ماهه که در ماه جاری تحویل آن شروع 
می شود، به روال قبل بوده و دارندگان می توانند 
آن را تحویل بگیرند، اما اگر در زمان آن مراجعه 

نکردند نزد بانک امانت باقی خواهد ماند.
ام��ا در حالی در مدت اخیر بحث هایی درب��اره محدود کردن تحویل 
س��که های پیش ف��روش به دلی��ل خرید با تع��داد باال از س��وی برخی 
دارندگان مطرح شده است که دبیرکل بانک مرکزی تاکید کرد که این 
بان��ک به تعهد خود برای تحویل س��که های ثبت نامی عمل خواهد کرد 
و تمامی کس��انی که برای س��که های پیش فروش اقدام کرده بودند، به 
طور حتم در زمان سررس��ید آن، این سکه ها را به طور فیزیکی تحویل 

خواهند گرفت و تردیدی در این موضوع وجود ندارد.
باید یادآور شد که سکه های پیش فروش که در مجموع حدود ۷میلیون 
و ۶50 قطعه تمام بهار آزادی بود تا س��ال 13۹۹ در سررسیدهای مقرر 
تحویل می ش��ود. از ای��ن تعداد 5میلیون و ۹00 ه��زار قطعه مربوط به 
سال 13۹۷، یک میلیون و 3۴0هزار قطعه در سال 13۹۸ و ۴0۸ هزار 
س��که در سال 13۹۹ است. برای تیرماه امسال که سکه های با سررسید 

سه ماهه هستند، حدود ۶۶۶ هزار و 500 قطعه تحویل می شود.
همچنین در مردادماه ۲۹۲ هزار قطعه، شهریور 33۶ هزار قطعه، مهر 
یک میلیون و ۲۸۷ هزار قطعه، ۹0۷ هزار قطعه در آبان، ۷0 هزار قطعه 
در دی م��اه، ۸۶5 هزار قطعه در بهمن  و ۶۷۷ هزار قطعه در اس��فندماه 
تحویل خواهد شد. این در حالی است که برای اردیبهشت ماه ۷۹۹ هزار 

قطعه سکه تحویل شده است.
در ح��ال حاض��ر قیمت س��که در بازار ح��دود ۲میلی��ون و ۸00 تا 
۲میلی��ون و ۹00 ه��زار تومان معامله می ش��ود و اخت��الف قیمت بین 
سکه های پیش فروش و نرخ بازار قابل توجه خواهد بود. نرخ قطعی سکه 
پیش فروش در سررس��یدها از این  قرار بود؛ سکه تحویل یک ماهه یک 

میلی��ون و 5۹0 هزار تومان، س��ه ماهه یک میلیون و 5۴0 هزار تومان، 
 ش��ش ماهه ی��ک میلیون و ۴۷5 ه��زار تومان، ۹ ماهه ی��ک میلیون و

۴10 هزار تومان، یک ساله یک میلیون و350هزار تومان، 1۸ ماهه یک 
میلیون و ۲۴5 هزار تومان و ۲۴ ماهه یک میلیون و 11۶ هزار تومان.

مالیات ها به سراغ خریداران عمده می آیند
اما ماجرای س��که تنها به اینجا ختم نمی شود و دو روز پیش، مسعود 
کرباس��یان، وزیر اقتصاد از شناسایی خریداران عمده سکه و ارز با هدف 

مطالبه مالیات بر سود اتفاقی آنها خبر داد.
به گفته وزیر اقتصاد، س��ازمان امور مالیاتی خریداران عمده س��که را 
شناس��ایی کرده  و طبق قانون آنها مکلف به پرداخت »مالیات بر س��ود 
اتفاقی« هس��تند. او ادامه داد: 100 نفر اول این لیس��ت که بیش��ترین 
خری��د را انج��ام داده اند، به ص��ورت اولویت دار مورد بررس��ی و مطالبه 
مالیات قرار می گیرند. همین روند در مورد بازار ارز هم صورت می گیرد. 

ه��ر مجموعه  یا ف��ردی که از طری��ق خرید و فروش ارز، س��ود اتفاقی 
به دس��ت آورده باشد، مشمول این مالیات می ش��ود و دایره بررسی ها و 

مطالبه گری ما شامل تمام بخش های اقتصادی کشور می شود.
براس��اس صحبت های کرباسیان، سازمان امور مالیاتی این گروه را نیز 
شناس��ایی کرده و طی روزهای جاری آنه��ا مکلف به پرداخت مطالبات 

دولت می شوند.
در عین حال، وزیر اقتصاد از رصد موسس��ات و آژانس های مسافرتی 
نی��ز خبر داد و گفت: موسس��ات و آژانس های مس��افرتی به دقت رصد 
می شوند و با برخی از آنها که از موضوع پرداخت ارز مسافری برای سفر 
به کشورهای بدون نیاز به روادید، سوء استفاده کرده اند، برخورد خواهد 
ش��د. کس��انی هم که از وضعیت ارز مسافری 
سوء اس��تفاده کرده اند و با برخی اقدامات شان 
س��ودهایی به دست آورده اند، باید مالیات سود 

اتفاقی را پرداخت کنند.
پرونده 50 خریدار عمده سکه و ارز در 

دست پلیس
روز گذش��ته همچنین رئی��س پلیس تهران 
بزرگ جزییات جدیدی از باند س��لطان س��که 
را اعالم کرد. به گزارش ایلنا، س��ردار حس��ین 
رحیمی درخص��وص پرونده متهم بازار س��که 
با نام مس��تعار سلطان س��که گفت: در ارتباط 
با پرونده س��لطان س��که 1۸ نف��ر از عوامل و 
نوچه های او به پلیس احضار ش��دند و گردش 
مالی و حس��اب های این افراد ب��ا کمک بانک 

مرکزی در حال بررسی است.
او با بی��ان اینکه همه عوام��ل مرتبط با این 
پرون��ده شناس��ایی و در آین��ده نیز دس��تگیر 
خواهن��د ش��د، گفت:  پرون��ده کاملی ب��ا ابعاد 
جدیدتر برای س��لطان سکه تشکیل شده است 
و همانطور که س��خنگوی قوه قضاییه نیز اعالم 
کرد وحید مظلومین در سال ۹1 دستگیر و به 

اعدام محکوم شده بود.
رئی��س پلیس تهران ب��زرگ با بی��ان اینکه 
با تمام قدرت و ش��بانه روزی اس��ناد و مدارک 
جرائ��م و اخالل بازار ارز را بررس��ی می کنیم، 
گف��ت: وحی��د مظلومین هم اکن��ون در پلیس 
آگاه��ی حض��ور دارد و افراد مرتبط ب��ا او نیز 
بازداشت و برخی نیز با قید وثیقه آزاد شده اند. 
همچنین برخ��ی از افرادی که درخصوص این 
پرونده بازداش��ت شده اند جزو همان ۹0 نفری 
هس��تند که در تاریخ ۲5 اس��فندماه س��ال۹۶ 
درخصوص بازار ارز بازداشت و با قرارهای 10 و ۸میلیاردی آزاد شدند.

سردار رحیمی خاطرنشان کرد: لیست 50 نفره ای از خریداران عمده 
سکه و ارز در اختیار پلیس قرار داده شده تا بررسی های الزم درخصوص 
آنها نیز انجام شود. همچنین لیست 35 شرکت موبایل در اختیار پلیس 
گذاش��ته شده و س��ه بازرس ویژه از سوی دادس��تان برای بررسی این 

پرونده ها تعیین شده است.
وی ادام��ه داد: با دس��تگیری نفرات اصلی متخلفان در بازار س��که و 
ارز خوش��بختانه روند صعودی قیمت در بازار سکه و ارز متوقف شده و 
رو به کاهش اس��ت البته عده ای به صورت خزنده در بازار س��که و طال 
فعالی��ت می کنند که اقدامات آنها تحت کنترل پلیس بوده و با آنها نیز 
برخورد می ش��ود. عوامل پلیس از حرکات خزنده این افراد اطالع داشته 
و همچنین افرادی که درخصوص بازار ارز دس��تگیر ش��ده اند به مراجع 

قضایی تحویل داده شده است.

جزییات جدید از باند سلطان سکه

سکه های پیش فروش 3ماهه از امروز تحویل می شود
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معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس خبر داد
 بررسی اثرات بازنگری دستورالعمل

افشای اطالعات
معاون نظارت بر بورس ها و ناش��ران سازمان بورس و اوراق بهادار با 
تأکید بر اثرات مثبت بازنگری و تغییر در دستورالعمل افشای اطالعات 
گفت با اجرای این تغییرات در هفت ماه گذشته دو شاخص مهم عدم 
ارائه اطالعات و تأخیر در انتش��ار اطالعات ناش��ران به صورت واضحی 
با بهبود مواجه ش��ده است.  حس��ن امیری، معاون نظارت بر بورس ها 
و ناش��ران س��ازمان بورس در گفت وگو با س��نا، در خصوص تغییرات 
دس��تورالعمل افشای اطالعات با اش��اره به اینکه در سال جاری تغییر 
جدیدی رخ نداده، گفت: تغییرات این دس��تورالعمل س��ال گذش��ته 
جمع بن��دی و اجرایی ش��د و تاکنون تحول جدی��دی در آن رخ نداده 
است.  وی در حاشیه همایش ناشران اوراق بهادار با تأکید بر اینکه هفت 
ماه از زمان اجرای این تغییرات گذشته است، در خصوص اثرات آن بر 
بازار سرمایه گفت: سال گذشته دستورالعمل های مرتبط با زمان توقف 
و بازگشایی نمادها از جمله دستورالعمل پذیرش، افشا و دستورالعمل 
مربوط به معامالت بازنگری و اصالح ش��د که آثار آن در بحث افزایش 
ش��فافیت و سرعت در افش��ای اطالعات ناش��ران کاماًل مشهود است.  
وی ب��ا تأکید ب��ر کاهش تعداد نمادهای متوقف در بازار س��هام گفت: 
میانگین تعداد نمادهای متوقف نسبت به سال گذشته کاهش ملموسی 
داشته است. با توجه به اینکه کاهش تعداد نمادهای متوقف در تسریع 
نقدش��وندگی نقش بسزایی دارد، ش��اهد تعمیق هرچه بیشتر بازار و 
نقدش��وندگی هستیم.  حس��ن امیری در خصوص اثر این تغییرات در 
میزان شفافیت بازار سرمایه تصریح کرد: شفافیت حد و اندازه مشخص 
نداشته و هرچه در این حوزه کار انجام شود باز هم فرصت های جدیدتر 
وجود دارد.   وی بررسی های اخیر روند معامالت را مورد توجه قرار داد 
و اظهار داش��ت: در ماه های اخیر دو شاخص مهم عدم ارائه اطالعات و 
تأخیر در ارائه اطالعات توس��ط ناشران بازار سرمایه به صورت واضحی 
بهبود یافته، بر همین اساس نسبت عدم ارائه اطالعات و تأخیر در ارائه 
اطالعات به شدت کاهش یافته که البته همچنان به صفر نرسیده است. 

الزام به افزایش سهام شناور در دستور کار نهاد ناظر
معاون نظارت بر بورس ها و ناش��ران سازمان بورس و اوراق بهادار در 
خصوص برنامه های نهاد ناظر در زمینه افزایش سهام شناور شرکت های 
بازار س��رمایه با هدف بیشتر شدن نقدش��وندگی گفت: البته هدف از 
بررسی دستورالعمل های معامالتی افزایش سهام شناور آزاد نبوده است 
و نباید انتظار داش��ت با اصالح و بازنگری یک قانون همه مش��کالت 
برطرف ش��ود.  وی با تأکید بر اینکه هر دستورالعملی هدف مشخصی 
دارد، افزود: در تغییرات اخیر هدف این بود که س��رعت ارائه اطالعات 
بیشتر شود. فرم های افشای اطالعات مکانیزه و تبدیل به دو رتبه »الف« 
و »ب« شده، به این ترتیب این فرآیند تحت نظر کارشناس قرار ندارد 
که با توجه به فرم تصمیم بگیرد نماد متوقف ش��ود یا خیر، بلکه روند 

کاماًل سیستمی و مکانیزه است که باعث بهبود می شود. 

نگاه

در روزهایی که اقتصاد کش��ور بر اثر اقدامات سفته بازانه در بازارهای 
ارز، ط��ال و خ��ودرو دچار التهاب و بی ثباتی ش��ده، ب��ار دیگر توجه به 
بورس و بازار سرمایه به عنوان ابزاری برای بازگرداندن آرامش به اقتصاد 
معطوف ش��ده اس��ت. با وجود اینکه ش��اخص بورس در روزهای اخیر 
روندی نزولی داشته و به کانال 10۸ هزار واحد عقب نشینی کرده است 
اما چش��م انداز حرکت بلندمدت آن از نگاه کارشناس��ان مثبت و رو به 

باالست. 
ب��ه گزارش ایرنا، بورس از خردادماه امس��ال جهش��ی ب��زرگ را آغاز 
 کرد و توانس��ت رکورد 50 س��ال عمر فعالیت خود را بش��کند و از مرز
100 هزار واحد عبور کند. حرکت بزرگ ش��اخص بورس باعث شد که 
همه توجهات به س��وی این بازار جلب ش��ده و مسئوالن دولتی نیز در 
اظهارات خود بر لزوم حمایت از بازار س��رمایه تأکید کردند. کارشناسان 
معتقدند با توجه به نوسان های شدید قیمت ارز و طال در ماه های اخیر 
که بی ثباثی اقتصادی را به دنبال داش��ته، بازار سرمایه و بورس می تواند 
محلی امن برای جذب سرمایه های سرگردان در جامعه باشد و با خروج 

از سفته بازی، ثبات را به اقتصاد بازگرداند. 
ش��اخص بورس روز دوش��نبه 3۷ پله افزایش یافت و در جایگاه 10۸ 
هزار و 10۹ واحدی ایس��تاد. در معام��الت این روز یک میلیارد و 5۲3 
میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲ هزار و ۸1۶ میلیارد 

ریال در ۷۲ هزار و ۹۹۶ نوبت دادوستد شد. 
بررسی ش��اخص های اصلی بازار سرمایه نیز نش��ان می دهد شاخص 
قیمت )وزنی - ارزش��ی( که در آن ارزش س��هام شرکت های بزرگ اثر 
بیش��تری بر ش��اخص می گذارد، 11 واحد باال رفت و شاخص کل )هم 
وزن( ک��ه در آن ارزش و وزن هم��ه ش��رکت های ب��زرگ و کوچک در 
محاس��به شاخص کل، یکسان در نظر گرفته می شود، ۲5 واحد کاهش 
یافت. ش��اخص قیمت )هم وزن( نیز 1۸ واحد افت کرد؛ این ش��اخص 
بیانگر س��طح عمومی قیمت سهام ش��رکت های پذیرفته شده در بورس 
اس��ت. همچنین ش��اخص آزاد شناور ۹ واحد رش��د کرد؛ این شاخص 
بخش��ی از س��هام قابل معامله ش��رکت ها در بورس را نش��ان می دهد. 

شاخص بازار اول )مربوط به شرکت های بهتر از نظر سرمایه، سودآوری 
و درصد س��هام آزاد ش��ناور( ۴۲ واحد کاهش یافت و شاخص بازار دوم 

بورس نیز ۴11 واحد باال رفت. 
شیمیایی ها؛ جذاب ترین گروه بورسی 

گروه شیمیایی در معامالت دیروز بورس صدرنشین شد؛ در این گروه 
۶0 میلیون سهم به ارزش ۶۸۶ میلیارد ریال دادوستد شد. گروه خودرو 
ب��ه ارزش 31۴ میلیارد ریال و فلزات اساس��ی ب��ه ارزش ۲0۸ میلیارد 
ری��ال جایگاه ه��ای بعدی را به خود اختصاص دادن��د. همچنین در رده 
 چهارم معامالت، گروه چند رس��انه ای صنعتی با دادوس��تدی به ارزش

۷5 میلی��ارد ریال قرار گرفت و گروه کانی های فلزی نیز با معامالتی به 
ارزش ۷1 میلیارد ریال، رده پنجم را از آن خود کرد. 

همچنین نمادهای پارس )پتروشیمی پارس(، فخوز )فوالد خوزستان( 
و کگل )صنعت��ی و معدن��ی گل گهر( بیش��ترین تأثیر مثب��ت و فارس 
)هلدینگ خلیج فارس( و ش��خارک )پتروش��یمی خارک( باالترین تأثیر 

منفی را بر شاخص داشتند. 
اصالح 3 واحدی فرابورس

ش��اخص فراب��ورس )آیفکس( نیز بیش از س��ه واحد اف��ت کرد و در 
جایگاه یک هزار و ۲15 واحدی قرار گرفت. در معامالت بازار فرابورس، 
بی��ش از ۲۸۶ میلیون س��هم و اوراق بهادار ب��ه ارزش بیش از یک هزار 
و ۷33 میلیارد ریال دادوس��تد ش��د. نمادهای هرم��ز )فوالد هرمزگان 
جنوب(، زاگرس )پتروش��یمی زاگرس( و ارفع بیش��ترین فشار منفی را 
بر شاخص وارد کردند. در مقابل، دماوند )نیروی برق دماوند( بیشترین 

تأثیر مثبت را داشت. 
هدایت درست نقدینگی از طریق بورس

اما نقش بازار س��رمایه در وضعیت حاضر اقتصاد ایران چیس��ت و آیا 
بورس می تواند به منبعی برای جذب نقدینگی های سرگردان در اقتصاد 
بدل ش��ود؟ در این زمینه، علی جبل عاملی، کارش��ناس بازار س��رمایه 
معتقد اس��ت: اکنون بازار پول و بانک با مشکالت و تهدیدهای از جمله 
فش��ارهای فرامرزی مواجه است، بنابراین بازار س��رمایه می تواند محل 

جذب نقدینگی های سرگردان باشد که عالوه بر جمع آوری نقدینگی به 
رش��د اقتصادی نیز کمک کند.  او، بازار سرمایه را موتور رشد اقتصادی 
کشور دانس��ت و افزود: این بازار با تأمین مالی شرکت ها نقدینگی را به 

سوی مسیر درست هدایت می کند. 
این کارش��ناس درباره ظرفیت بازار س��رمایه برای جذب نقدینگی از 
بازاره��ای موازی مانند ارز و طال نیز گفت: در صورت وجود یک رویکرد 
منطقی نس��بت به بازار س��رمایه، این بازار می تواند بهترین مکان برای 

جذب نقدینگی باشد. 
وی با بیان اینکه مهم ترین راه نجات اقتصاد کش��ور، توجه به توس��عه 
بازار س��رمایه است، افزود: بازار سرمایه در بخش هایی مانند سهام، بازار 

بدهی و تأمین مالی می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. 
جب��ل عاملی، به تفاوت های ب��ورس و بازارهای موازی اش��اره کرد و 
گف��ت: بازارهای موازی تحت تأثیر اخبار و س��فته بازی ها قرار می گیرد 
و رش��د می کند اما بر بازار س��رمایه نظارت می شود و هدف مشخصی را 

دنبال می کند. 

نوسان 37 پله ای بورس در مرز کانال 108هزار واحدی

شاخص بورس به رشد 3۷ واحدی بسنده کرد
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سنگ  آهن صعود می کند
قیمت س��نگ آهن عیار باال با تشدید مقابله دولت چین با آلودگی 
هوا از طریق محدود کردن فعالیت صنعتی که خریداران این کشور را 
متقاضی کاالهای مرغوب تر خواهد کرد، ممکن اس��ت به 100 دالر در 
هر تن صعود کند. به گزارش ایس��نا به نقل از بلومبرگ، سنگ آهن با 
عیار ۶5درصد پس از اینکه در ماه مارس دچار ریزش قیمت ش��د، هر 
ماه رش��د داش��ته و روز جمعه به ۹1 دالر در هر تن افزایش یافت و با 
وجود افزایش اختالفات تجاری جهانی، همچنان روند صعودی خود را 
در سال میالدی جاری حفظ کرده است. در مقابل سنگ آهن با عیار 
۶۲درص��د در محدوده ۶0 دالر ثابت مانده و 1۴درصد کاهش داش��ته 
اس��ت. به گفته پل گری، نایب رئیس بازارهای س��نگ آهن در شرکت 
وود مکنزی، در واکنش به تولید چین و سیاس��ت هایی که دولت این 
کشور اعالم کرده اس��ت، احتمال افزایش سنگ آهن به 100 دالر در 
کوتاه مدت وجود دارد. با این حال این ش��رکت معتقد است که سنگ 
آه��ن مرغوب برای م��دت طوالنی نمی تواند در ای��ن قیمت بماند. در 
بازاری که عرضه آن به میزان فزاینده مرغوب می شود، صادرات سنگ 
آهن جهانی به 1.۶ میلیارد تن در س��ال رس��یده و تمایل برای خرید 
کیفی، به نفع ش��رکت های معدنی ریوتینتو و ب��ی اچ پی بیلیتون در 
اس��ترالیا و واله در برزیل خواهد بود که س��نگ آه��ن مرغوب به بازار 
عرضه می کنن��د. چین پس از اعمال محدودیت های کم س��ابقه علیه 
کارخانه های فوالدسازی در زمستان گذشته، فشارهای خود را افزایش 
داده و محدودیت فعالیت های صنعتی را گسترش داده و ظرفیت تولید 
در تانگشان که یک قطب کلیدی فوالدسازی به شمار می رود را کاهش 
داده است. پل گری، مدیر وود مکنزی انتظار دارد اختالف قیمت میان 
سنگ آهن عیار باال و شاخص قیمت سنگ آهن در طول زمستان چین 
به ۲۶درصد برسد که اندکی باالتر از دفعه گذشته خواهد بود. استفاده 
از سنگ آهن عیار باال و موادی که ناخالصی کمتری دارند به خصوص 
آلومینا، کارخانه های فوالدسازی را قادر می سازد فوالد بیشتری را تولید 
کرده و همزمان میزان آالیندگی را کاهش دهند. سیاس��ت گذاران در 
چین اقدامات حفاظت از محیط زیست را تشدید کرده و ماه جاری یک 

برنامه سه ساله به منظور مقابله با آلودگی هوا را اعالم کردند.
شرکت مالی »سیتی گروپ« نیز در گزارشی اعالم کرده شاخص 
قیمت س��نگ آهن احتماال در س��ه ماهه چهارم که محدودیت های 
زمس��تانی برای فوالدسازان به اجرا گذاش��ته می شود به باالی ۷0 
دالر در ه��ر تن صعود خواهد کرد. اس��تانداردهای محیط زیس��تی 
س��خت گیرانه و بهبود حاش��یه س��ود، تقاضا ب��رای کاالهای دارای 

کیفیت مرغوب از جمله سنگ آهن را افزایش خواهد داد.

خرید تضمینی گندم 700 هزارتن کاهش یافت
 پرداخت 57درصدی مطالبات گندمکاران

ی��ک مقام مس��ئول از کاهش ۷00 هزار تن��ی خرید تضمینی گندم 
نسبت به مدت مش��ابه سال قبل خبر داد. علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد 
توانمندس��ازی گندمکاران در گفت و گو با  باش��گاه خبرنگاران جوان، 
درب��اره آخری��ن وضعیت خرید تضمین��ی گندم اظهار کرد: براس��اس 
آخرین آمار تاکنون بیش از 5میلیون و 100 هزارتن گندم از کشاورزان 
خریداری شده اس��ت. وی از پرداخت 5۷درصدی مطالبات گندمکاران 
خبر داد و گفت: بر این اساس مطالبات کشاورزانی که تا ۲۸ اردیبهشت، 
گن��دم تولیدی خود را تحویل مراکز دولتی و س��یلوهای غله دادند، به 
طور کامل تسویه شد و انتظار می رود پرداخت مطالبات استمرار داشته 
باش��د. ایمانی ادامه داد: امسال خرید تضمینی گندم به علت نابسامانی 
در بح��ث خرید، تاخیر در پرداخت مطالبات و ثبات نرخ خرید نس��بت 
به مدت مش��ابه سال قبل ۷00 هزارتن کاهش یافته است. رئیس بنیاد 
توانمندسازی گندمکاران با بیان اینکه قاچاق آرد و گندم در کمین است، 
افزود: با توجه به نوسان نرخ ارز و ورود دالالن در عرصه خرید، بخشی از 
گندم تولیدی از کشور به صورت غیرقانونی خارج و بخش دیگر جایگزین 
خوراک دام در واحدهای مرغداری شده است. وی گفت: با توجه به اصرار 
دولت مبنی بر ثبات قیمت گندم در سال زراعی جاری،کشاورزان مجبور 
به عرضه گندم در بازار آزاد شدند. این امر کاهش رغبت کشاورزان نسبت 

به عرضه گندم تحویلی به دولت را به همراه دارد.
جایزه گندم به تمامی کشاورزان تعلق ندارد

این مقام مس��ئول با انتقاد از س��خنان مدیرعامل بازرگانی دولتی 
مبنی بر دریافت جای��زه ۲۷ تومانی به ازای هر کیلو گندم تولیدی 
باکیفی��ت به کش��اورزان بیان کرد: مس��ئوالن با چنی��ن اظهاراتی 
می خواهن��د کش��اورزان را فریب دهند و بگویند ک��ه قیمت خرید 
تضمینی هر کیلو گندم 1300 تومان نیس��ت و این در حالی است 
که در س��نوات گذشته جایزه گندم در ازای تحویل گندم کیفی به 
کشاورزان وجود داشته است. رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران 
ادامه داد: براساس جدول پاکی، نرخ خرید هر کیلو گندم با ۴درصد 
اُفت مفید و ۴درصد غیرمفید به کش��اورزان 1300 تومان، گندم با 
رطوب��ت کمتر و یک درصد اُفت مفید و ی��ک درصد اُفت غیرمفید 
13۲5 تومان  و هر چقدر که اُفت گندم تحویلی از ۴درصد بیش��تر 
باش��د، به مراتب نرخ خریدکمتر است. به گفته وی با توجه به آنکه 
جایزه خرید گندم به تمامی کش��اورزان تعلق نمی گیرد، بنابراین به 
اظهارات برخی مسئوالن مبنی بر آنکه متوسط  نرخ خرید هر کیلو 

گندم باالی 1300 تومان است، ایراداتی وارد است.
گندم تولیدی در حال خروج از مرزهای کشور است

این مقام مس��ئول با بیان اینکه بخشی از گندم تولیدی از چرخه 
خرید خارج ش��ده اس��ت، اظه��ار کرد: با توجه ب��ه آنکه دالالن هر 
کیلو گندم را با نرخ ۲هزار تومان از کش��اورزان خریداری می کنند، 
بنابرای��ن بخش��ی از گندم تولیدی ب��رای تبدیل ب��ه آرد از چرخه 
خری��د خارج و وارد بازارهای جهانی خواهد ش��د. وی با بیان اینکه 
خری��د تضمینی گن��دم به 10میلیون ت��ن نخواهد رس��ید، افزود: 
ثب��ات نرخ خرید تضمینی گندم در س��ال زراعی جاری اجحاف در 
حق مصرف کنندگان اس��ت که به س��بب کاهش تمایل کشاورزان 
نس��بت به عرضه گندم تحویلی به دولت،  پیش بینی می شود  میزان 
خرید تضمینی به 10میلیون تن نرس��د. رئیس بنیاد توانمندسازی 
گندم��کاران در پایان تصریح ک��رد: با توجه به آنکه 50درصد گندم 
تولیدی کش��اورزان برداشت ش��ده اس��ت، انتظار می رود مطالبات 
کش��اورزان ظ��رف مدت زمان دو الی س��ه روز پرداخت ش��ود تا با 
اعتمادسازی کشاورزان، گندم تولیدی به مراکز دولتی تحویل داده 

شود و احتمال قاچاق آرد و گندم به حداقل ممکن برسد.

اخبـــار

رئیس انجمن تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان طال و جواهر اصفهان 
ب��ا تاکید بر اینکه از 1۲ مرداد صنعت طال و جواهر کش��ور وارد تحریم 
می  شود، گفت: طی هفته اخیر صادرات طال و جواهر به دالیل اقتصادی 

و سیاسی به صفر رسیده است.
ب��ه گزارش خبرنگار ایس��نا، محس��ن طالمینایی در نشس��ت خبری 
دوازدهمین نمایش��گاه صنعت فلزات گرانبها، طال و سنگ های قیمتی، 
با بیان اینکه ط��ی هفته اخیر صادرات طال و جواهر به دالیل اقتصادی 
و سیاس��ی به صفر رس��یده اس��ت، اظهار کرد: در گذشته خطر سقوط 
صادرات طال را متذکر شدیم، اما امروز شاهد مرگ صادرات طال هستیم 

که البته دلیل این معضل مشکالت و مسائل سیاسی است.
وی با اش��اره به اینک��ه اصفهان مهد صادرات ط��ال و جواهر و فلزات 
گرانبها است، افزود: اصفهان ۹0درصد صادرات طال و جواهر کشور را به 

خود اختصاص داده است.
رئیس انجمن تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان طال و جواهر اصفهان 
ب��ا تاکید بر اینکه از 1۲ مرداد صنعت طال و جواهر کش��ور وارد تحریم 
می  ش��ود، گفت: به صورت کلی صادرات ط��ال و جواهر و فلزات گرانبها 
خوابی��ده اس��ت، همچنین مالیات بر ارزش افزوده س��ایه س��نگینی بر 

صادرات انداخته و سبب حل نشدن مشکالت این صنعت شده است.
وی با تاکید بر اینکه مردم برای رونق این صنعت، طالی ساخته  شده 
خریداری کنند، تصریح کرد: حباب س��که امروز حدود 5۶0 هزار تومان 

است و خرید آن به نوعی ضرر محسوب می شود.
برنامه ریزی برای با این نرخ ارز سخت است

مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های اس��تان اصفهان نیز با بیان اینکه 
نمایش��گاه مکانی برای جمع آوری افراد یک صنف است، اظهار کرد: در 
شرایط سخت اقتصادی بازار سکه ارز و دالر متالطم است و تاثیر زیادی 

بر اقتصاد کشور، استان و شرکت نمایشگاه گذاشته است.
علی یارمحمدیان با تاکید بر اینکه در این ش��رایط اقتصادی متالطم 

مس��ئولیت افراد و مدیران دوچندان ش��ده است، تصریح کرد: متاسفانه 
در حال حاضر برنامه ریزی برای با این نرخ ارز س��خت اس��ت، ش��رکت 
نمایشگاه شرایط س��ختی را می گذراند، اما برای امید به تولیدکنندگان 

سعی در برگزاری نمایشگاه ها داریم.
وی ب��ا بیان اینکه برگزاری نمایش��گاه طال در ش��رایط کنونی اقتصاد 
واقعا هنر بود، افزود: با این وجود به کمک فعاالن این صنعت، اتحادیه و 
اتاق بازرگانی نمایش��گاه طال برگزار شد تا امیدبخش فعاالن این صنعت 

باشد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های استان اصفهان با اشاره به اینکه ما به 
عنوان شرکت نمایش��گاه همچنین پروژه سنگین نمایشگاه بزرگ را در 
دستور کار داریم، اظهار کرد: برای ساخت و تکمیل فاز نخست این طرح 
15۹ میلی��ارد تومان با نرخ دالر 3000 توم��ان پیش بینی کرده بودیم 
که امروز ش��رایط به نحوی دیگر ش��ده است، اما امیدواریم این پروژه با 

محقق شدن تعهدات سهامداران به سرعت اجرایی شود.
وی تصریح کرد: امروز س��عی می کنیم این تهدید را به فرصت تبدیل 
کنی��م و ب��ا برنامه ریزی به قوت و ش��دت برپایی نمایش��گاه ها را دنبال 

خواهیم کرد.
فعاالن صنعت طال رغبتی برای حضور در نمایشگاه ندارند

رئی��س اتحادیه طال و جواهر تهران نیز در این نشس��ت با اش��اره به 
برخ��ی عواملی که فعاالن صنعت طال رغبتی برای حضور در نمایش��گاه 
پیدا نمی کنند، اظهار کرد: صنعت و معدن اگر تولیدکنندگان را تشویق 
نمی کنند حداقل آنها را دلس��رد نکنند، طال شرایطی دارد که باید خود 
را همچون نگین انگشتر نشان دهد و اگر هزینه نکنند مردم نمی توانند 
آن را ببینند. ابراهیم محمدولی افزود: متاس��فانه س��ازمان امور مالیاتی 
فشار بسیاری را برای گرفتن مالیات بیشتر این صنعت تحمیل می کند، 
این نگاه ها صنعت طال را دچار مشکل می کند، اما امیدواریم فعاالن این 

بخش در نمایشگاه حضور یابند.

جانمایی شهرک طالی اصفهان نهایی شده است
رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان نیز در این نشس��ت با بیان اینکه 
امروز عالوه بر ایران، جهان نیز در شرایط خاص اقتصادی به سر می برد، 
اظهار کرد: برپایی نمایش��گاه وجود ذاتی برای بسترس��ازی در راستای، 
تولید، صادرات و تجارت دارد و به طور قطع اگر نمایش��گاه نباشد صنف 
طال و جواهر معنا نخواهد داش��ت. هوشنگ شیشه بران با تاکید بر اینکه 
ش��رایط سخت موجود را تنها می توان با تمام توان خود مدیریت کنیم، 
افزود: در ش��رایط امروز تقاضا برای مصرف شخصی طال کاهش یافته و 
تقاضا به س��مت طالی خام رفته اس��ت. متاس��فانه اکنون 1300 واحد 
تولی��دی در اصفهان یا تعطیل ش��ده اند و یا با ظرفیت ۲0 تا 30 درصد 
فعالیت می کنند. وی با بیان اینکه اصفهان از گذش��ته در ساخت حلقه، 
النگو و زنجیر سرآمد کشور و دارای اساتید بسیار بوده است، اظهار کرد: 
مش��کالت امروز طال در درون خود آن اس��ت و نباید خود را در کمدها 
پنهان کنیم و در نمایشگاه ها حضور پیدا نکنیم چراکه با در حاشیه قرار 

گرفتن راه به جایی نمی  بریم.
وی درخصوص آخرین وضعیت س��اخت ش��هرک طالی اصفهان نیز 
گفت: از آنجایی که اصفهان دارای اکوسیس��تم خاصی است برای ایجاد 
ش��هرک دچار مش��کل هس��تیم از این رو این ش��هرک باید به صورت 
توریس��تی و کارگاهی افتتاح ش��ود، در این راس��تا جانمایی و اقدامات 
اولیه این ش��هرک در شرق اصفهان و حوالی شهرک صنعتی جی انجام 

شده است.
دولت 70 تن سکه را در حراج فروخت

همچنین رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و جواهر 
کش��ور در ادامه این نشس��ت با تاکید بر اینکه تا زمانی که مس��ئوالن 
دی��د خود را به صنعت طال و جواهر تغییر ندهند هیچ یک از مش��کالت 
ای��ن صنعت برطرف نخواهد ش��د، گفت: صنعت ط��ال و جواهر همانند 

زاینده رود خشک شده و ما اکنون در سوگ این صنعت نشسته ایم.

صادرات طال به صفر رسید

جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی برای بررسی نحوه 
تخصی��ص ارز حاصل از صادرات پتروش��یمی ها ب��ه واردکنندگان کاال 

)یکشنبه( برگزار شد.
س��ید فرید موسوی، عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس در گفت وگو 
با ایس��نا با اشاره به نشست کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت: پس از 
نوس��انات ارزی دولت تصمیم گرفت واحدهای پتروشیمی که عمدتا هم 
متعلق به دولت و بخش عمومی هستند، ارز حاصل از صادرات خود را با 
نرخ ۴۲00 تومان در اختیار واردکنندگان قرار دهند که ش��واهد موجود 
نشان می دهد ارز با قیمت و نرخ باالتر در اختیار واردکنندگان متقاضی 
کاال قرار گرفته و به س��بب آن کاالی وارداتی نیز با قیمت گران تری در 

اختیار مصرف کننده نهایی قرار گرفته است.
وی اف��زود: ای��ن موضوع از این نظر قابل توجه اس��ت که اوال خوراک 
مورد نیاز این مجتمع ها با نرخ پایین تامین می شود و از سوی دیگر مواد 
پتروش��یمی که می تواند در اختیار واحدهای تولیدی داخل قرار گیرد، 
حس��ب ارزآوری صادر می ش��ود و محصوالت آنها بخش قابل توجهی از 

سهم صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: براساس گزارش های ارائه شده در 
چندماه گذشته حدود 3.5میلیارد دالر از محصوالت پتروشیمی ها صادر 
و تنه��ا ۲ میلیارد از آن در س��امانه نیما به واردکنندگان تخصیص یافته 
ثبت شده و ۹0درصد ارز حاصل از صادرات پتروشیمی در سامانه نیما از 
طریق 10پتروشیمی صورت گرفته و حدود ۴0-30درصد ارز تخصیصی 

از طریق سه صرافی انجام شده است.
او در ادام��ه درخص��وص علت اختالف بین ص��ادرات و ارز تخصیصی 
س��امانه گفت: طبق قوانین موجود پتروش��یمی ها مجازند کاالی مورد 
نیاز خود را از طریق ارز حاصل از صادرات خود وارد کشور کنند که در 
ای��ن مورد هم گزارش های اولیه حاکی از واردات بیش از حد نیاز برخی 
کاال توسط ش��رکت های پتروشیمی اس��ت، همچنین ممکن است آنها 
صادراتی به کش��ورهای افغانس��تان و عراق داشته باشند که صادرات به 
این کش��ورها معاف از عرضه در نیما بوده و از س��ویی دیگردر ابتدا یک 
فرصت ش��ش ماهه و بعد این فرصت به دو ماه کاهش یافته که ارز را به 

سامانه اعالم کنند و ممکن است علت اختالف به دالیل مذکور باشد.
موس��وی گفت: متاسفانه گزارش های رس��یده حاکی از وجود دالالن 
ب��رای خرید و فروش ارز حاصل از صادرات پتروشیمی هاس��ت، این در 
حالی است که با توجه به اوضاع موجود، دولت موظف است تمام تالش 
خ��ود را ب��رای تخصیص ارز ب��ه اولویت های واقعی کش��ور انجام دهد. 
پتروش��یمی ها هم که عمدتا به بخش عمومی و دولت وابس��ته هستند 
الزم اس��ت مصالح ملی و اقتص��اد ملی را بیش از مناف��ع بنگاهی خود 

مدنظر قرار دهند.
عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: به رغم تخصیص 1۲ میلیارد دالر 
ارز، ب��ا صف طویل متقاضیان ارزی برای واردات مواد اولیه تولید روبه رو 
هس��تیم و از ابتدا قاعده و ضابطه خاصی برای تخصیص مناسب تعریف 
نش��ده و مراقبت های الزم هم صورت نگرفته اس��ت، متاس��فانه امروز با 

مشکالت فراوان تولیدکنندگان در دستیابی به مواد اولیه روبه رو هستیم 
و تاکنون شاهد واردات کاالهایی بودیم که واردات آنها به جرات می توان 
گفت هیچ ضرورتی نداش��ته اس��ت که دالیل اصلی این اتفاقات نظارت 

ضعیف و عدم پیش بینی های الزم بوده است.
نماین��ده مردم ته��ران در مجلس افزود: اخیرا طبق اعالم دولت س��ه 
وزارتخانه جهاد کش��اورزی، بهداشت و درمان و صنعت، معدن و تجارت 
موظف شده اند که اولویت های کشور برای واردات را در داخل گروه های 
س��ه گانه مجاز واردات نیز مش��خص کنند ولی این امر نیز دوباره اضافه 
کردن و تعریف مجدد امضاهای طالیی در اقتصاد است که عده ای نهایتا 
از آن بهره مند شده و عده ای به رغم نیاز همچنان بالتکلیف خواهند بود.
او ادامه داد: در صورت عدم اصالح روند موجود تولیدکنندگان با ضربه 
سنگینی مواجه خواهند شد که با توجه به ظرفیت های موجود تولید به 
هیچ وجه قابل توجیه نیس��ت و از س��وی دیگر امروز متقاضیان ارز برای 
امور خود و تعیین تکلیف بین دستگاه های مختلف سرگردان هستند که 

شایسته است دولت هرچه سریع تر این مشکالت را مرتفع کند.
سیدفرید موسوی در پایان گفت: در نهایت در جلسه امروز کمیسیون 
اقتص��ادی مقرر ش��د اطالع��ات تکمیلی درخصوص می��زان ارز حاصل 
از ص��ادرات پتروش��یمی ها و نح��وه تخصیص آن ب��ه کاالهای مختلف 
و وضعی��ت آن کاالها در بازار به کمیس��یون ارائه ش��ود تا کمیس��یون 
اقتصادی براس��اس ماده ۴۹ آیین نام��ه داخلی گزارش نهایی خود را در 

این خصوص به مجلس ارائه دهد.

روند دریاف��ت ارز دولتی به واردکنندگان کاال تغییر کرده و از این به 
بع��د به جای بانک عامل دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به عنوان مرجع تصمیم گیری در ارتباط با تخصیص ارز به واردکنندگان 

براساس اولویت عمل می کنند.
به گزارش ایس��نا، با تغییر ش��رایط دریاف��ت ارز دولتی بنا بر تصمیم 
وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت از این به بعد دفات��ر زیرمجموعه این 
وزارتخان��ه به عن��وان مرجع تصمیم گیری درخص��وص صدور مجوز در 
ارتباط با تخصیص ارز دولتی فعالیت می کنند تا بدین ترتیب دیگر این 

روند از سوی بانک های عامل صورت نگیرد.
دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه، دفتر صنایع ماشین سازی و تجهیزات، 

دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداش��تی، دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی، 
دفتر صنایع نساجی و پوشاک، دفتر صنایع برق و الکترونیک و دفتر صنایع 
معدنی به عنوان دفاتر زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان 

صادرکننده مجوز در ارتباط با تخصیص ارز دولتی تعیین شدند.
یک منبع آگاه در س��ازمان توسعه تجارت ایران در گفت وگو با ایسنا، 
با اش��اره ب��ه صحبت های وزیر صنعت، معدن و تج��ارت مبنی بر توقف 
روند ثبت س��فارش هایی که تاکنون در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت، 
اظه��ار کرد: بنابر تصمیم وزیر صنع��ت، معدن و تجارت دفاتر تخصصی 
زیرمجموع��ه ای��ن وزارتخانه به عنوان مرجع ص��دور مجوز در ارتباط با 
تخصی��ص ارز دولت��ی جهت واردات کاال تعیین ش��دند و واردکنندگان 

ملزم هس��تند جه��ت دریافت ارز از این مس��یر اقدام کنن��د. وی ادامه 
داد: تخصی��ص ارز ۴۲00 تومانی براس��اس اولویت بن��دی کاالیی دفاتر 
تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می گیرد و پس از آن با 
معرفی درخواست کنندگان به بانک های عامل فرآیند تامین ارز وارداتی 
انجام می ش��ود. به گفته وی، در گذشته پس از ثبت سفارش انجام شده 
واردکننده به بانک عامل رجوع می کرد و بانک مربوطه تشخیص می داد 
که چه کسی در اولویت دریافت ارز قرار می گیرد، این در حالی است که 
ای��ن روند تغییر کرده و از این به بعد مرجع تش��خیص، دفاتر تخصصی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت هس��تند و تعیین می کنند که کدام یک 

از متقاضیان باید در اولویت قرار گیرند.

داللی برای خرید و فروش ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها

شرایط دریافت ارز دولتی تغییر کرد

وزارت صنعت مرجع شد

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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رانتی بسیار قوی در حوزه واردات خودرو 
وجود دارد

عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی در خصوص 
منع واردات خودرو و تأثیر آن بر بازار خودرو گفت ممنوعیت 
واردات خودرو قطعاً موج��ب افزایش قیمت خودروها خواهد 

شد.
 ب��ه گزارش خبر خ��ودرو، عضو کمیس��یون انرژی مجلس 
ش��ورای اس��المی در خصوص منع واردات خودرو و تأثیر آن 
بر بازار خودرو گف��ت: ممنوعیت واردات خودرو قطعاً موجب 
افزایش قیمت خودروها خواهد ش��د و به طور کلی این قبیل 
تصمیمات موقتی و فصلی و ناگهانی به اقتصاد و صنعت کشور 

علی الخصوص صنعت خودرو صدمه می زند. 
هدایت اهلل خادمی با اشاره به اینکه ممکن است رانتی پشت 
این تصمیم وجود داش��ته باش��د، گفت: روند ثبت س��فارش، 
توقف واردات و افزایش تعرفه ها نش��ان می دهد که سیس��تم 
رانتی بسیار قوی در حوزه واردات خودرو وجود دارد که تحت 
بهانه های مختلف ش��رایطی را فراهم می کند تا سرمایه کشور 

در جیب عده ای خاص قرار گیرد. 
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ممنوعیت واردات خودروهای 
خارجی ممکن است موجب افزایش استفاده و کاهش قیمت 
خودروهای داخلی شود اما موجب افزایش کیفیت خودروهای 

داخلی نمی شود. 
ای��ن عضو کمیس��یون ان��رژی مجلس ش��ورای اس��المی 
تصری��ح کرد: با توقف واردات خودرو به س��متی می رویم که 
خودروسازان داخلی نگران کیفیت تولیدات شان نخواهند بود، 

چراکه بازار مطمئنی را در اختیار دارند. 

 اعالم اسامی متخلفان واردات خودرو اعتماد 
را به کابینه برمی گرداند

الرگانی، عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس، بر این عقیده 
اس��ت که بهتر اس��ت دولت و وزیر صنعت نام واردکنندگان 
غیرقانون��ی خ��ودرو را به مردم اط��الع دهند زی��را عالوه بر 
اینکه جرم آنها محرز اس��ت، مردم هم متوجه می شوند که با 

متخلفان برخورد می شود. 
 در روزهای گذشته، رئیس جمهور در نامه ای به وزیر صنعت 
ضرب االج��ل 15 روزه ای تعیین کرد ت��ا وزیر صنعت گزارش 
تخلف واردات خودرو را به مردم، دولت و قوه قضاییه گزارش 
کند. هرچند محمد ش��ریعتمداری زودتر از موعد این گزارش 
را به رئیس  دولت ارائه کرد، اما نکته مهم آنجا بود که دستور 
اکی��د روحانی ارائه گزارش ب��ه مردم و قوه قضاییه بود. با این 
حال اس��امی متخلفان هن��وز به صورت رس��می برای مردم 

مشخص نشده است. 
س��یدناصر موس��وی الرگانی نماینده م��ردم فالورجان در 
مجلس شورای اسالمی، در گفت وگو با رویداد۲۴، با اشاره به 
نامه دوم محمد ش��ریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
به حسن روحانی در خصوص انتشار و اعالم نام واردکنندگان 
غیرقانونی خودرو، گفت: در برخی مواقع قوه قضاییه اس��امی 
مفس��دان اقتصادی را که محاکمه می کند، با نام مس��تعار یا 
حروف مقطعه، منتشر می کند و زمانی هم که علت این کار را 
س��ؤال می کنیم، می گویند هنوز محرز نشده است که آیا این 
فرد تخلف کرده اس��ت یا ن��ه و زمانی که محکومیت این افراد 

محرز شد، ما نام و حکم این افراد را منتشر می کنیم. 
 الرگانی ادامه داد: اما در موضوع واردات غیرقانونی خودرو، 
جرم این افراد کاماًل محرز است. کسی که از کدهای دسترسی 
به س��ایت و از جایگاه اداری خود سوءاستفاده می کند و اقدام 
به ثبت س��فارش و ورود غیرقانونی خ��ودرو می کند، طبیعی 
است که جرم او محرز است. اکنون یکی از گله هایی که مردم 
ما دارند این اس��ت که اگر جرم یک فردی محرز شده، سریعا 
بای��د با او برخورد ش��ود، زیرا اگر برخورد ش��د نفرات بعدی 
دست به چنین کاری نمی زنند. اما زمانی که ما با وجود اینکه 
تخلف و جرم یک فرد محرز شده و به دلیل برخی مالحظات، 
برخورده��ای الزم را انجام نمی دهیم، باعث می ش��ود دیگران 
هم جری تر ش��وند و به خود جرات بدهند به راحتی دست به 

تخلف بزنند. 
او اف��زود: معرفی نکردن این افراد که برخی از آنها از عوامل 
کش��ور سعودی هستند و س��که و ارز خریداری می کنند و به 
اربیل عراق و عربس��تان می برند، توهین به شعور مردم است. 
مماشات با کسی که قرار بوده دارو وارد کشور کند اما گوشی 
وارد می کن��د تا پول بیش��تری را به جیب بزن��د، اصاًل جایز 

نیست. 
ای��ن نماینده مجلس با بیان اینکه ش��خص وزیر صنعت به 
نوع��ی اعالم کردن��د که تعدادی از کارمن��دان وزارت صنعت 
در واردات غیرقانونی خودرو نقش داش��تند، تصریح کرد: این 
امرز محرز اس��ت که برخی از افرادی که در وزارتخانه صنعت 
حض��ور دارند در این تخلف نقش دارن��د اما فکر نمی کنم که 
درس��ت باش��د بگوییم مافیای خودرو از درون وزارت صمت 
ش��کل می گیرد، زی��را این امر یک ظلم ب��ه کارکنان متدین، 
شایس��ته و متخصص این وزارتخانه اس��ت. به طور کلی متهم 

کردن تمامی وزارتخانه کار صحیحی نیست.  
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه تمامی متخلفان باید 
به مردم معرفی ش��وند، خاطرنشان کرد: دست کسانی که در 
بازار ارز، س��که و خودرو اختالل ایجاد می کنند و یک ش��به 
می خواهن��د تیلیاردها پول به جیب بزنند باید قطع ش��ود و 
سریعا به مردم معرفی شوند و با آنها برخورد جدی شود. اصاًل 
مهم نیس��ت که این متخلفان وابس��ته به چ��ه فرد و گروهی 
هستند، هیچ تفاوتی نباید میان متخلفی که فرزند یک کارگر 
اس��ت و متخلفی که فرزند یک مسئول عالی رتبه است، وجود 
داشته باش��د. اگر وزیر محترم صنعت نام متخلفان را منتشر 
کند، ه��م اعتماد مردم به دولت افزای��ش پیدا می کند و هم 
اینکه متوجه می ش��وند با متخلفان برخورد می شود و به حال 

خودشان رها نمی شوند.

دس��تور روحانی برای رسیدگی به پرونده فس��اد در واردات خودرو 
اقدام��ی مهم ب��رای جلوگیری از رانت خواری ش��مرده می ش��ود، اما 
تکمیل این روند نیازمند شناس��ایی ریشه ها و جلوگیری از شکل گیری 

فسادهایی مشابه است. 
به گزارش ایرنا، برخورد قاطع »حس��ن روحان��ی« در زمینه پرونده 
فس��اد در واردات خ��ودرو ای��ن روزه��ا توج��ه بس��یاری از ناظران و 
صاحب نظ��ران را به خ��ود جلب کرده و هر ی��ک از زاویه دید خود به 

طرح دیدگاه هایی در این زمینه پرداخته اند. 
اهمیت این موضوع س��بب ش��د تا رهبر معظم انقالب نیز در دیدار 
روز یکش��نبه )۲۴ تیرماه( خود به اقدام دولت برای برخورد با واردات 
غیرقانونی خودروهای لوکس با ارز دولتی اش��اره کرده و تصریح دارند 
»دس��تور روز گذش��ته رئیس جمهوری ب��رای برخورد ب��ا تخلفات در 
واردات خودرو خوب اس��ت؛ البته این دس��تورها باید پیگیری شود تا 

به نتیجه مطلوب برسد«.
ایشان با تأکید بر اینکه در مبارزه با مفاسد ابتدا باید با فساد و عنصر 
متخلف برخورد و سپس به طور شفاف اطالع رسانی شود، گفتند: البته 
مس��ئله  برخورد با مفاس��د در وهله  اول به عهده  مس��ئوالن دستگاه ها 
است و پس از آن باید موضوع به قوه  قضائیه واگذار شود.  در پیوند با 
این موضوع، دیدگاه هایی در م��ورد انجام اقدامات بازدارنده به موازات 
برخ��ورد با رانت خ��واری در بخش های مختلف اقتصادی عنوان ش��ده 

است. 
پ��س از جهش قیمت ارز، دولت تصمیم گرف��ت در جهت کنترل و 
تنظیم ب��ازار به برخی از کاالهای واردات��ی دالر با نرخ مصوب ۴۲00 
تومانی اختصاص دهد. البته این اولین بار نیس��ت که بازار تحت تأثیر 

تغییر ناگهانی نرخ ارز قرار می گیرد و بازار پیش از این هم در سال های 
۷3-۷۲،   ۹۲-۹1 این ش��رایط را تجربه کرده اس��ت. اما این بار دولت 
در راس��تای سیاست مهار تورم اختصاص ارز دولتی برای واردات را در 
پیش گرفت، بنابراین بخش��ی از ذخایر ارزی کشور به واردکنندگان و 

برخی از فعاالن اقتصادی اختصاص یافت. 
اجرای ش��تاب زده و غیرکارشناسی این سیاست در برخی دستگاه ها 
از جمله وزارت صنعت،  معدن و تجارت باعث شد تا مسیری ویژه برای 
معدودی به منظور واردات کاالهای غیرضروری و لوکس ایجاد ش��ود، 
آن هم در ش��رایطی که دولت از آبان ماه ب��ا تحریم های جدید به ویژه 

تحریم فروش نفت مواجه خواهد شد. 
در ای��ن فرآیند، هر چند ه��دف دولت تنظیم بازار و کاهش فش��ار 
اقتص��ادی بر مردم بود اما برخی س��ودجویان مانع از تحقق این هدف 
شدند، چراکه قرار نبود ارز دولتی که امروز سرمایه مهمی برای کشور 
محسوب می شود به دست واردکنندگان خودروهای گران قیمت بیفتد 
یا اینکه از س��ایر کاالهای غیرضروری و داللی مس��افرت های تفریحی 

سر دربیاورد. 
ب��ا بروز چنین آس��یب هایی ب��ر پیکر تصمیم س��ازی های اقتصادی، 
دولت با شفاف س��ازی و انتش��ار لیس��ت دریافت کنن��دگان ارز دولتی 
ع��زم خود را برای برخورد ب��ا رانتخواران جزم کرد. در تازه ترین اقدام، 
رئیس جمهوری پس از دریافت گزارش وزارتخانه های صنعت، معدن و 
تجارت، اطالعات، امور اقتصاد و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری 
درب��اره وقوع تخل��ف در واردات و فروش خودروه��ای خارجی، ضمن 
دس��تورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری 
از رئیس قوه قضائیه خواس��ت ترتیبی اتخاذ کند تا با دقت و س��رعت 

و خارج از نوبت به این پرونده رس��یدگی شود، مجرمان و متخلفان به 
مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کالن نامشروع به بیت المال 

بازگردد. 
وضعیتی که انحصار رانتی ایجاد می کنند

 »س��عید مدنی«، مدیرعامل پیشین گروه خودروسازی سایپا نیز در 
گفت وگ��و با ایرنا درباره تخلفاتی که اخی��راً در حوزه واردات خودرو با 
دالر دولتی انجام شده، گفت: ابتدا باید بپذیریم که اختصاص ارز دولتی 
برای واردات خودرو اساساً سیاست درستی نیست و چه ضرورتی دارد 

در این شرایط ارز دولتی صرف واردات کاالی لوکس شود. 
وی ادامه داد: نرخ گذاری دس��توری در بازار نتیجه ای جز رانت ندارد 
و حال که دالر با نرخ دولتی و آزاد وجود دارد باید دالر با نرخ مصوب 
برای کاالهای اساسی مانند غذا و دارو اختصاص یابد و دلیلی ندارد که 
خودرو کاالی اساسی قلمداد شود.  مدنی درباره دومین آسیب در این 
زمینه اظهار داشت: معموالً وقتی برای قیمت دالر یک نرخ ثابت اعالم 
می ش��ود باید انتظار رانت در برخی از بازارها را داشت. در این شرایط 
باید تا حدی پش��توانه وجود داشته باش��د تا با وجود نقدینگی بسیار 
س��نگین، توان تزریق چند براب��ری دالر دولتی در بازار جلوی افزایش 
قیمت ها را بگیرد. همچنین، نرخ گذاری دستوری در بلندمدت اقتصاد 
کش��ور را دچار مش��کالت متعددی می کند اما اگر بر اساس نرخ بازار 
آزاد و نرخ شناور عمل می کردیم نرخ دالر از قیمت فعلی کمتر می شد. 
زمانی که نرخ ثابت اعالم می شود و قدرت تزریق مکفی دالر در بازار را 
هم نداریم خود به خود فاصله نرخ دالر واقعی و نرخ دالر دولتی افزایش 
می یابد. این فاصله باعث می ش��ود که سرمایه های سرگردان به صورت 

دالل منشانه وارد بازارهای مختلف از جمله خودرو شود. 

مبارزه با فساد همگام با سیاست های حمایتی

قطع ش��دن برق ب��دون اعالم قبلی، عالوه بر ایجاد مش��کالت متعدد 
برای شهروندان، باعث سردرگمی ترافیک در پشت چراغ های راهنمایی 

خاموش هم شده است. 
به گزارش مهر، از اوایل تیرماه با قطع ش��دن گاه و بیگاه برق، ش��اهد 

بروز مشکالت بسیاری در کالنشهر تهران بوده ایم. 
مردم پایتخت در روزهای اخیر قطعی چندس��اعته برق را در بیش��تر 
روزهای هفته تجربه کرده اند. این قطعی ها عالوه بر اینکه تحمل گرمای 
تابس��تان را برای مردم طاقت فرسا کرده است، برای ادارات و تجهیزات 

برقی نیز مشکالتی را ایجاد کرده است. 
شرکت توانیر اگرچه برنامه زمان بندی قطعی برق برای مناطق مختلف 
تهران را منتش��ر کرده اس��ت، اما نبود تطابق زمان قطعی برق با برنامه 
اعالم شده مشکل دیگری را برای شهروندان تهرانی درست کرده است. 
اما جدا از این مش��کالت معمول، قطع ش��دن ب��رق برخی چراغ های 
راهنمایی در س��طح ش��هر تهران باعث سردرگمی راننده ها و به تبع آن 

تحمیل ترافیک سنگین تر در خیابان های پایتخت شد. 
رئیس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک راهنمایی و رانندگی پایتخت 
با اش��اره به این موضوع گفت: به دلیل قطعی برق در مناطق مرکزی و 
غربی تهران چراغ های راهنمایی خاموش شدند و مأموران پلیس راهور، 

تردد خودروها را مدیریت می کنند. 
مرکز اطالع رس��انی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، با اشاره 

ب��ه قطعی های اخیر برق در برخی مناطق تهران و خاموش��ی چراغ های 
راهنمای��ی و رانندگی اعالم کرد: در روزهای اخیر ش��اهد قطع برق در 
برخی مناطق تهران خصوصاً در ساعات بعد از ظهر بوده ایم. این مسئله 
باعث خاموشی چراغ های راهنمایی و رانندگی می شود و در صورتی که 

حق تقدم در این زمان ها رعایت نشود امکان بروز حادثه وجود دارد. 
در این رابطه به رانندگان و عابرین توصیه می شود که حتماً به فرامین 
عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی توجه الزم را داش��ته و همکاری الزم 

را به عمل آورند. 
قطع برق مشکالت ترافیکی را دو برابر کرده است

سردار رحیمی، رئیس پلیس پایتخت با اشاره به این موضوع و ترافیک 
حاص��ل از آن گفت: قطع برق چراغ های راهنمایی مش��کالت فراوان و 
زحمت بس��یاری را برای همکاران من در پلی��س راهنمایی و رانندگی 
ایج��اد کرده اس��ت.  او افزود: به دلیل ترافیک ذات��ی تهران، فقط کافی 

است دقایقی این اتفاق بیفتد تا مشکالت ترافیکی دو برابر شود. 
رئی��س پلیس پایتخت با اش��اره به این موضوع ک��ه در روزهای اخیر 
س��عی کردیم با حض��ور خودمان و تالش همکاران این مش��کل را حل 
کنیم یا ترافیک را کاهش دهیم، گفت: روز گذشته با مدیرعامل شرکت 
برق تهران جلسه ای داشتیم و قرار شد این قطع برق دیگر تکرار نشود. 
س��ردار رحیم��ی همچنی��ن اف��زود: ما در عی��ن حال از ش��هرداری 
درخواس��ت داریم در بخش برق اضطراری ب��رای چراغ های راهنمایی و 

رانندگ��ی در تقاطع ها به دلیل حساس��یت های موج��ود عنایت و توجه 
ویژه داشته باشند. 

پلیس مسئول قطعی برق چراغ های راهنمایی و رانندگی نیست
با وجود اینکه مس��ئوالن وعده داده بودند برق چراغ های راهنمایی دیگر 
قطع نمی ش��ود، س��ردار مهماندار گفت: اساساً زیرس��اخت های چراغ های 
راهنمایی و رانندگی تحت کنترل س��ازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری 
تهران است و موضوعیتی با پلیس ندارد. متأسفانه این چراغ ها برق اضطراری 
ندارند و با قطع برق شهری قطع می شوند. مهماندار افزود: درخواست ما این 
بوده که برق چراغ ها از برق شهری جدا شود یا به انرژی خورشیدی متصل 
شود که مشکل فعلی مرتفع شود. در شرایط فعلی کاری نمی توان کرد جز 
اینکه پلیس در تقاطع هایی که چراغ ها برق ندارند حضور فعال و پررنگ تری 
داشته باشد تا این مسئله خللی در روند تردد شهروندان تهرانی ایجاد نکند. 
س��ردار مهماندار می افزای��د: طبیعتا این مس��ئله در وضعیت عبور و 
مرور و نظم شهری بی تأثیر نیست اما تمهیداتی اندیشیده شده است تا 
همکاران من در این شرایط خاص )قطعی برق( هم با انرژی مضاعف به 
دنبال ایجاد نظم در شهر باشند و از هیچ تالشی کوتاهی نخواهند کرد. 
توصیه پلیس همراهی و همکاری ش��هروندان با پلیس در تقاطع هایی 
اس��ت که چراغ ها با قطعی برق مواجه هستند و امید است سازمان های 
ذی ربط مشکل برق تقاطع ها را به زودی حل کنند تا وضعیت چهارراه ها 

به شرایط عادی و همیشگی بازگردد. 

رئیس  اتحادیه فروش��ندگان خودرو از عرضه خودرو های وارداتی انبار 
شده به بازار و کاهش قیمت این کاال در بازار خبر داد. 

س��عید موتمن��ی در گفت وگوی اختصاصی با صداوس��یما با اش��اره 
ب��ه کاه��ش 100 میلی��ون تومانی خودروه��ای وارداتی اف��زود: عرضه 
خودروهای وارداتی به بازار درحالی که ورودی خودرو از گمرکات کشور 
انجام نمی ش��ود نشان دهنده انبار ش��دن این کاالست که حاال با وجود 

عرضه آن خریداری وجود ندارد. 
وی با اشاره به آرامش موجود در بازار خودرو گفت: هم اکنون اختالف 
قیمت خودروهای داخلی زیر 30میلیون تومان در بازار و کارخانه از یک 
ت��ا 3 میلیون تومان، خودروهای 30 ت��ا ۴0 میلیون تومانی بین 3 تا ۶ 
میلی��ون تومان، خودروهای باالی ۴5 میلیون تومان از 5 تا 1۸ میلیون 
تومان اس��ت که این تفاوت قیمت در خودروهای مونتاژی مدل ۲00۸ 

تا ۶0 میلیون تومان است. 
رئیس اتحادیه فروش��ندگان خ��ودرو به هم خوردگ��ی وضعیت بازار 
خ��ودرو در چندهفته اخیر را به دلیل عرضه نش��دن این کاال از س��وی 

خریداران عمده دانس��ت و ادامه داد: افزایش قیمت خودروهای وارداتی 
در چندهفته گذش��ته فروش ای��ن کاال را به صفر رس��اند زیرا این نوع 
خودروه��ا دارای قیمت جهانی اس��ت که مصرف کننده ب��ا توجه به آن 
خرید خواهد کرد.  موتمنی با اش��اره به ورود دس��تگاه های ناظر به بازار 
خودرو گفت: متخلفان و احتکارکنندگان خودرو با ورود بازرسان شروع 
ب��ه عرضه کاال در بازار کردند که این روند قیمت خودرو را کاهش داده 

است و این کاهش ادامه خواهد داشت. 
وی تأمین نی��از روزانه بازار را مانع از ایجاد اختالف در قیمت خودرو 
دانس��ت و اف��زود: پس از افزای��ش ۷ تا ۸ درص��دی در خودروهای زیر 
۴5 میلی��ون تومان باید این خودروه��ا به قیمت کارخانه در بازار عرضه 
شوند اما این درحالی است که همچنان تفاوت قیمت این نوع خودرو در 

کارخانه و بازار وجود دارد. 
رئیس اتحادیه فروش��ندگان خودرو با اشاره به تأثیر کارتکس فروشی 
و انج��ام صل��ح در افزایش قیمت خودرو و ایجاد حاش��یه ب��ازار گفت: 
هم اکنون شرکت س��ایپا از این نوع عرضه خودرو جلوگیری کرده است 

و خودرو به صورت پالک ش��ده به بازار عرضه می شود درحالی که مابقی 
خودروسازان همچنان به صورت کارتکسی خودرو عرضه می کنند. 

موتمنی فروش عمده خودرو را ش��امل تخفیف هایی از س��وی شرکت 
تولید کنن��ده ب��ه خریدار دانس��ت و ادامه داد: این تخفیف ها به دس��ت 
مصرف کننده نمی رس��د زیرا خریداران عم��ده خودرو باید این کاال را با 
قیمت مصوب به بازار عرضه کنند اما این رویه تاکنون انجام نشده است. 
وی ب��ا تأکید ب��ر ورود س��ازمان صنعت، معدن و تجارت و س��ازمان 
حمای��ت به بازار خودرو و نظارت بر وضعیت آن گفت: درصورت تحویل 
به موق��ع خودرو و انجام پیش فروش های کوتاه مدت، بازار خودرو آرامش 

بیشتری خواهد گرفت. 
موتمن��ی افزود: یکی از راهکارهای س��اماندهی ب��ازار خودرو، ثبت 
اطالعات خرید و فروش این کاال در کش��ور اس��ت که برای انجام این 
کار، با ش��روع فعالیت سامانه ای که  در چندسال گذشته طراحی شده  
اما هنوز بهره برداری  نش��ده اس��ت، می توان بازار را در شرایط بهتری 

قرار داد. 

سردرگمی ترافیک پشت چراغ های راهنمایی خاموش

کاهش قیمت خودرو با عرضه محصوالت انبارشده
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عضو هیات علمی دانش��گاه فردوسی مشهد گفت حضور در عرصه های 
کارآفرینی و شرکت داری دانش بنیان، تنها راه موجود و تجربه جهانی برای 
رسیدن به توسعه و پیشرفت پایدار و اثرگذاری علم در جامعه بومی است.

مهدی پورافش��اری در گفت  وگ��و با پایگاه 
اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان با اش��اره به 
لزوم توسعه فرهنگ کارآفرینی و اشتغال زایی 
در بین دانشگاهیان و نخبگان، گفت: تنها راه 
رسیدن به نقطه مطلوب و اهداف تعیین شده 
در حوزه علم و نخبگان، نهادینه کردن فرهنگ 
کارآفرینی، توسعه استارتاپ، زمینه سازی برای 
گسترش کسب وکارهای نوپا و فناورانه و پرهیز 
از محدود کردن اش��تغال در استخدام دولتی 
است. وی با بیان اینکه رسالت دانشگاه تربیت 
کارمند نیس��ت، افزود: حضور در عرصه های 
دانش بنی��ان،  ش��رکت داری  و  کارآفرین��ی 
سختی ها و مشکالت خاص خود را دارد و نیاز 

به تالش و کوشش مستمر دارد، اما باید دانست که این راه تنها راه موجود 
و تجربه جهانی برای رسیدن به توسعه و پیشرفت پایدار و اثرگذاری علم در 
جامعه بومی است. پورافشاری ادامه داد: قطعا موفقیت در کسب وکارهای 

نوآورانه و فناورانه، نیازمند حمایت های هدفمند و جدی اس��ت که بخش 
بس��یاری از آنها پش��تیبانی از محصوالت دانش بنیان در بازارهای داخلی 
اس��ت خصوصا در حالی که کاالهای بی کیفی��ت وارداتی به دلیل قیمت 
نازل، از حاش��یه امن باالیی در بازار مصرف 
برخ��وردار هس��تند. این محقق مهندس��ی 
شیمی اظهار داشت: اگر زمینه برای فعالیت 
مناس��ب و حمایت ه��ای تس��طیح کننده و 
تسهیل گر مس��یر تجاری سازی مهیا باشند، 
قطعا تعداد افراد بیش��تری از سمت مقاله و 
فعالیت های پژوهشی نظری، به سمت ابعاد 
عملیاتی و تولیدی علم حرکت و تغییر جهت 
می دهند. عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی 
مش��هد ارائه آموزش های کاربردی را امری 
الزامی دانس��ت و اضافه کرد: نه می ش��ود و 
نه می توان انتظار داش��ت فرد دانش��گاهی 
و محق��ق، بر همه ابع��اد تولید و کارآفرینی 
مس��لط باشد؛ به همین دلیل ارائه آموزش های الزم در زمینه های مرتبط 
مانند ارتباطات مالی، مس��ائل مربوط به بیمه، قواعد صادرات و واردات و 

نحوه صحیح قیمت گذاری و برندسازی، امری ضروری است.

تا پایان س��ال ۲0۲0 حدود ۴3درصد کارکنان آمریکایی درگیر مشاغل 
اقتصاد دیجیتالی خواهند بود. به گزارش ایسنا به نقل از تک ریپابلیک، در 
سال های اخیر کس��ب و کارهای اینترنتی گسترش چشمگیری داشته اند 

و در ح��ال حاض��ر 5۷ میلی��ون آمریکایی در 
این کس��ب وکارها شاغلند و ثروتی معادل 1.۴ 
تریلیون دالر ب��ه اقتصاد آمریکا می افزایند. در 
یک رده بندی، معیارهای مختلفی نظیر سهم 
اقتص��اد دیجیتال��ی از کل تولی��دات ناخالص 
داخلی، میزان نرخ رش��د اقتصاد دیجیتالی و 
سهم آنها از اشتغال زایی در شهرهای مختلف 
آمریکا مورد بررس��ی قرار گرفته است. بر این 
اساس هفت شهر برتر آمریکا برای کسب و کار 

دیجیتالی عبارتند از:
1 -س��ان فرانسیس��کو: با وجود هزینه های 
باالی زندگی، میزان درآمد در این شهر باالست 
و سرانه کارکنان بخش اقتصاد دیجیتالی این 

شهر ۹۲۷۲دالر است.
۲ -آتالنتا: در سال ۲01۷ اقتصاد دیجیتالی در این شهر ۴.۷ میلیارد دالر 

به تولید ناخالص داخلی افزود.

3 - لس آنجل��س: بین س��ال های ۲01۲ ت��ا ۲01۴، کس��ب و کارهای 
دیجیتالی در این شهر ۷۹درصد رشد داشته اند و این بخش پس از حمل و 

نقل، بیشترین رشد را تجربه کرده است.
۴ -بوستون: متوسط درآمد سرانه کارکنان 
بخش اقتصاد دیجیتالی در این ش��هر ۷۸۸۲ 
دالر است و نرخ رش��د اقتصاد دیجیتالی در 
سال ۲01۷ در این شهر 5۹درصد بوده است.

5 -واشنگتن: این شهر دومین درآمد باال را 
در بین شهرهای مختلف آمریکا برای شاغالن 
این بخش فراهم می کند، با این حال به دلیل 
هزینه زندگی باال، پنجمین ش��هر مناس��ب 

فهرست است.
۶ - داالس: دومی��ن هزینه ه��ای پایی��ن 
زندگی را در بین ش��هرهای موجود در این 
فهرست دارد و س��رانه درآمدی آن ۴۶۹۸ 

دالر است.
۷ - سن خوزه:  یکی از باالترین نرخ های رشد اقتصاد دیجیتالی در آمریکا 
متعلق به این شهر است. تنها در سال گذشته نرخ رشد اقتصاد دیجیتالی 

این شهر به ۹1درصد رسید.

7 شهر برتر برای راه اندازی کسب و کار دیجیتالی در آمریکاتوسعه پایدار بر مبنای توسعه کارآفرینی تجربه جهانی است

برخالف تصور موجود، س��طوح اس��ترس با افزایش موفقیت و پایدار 
ش��دن ش��رایط باال می رود. یک��ی از دالیل افزایش اس��ترس افزایش 
قضاوت اطرافیان و انتظارات آنهاس��ت.  هدف هر مدیرعامل رس��یدن 
به موفقیت اقتصادی اس��ت، اما بس��یاری از افراد موفقیت را یک روند 
آس��ان و پایان اس��ترس نمی دانند. موفقیت هم چالش های خود را به 
دنب��ال دارد و این نوع چالش ها نگران کننده تر از چالش های مربوط به 
مراحل اولیه   و راه اندازی ش��رکت است.  هرچقدر بتوانید با چالش های 
بحرانی بیش��تری مبارزه کنید، ادامه کار برایتان آس��ان تر خواهد شد. 
مدیرها معموالً وقتی مش��غول حل مش��کالت و هدای��ت تیم خود در 
شرایط سخت هستند، تنها بر یک مورد تمرکز می کنند؛ نجات. در این 
شرایط آن قدر مشغول مشکالت هستند که وقتی برای اضطراب ندارند. 
اما زمانی که ش��رکت  شما وارد یک دوره پیروزی و موفقیت می شود 
ناگهان متوجه می ش��وید که دارایی های بیشتری برای باختن دارید و 
باید از آنها محافظت کنید. انتظارات باال می روند. متوجه می شوید که 
تمام تصمیم ها بر عهده ش��ما اس��ت و دچار یک موج جدید اس��ترس 

می شوید؛ نگرانی از خرابکاری یا ناامید شدن تیم. 
در شرایط نجات، همه چیز آسان تر است

باید یک شوق و احساس عمیق در همه 
وجود داشته باشد. انسان ها از طریق حل 
مسئله پیش��رفت می کنند. عامل تقویت 
تیم اصطالحی به نام مربع P اس��ت: رنج 

ضربدر نزدیکی. 
ب��ه  بیان  دیگ��ر هر چقدر رن��ج افراد و 
نزدیک��ی آنها با یکدیگر بیش��تر باش��د، 
تی��م پیوس��تگی و اتحاد بیش��تری دارد. 
سخت کوش��ی برای حل مس��ائل دشوار 
افراد را گرد هم آورده و فرهنگ سازمانی 
را تقویت می کن��د. بنابراین زمانی که تیم 
شما با روشن کردن تمام سیلندرها سعی 
می کن��د به هدف برس��د یا ب��رای تعمیر 
ی��ک برنامه یا ابزار حیاتی تالش می کند، 

وضعیت ش��ما طبیعی تر از زمانی است که تمام کارها با سطح مشخص 
و تعریف شده ای از موفقیت همراه است. 

سطوح استرس با پایدار شدن امور باالتر می رود
افزایش موفقیت افزایش انتظارات را به دنبال دارد و وقتی انتظارات 
افزایش پیدا کنند فش��ار هم افزایش پیدا می کند. به این فکر می کنید 
که اگر اشتباه کنم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر خرابکاری کنم چطور؟ 
یا اگر شرکت را طوری رهبری کنم که منطبق با انتظارات همه نباشد 

چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
ع��الوه بر این نوع فش��ار طبیعی، موفقیت یک حقیقت ناخوش��ایند 
دیگ��ر را در مورد راه اندازی یک ش��رکت افش��ا می کند. یک مجموعه 
گس��ترده از تصمیم های مهم وجود دارد و ش��ما به عن��وان مدیرعامل 
باید تصمیم هایی را اتخاذ کنید که در تعیین سرنوش��ت شرکت نقش 
دارن��د و باید به تنهایی در این مورد تصمیم گیری کنید. در ابتدای کار 
یعنی زمانی که ش��ما و اعضای تیم اولیه  هر روز برای بقا و پیش��رفت 
خود مبارزه می کنید، خود را در یک مس��یر مش��خص و تنظیم ش��ده 
قرار می دهید. در این مرحله نیاز به تصمیم گیری بحرانی کمتر اس��ت. 

اهداف ش��ما ساده هس��تند برای مثال هر روز با این قبیل تصمیم ها و 
دستورات سروکار دارید: این پژوهش را کامل کن، این مدل را بساز، یا 

نظر این سرمایه گذار را جلب کن. 
ولی با ادامه مس��یر و رشد و توسعه ش��رکت، با مسیرهای مختلفی 
روبه رو می ش��وید. مسیر صحیح همیش��ه واضح نیست و البته باید در 
نظر بگیرید که شما نقطه تمرکز خطاها و تصمیم های بد شرکت خود 
هستید. در این شرایط احساس ترس می کنید. به عنوان یک مدیرعامل 
در رابطه با خروجی  تصمیم ها مورد قضاوت قرار می گیرید )نه منطقی 
که هنگام تصمیم گیری بر اساس اطالعات موجود داشتید(. برای مثال، 
تصور کنید شرکت دارویی شما قصد همکاری با یک شرکت داروسازی 
را دارد تا محصولی را وارد بازار کند. از یک سو، شراکت بالقوه می تواند 
س��ودمند باش��د زیرا از دیدگاه بازار و صنعت به محصول ش��ما اعتبار 
می بخش��د و بدون اینکه تمام  کارها بر عهده خودتان باشد زمینه رشد 
را فراهم می کند. اما درعین حال با ورود به ش��راکت درصدی از دارایی 
را هم از دست می دهید، به این معنی که اگر محصول شما موفق شود، 

بخش زیادی از پول به شریک شما می رسد. 
آیا با هدف رس��یدن به پول زیاد به تنهایی، ش��انس خود را امتحان 
می کنی��د؟ ی��ا اینکه در مس��یر امن قدم 
می گذارید و شراکت را انتخاب می کنید؟ 
آیا واقعاً چنین انتخاب هایی دارید یا خود 
را فری��ب می دهید؟ چه انتخابی دارید؟ و 
چگونه می توانید از درس��تی آن اطمینان 
حاصل کنید؟ در این شرایط شک و عدم 

قطعیت به ذهن شما نفوذ می کند. 
هرگز نمی توانید انتخاب درست را 

پیدا کنید
هیچ وقت نمی توانید از درستی تصمیم 
خود اطمینان حاص��ل کنید مگر این که 
خروجی خود را بشناس��ید. مثال فوق بر 
اس��اس تجربه یک��ی از کارمندان در یک 
ش��رکت قدیمی ذکر ش��د. در این نمونه 
مدیرعامل ش��رکت تصمیم  می گیرد ش��انس خ��ود را امتحان کند تا 
اگ��ر محصول او ب��ه محبوبیت رس��ید و مؤثر واقع ش��د او به قهرمان 
تبدیل شود، اما این محصول شکست خورد. حاال از مدیرعامل شرکت 

به عنوان عامل فاجعه یاد می شود. 
درنهای��ت باید ب��ا اطالعات موجود بتوانید بهتری��ن تصمیم را اتخاذ 
کنید. این تصمیم به دلیل میزان اطالعات موجود و قضاوت بر اس��اس 
نتیجه، استرس زیادی را به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل است 
که مدیرعامل همیش��ه در موقعیت استرس زایی قرار دارد و البته باید 

به تنهایی با اکثر مشکالت مبارزه کند. 
می توانید این موارد را کنترل کنید

در پایان هیچ انتخابی ندارید جز این که پیامد های فزاینده و انزوایی 
را ک��ه با این موج همراه اس��ت بپذیرید. ولی این پیامدها مشکل س��از 
نیستند اگرچه استرس هرگز هم از بین نمی رود. هرچقدر تصمیم های 
بیش��تری بگیرید، تجربه و تخصص بیشتری به دست آورید، توانمندی 

شما هم افزایش خواهد یافت. 
QUORA/zoomit :منبع

 چرا راه اندازی یک استارتاپ موفق
استرس زا و چالش برانگیز است

در مسیر اجرایی سازی برنامه توسعه تولید و همچنین تقاضای محصوالت دانش بنیان، 
موضوع ماده ۴3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور، تفاهم نامه 
همکاری، بین معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سازمان نظام مهندسی ساختمان، 
در بیس��ت و یکمین اجالس سازمان نظام مهندسی کشور به امضا رسید. به گزارش مهر، 
پیمان صالحی، معاون نوآوری و تجاری س��ازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری؛ اهداف کالن این تفاهم نامه را حمای��ت از ایده  های نوآورانه و فناورانه در حوزه 
ساخت وس��از و شتابدهی به روند تجاری  سازی نوآوری های این حوزه، توسعه توان علمی، 
فنی، حرفه ای و تخصصی افراد دارای پروانه اشتغال سازمان های نظام مهندسی ساختمان 
در فناوری های جدید، تالش در جهت توسعه تولید، تقاضا و صادرات محصوالت دانش بنیان 
صنعت ساختمان به ویژه در بخش های انرژی و ساختمان های هوشمند و همچنین حمایت 

از شکل گیری و ارتقای توانمندی شرکت های دانش بنیان در حوزه ساخت وساز برشمرد.

 ایجاد مرکز نوآوری
سازمان نظام مهندسی کشور

دریچــه

سه شنبه
26 تیر 1397

شماره 1113
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قیمت بیت کوین پس از رشد نجومی، در سراشیبی سقوط قرار گرفته 
است. چه عواملی می توانند جان تازه ای به بازار این ارز محبوب ببخشند؟

به گزارش زومیت، قیمت بیت کوین در س��ال ۲01۷ رش��دی نجومی 
داشت و دلیل این امر، عالقه  افراد غیرحرفه ای 
و هجوم آنها به  سمت ارزهای رمزنگاری شده 
بود. همچنین می توان دستکاری قیمت توسط 
افراد حرفه ای، گمانه زنی ها برای افزایش قیمت 
و انتظ��ار زیاد آنها از ارزه��ای دیجیتال را به  
عوامل افزایش نجومی قیمت بیت کوین اضافه 
کرد. قیمت بیت کوین در اواخر سال گذشته، 
حتی ب��ه بیش از ۲0 هزار دالر هم رس��ید و 
افزایش��ی ۲0برابری نس��بت  به قیمت اوایل 
سال خود پیدا کرد. ارزهای کمترشناخته شده  
 دیگر هم شروع به رشد کردند؛ قیمت رقبای
Bitcoin مثل اتریوم و الیت کوین هم چندین 
برابر شد و افراد بسیاری به دلیل ماینینگ در 

این صنعت ثروتمند ش��دند. هرچه به زمان حال نزدیک می شویم، اوضاع 
تغییر بیشتری پیدا می کند تا جایی که حباب رشد قیمت ترکید و افزایش 

قیمت متوقف شد.

ارزش بیت  کوی��ن به دلی��ل موان��ع مختلف��ی از جمله تهدی��د مراجع 
قانون گ��ذاری کش��ورهای سراس��ر دنیا کاه��ش یافت، قیم��ت این ارز 
رمزنگاری ش��ده  محب��وب، در روز جمعه ب��ه زیر ۶ هزار دالر رس��ید که 
پایین ترین نرخ برای بیت کوین از ماه نوامبر 
محسوب می شود. قیمت بیت کوین نسبت 
به اواخ��ر ماه گذش��ته، ح��دود ۲0درصد، 
مع��ادل 1۴۴۸ دالر کاهش یافته و حتی از 
ماه دس��امبر هم کمتر شده اس��ت. افرادی 
ک��ه به بیت کوین وفادار هس��تند، حاضر به 
کناره گیری نیس��تند، ولی افراد شکاک، کار 

این ارز را تمام شده می دانند.
طبق گفته  محمد االریان، مش��اور ارشد 
اقتصادی آلیان��ز بهCNBC، روزهای خوب 
بیت کوی��ن دیگر س��پری ش��ده اس��ت. او 

می گوید:
فکر نمی کن��م قیمت بیت کوین دوباره به 
۲0 هزار دالر برس��د، ولی بهتر است افرادی که هنوز به بیت کوین اعتقاد 
دارند، پایگاهی مستحکم برای خود تشکیل دهند و منتظر افزایش قیمت 

باشند.

اس��تاندار مازن��دران گفت: روزان��ه 15 تا 30 میلیارد ریال تس��هیالت 
کارآفرینی به متقاضیان واقعی و کاربلد در حال پرداخت است. به گزارش 
مهر، محمد اسالمی در س��تاد چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 

در ساری از پرداخت تسهیالت به کارآفرینان 
به عنوان یک��ی از اقدامات موثر و مهم دولت 
تدبیر و امید برای ایجاد اشتغال نام برد و گفت 
که روزانه 15 تا 30 میلیارد ریال تس��هیالت 
کارآفرین��ی به متقاضیان واقع��ی و کاربلد در 
حال پرداخت است. وی توضیح داد: این تعداد 
ش��غل جدید و پرداخت تسهیالت کارآفرینی 
به متقاضیان جدای از تسهیالت اشتغال زایی 
و ایجاد ش��غل از طریق دستگاه های حمایتی 
مانند بهزیس��تی و کمیته امداد امام خمینی 

)ره ( است.
استاندار مازندران یکی از دالیل مهم انباشت 
بی��کاری در جامع��ه را پرداخت تس��هیالت 

اشتغال به افراد فاقد صالحیت در گذشته برشمرد و گفت : دولت تدبیر و 
امید تالش کرده است با ایجاد سامانه ای خاص و نظارت و کنترل دائمی ، 
تسهیالت را به افراد واجد شرایط و کارآفرین واقعی برساند و بر هزینه شدن 

این تسهیالت تا ایجاد شغل نظارت دارد. وی افزود: سامانه های مرتبط در 
حال حاضر به صورت روزانه روند دریافت تس��هیالت و انجام کار توس��ط 
دریافت کنندگان این نوع تسهیالت را کنترل می کنند تا منجر به اشتغال 

واقعی شود .
وی همچنین کنترل و نظارت بنگاه های 
اقتص��ادی را از دیگر اقداماتی نام برد که به 
صورت جدی و ویژه توس��ط تیم های رصد 

انجام می شود.
اس��تاندار مازن��دران همچنین با اش��اره 
به اینکه دهه فجر امس��ال، چهلمین س��ال 
پی��روزی انقالب اس��المی اس��ت، گفت: با 
برنامه ریزی های منس��جم و هماهنگ باید 
دس��تاوردهای نظام را به درستی و خوبی به 

جامعه معرفی کنیم.
وی اف��زود: در بره��ه زمان��ی فعل��ی که 
ابزارهای اطالع رسانی متنوع و نقش فضای 
مجازی بیشتر شده ، گاهی شاهد انتشار اخبار و مطالب خالف واقع هستیم 
که هدف آن کمرنگ کردن عملکرد نظام است و رسانه ها می توانند در این 

زمینه به خوبی نقش ایفا کنند.

روزانه 30 میلیارد ریال تسهیالت کارآفرینی در حال پرداخت استآیا بیت  کوین سقوط می کند

همه دوست دارند در محیطی کار کنند که خواسته ها و نیازهایشان 
پش��تیبانی ش��ود. با این حال برخی ش��رکت ها، مزیت های��ی را ارائه 
می کنند که محیط کار بیش��تر ش��بیه به کلوپ می شود. برخی از این 
مزیت ها می توانند به عامل حواس پرتی مبدل شوند، خصوصاً اگر مورد 

استفاده نداشته باشند. 
برای فهمیدن اینکه کدام یک از مزیت ها اضافی هستند، ما سؤاالت 

زیر را از انجمن کارآفرینان جوان پرسیدیم: 
س��ؤال: مزیت های شغلی برای جذب نیروهای مستعد و قوی کارآمد 
هستند، اما هر مزیتی ارزش سرمایه گذاری ندارد. کدام یک از مزیت ها 

را بای��د ملغی کرد و چرا ارائه 
آنها موجب هدررفتن منابع و 

زمان می شود؟ 
1- مزیت های ناخواسته

وقت��ی ک��ه قص��د داری��د 
مزیت هایی را برای کارکنانتان 
ارائه کنید، قدم اصلی مشورت 
ک��ردن با تیم تان اس��ت. باید 
قیم��ت  ورودی،  می��زان  از 
دقی��ق و تحلی��ل کیف��ی آن 
مطلع باش��ید. اگر عمده افراد 
رانندگ��ی نمی کنن��د، نگران 
پارکینگ نباشید؛ اگر تیم تان 
ندارند،  نوشیدنی  به  عالقه ای 
غذای خانگی سفارش دهید. 
اهمیت ندهید که چه چیز ُمد 
است، برای تیم تان چیزهایی 
را فراهم کنید ک��ه واقعاً نیاز 
دارن��د. - رایان ویلس��ون، از 

.FiveFifty شرکت
2- غذای رایگان

مزی��ت  مجان��ی  غ��ذای 
مناسبی نیست، چراکه هزینه 

بر و فاسدشدنی است و پس از مدتی، تبدیل به وظیفه می شود. عالوه 
بر این، به جای جمع کردن افراد ممکن است باعث پراکنده کردن آنها 
شود. به این فکر کنید که افراد عالیق و سالیق مختلفی دارند و برخی 
هم دچار آلرژی هس��تند. پس بهتر است کاری انجام دهید که هدفی 
در پی داش��ته باشد، مثاًل یک ناهار دسته جمعی به مناسبت تولد یکی 
از افراد یا ورود ش��خص جدیدی به تیم. این مسئله باعث تغییر نقطه 
تمرکز از غذا به تیم می ش��ود. این کار بهتر از تدارک دیدن همیشگی 

.Rank Secure غذا است. - باروک البونسکی، از شرکت
3- اسباب بازی های دفتری

داشتن دفتر کار جذاب خوب است، اما تازگی از بین می رود و پولی 
که صرف اس��باب بازی ها ش��ده، در واقع به هدر رفته است. اگر یکی از 
افراد تیمم به استراحت نیاز داشته باشد، من او را به پیاده روی دعوت 

می کن��م. هوای پ��اک ذهن را پاالیش کرده و هی��چ هزینه ای ندارد. - 
.LFNT کولبی فوند، از شرکت

4- تعطیالت نامحدود
به کارکنان خود تعطیالت نامحدود ندهید، چراکه هرکس��ی می داند 
چنی��ن چیزی در واقعیت وجود خارجی ندارد. با دادن قول های مبهم 
تیم تان را س��ردرگم می کنی��د و حتی به خاطر ندانس��تن زمان دقیق 
تعطیالت، دچار اس��ترس می ش��وند. به جای این کارها، انعطاف زمانی 
تعطی��الت را با ذکر اع��داد و ارقام، افزایش دهی��د. تورگی بیراند - از 

. EditionGuard شرکت
5- اتاق ُچرت

اگر کارکنان تان آنقدر خسته اند که اغلب اوقات از اتاق ُچرت استفاده 
می کنند، انعطاف برنامه ریزی هایشان بهم می خورد. اگر ماهیت شغلی 
به ج��ای  می ده��د،  اج��ازه 
تعیی��ن س��اعت کاری از ۹ 
صب��ح ت��ا 5 عصر، ب��ه آنها 
اجازه دهید هر س��اعتی که 
می خواهن��د کار کنند. این 
کار موج��ب افزایش کارایی 
ارزش  درنهای��ت  و  آنه��ا 
افزون��ه می ش��ود. - کریس 
ش��رکت  از  کریس��توف، 

.MonsterInsights
6- فعالیت های تیم سازی 

و اجتماعی بیش از حد
و  مهمانی ه��ا  داش��تن 
مناس��بت هایی خ��اص ب��ه 
منظ��ور تیم س��ازی خ��وب 
برخی شرکت ها  اما  اس��ت، 
اگر  می کنن��د.  زی��اده روی 
کارکنان تان دوس��ت ندارند 
در ای��ن رویدادها ش��رکت 
کنند یا این برنامه ها فش��ار 
آنه��ا  ب��ر دوش  مضاعف��ی 
می گذارد، نیت شما، تأثیری 
اگر  معکوس خواهد داشت. 
تیم ت��ان زی��اد کار می کند، پس نی��از به زمانی برای اس��تراحت دارد، 
ک��ه ای��ن به معنی دور بودن از دفتر کار اس��ت. نبای��د یک مدیر امور 
اجتماعی باشید، اکثر مردم دوست دارند خودشان برای وقت آزادشان 

.ProTexting برنامه ریزی کنند. - کالین کاسابوف، از شرکت
7- هر چیزی که به مدت زیادی فراهم شده است

این روزها، مزیت های ش��غلی تنها هنگامی جذابیت دارند که مرتب 
دس��تخوش تغییراتی ش��وند. وقتی که همیش��ه مزیت های مش��ابه و 
یکس��انی فراهم می ش��ود، کارکنان به جای اینکه چنین مزیت هایی را 
پاداش بدانند، داشتن آنها را حق خودشان فرض می کنند. ما مزیت های 
ش��غلی شرکت مان را تغییر می دهیم و ایده »به مدت محدود« به آنها 

انگیزه می دهد که این مزیت ها را به دست آورند. 
 allbusiness :منبع

سـرگی برین یکی از بنیانگذاران گوگل طی برگزاری کنفرانسـی درخصوص فنـاوری بالک چین اذعان 
داشت که همراه با پسرش ارز دیجیتالی اتریوم استخراج می کند.

به گزارش زومیت، سرگئی برین)Sergey Brin(، بنیانگذار گوگل به همراه پسرش ارز دیجیتال اتریوم 
اسـتخراج می کند، برین اذعان دارد که اگرچه گوگل مسیر پذیرش بالک چین را به  کندی طی می کند، اما 

او شخصا این فناوری را خارق العاده می داند.
برین طی کنفرانسـی درباره  Blockchain که توسط سرریچارد برانسـون، کارآفرین و بنیانگذار گروه 
شـرکت های ویرجین در مراکش برگزار شـد، در مورد پتانسـیل فناوری بالک چین صحبت کرد؛ او جهت 

حضور در این کنفرانس یک خفتان سفید )لباس بومی مراکش( بر تن داشت.
سـرگی برین اذعـان دارد برای اولین بار زمانی به تکنولوژی بالک چین عالقه مند شـد که پسـرش از او 

درخواست خریداری یک کامپیوتر گیمینگ کرده بود.
برین گفت: یک یا دو سـال پیش، پسـرم اصرار داشـت که یک کامپیوتر گیمینگ خریداری کنیم. من 
هم به او گفتم: »خب اگر ما یک کامپیوتر گیمینگ بخریم، باید ارز رمزگذاری شـده هم اسـتخراج کنیم، 

بنابراین یک استخراج کننده  اتریوم راه اندازی کردیم و چند پنی و چند دالر هم درآمد کسب کردیم.
برین که اکنون به عنوان مدیر آلفابت، شـرکت مادر گوگل، فعالیت دارد، اذعان کرد که گوگل در زمینه  

بالک چین کمی عقب افتاده است. او گفت: »گوگل نتوانسته است یکی از پیشگامان این حوزه باشد.«
اگرچـه بنیانگذار Google به این نکته اشـاره کـرد که چیز زیادی درخصوص ارزهای رمزنگاری شـده 
نمی داند، اما پتانسیل  آنها را خارق العاده دانست و گفت: شگفت انگیز است، می توانم آینده ای را ببینم که 

این ایده ها از حالت تئوری خارج شده و به واقعیت تبدیل خواهند شد.
 

7 مورد از مزیت های محیط کاری که ارزش 
سرمایه گذاری ندارند! 

 سرگی برین نیز
جزو معدن کاوان اتریوم است

یادداشـت

نخس��تین استارتاپ ویکند دانشگاه خوارزمی از ۲۷الی ۲۹ تیرماه ۹۷ برگزار می شود. به 
گزارش مهر، محور نخستین رویداد استارتاپ  ویکند دانشگاه خوارزمی توسعه زندگی فردی 
اس��ت. سه بخش کلی »ورزش و س��المت«، »فناوری مالی« و »زندگی شهری« برای این 
حیطه در نظر گرفته ش��ده است.با توجه به ظرفیت حوزه »ورزش و سالمت«، می توان در 
این مس��یر ایده هایی خالق، ارائه داد. در بخش »فناوری مالی« نیز این استارتاپ به دنبال 
ایده هایی نو در راستای سهولت پرداخت و ترویج کیف پول الکترونیک بین شهروندان است. 
در بخش »زندگی شهری«، نیز به دنبال راهکارهایی عملی برای بهبود کیفیت زندگی در 
کالنشهرهای کشورمان است. در این رویداد سعی شده  با بهره گیری از دانش و تجربه  عده ای 
از متخصصان موفق بستری ایده آل برای یادگیری عالقه مندان به اکوسیستم استارتاپی مهیا 

شود و در نهایت سکوی پرتابی مناسب برای ورود این افراد به بازار هدف شان باشیم.

اولین استارتاپ ویکند دانشگاه 
خوارزمی برگزار می شود

به قلم: ونسا نورنبرگ
مترجم: علی اکبری 



آیا ش��ما در حال هدر دادن بودجه تبلیغاتی تان هستید؟ پژوهش ها 
بیانگر پاس��خ مثبت این پرس��ش برای بسیاری از اهالی حوزه تبلیغات 
 Association( اس��ت. به گزارش اتحادیه ملی س��ازندگان تبلیغات
Of National Advertisers(  فقط یک چهارم تبلیغات دیجیتالی 
به دس��ت مخاطب های واقعی می رس��د. باتوجه به مطالعه ای دیگر از 
سوی موسسه Impreva Incapsula تبلیغات هدایت شده از سوی 
روبات ها برای تمامی کس��ب وکارها چیزی حدود ۷میلیارد دالر هزینه 

ساالنه در پی دارد. 
بی تردید صرف هزینه باال و عدم دریافت نتیجه دلخواه امری مطلوب 
در حوزه کس��ب وکار نیس��ت. برهمین اس��اس س��ازندگان آگهی های 
تبلیغاتی به س��وی حذف چنین الگوهایی از تبلیغات حرکت کرده اند. 
در حقیقت یکی از موسسه های مشهور در زمینه ارائه خدمات چندگانه 
به شرکت ها به نام Protect & Gamble  از نیمه دوم سال گذشته 
 JP.ش��روع به کاهش و حذف بودجه تبلیغات دیجیتالش کرده اس��ت
Morgan  به عن��وان یک��ی دیگر از آژانس ه��ای تبلیغاتی عصبانی از 
نح��وه فعالیت تبلیغات دیجیتال تصمیم ب��ه ارائه تبلیغاتش روی تنها 
5هزار سایت منتخب گرفته است. براین اساس 3۹5 هزار سایت دیگر 
 JP از فهرست این موسسه حذف شده اند. نکته جالب اینکه به گزارش
Morgan این کاهش سایت های میزبان تبلیغات تاثیر بسیار ناچیزی 

روی دسترسی آگهی های به مخاطب هدف دارد. 
ب��رای مدت ه��ای طوالن��ی تاثیر ب��االی تبلیغ��ات دیجیت��ال روی 
مخاطب ها، ش��رکت های متبوع را از توجه ب��ه خیل عظیم منابع هدر 
رفت��ه باز می داش��ت. با این حال چنی��ن الگویی به س��رعت در حال 
تغییر اس��ت. علت اصلی نیز در جس��ت وجوی هرچه بیشتر بسترهای 
انتقال پذیر و ارزان تر برای جلب مخاطب تلقی می ش��ود. در ادامه این 
مقاله به بررس��ی برخی از راه هایی که به وس��یله آنها بودجه تبلیغاتی 
ش��ما در حال اتالف اس��ت، خواهیم پرداخت. همچنین به بیان برخی 
از راهکارهای مفید در زمینه حداقل س��ازی هدررفت بودجه نیز اشاره 

خواهد شد. 
1- سرویس دهی به روبات ها به جای انسان ها

کس��ب وکار تبلیغات آنالین می تواند بس��یار پرس��ود باش��د. به ویژه 
هنگامی که ش��ما فقط نیازمن��د ارائه تصویری از آنچ��ه قول داده اید، 
هس��تید. چنین دریافت س��ود باالیی دقیقا از طری��ق تبلیغات جعلی 
 White Ops ص��ورت می پذی��رد. در این زمینه مطالعه ای از س��وی
بیانگر دریافت نزدیک به ۲0 درصد س��ود تبلیغات اینترنتی از س��وی 
وب س��ایت های تبلیغات جعلی است. چنین درصدی به معنای جریان 
کس��ب وکاری جعلی به ارزش میلیاردها دالر در فضای اینترنت خواهد 

بود. 
نکته جالب اینکه چنین س��ایت های حتی مبتنی بر کار انس��ان هم 
نیس��تند. چنین س��ایت هایی به طور کامل روی روبات های شبیه ساز 
رفتار انس��انی تکیه دارند. چنین ش��یوه  ای اگرچه آم��ار تبلیغات را به 
ص��ورت صحیح در می آورد، اما ش��رکت مذکور در عم��ل نتیجه ای از 
همکاری تبلیغاتی اش با آژان��س موردنظر دریافت نمی کند. دلیل این 

موضوع نیز کامال روش��ن است: از ابتدا مش��تری واقعی مدنظر چنین 
تبلیغات��ی نیس��ت. در واقع این نوع تبلیغات رابط��ه ای برد - برد برای 
ش��رکت و آژان��س تبلیغاتی نیس��ت. توجه داش��ته باش��ید که چنین 
مشکالتی فقط ویژه سایت ها نیست. در این زمینه شبکه های اجتماعی 

نیز دچار ویروس تبلیغات تقلبی هستند. 
متاس��فانه بخش زی��ادی از فرآیند تبلیغات تقلبی برای س��ازندگان 
تبلیغات پنهان باقی می ماند. در حقیقت آنها گسترش تبلیغات شان را 
برعهده ش��رکت های دیجیتال می گذارند. برخی از این شرکت ها نیز با 
اس��تفاده از تبلیغات روباتی، به رغم ارائه آمار صحیح، مخاطب واقعی را 
هدف قرار نمی دهند. به این ترتیب ساالنه مبلغ هنگفتی به عنوان ضرر 
متوجه اهالی دنیای تبلیغات و ش��رکت های متبوع آنها )مشتری شان( 

می شود. 
بس��یاری از مش��تریان چنی��ن آژانس ه��ای تبلیغات��ی تقلبی هرگز 
متوج��ه ماهیت کالهب��رداری صورت گرفته نمی ش��وند. دلیل آن هم 
ارائ��ه مدارک و جدول های آماری از س��وی آژانس های مذکور اس��ت. 
با این حال مش��کل اصلی در اینجا عدم کفایت آمارهای ارائه ش��ده از 
سوی آژانس های تبلیغاتی است. در حقیقت این آمارها در اندازه گیری 
دس��تیابی به مخاطب واقعی ناتوان هس��تند. به عنوان مثال شاید شما 
عالقه مند به پرداخت هزینه برای تبلیغات کلیک محور باش��ید. در این 
ص��ورت راهکاری برای آگاهی از اینکه آیا فردی واقعی روی آگهی تان 
کلی��ک ک��رده یا یک روب��ات وجود نخواهد داش��ت. راهکار مناس��ب 
پرداخت هزینه به ازای هر ارتباط موثر با مشتری است. به این ترتیب 
آژانس های مربوطه مجبور به انجام تبلیغات واقعی برای ش��ما خواهند 
ش��د. همچنین می توان از ابزار مفید تشخیص روبات های تبلیغاتی نیز 
اس��تفاده کرد. این ابزار از س��وی برندهای مختلفی ارائه ش��ده است. 

مشهورترین آنها ابزار AdWords و Bing Ads است. 
2- کمبود دقت

بی تردی��د هدف گ��ذاری مهم ترین بخ��ش در بازاریاب��ی و تبلیغات 
اس��ت. با این حال هرس��اله ح��وزه تبلیغات میلیارده��ا دالر به دلیل 
همین عدم دقت از دس��ت می دهد. براس��اس پژوهش��ی که از سوی 
موسس��ه ویانت ساماندهی شده بود، سه فاکتور اصلی در موفقیت یک 
کمپین تبلیغاتی موثر هس��تند. دستیابی به مخاطب هدف 30 درصد، 
هدف گذاری مشخص و دقیق ۲۷ درصد و هدف گذاری غیراختصاصی 

مخاطب ۲۶ درصد سهم گذاری شده اند. 
نکت��ه مهم در اینج��ا تاکید بیش از حد آژانس ه��ای تبلیغاتی روی 
مفهوم »تبلیغات هوش��مند« است. براین اساس به نظر ۲50 بازاریاب 
برتر ۶3 درصد اعالم کرده اند که تا دو س��ال آینده اس��تفاده از کوکی 
کاربران، اطالع��ات مورد نیاز برای شخصی س��ازی دقیق آگهی ها، در 

عرصه تبلیغات امکان پذیر نیست. 
براس��اس آنچه در س��طر قبلی گفته شد، بس��یاری از اهالی تبلیغات 
پیام نامناس��ب را به افراد نامناسب و در زمان نامناسب منتقل می کنند. 
براین اس��اس به منظور استفاده صحیح از بودجه سازندگان تبلیغات باید 
پیام مناس��ب را بس��ازد و آن را به مخاطب مناس��ب و در زمان مناس��ب 
منتقل کند. در این میان فقط یک اش��تباه و هدف گذاری نادرست همه 
چی��ز را به باد خواهد داد. براس��اس پژوهش موسس��ه Accenture  به 
طور میانگین در هر تبلیغ آنالین کمتر از ۲0درصد دریافت کنندگان پیام 

تبلیغاتی شامل مخاطب های هدف هستند. از این میان نیز فقط 1۸ درصد 
دریافت کنندگان صحیح آگهی اقدام به خرید کاال یا س��رویس موردنظر 

خواهند کرد. این یعنی اتالف بسیار زیاد در بودجه تبلیغاتی. 
باتوجه به بی دقتی هایی نظیر آنچه در س��طر باال توضیح داده ش��د، 
افزای��ش دقت می توان��د بخش زیادی از س��رمایه های م��رده را برای 
آژانس های تبلیغاتی و ش��رکت ها زنده کند. براین اساس هدف گذاری 
بای��د به صورت چند محوره دنبال ش��ود. اس��تفاده از اینفوگرافی های 
متنوع، دس��ته بندی مخاطب براس��اس معیارهای مختل��ف و بازبینی 

متعدد امور از جمله الزام های افزایش دقت در تبلیغات است. 
3- فعالیت بدون توجه به محاسبه ارزش زمان مشتری

ارزش زمان مش��تری )CLV(  به میزان س��ود یک شرکت در ازای 
مش��اهده تبلیغش از سوی مشتری اش��اره دارد. به عبارت ساده، این 
مفهوم ارزش��مندی تبلیغ شما برای مش��تری را بیان می کند. به این 
ترتیب که مش��تری ش��ما از اختصاص زمانش به مشاهده تبلیغ شما 

چقدر احساس رضایت خواهد کرد. 
 Net Imperative براس��اس یک مطالعه معتبر از سوی وب سایت
اکن��ون ۸1درصد از بازاریاب های بریتانیایی از ش��یوه های اندازه گیری 
مفه��وم ارزش زم��ان مش��تری ب��رای آگاه��ی از می��زان موفقی��ت 
کمپین های ش��ان استفاده می کنند. در این میان ۷۹ درصد بازاریاب ها 
گفته اند اس��تفاده از چنین روش هایی بر اندازه گیری روی میزان جلب 
مخاطب آنها تاثیر مس��تیم داشته اس��ت. با این حال به  رغم تمام این 
گزارش ه��ا در عمل فقط ۲۴ درصد بازاریاب ها به طور جدی و صحیح 

در حال اندازه گیری و مشاهده میزان ارزش زمان مشتری هستند. 
ارزش زمان مش��تری معیار بس��یار مهمی در عرصه کس��ب وکار به 
حساب می آید. از این معیار در عرصه های گوناگونی می توان سود برد. 
براین اس��اس به عنوان مثال از این معیار می توان در راستای آگاهی از 
میزان نتیجه بخشی سرمایه گذاری شرکت  مان روی تبلیغات دیجیتال 
و همچنین ش��مار مخاطب های تازه جذب شده، استفاده کرد. اگرچه 
این معیار در مورد اتالف بودجه مان آمار دقیقی به دست نمی دهد، اما 
با مشخص ساختن عدم تاثیرگذاری یک تبلیغ مشخص شما را نسبت 

به ضرورت تغییر شرایط آگاه خواهد کرد. 
یافتن نیمه گم شده

ج��ان وانامیکر، کارآفرین مش��هور قرن 1۹، جمل��ه جالبی در مورد 
تبلیغ��ات دارد: »نیم��ی از هزین��ه ای ک��ه من به تبلیغ��ات اختصاص 
می دهم، هدر می رود. مش��کل اصلی در عدم آگاهی من از نیمه اتالف 
شده است«. متاسفانه پس از نزدیک به صد سال از جمله وی هنوز هم 
عرصه تبلیغات درگیر چنین مشکلی است. فرقی ندارد آنها اشتباهاتی 
عم��دی یا س��هوی مرتکب می ش��وند، در هر صورت بخ��ش زیادی از 

بودجه شرکت ها همچنان به هدر می رود. 
امیدوارم اس��تفاده از ابزارهایی که در بخش اول مقاله معرفی شدند، 
در کنار توجه به س��ایر توصیه ها ش��ما را در کاه��ش اتالف بودجه تان 
کمک کند. خوش��بختانه تبلیغات مدرن با کمک تکنولوژی های نوین 
ایده ه��ای زی��ادی را برانگیخته اس��ت. به ویژه اینکه ام��روزه ابزارهای 
پیش��رفته ای در زمینه بررس��ی و شناس��ایی نقاط ضعف کمپین های 

تبلیغاتی نیز به مرحله ورود به بازار نزدیک می شوند. 
entrepreneur :منبع

چگونه آگهی تبلیغاتی مان را برای مشتری 
جذاب کنیم؟ 

اگ��ر تبلیغ یک برند هیچ توجه��ی را جلب نکند، آیا اقدام آن همچنان 
»تبلیغ��ات« نام دارد؟ امروزه مردم ابزارهای بس��یار زی��ادی برای رهایی 
از دس��ت ان��واع تبلیغات دارند. ب��ه گ��زارش Deloitte در واقع بیش از 
یک چهارم مردم در آمریکای ش��مالی از ابزارهای مسدودسازی تبلیغات 
استفاده می کنند. همچنین از این تعداد 10 درصد در بیش از چهار رسانه 
مختلف از این ابزار بهره می برند. درس��ت مانند صدای افتادن درختان در 
جنگل، فایده پیام یک برند در زمانی که هیچ مخاطبی مایل به شنیدنش 

نیست، چه می تواند باشد؟ 
اگرچ��ه بخش های زی��ادی از دنی��ای تبلیغ��ات به وس��یله تکنولوژی 
مسدودسازی تبلیغات تحت تاثیر قرار گرفته، با این حال همچنان سیستم 
ادراک و توجه انس��ان ها دس��ت نخورده باقی مانده اس��ت. بی تردید توجه 
نس��ل امروز مش��تریان بیش از هر زمان دیگری با المان های مختلف پرت 
می شود، بنابراین به طور طبیعی آنها به صورت دقیق تری به دنبال محافظت 
از تمرکزشان خواهند بود. در حقیقت زمانی که یک بازاریاب یا طراح آگهی 
موفق به جلب توجه مخاطب به آگهی اش برای یک یا دو دقیقه می ش��ود، 
مخاطب دقیقا به همان دلیلی که سریال حوادث عجیب در شبکه نتفلیکس 
را مش��اهده می کند، به آن آگهی توجه خواهد کرد: آن آگهی در دل خود 
عنصر کارآمدی برای مخاطب دارد. علت اصلی موفقیت آگهی های تبلیغاتی 
دقیقا در همینجا است.  تا 10 سال پیش برند ژیلت بر بازار تیغ اصالح سلطه 
داش��ت. تبلیغات این برند راحت، قابل پیش بینی و فقط به مدت 30 ثانیه 
بود. همچنین این تبلیغات یادآور نکته ای از پیش دانسته برای مخاطب به 
حساب می آمد: شما نیاز به تیغ اصالح دارید، بنابراین شاید ژیلت مناسب تان 
باش��د.  متاسفانه دوران سلطه ژیلت بر دنیای تیغ های اصالح چندان دوام 
نداشت. این بازار با ورود برند Dollar Shave Club و شیوه های خالقانه 
آن برای انتقال پیام به مخاطب تحول عظیمی را به خود دید. این شرکت از 
تبلیغات ۹0 ثانیه ای و آنالین برای انتقال پیامش به مخاطب استفاد می کرد. 
به عالوه با استفاد از ایده ها و استارتاپ های خالقانه خود را به گونه ای غیرقابل 
مقایس��ه با سایر رقبا نشان می داد. به این ترتیب اگرچه ما در دوران فوران 
ابزارهای مسدودس��ازی تبلیغات زندگی می کنیم، اما تبلیغات آنالین برند 
Dollar Shave Club موفق به جلب نگاه های بس��یار زیادی شده است. 
بی تردید خالقیت های این برند عظمت و سلطه ژیلت را از بین نبرده است. 
با این حال اکنون بخش زیادی از سهم ژیلت در بازار از دست آن خارج شده 
است.  نکته مهم در اینجا آن است که مردم از تبلیغات به طور کلی متنفر 
نیس��تند. آنها فقط از نمونه های بی کیفی��ت و به درد نخور تبلیغات فراری 
هستند. در حقیقت امروزه آنقدر تبلیغات بی کیفیت وجود دارد که مخاطب 
گاهی اوقات قید مشاهده هر نوع تبلیغی را می زند. کاربران حتی صفحات 
موردعالقه شان در مرورگر را زمانی که شروع به نمایش ویدئویی ناخواسته 
تبلیغات��ی می کند، می بندند. زمانی که کار اصلی طراح های تبلیغات جلب 
توجه مخاطب است، آزرده خاطر کردن آنها فقط اندکی با جلب توجه شان 
فاصله خواهد داش��ت.  ش��اید اکنون تبلیغات ۶ ثانیه ای مطلب خنده داری 
به نظر برس��د. با این حال در صورت ادامه روند ناامیدکننده برخی برندها 
در زمینه تبلیغات به زودی ش��اهد رش��د چنین الگویی از آگهی ها خواهیم 
بود. با این حال اکنون هنوز هم مخاطب ها عالقه مند به مش��اهده تبلیغات 
طوالنی تر، در صورت ارائه کیفیت مطلوب هستند.  در این زمینه به گزارش 
Ooyala مدل تبلیغات طوالنی به نسبت سال گذشته 30 درصد افزایش 
محبوبیت داشته است. در متن این تحول اینستاگرام قرار دارد. در حقیقت 
این پلتفرم تا همین چند وقت پیش فقط از تصاویر و ویدئوهای ۶0 ثانیه ای 
پشتیبانی می کرد. با این حال آپدیت جدید این شبکه اجتماعی از تکنولوژی 
IGTV برخوردار اس��ت. به این ترتیب کاربران امکان به اش��تراک گذاری 
ویدئوهای بیش��تر از یک دقیقه )حداکثر ۶0 دقیقه( را نیز خواهند داشت. 
به این ترتیب برخی از یوتیوبرهای بزرگ مانند صفحه PewDiePie نیز 
که به طور معمول ویدئوهای ۲0 دقیقه ای پست می کنند، شاید عالقه مند 
به استفاده از اینستاگرام به عنوان پلتفرم رابط شان با مخاطب شوند. با این 
حال هنوز امکان برای بارگذاری پادکس��ت های تخصصی در اینس��تاگرام 
وجود ندارد. براین اساس کسانی مانند جو روگان، تهیه کننده پادکست های 
مشهور در زمینه سیاست، جامعه و فلسفه، با پادکست های دو یا سه ساعته 

همچنان اینستاگرام را به عنوان گزینه ای جذاب تلقی نمی کنند. 
بی تردید مردم عالقه مند دنبال کردن داستان های مختلف نهفته در 
تبلیغات هس��تند. با این حال امروزه داستان های بسیار زیاد و متنوعی 
در دسترس آنها قرار گرفته است. همچنین کیفیت پایین برخی از این 
داستان ها باعث بدبینی مخاطب به کل برندها شده است. به این ترتیب 
برای جلب نگاه مخاطب امروزه کار بسیار دشوارتری را پیش رو داریم. 
با این حس��اب نخس��تین گام برای جلب توجه مشتری غلبه بر فضای 
متکی به اس��تفاده از نرم افزارهای مسدودساز آگهی است. تنها راهکار 
نیز ارائه آگهی های باکیفیت و جلب اعتماد کاربران به صورت تدریجی 
خواهد بود. تردید نکنید که همیش��ه جا ب��رای تبلیغات با کیفیت در 
برنام��ه روزانه مردم وجود دارد.  در مس��یر بازیابی اعتماد مش��تریان 
برندها کار دش��واری را پیش رو دارن��د. در واقع جبران اعمال خطای 
گذش��ته به هیچ وجه آسان نیست. براین اساس باید ابتدا شناخت مان 
از مشتریان را بازس��ازی کنیم. خوشبختانه امروزه ابزارهای گوناگونی 
در زمینه شناخت بهتر مشتریان در دسترس برندها قرار دارد. به عنوان 
مثال آمارهای دقیق اینستاگرام برای صفحه های کسب وکار و اطالعات 
طبقه بن��دی ش��ده فیس بوک به خوبی برندها را در راه ش��ناخت بهتر 
عالیق و س��بک زندگی مخاطب های هدف ش��ان یاری خواهد کرد.  از 
اینج��ا به بعد آنچه اهمی��ت دارد، فقط برنامه ریزی صحیح و اجرای به 
موقع است. مهم ترین ویژگی تبلیغات دیجیتال دریافت سریع بازخورد 
عملکردمان است. براین اساس همیشه امکان بهینه سازی کمپین مان 
در کمترین زمان ممکن وجود خواهد داشت. در این زمینه استفاده از 
الگوهایی نظیر آزمایش دوگانه از طریق دو سناریوی متفاوت راهکاری 
کلیدی محسوب می شود.  آنچه مشخص است، ضرورت ایجاد تغییر در 
روند تبلیغات دیجیتال برندهاست. در این زمینه اگر تن به اصالح امور 
ندهیم، به زودی با مشکالتی بس��یار بزرگ تر به هنگام جذب مخاطب 
مواجه خواهیم ش��د. چنانکه ایده های این مقاله شما را به سوی ایجاد 
تحول در س��اختار تبلیغاتی تان س��وق ندهد، آنگاه ریس��ک  بزرگی را 
پذیرفته اید. در واقع با ادامه شیوه فعلی فقط زمان و هزینه برندتان را 
هدر خواهید داد. حاصل این اتالف وقت و هزینه نیز آگهی هایی بدون 

مخاطب خواهد بود. 
entrepreneur :منبع

بررسی تاثیر احاطه فضای دیجیتال با روبات ها روی حوزه تبلیغاتBRANDایستگاهتبلیغات

چگونه روبات ها بودجه تبلیغات آنالین ما را می دزدند؟ 
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داس��تان سرایی و داس��تان گویی یکی از بهترین روش ها برای انتقال 
اطالعات اس��ت، چرا که ای��ن روش در واقع از ه��ر روش دیگری به یاد 
ماندنی تر اس��ت. اگر بتوانید اطالعاتی را که قصد انتقال آنها را دارید در 
قالب یک داس��تان پیاده سازی کنید، شنونده احتماال توجه بیشتری به 
آن خواهد داش��ت و پس از جلس��ه بهتر اطالعات را به یاد می آورد. از 
طرفی داس��تان بهتر می تواند منجر به فروش شود، چرا که با احساسات 

شنونده ارتباط برقرار می کند و اثر خودش را می گذارد. 
داس��تان های فروش در زمانی از بهترین اثربخش��ی خ��ود برخوردار 
هستند که مختص شرایط خریدار بالقوه شخصی سازی شده باشند. هر 
چند تدوین یک یا چند داستان به صورت کلی و استفاده از آنها در تمام 
ارائه ها و جلس��ات فروش خوب و اثربخش است، اما اثربخشی آنها هرگز 
به اندازه زمانی نیس��ت که داستان براساس نیازهای خاص یک مشتری 
بالقوه تهیه و تدوین ش��ده باش��د.  البته می توان به این نکته هم توجه 
داش��ت که داستان ها با محوریت مشترکی تهیه شوند که با صرف چند 
دقیقه وقت بشود آنها را برای یک مشتری دیگر هم شخصی سازی کرد. 

مراجعه کننده خود را بشناسید
هر قدر بیشتر در رابطه با مشتری بالقوه خود اطالعات داشته باشید، 
داس��تان ارائه شده ش��ما بهتر عمل می کند، چرا که از دانسته های خود 
اس��تفاده کرده و داس��تانی عرضه کنید ک��ه بهتر ارتب��اط برقرار کند. 
به عن��وان مثال، اگر در حال فروش محصوالت در حوزه س��رمایه گذاری 
هستید و از قضا مشتری شما دو فرزند دارد که یکی از آنها دانشجو بوده 
و دیگری نیز در دبیرستان است می توانید در داستان خود به هزینه های 
زیاد دانشگاه و مصایب دریافت بورسیه و حامی اشاره کنید. این داستان 

مطمئنا داستانی است که توجه مخاطب شما را جلب می کند. 

اختصاصی سازی قوانین را فراموش نکنید
هر قدر داس��تان شما بیش��تر به جزئیات بپردازد، تاثیر بیشتری روی 
شنونده خواهد داشت. اگر مثال صحبت خود با مشتری را این گونه آغاز 
کنید که »بیش از ۷0درصد والدین به سختی و با مشکالت زیاد قادر به 
فراهم کردن هزینه دانشگاه فرزندان خود هستند«، شاید تاثیر آنچنانی 
بر شنونده خود نداشته باشید، اما اگر صحبت خود را این گونه آغاز کنید 
که »علی از دوس��تان من اصال نمی توانس��ت حرف فرزندش را باور کند 
که می گفت برای س��ال آینده هزینه دانشگاه چیزی حدود ۲0 میلیون 
تومان افزایش خواهد داش��ت. علی امس��ال برای پرداخت هزینه مجبور 
ش��ده که از هزینه مسافرت س��االنه خانواده کم کند. . . به نظرت دیگر 

چه راهی برای مدیریت این هزینه دارد؟«
بداهه گویی نکنید

هرگز س��عی نکنید به صورت بداهه داستانی را سر هم کنید. به ندرت 
افرادی پیدا می شوند که توانایی بداهه گویی در لحظه را داشته باشند و 
بتوانند با یک داس��تان بداهه طرف مقابل خود را قانع کنند. در عوض، 
س��عی کنید زمانی را پیش از جلس��ه خود به این کار اختصاص دهید و 
یک داس��تان بی عیب و نقص تهیه کنید. این داستان را مکتوب کنید و 
سپس از روی کاغذ این را با صدای بلند بخوانید. این کار به شما کمک 
می کند تا بخش هایی از داس��تان را که اشکال دارد و از همخوانی کافی 
برخوردار نیس��ت به راحتی پیدا کنید. حتی بهتر از آن، س��عی کنید از 
یک همکار یا یک دوست بخواهید به عنوان شنونده به داستان تان گوش 
دهد. پس از مدتی به چنان مهارتی دس��ت می یابید که می توانید عیب 

و نقص داستان ها را به تنهایی پیدا کنید. 
ش��ما می توانید از یک طریق دیگر هم برای نوش��تن داس��تان اصلی 

خود آمادگی الزم را کسب کنید و آن نوشتن لیستی از بخش های مهم 
داس��تان است. ابتدا حقایق و مس��تند اصلی را که می خواهید در مورد 
مش��تری خود در داس��تان به کار ببرید مکتوب کنید. سپس آن دسته 
از مزایای��ی از محصول را مکتوب کنید ک��ه در ارتباط با وضعیت فعلی 
مش��تری شما هستند. نسبت به احساساتی که ممکن است مشتری در 
حین ش��نیدن داستان شما با آنها مواجه شود هم فکر و آنها را مکتوب 
کنید. این عناصر همگی اس��اس و س��اختار اصلی داستان شما را شکل 

می دهند. 
از تصویرسازی استفاده کنید

تصویر س��ازی برای نگارش داس��تان بس��یار مفید و کارساز است. در 
ای��ن تصاوی��ر باید قدری هیجان و مکالمه بگنجانی��د. در مثال باال مثال 
می توانی��د به این موضوع اش��اره کنید که علی در این رابطه با همس��ر 
و پس��ر خودش هم مش��ورت کرده اس��ت. به این موضوع توجه داشته 
باش��ید که ارائه یک داس��تان نباید بیش��تر از پنج دقیقه زمان به خود 

اختصاص دهد. 
یک سند یا گواه برای حرف ها و صحبت های خود داشته باشید

توجه داش��ته باش��ید که حتما در جایی از داس��تان به تصویر س��ازی یا 
ساختگی بودن داستان خود اشاره داشته باشید، در غیر این صورت مشتری 
تصور می کند که داس��تان مورد نظر سرگذشت یکی از مشتریان شما بوده 
و ممکن است جزئیات و حتی اطالعات مکتوب بیشتری را در آن رابطه از 
شما بخواهد. مثال می توانید بگویید، »خوب اینکه یک داستان ساختگی بود، 
اما به طور کل شرایط حاکم بر آن خیلی با شرایط شما همخوانی دارد، نه؟« 

و سپس ادامه صحبت های خود را پی بگیرید. 
ibazaryabi :منبع

ش��بکه های اجتماع��ی، ابزار قدرتمن��دی برای برندین��گ و بازاریابی 
اینترنتی کسب و کار شماست. در این مقاله می خواهیم درباره مزیت های 
اس��تفاده از ابزاره��ا و تکنیک ه��ای ش��بکه های اجتماعی، ب��ه منظور 
اطالع رس��انی بیش��تر درباره برند توضی��ح دهیم.  وقت��ی صاحب یک 
فروش��گاه اینترنتی هس��تید، آن را اداره می کنید یا می خواهید چنین 
فروش��گاهی افتتاح کنید، می توانید چند اس��تراتژی را پی��اده کنید تا 
توجه ها را به س��مت خود بکشانید، برندس��ازی کنید، تبدیل های خود 
را افزایش دهید، ارجاعات بیش��تری به دست آورید و کسب و کار خود را 
رونق ببخش��ید.  امروزه و در عصر کنونی، وقت��ی میلیاردها نفر حداقل 
در ش��بکه های اجتماعی حضور دارند و از س��ایت های ش��بکه ای برای 
جس��ت وجوی محصوالت و خرید )یا حداقل تصمیم بر خرید( استفاده 
می کنند، ضروری اس��ت که در امر بازاریابی، تمرکز ویژه ای روی فضای 
اجتماعی داشته باشید. شما باید به نحوی از قدرت شبکه های اجتماعی 
اس��تفاده کنید تا بتوانید برای بازاریابی فروشگاه اینترنتی خود حداکثر 

بهره را ببرید. 
از ابزارهای تحلیل داده های شبکه های اجتماعی استفاده کنید تا 

هدف گذاری های بهتری روی بازاریابی انجام دهید
در استفاده از ابزارهای شبکه های اجتماعی برای بنا کردن کسب و کار 
اینترنت��ی، بهتری��ن منابع ش��ما ابزارهای تحلیلگر داده ه��ای اجتماعی 
هستند. این ابزارها پیچیده تر از هر زمان دیگری، داده ها را از شبکه های 
اجتماعی که شما استفاده می کنید جمع آوری و آنها را تحلیل می کنند 
تا مطمئن ش��وید روی مشتریان مناس��بی هدف گذاری می کنید و بهتر 
بازاریابی کنید. به این ترتیب، طراحی اس��تراتژی بازاریابی که به ش��ما 

نتایج دلخواه تان را بدهد ساده تر خواهد شد. 
 Buffer، BuzzSumo، Keyhole، به طور خاص، ابزارهایی مانند
Hootsuite و Klout تعام��الت و ارتباطات��ی را ک��ه ب��ا کارب��ر در 
شبکه های اجتماعی دارید بررسی می کنند و به شما اطالع می دهند که 

کدام پس��ت ها، بیشتر الیک شده اند، بیشتر به اشتراک گذاشته شده اند، 
بیشتر به آنها واکنش نشان داده شده، بیشتر برایشان نظر گذاشته شده 

و روی کدام لینک ها بیش از همه کلیک شده است. 
وقتی این داده ها را در دس��ت داش��ته باش��ید، می فهمید که باید روی 
کدام محتوا بیش��تر کار کنید و روی کدام محتوا وقت خود را تلف نکنید. 
همچنین می توانید اطمینان حاصل کنید به مش��تریانی که به دنبال آنها 
هستید و مورد هدف شما هستند می رسید و به شما کمک می کند کاربران 

)بازدیدکننده ها( جدید را تشخیص داده و روی آنها تمرکز کنید. 
به صورت مستقیم با مشتریان خود چت کنید

مزیت دیگر استفاده از ش��بکه های اجتماعی برای بازاریابی این است 
که پلتفرم هایی مانند لینکدین، اینستاگرام، فیس بوک و توییتر، به شما 
فضایی برای ارتقای خدمات مش��تریان تان ارائه می دهند. در شبکه های 
اجتماع��ی، می توانی��د به صورت مس��تقیم با افراد چت کنی��د و تعامل 

معنادارتری با مشتریان فعلی و احتمالی )بالقوه( خود داشته باشید. 
با پاس��خ به سواالت مش��تریان به محض آنکه پرسیده می شوند، ارائه 
اطالعات در زمان الزم، گذاش��تن ویدئوی الیو یا پاس��خ به مش��کالت 
و ش��کایات در اس��رع وقت می توانید مش��تریان خوش��حال تری داشته 
باشید. آنها هم در عوض، به فروشگاه شما وفادارتر شده و احتمال آنکه 
محصوالت یا خدمات ش��ما را به دوس��تان، اعضای خانواده، همکاران و 
دیگر َآش��نایان خود معرفی کنند بیش��تر می شود. در واقع با این کار، با 

هزینه بسیار پایین، می توانید بازاریابی کالمی نیز انجام دهید. 
به خاطر داش��ته باش��ید که مردم این روزها پرمش��غله و حتی کمی 
طلبکار هس��تند. آنها انتظار دارند کس��ب و کار موردنظرشان به سرعت 
پاس��خگوی آنها باش��د و نه تنها در س��اعات خاصی در روز. شبکه های 
احتماعی پلتفرمی عالی برای چنین پاس��خ های سریعی هستند و مردم 
دیگر الزم نیس��ت زمان خود را صرف منتظر بودن پشت تلفن یا نگرانی 
درب��اره آنکه پاس��خ ایمیل خ��ود را دریافت کرده اند یا خی��ر بکنند. به 
ای��ن ترتیب، احتمال اینکه افراد با ش��ما معامل��ه بکنند افزایش یافته و 
حتی امکان دارد مجدد از ش��ما خرید کنند.  جدا از اینکه مردم وقتی 

اطالعاتی که می خواهند را به دس��ت می آورند و ابهامات ش��ان برطرف 
می ش��ود، ب��ا راحتی بیش��تری خرید آنالی��ن انجام می دهن��د، با ارائه 
خدمات مش��تریان در ش��بکه های اجتماعی می توانید روی بسیاری از 
مصرف کنندگان دیگر نیز به صورت همزمان تاثیر بگذارید. به این ترتیب 
مردم به صورت عمومی خواهند دید که شما خدمات مشتریان را جدی 
می گیرید و خودتان را ملزم به حل مش��کالت مش��تریان می کنید. این 

یک ابزار بازاریابی عالی و ارزان قیمت است. 
درباره برند خود اطالع رسانی کنید

عالوه بر حل مش��کالت و نشان دادن تعهد خود بر خدمات مشتریان، 
می توانید با اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی، برای خود برندس��ازی و 
کاری کنید کاربران با آن ارتباط برقرار کنند. با پس��ت گذاش��تن، شما 
ب��ه افراد اج��ازه می دهید به ص��ورت دقیق درباره کمپانی ش��ما و افراد 
دس��ت اندرکار آن اطالعات کسب کنند.  از طریق شبکه های اجتماعی، 
می توانید ش��خصیت برند خود را نش��ان داده و درباره اهداف، دورنماها، 
باورها و تفاوت های آن صحبت کنید. می توانید به مردم نشان دهید که 
فرهنگ س��ازمان شما چیست و آنها در زمان خرید یا پرسیدن سواالت 
خود با چه افرادی در تماس خواهند بود. همچنین می توانید کاربران را 
با افرادی که مسئول ارسال سفارشات هستند آشنا کنید یا به آنها نحوه 
بس��ته بندی و ارس��ال محصوالت خریداری شده را نش��ان دهید. با این 
کار ش��ما از هزاران فروشگاه اینترنتی که با آنها رقابت می کنید متمایز 
خواهید شد.  داستان گویی پیرامون برندینگ، برای تمامی کسب و کارها 
اهمی��ت دارد، ام��ا فروش��گاه های اینترنتی به طور خ��اص می توانند از 
شبکه های اجتماعی استفاده کرده و داستان هایی در رابطه با محصوالت 
فروخته ش��ده و فرهنگ، سبک زندگی و هر چیز دیگری که درباره آنها 
توضیح می دهد تعریف کنند. شما با استفاده از پست های خود می توانید 
به مردم کمک کنید به کس��ب و کار شما و چیزی که می فروشید اعتماد 
کنند و آنها را ترغیب کنید سبک زندگی و فرهنگی را که از آن صحبت 

می کنید با دیگران به اشتراک بگذارند. 
newseo :منبع

بازاریابی فروشگاه اینترنتی در شبکه های اجتماعی

چرا ایجاد روابط همان راز بازاریابی است که 
هیچ کس درباره اش حرف نمی زند

مش��تریان، افراد با نفوذ و رقبا همگی باید بخشی از شبکه شما 
باشند. درست خواندید: حتی رقبا.

من عاش��ق فناوری هس��تم. منظورم این است که چه کسی در 
جهان امروز اینطور نیست؟ فناوری کارهای ما را آسان تر می سازد، 
بی��ش از پیش ما را ب��ا افراد مرتبط می کن��د و کماکان چیزهای 

جدید را ممکن می سازد. 
اما فناوری دارای این اش��کال بزرگ هم هس��ت که غیر شخصی 
اس��ت. البته ما می توانی��م انبوه پیام ها را به یکب��اره برای هزاران 
مخاطب ارس��ال کنیم، ولی آیا این همان چیزی اس��ت که مردم 

واقعا می خواهند؟ 
پاتریش��یا فری��پ )Patricia Fripp(، س��خنران حرفه ای، در 
وب س��ایت خود می گوید: »فناوری یک ش��رکت ب��زرگ را اداره 

نمی کند، روابط این کار را انجام می دهند«. و من هم موافقم. 
اگر می خواهید یک کس��ب و کار موفق ایجاد کنید، الزم است بر 
ایجاد روابط با س��ه مخاطب اصلی تان تمرکز کنید: مشتریان تان، 
اف��راد با نف��وذ و رقبای تان. دلی��ل اینکه چرا ایج��اد روابط با این 
مخاطبان به کسب و کار شما سود می رساند، در اینجا آمده است. 

مشتریان عاشق تان خواهند شد
شاید به خودتان بگویید اینکه معلوم است. البته که با مشتریانم 
ارتب��اط برق��رار می کنم. اما انجام این کار، آس��ان تر از حرف زدن 
درباره اش اس��ت. ارتباط ش��ما با مش��تریان تان می تواند مهم تر و 

مشکل تر از تمام ارتباطات دیگرتان باشد. 
دلیلش آن اس��ت که مش��تریان می فهمند چ��ه زمانی غیر قابل 
اعتماد هس��تید. برندها سال هاس��ت که به امید فروش فوری، در 
تعقیب مش��تریان بوده اند. اما مشتریان چیز بیشتری از فقط یک 
بار خرید می خواهند. آنها دوس��ت دارند رابطه ای طوالنی مدت با 

یک برند ایجاد کنند. 
بنابرای��ن چط��ور ای��ن کار را می کنی��د؟ راهبرد ش��ما باید دو 
مرحله ای باش��د: به مشتریان خود گوش داده و آنها را درک کنید 

و سپس به آنها محصول مورد نیازشان را بدهید. 
قب��ل از آنک��ه هر نوع برنامه ی��ا کمپین بازاریاب��ی یا چیزی به 
س��ادگی این مقاله را آغاز کنم، در م��ورد مخاطبان خود تحقیق 
می کن��م. مخاطبان بازاریابی من چه کس��انی هس��تند؟ این افراد 
چه چیزی می خواهند؟ پرس��یدن این سواالت ساده به من امکان 
می دهد مش��تریان خود و نیازهای شان و روشی که کسب و کار من 

بتواند آن نیازها را برآورده سازد، بهتر درک کنم. 
دادن حس خاص بودن و ارزشمندی به مشتریان تان نیز اهمیت 
دارد. ش��ما می توانید این کار را با شخصی سازی ایمیل های خود، 
ارس��ال هدیه های خاص برای مشتریان اصلی و تماس مستقیم با 
مشتریان ناراضی انجام دهید. ش��ما می خواهید که مشتریان تان، 
شناخت بهتری از شما و شرکت تان داشته باشند. مشتریان زمانی 

به شما اعتماد خواهند کرد که شما را بشناسند.  
افراد با نفوذ با شما هماهنگ خواهند شد

ه��ر صنعتی دارای اف��راد صاحب نظر اس��ت، آنهایی که تفاوت 
عم��ده ای ایجاد ک��رده و مرزها را به عقب می رانن��د. و هماهنگ 
کردن برندت��ان با این افراد با نفوذ، می توان��د مزایای عمده ای به 

بار آورد. 
داش��تن روابط مستقیم با مشتریان تان اهمیت دارد، اما تنها راه 
دسترسی به آنها نیس��ت. گاهی اوقات یک شخص ثالث می تواند 
شریک ارزش��مندی برای ایجاد ارتباط با مش��تریان تان باشد. اما 

ابتدا باید با همان شخص ارتباط برقرار کنید. 
طی چند سال گذشته، سعی داشته ام با بازاریابان و کارشناسان 
حوزه ام در تماس باش��م. من از طریق ایمیل و اسلک )Slack(  با 
این اف��راد در تماس بوده و روابطی ایجاد ک��رده ام. اما همان اول 
کار نزدشان نرفتم که بگویم سالم، لطفا درباره این موضوع به من 
کمک کنید. در عوض ابتدا از آنها پرس��یدم که چه کاری می توانم 

برایشان انجام دهم.  
الزم اس��ت که روابط ش��ما با افراد با نفوذ، سود متقابلی داشته 
باش��د. شما چگونه می توانید به همدیگر کمک کنید؟ امروزه افراد 
با نفوذ در صنعت، دوس��تان من هس��تند و ما مدام از طریق یک 
گروه اسلک، در حال چت و به اشتراک گذاشتن محتوا و اطالعات 
هستیم. و حدس بزنید که چه شد؟ از آنجا که ما محتوای زیادی 

می نویسیم، طبیعتا آخر کار به یکدیگر استناد می کنیم. 
و مش��تریان تان متوجه این اس��تنادها هس��تند. اف��راد با نفوذ 
هم اکنون ش��هرت خوبی در صنعت دارند، بنابراین مشتریان شما 
به نظ��ر آنها اعتماد می کنند. اگر افراد با نفوذ در آنجا برند ش��ما 
را توصیه کنند، می توانید مطمئن باش��ید که مشتریان تان به آنها 

گوش خواهند داد. 
رقبا دوستان شما خواهند شد

حاال می دانم چه فکری می کنید: اصال چرا بخواهید با رقبای تان 
دوس��ت باش��ید؟ ولی تحمل کنید. به جای این فکر که الزم است 
رقبای تان نیست و نابود شوند، به آنها در نقش یک منبع ارزشمند 
بیندیشید. هر دو شما به دنبال مخاطبان یکسانی هستید، بنابراین 
با رد و بدل کردن مرتب اطالعات، می توانید بیشتر درباره بهترین 
راهکار برای کسب و کارتان بیاموزید. مثال من از مدیرعامل گروباتز 
)Growbots(  ی��اد گرفتم ک��ه تبلیغات برای م��ا یک مجرای 
ضعیف اس��ت، چرا که هزینه به دس��ت آوردن مش��تری از این راه 

بسیار زیاد است. 
به عالوه، زمانی که شما از رقبای خود بدگویی نمی کنید، نشان 
می دهید که کسب و کار آبرومندی دارید. شرکت هایی که بر تحقیر 
زیاد رقبای ش��ان تمرکز می کنند، از منافعی که آنها ارائه می دهند 
صرف نظر می کنند. مش��تریان نمی خواهند بشنوند که رقبای تان 
چقدر افتضاح هس��تند، بلکه می خواهند بش��نوند که شما چقدر 

خوب هستید. 
اگ��ر بر آن چیزی تمرکز کنید که مش��تریان تان می خواهند، آنها 
بیشتر به شما اعتماد خواهند کرد و زمانی که بیشتر به شما اعتماد 

کنند، قادر خواهید بود مهم ترین نوع از روابط را ایجاد کنید. 
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می خواهید در آینده شغلی تان پیشرفت 
کنید؟ از تفکر علمی استفاده کنید

آی��ا ت��ا به ح��ال مجب��ور ش��ده اید مفهوم��ی پیچی��ده را به 
مش��تریان تان توضیح دهید؟ آیا در کارتان موظفید برای تحلیل 
عملک��رد یک محصول، معیارهای س��نجش ایج��اد کنید؟ نیاز 
دارید برنامه های تان را با محدودیت های متعدد پیش ببرید؟ این 
موارد برخی از رایج ترین مهارت های مورد نیاز برای ش��غل های 
حوزه تکنولوژی، مالی و مش��اوره ای هستند، اما اغلب متقاضیان 
این ش��غل ها در هی��چ یک از این مهارت ها آموزش��ی ندیده اند. 
می خواهی��د بدانید چه کس��انی از این مهارت ه��ا برخوردارند؟ 

دانشمندان. 
بس��یاری از اف��راد تصور می کنند انجام کاره��ای علمی یعنی 
جاگذاری اعداد در معادالت و سر و کله زدن با لوازم آزمایشگاه. 
بی ش��ک چنین مواردی بخش��ی از کارهای علمی هس��تند اما 
دانش��مندان بخش اعظم کارش��ان را صرف تفکر ب��رای یافتن 
راه حل هایی خالقانه برای مشکالت و سپس انتشار و به اشتراک 
گذاش��تن یافته های ش��ان می کنند. چط��ور دانش��مندان قادر 
ب��ه انجام این کار هس��تند؟ فارغ از دانش فیزی��ک و ریاضیاتی 
ک��ه آموخته ان��د، دانش��مندان مهارت ه��ای خاصی را کس��ب 
می کنند و برای مواجهه با مس��ائل و مشکالت چارچوب فکری 
منحصربه فردی دارند. این مهارت ها را هرکس��ی می تواند کسب 
کند و اگر در به کارگیری این مهارت ها ممارس��ت کنید، شانس 

موفقیت شما نیز در شغل تان بیشتر خواهد شد. 
در این مقاله چند شیوه را معرفی می کنم که با استفاده از آنها 

می توانید مانند یک دانشمند فکر کنید. 
میان مسائل قابل مشاهده با قابل درک تمایز قایل 

شوید
در هر ثانیه میلیاردها ذره اطالعات به مغز شما وارد می شود، 
بنابراین مغز برای س��ازگار ش��دن با این حجم انبوه با س��اخت 
فرضیه و نتیجه گیری های سریع در پردازش اطالعات راه میانبر 
می رود. همین فرضیات و نتیجه گیری های نادرس��ت در هنگام 

کار شما را به دردسر می اندازد. 
برای جلوگیری از این اش��تباهات سعی کنید میان چیزهایی 
که واقعا مش��اهده می کنید و چیزهایی که اس��تدالل می کنید 
تمایز قایل ش��وید. آیا به وضوح می توانید بگویید هوا بیرون گرم 
است یا از پشت شیشه می بینید که هوا آفتابی و بدون ابر است؟ 
آیا مش��تری مستقیم به شما گفته اس��ت که درمورد محصولی 
خاص چه نظری دارد یا تنها براس��اس رکورد خرید مش��تریان 

استدالل می کنید که از محصول شما راضی هستند؟ 
البته نمی توانید هر فرضیه ای را که مغز می س��ازد مورد سوال 
ق��رار دهید. در ع��وض یک موقعی��ت خاص را انتخ��اب کنید. 
می تواند موقعیتی در مسیر رفت و برگشت به کار باشد یا زمانی 
که با یکی از همکاران تان در تعامل هس��تید و در این موقعیت 
تمایز میان موارد قابل مش��اهده با قابل درک را تمرین کنید. با 
گذش��ت چند هفته بهتر می توانید تش��خیص دهید چه زمانی 
دس��ت به نتیجه گیری ه��ای نامعقول می زنید. این کار به ش��ما 
کم��ک می کند تا از بروز اش��تباه جلوگیری کنید و با نگرش��ی 

صحیح به سراغ پرسش بروید، که گام بعدی ماست. 
به دید پرسشی به شغل تان نگاه کنید نه به دید 

مسئولیت
چند ماه پیش با یکی از دوستانم صحبت می کردم که مشغول 
انج��ام تحقیقات برای یک ش��رکت نوپا ب��ا محوریت تکنولوژی 
ه��وش مصنوعی بود. از او پرس��یدم در تحقیقاتش پاس��خ چه 
پرسش هایی را می خواهد به دست آورد و او گفت درمورد اینکه 
محصول ش��رکت قادر است یک وظیفه معین را انجام دهد. من 

به او پاسخ دادم که »این یک هدف است نه یک پرسش«. 
وقتی مشکالت را به چشم مسئولیت نگاه می کنید در معرض 
خطر دید کانونی )توجه به یک چیز و بی توجهی به جوانب( قرار 
می گیرید. آنقدر بر کاری که باید و بر ش��یوه ای که باید، تمرکز 
می کنید که راه حل های مناس��ب تر یا حتی مسائل جذاب تر را از 
دست می دهید. پرسیدن پرس��ش های صحیح می تواند به شما 
کمک کند تا تشخیص دهید واقعا به دنبال چه می گردید و فضا 

را برای کشف دیگر راه حل های ممکن باز می گذارد. 
برای هر پرسشی که می پرسید، یک فرضیه کاربردی 

بسازید
گفتیم باید تش��خیص دهی��م به دنبال چ��ه می گردیم، خب 
چط��ور متوجه ش��ویم به آنچه می خواس��تیم دس��ت یافته ایم؟ 
دانش��مندان پیش از انجام تحقیق به تدوین فرضیه می پردازند 
تا یافته های ش��ان را با آن بسنجند. شما نیز هربار که با مشکلی 
جدی��د در مح��ل کار روبه رو می ش��وید همین ش��یوه را پیش 

بگیرید. 
اگر درحال س��اخت یک محصول هس��تید، یا می خواهید در 
بازارهای جدید س��رمایه گذاری کنید، ی��ا می خواهید الگوهای 
فروش شرکتی دیگر را تحلیل کنید، در همه موارد می توانید از 
عواملی که فکر می کنید بر دستاورد شما تاثیر خواهند گذاشت 
فهرس��تی تهیه کنید. پیش بینی کنید که هر یک از این عوامل 
تاثیر مثبت یا منفی خواهند داش��ت و سپس میزان تاثیرگذاری 

هر یک را تخمین بزنید. 
درست اس��ت، این مسئله نیازمند برآوردی بر مبنای تجربه و 
دانش اس��ت، اما می توانید برای بررسی درستی کارتان از همین 
پیش بینی ها اس��تفاده کنید. این فرضیات ی��ک خط مبنایی را 
تشکیل می دهند که با کمک آن می توانید تعیین کنید کدامیک 
از انتظارات اولیه تان اشتباه بوده است و بدین ترتیب سوگیری ها 
و پیش��داوری های نادرس��تی که ممکن اس��ت دیگر بخش های 

کارتان را نیز تحت تاثیر قرار دهند، مشخص می شوند. 
نگران نباش��ید، به کار بستن رویکرد و نگرشی علمی به معنای 
کنار گذاش��تن خالقیت نیس��ت. در واقع دانش��مندان موفق در 
جس��ت وجوی حقایق از منطق و نوآوری به صورت همزمان بهره 
می گیرند. وقت آن رس��یده که دیگر افراد نیز مانند دانشمندان 

عمل کنند. 
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م��ن آموخته ام ک��ه هنگام ورود یک ش��رکت به ح��وزه ای که دارای 
س��طح شدیدی از رقابت است، جالب توجه بودن امری دشوار است. اما 
همین طور به معنای آن است که شما فضایی سودآور را با پتانسیل زیاد 
یافته ای��د و رقابت در این فضا زمانی ک��ه رقبای کوچک و بزرگی وجود 
دارند، به صنعت ش��ما اعتب��ار می دهد. با اینکه پای��ش رقبای بزرگ تر 
اهمی��ت دارد، آنها معموال برای توس��عه و اجرای ایده ه��ای نو به زمان 
بیشتری نیاز دارند. در واقع این استارتاپ ها هستند که خطر بزرگ تری 
ایجاد می کنند، چرا که س��ریع االنتقال بوده و می توانند به سرعت تغییر 

جهت دهند تا با گرایشات باب روز و نیازهای مشتریان همگام شوند. 
در حقیق��ت زمانی که ش��ما از ای��ده خوبی در یک فضای س��ودآور 
برخوردارید، مقلدانی س��ر رسیده و سعی خواهند داشت که از ایده های 
ش��ما تقلید کنن��د. خوش��بختانه روش ه��ای زیادی ب��رای پیش بینی 
رقبای ت��ان و حفاظ��ت از ایده های تان در طوالنی م��دت وجود دارد. در 

اینجا راهبردهای متعددی وجود دارد تا به خاطر بسپارید: 
1- حمایت از مشتریان را اولویت خود سازید

اگر در یک فضای ش��لوغ به فعالیت مشغولید، یکی از بهترین روش ها 
برای متمایز ساختن شرکت تان از مقلدان و رقبای بزرگ، حمایت عالی 

از مشتری و پاسخ سریع است. 
اس��تلی افت��ی )Steli Efti(، بنیانگ��ذار و مدیرعام��ل کلوس داتای 
او )Close. io( توضی��ح می ده��د: »بهتری��ن روش ب��رای جلو زدن از 
رقبای تان، درک بهتر مش��تریان است، بدین معنا که شما باید خدمات 
بهتری از بقیه ارائه دهید. شما با توجه به عنصر انسانی کسب و کارتان و 
نیز با وارد کردن سلیقه شخصی خود در برندتان، مورد پسند مشتریان 
کنونی و مش��تریان احتمالی به طور یکسان قرار خواهید گرفت«. تمرکز 
بر حمایت از مش��تری از همان روزه��ای اول، به گروه تان کمک خواهد 
ک��رد تا ادامه این تمرکز را در زمان رش��د اس��تارتاپ تان تضمین کند. 
کلی��د جالب توجه بودن یک اس��تارتاپ، صرفا به انجام رفتارهایی نظیر 
رفتارهای یک ش��رکت بزرگ و اتخاذ ذهنیتی مش��ابه در مقیاس بزرگ 

بستگی دارد. 
حمایت از مش��تریان را از طریق مجراهای مورد استفاده مشتریان تان 
ارائ��ه دهید ک��ه می تواند چت زنده، ش��بکه های اجتماعی یا ترکیبی از 
چند گزینه باش��د و مش��تریان تان متوجه این کار خواهند بود. پاس��خ 
به س��واالت مشتریان در نهایت س��رعت نیز ضروری است. شما همیشه 
مجبور نیس��تید که فورا پاسخی در دست داش��ته باشید، اما اعتراف به 
اینکه در حال جست وجوی راه حلی هستید، مشتریان را در زمانی تحت 
تاثیر قرار خواهد داد که بخواهند از طریق توصیه ها یا نقد و بررسی، در 

مورد تعامالت خود با استارتاپ شما نظر دهند. 
2- همیشه در حال نوآوری باشید 

تحقیقات اَکِسنتور )Accenture(  معلوم کرد که ۹3درصد مدیران 
اجرای��ی معتقدند که موفقی��ت طوالنی مدت سازمان ش��ان به توانایی 

ش��رکت برای توس��عه ایده های جدید بس��تگی دارد. کلید موفقیت هر 
کس��ب و کاری، توانایی آن ب��رای ارائه محصوالت و خدمات تازه اس��ت. 
به عبارت دیگر، ش��ما بای��د همواره در حال نوآوری باش��ید. در دریای 
وس��یع رقابت، ش��رکت هایی دارای بهترین عملکرد هستند که پیوسته 

فرصت های جدید را شناسایی کنند. 
نوآور بودن بدین معنا نیس��ت که هر ایده ای باید تحول آفرین باش��د. 
زمانی که شرکت شما بتواند به طور مداوم تغییرات کوچکی در محصول 
یا خدمت تان ایجاد کند، ش��ما فرصت بهتری برای تضمین جایگاه خود 

در بازار خواهید داشت. 
مثال در کس��ب و کار من، به جای این که سالی یکبار پایگاه مان را کامال 
از نو طراحی کنیم، گروه من به روش��ی فکر می کند که بتوانیم همواره 
آن خصوصی��ات یا ابزار کوچک ت��ر را اندکی به روزرس��انی کنیم که به 
مشتریان مان کمک خواهد کرد تا هر روز سریع تر و کارآمدتر کار کنند. 
ت��ام مک کس��کیل )Tom McKaskill(، ی��ک کارآفرین منظم و 
س��رمایه گذار توانگر استارتاپ و نویس��نده کتاب میلیون ها دالر پول از 
کس��ب و کارتان به دس��ت آورید، با خردمندی نوشت: »شما در اصل نیاز 
داری��د که فرهن��گ، فرآیند یا راهبردی ایجاد کنی��د که به  طور مداوم، 
مزیت رقابتی شما را به تدریج به روزرسانی کند. تا آن زمان صبر نکنید 
که شدیدا نیازمند پس گرفتن دوباره قلمرو خود هستید؛ ابتکار عمل به 
خرج دهید و مطمئن ش��وید که پیش��رو باقی می مانید. نوآوری تنها راه 

مطمئن انجام این کار است«. 
3- برند خود را با سرعت ایجاد کنید

زمانی که با رقابت زیادی روبه رو می ش��وید، بهترین مش��تریان ش��ما 
بزرگ ترین مدافعان کس��ب و کارتان نیز خواهند بود. زمانی که مشتریان 
از نظر احساسی به کسب و کارتان وابسته باشند، احتمال بیشتری وجود 
دارد که با ش��ما باقی مانده و محصول یا خدمت ش��ما را چه به صورت 

آنالین و چه شخصی به بقیه توصیه کنند. 
ارزش های گروه شما در بیشتر موارد، به همان اندازه راهکاری اهمیت 
دارند که به مش��تریان تان ارائه می دهید. ایجاد پیش درآمدی برای برند 
خ��ود )backstory(  و نمای��ش چیزی ک��ه از آن طرفداری می کنید، 
می توان��د یکی از بهتری��ن روش ها برای نش��ان دادن ارزش ها و کارایی 
برندتان به مش��تریان تان باش��د. این کار همین طور به مش��تریان نشان 
می ده��د که به کارتان افتخار می کنی��د و می تواند برای برندتان اصالت 

ایجاد کند. 
برای موفقیت بیش��تر از رقبا، هرچه زودتر درباره روش توس��عه برند 
شخصی خود پیرامون شرکت فکر کنید. دست و پا کردن شهرتی برای 
خود در نقش رهبر فکری جدید یک فضای اش��باع ش��ده، می تواند به 
طول انجامد، اما چیزی که اهمیت دارد آن اس��ت که برای ارائه دیدگاه 
منحصربه فرد خودتان تالش می کنید. تعجب خواهید کرد که چه تعداد 
افراد حرفه ای دیگر در صنعت تان می توانند چالش ها و موفقیت های شما 

را درک کرده و توصیه یا داستان های شما را مفید بیابند. 
ما زمان آغاز به کار ش��رکت تالش کردیم تا در بحث و تبادل نظرهای 
راجع به تاالرهای گفت وگو و شبکه های اجتماعی حضور یابیم. به عالوه 

ما به دنبال فرصت هایی برای ارس��ال یادداشت میهمانان در وبالگ ها یا 
وب سایت های معتبری بودیم که مخاطبان انتخابی ما می خوانند. توسعه 
برند ش��خصی برای من که یک بنیانگذار همکار هس��تم، نه تنها روشی 
عال��ی برای جلب نظر مخاطبان مختلف ک��ه همین طور یکی از بهترین 
روش ها برای توسعه اعتبار برند بود و بنابراین یک قدم جلوتر از مقلدان 

کوچک در بازار هستیم. 
4- بر یک بازار محدود)vertical(  یا بازار بکر )niche(  خاص 

تمرکز کنید
بس��یاری از اس��تارتاپ ها س��عی می کنند در همه چیز بهترین باشند 
که در حقیقت کاری تقریبا غیرممکن اس��ت. کسب و کارهای موفق، یک 
بازار بکر را می یابند و بهترین راهکار را برای مش��کالت مشتریان در آن 

بازار ارائه می دهند. 
دلیل اهمیت تمرکز بر یک بازار بکر آن اس��ت که ش��رح راهکارها را 
برای مش��تریان احتمالی بسیار آسان تر می کند. یعنی شما می توانید به 
سرعت و به آسانی آن چیزی را شرح دهید که انجام داده و می فروشید. 
در انتخاب بازار بکر خود، نباید تنها محصول یا خدمت در حال عرضه 
را مدنظر داشته باشید. همان طور که ووکامرس اشاره می کند، بازار بکر 

شما می تواند بر مبنای چیزهایی مثل موارد زیر باشد: 
- منطقه جغرافیایی که در آن فعالیت یا فروش دارید

- جمعیت شناسی یا عالیق مشتریان انتخابی تان
- قیمت اصلی محصوالت تان؛ یعنی گران قیمت در برابر مقرون به صرفه
- روش ف��روش محصوالت یا خدمات ت��ان از طریق آبونمان یا گزینه 

عضویت.
ام��کان ندارد ک��ه بتوان همه کارها را برای همه اف��راد انجام داد. اگر 
می خواهید ش��رکت تان مخصوصا در برابر برندهای بسیار بزرگ تر جالب 
توجه باش��د، درباره روش��ی فکر کنید که بتوانید دانش و منابع خود را 

برای انجام بهتر کارها در یک بازار بکر به کار برید. 
از شرکت خود محافظت کنید

برای یک ش��رکت کوچک که در فضایی اش��باع شده رقابت می کند، 
درک این موضوع اهمیت دارد که با ارزش ترین دارایی های ش��رکت تان 
چه چیزهایی هس��تند و بهترین روش ها برای محافظت از آنها را بیابید. 
اگ��ر ایده مخصوص��ا منحصر به فردی داری��د، ممکن اس��ت بخواهید با 
س��رمایه گذاری در کس��ب یک ورقه اختراع، از ش��رکت خود محافظت 
کنید. با اینکه این فرآیند بس��یار طوالنی و پرهزینه اس��ت، می تواند به 
س��ازمان ش��ما بهترین حمایت مورد نیاز را در طوالنی مدت ارائه دهد. 
حتی اگر ایده های ش��ما در حد کس��ب ورقه اختراع نیس��تند، راه های 
ف��راوان دیگری ب��رای حمایت از محص��ول تان در برابر اس��تفاده های 

مشکوک وجود دارد، مثال استفاده از نرم افزار حمایت از کد منبع. 
ش��ما ه��ر راهبرد حمایت��ی را که انتخ��اب کنید، اق��دام فعاالنه و نه 
واکنش��ی یک��ی از بهترین روش ه��ا برای صرفه جوی��ی در زمان و پول 
و دور نگاه داش��تن مقلدان اس��ت تا بتوانید بر ایجاد بهترین کسب و کار 

ممکن تمرکز کنید. 
allbusiness :منبع
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آی��ا حج��م کاری، رفتار مدی��ران را تح��ت تأثیر ق��رار می دهد؟ آیا 
س��ازمان ها می توانند با سیاس��ت های هوش��مندانه، رفتار مدیران را در 

جهت مثبت تغییر دهند؟ 
هم��ه مدی��ران ع��ادل، از نتایج مثب��ت رفتار خود منتفع می ش��وند. 
تحقیقات متعدد نش��ان می دهد کارمندانی که احساس می کنند با آنها 
عادالنه برخورد می شود، عملکرد بهتری دارند، به همکاران خود بیشتر 
کمک می کنند، به تیم و س��ازمان خ��ود متعهدترند و در موارد کمتری 

نسبت به سایرین، مرتکب بی اخالقی می شوند. 
اما متأس��فانه اغل��ب اوقات کارمندان حس می کنند ب��ا آنها منصفانه 
رفتار نمی ش��ود. گاهی رئی��س، تصمیماتی را که ب��ه کارمندان مربوط 
می شود، بدون مشورت با آنها و حتی بدون توجه به پیامدهای آن اتخاذ 
می کن��د. برخی از مدیران نیز اصوال در اجرای قوانین بی ثبات هس��تند 
و رفتار متناقض خودش��ان را توجیه می کنن��د. نتیجه اینکه کارمندان، 
رئیس خود را فردی بی کفایت و بی صالحیت یا حتی فریبکار و دروغ گو 
می دانن��د. البته، ش��اید این ویژگی ه��ا در خصوص تع��داد معدودی از 
مدی��ران واقعا صادق باش��د، ول��ی اغلب آنها به اهمی��ت رفتار منصفانه 
واقف ان��د و می خواهند بهتری��ن اقدامات را در پی��ش بگیرند. پس چرا 

بازهم ناعادالنه رفتار می کنند؟ 
یکی از مقاالتی که اخیرا در نش��ریه آکادمی مدیریت منتش��ر ش��ده، 
علت این مش��کل را پرمشغله بودن مدیران ذکر می کند. بیشتر مدیران 
برنامه های ش��لوغ و فش��رده ای دارند و از آنجا که باید در مقابل وظایف 
متعددی پاس��خگو باش��ند، رفتار منصفانه با کارمن��دان را از رده بندی 

مهم ترین اولویت های خود کنار می گذارند. 
واقعیت این اس��ت که عادالنه رفتار کردن، همیش��ه آس��ان نیس��ت. 
تحقیقاتی که از ۶0 س��ال پیش آغازش��ده، نش��ان می دهد که »عدل« 
و »انص��اف«، نه یک انتخاب واحد و س��اده، بلکه مجموعه ای پیچیده و 
یکپارچه از تصمیم ها و اقدامات است. کارفرمایان در صورتی ازنقطه نظر 
کارمن��دان »ع��ادل« خواهند بود که از چهار زاویه ب��ه این مقوله توجه 
کنند: اول اینکه آنها باید از عدالت توزیعی خود مطمئن شوند، یعنی به 
همه کارمندان به تناس��ب تالش و مشارکتی که نشان می دهند، پاداش 
دهند. دوم، آنها باید پروس��ه های شفاف و واضحی برای پاداش دهی در 
نظر بگیرند، بدین معنی که باید اطمینان داشته باشند تصمیم گیری ها، 
بر اس��اس اطالعات صحی��ح و دقیق و به دوراز هرگون��ه تعصب صورت 
می گی��رد و درعین حال این فرصت را ب��رای کارکنان فراهم می کند که 
بتوانند نگرانی های خود را در هر زمینه، ابراز کنند. سوم اینکه مدیران، 
بای��د مبنای تصمیم گیری خ��ود را برای کارمندان ش��رح دهند، یعنی 
به طور واضح بیان کنند که چه رفتارهایی مثبت و مستحق پاداش است. 
چهارم و مهم تر از همه، مدیران باید به درس��تی، به ش��أن و ش��خصیت 

کارمندان احترام بگذارند. 
این اقدامات پیچیده، زمان بر و مستلزم تالش کارفرما است. زمانی که 
عدالت را از جوانب مختلف بررس��ی می کنیم، متوجه می شویم که لزوما 
همه رؤس��ا، ظالم و بی انصاف نیستند، بلکه بسیاری از اوقات فاقد منابع 
شخصی کافی برای کنترل اولویت های چندگانه و رقابتی خود هستند. 
زمانی ک��ه انصاف و عدال��ت در مقابل س��ایر مس��ئولیت های فنی قرار 
می گیرد، به آس��یب های حرفه ای ناخوشایندی منجر می شود. همانطور 
که نظرسنجی ها نشان می دهند، اغلب کارمندان از اینکه رئیس شان به 
حدی مشغول است که برای گوش دادن به صحبت ها و نگرانی های آنها 
وقت ندارد، گالیه می کنند. به طور مشابه، رئیس ها نیز تصدیق می کنند 
که نس��بت ب��ه کارمندان با دقت و منصف نیس��تند، زی��را حجم کاری 

سنگینی به عهده دارند، یا اصوال وقت کافی ندارند. 
در این مطلب، می خواهیم بررس��ی کنیم که چرا مدیران پرمش��غله، 
به احتم��ال کمتری ب��ا کارمندان خود منصفانه رفت��ار می کنند. فرضیه 
اصلی ما این اس��ت که وقتی حجم کاری مدیران افزایش پیدا می کند، 
آنها بخشی از وظایف کاری خود را در اولویت قرار می دهند که متمرکز 
بر عملکرد فنی س��ازمان اس��ت )نظی��ر نظارت بر تولی��د محصوالت یا 
خدمات، گزارش به سرپرس��تان، تعامل با مش��تریان و اجرای ایده های 
جدی��د( و وظای��ف یا اقداماتی را ک��ه رفتار عادالن��ه در برابر کارمندان 
محس��وب می ش��ود، به اولویت های پایین تر وامی گذارند )نظیر بررسی 
دقیق مش��ارکت کارمندان، پیدا کردن راه حلی برای رفع نگرانی آن ها، 
توضیح ش��واهد و دالیل تصمیم گیری ها، اختص��اص زمانی برای گوش 

دادن به صحبت های کارمندان(
از طرف دیگر، باید ببینیم س��ازمان چگون��ه می تواند به مدیرانی که 
وظایف زیادی به عهده دارند کمک کند تا عملکرد بهتری داشته باشند. 
آیا اگر مدیران از طرف ش��رکت پاداشی دریافت کنند، رفتار بهتری در 
قبال کارمندان خواهند داش��ت؟ کارشناسان برای پاسخ به این سؤاالت 

سه مطالعه را تکمیل کردند. 
در اولی��ن مجموعه تحقیقات، 10۷ مدیر به مدت 10 روز و هرروز در 
دو نظرس��نجی شرکت کردند. اولین نظرسنجی که در اواسط روز کاری 
انجام می شد، حجم کاری آنها را می پرسید. نظرسنجی دوم که در پایان 
روز کاری صورت می گرفت، از مدیران می پرس��ید که در طول روز چه 
اقدامات منصفانه ای در برابر کارمندان داش��ته اند )بر اس��اس چهاراصل 

رفتار عادالنه، که قبال ذکر کردیم.(

نتایج نظرس��نجی ها نشان می داد در روزهای شلوغ تر، مدیران وظایف 
عملیاتی خود را در اولویت قرار می دادند و به نس��بت سایر روزها، رفتار 
منصفانه ای با کارمندان نداش��تند. اما درعین حال فاکتور دیگر نیز روی 
رفتار آنها تأثیر داش��ت. در این نظرس��نجی از مدیران پرسیده شده بود 
که آیا س��ازمان یا شرکت، رفتار منصفانه با کارکنان را تشویق می کند؟ 
جالب اینجا اس��ت که مدیرانی که از پاداش دهی سازمان خود برخوردار 
بودند، به احتمال کمتری رفتار منصفانه را به اولویت های پایین تر منتقل 
می کردند، حتی در روزهایی که حجم کاری بیشتری به عهده داشتند. 
س��ؤالی که در دومین مجموعه تحقیقات مطرح ش��د، کمی متفاوت 
بود. آیا مدیرانی که دائما حجم کاری سنگین تری به عهده دارند، نسبت 
به مدیرانی که دائما وظایف سبک تری انجام می دهند، ناعادالنه تر رفتار 
می کنند؟ در این مطالعات 1۶۶ مدیر از کش��ور هند، در نظرس��نجی ها 
ش��رکت داش��تند و از آنها پرس��یده شد که در طول س��ه ماه گذشته، 
اولویت بن��دی خود را در مورد وظای��ف فنی و رفتار عادالنه با کارمندان 
چگونه بررسی می کنند. سپس از کارمندان خواستند که در یک گزارش 
مس��تقیم، رفتار عادالنه رئیس خود را نیز ارزیابی کنند. بنابراین آخرین 

گزارش، به ارزیابی عملکرد مدیران از دید کارمندان می پرداخت. 
کارشناس��ان بامطالعه این س��ه منبع مس��تقل داده، متوجه ش��دند 
مدیران��ی که دائما حج��م کاری زیادی به عهده دارن��د، معموال وظایف 
فنی را در اولویت قرار می دهند و به تبع، گزارش��ی که از کارمندان آنها 
دریافت ش��ده بود نیز تصدیق می کرد که این مدیران رفتار غیرعادالنه 
بیش��تری از خود نش��ان داده اند. ای��ن بار هم مثل تحقیق��ات قبلی، از 
مدیران پرس��یده بودند که آیا س��ازمان، رفتار منصفان��ه با کارمندان را 
تش��ویق می کند و پاداش می دهد؟ نتایج این نظرسنجی هم با مجموعه 
تحقیق��ات اول، مش��ابه بود. یعنی پاداش دهی س��ازمان باعث می ش��د 
مدیران حتی باوجود برنامه های ش��لوغ و وظایف سنگین، رفتار بهتری 
با کارمندان خود داش��ته باشند. نکته این مجموعه از نظرسنجی ها، این 
بود که مدیرانی که به طور پیوس��ته وظایف سبک تری به عهده داشتند، 
صرف نظ��ر از ه��ر پاداش س��ازمانی، بازهم با کارمندان خ��ود عادالنه و 

منصفانه تر رفتار می کردند. 
اگ��ر از منظر دیگری به این نتایج نگاه کنیم، متوجه می ش��ویم برای 

مدیرانی که از س��ازمان خود ب��ه خاطر برخورد منصفان��ه با کارمندان 
پ��اداش می گیرند، این پاداش به نوعی هزین��ه اولویت ندادن به وظایف 

فنی را جبران می کند. 
تحقیقات س��وم، روی ۲3۹ دانشجوی کارشناسی کسب وکار، در یک 
البراتوار شبیه سازی ش��ده مدیریتی صورت گرفت. آنها باید یک وظیفه 
فن��ی )آماده کردن یک گزارش برای سرپرس��ت دپارتمان( و یک اقدام 
عادالن��ه در برابر کارمندان )نوش��تن یک یادداش��ت به ی��ک کارمند و 
توضیح علت عدم ترفیع او( را به انجام می رس��اندند. ش��رکت کنندگان 
در این تحقیقات، به دو گروه تقس��یم ش��دند و به گروه اول ۲0 دقیقه 
و ب��ه گروه دوم 30 دقیقه زمان داده ش��د، تا حج��م کاری زیاد و کم، 
شبیه س��ازی ش��ود. به عالوه سیس��تم پاداش دهی س��ازمان هم به طور 

تصادفی برای برخی از دانشجویان در نظر گرفته شد. 
نتایج این تحقیقات، مطالعات پیش��ین را تأیید می کرد. دانشجویانی که 
وقت کمتری در اختیار داش��تند، کار فن��ی را در اولویت قرار دادند و ابتدا 
گزارش سرپرست دپارتمان را آماده کردند، بنابراین عملکرد خوبی در برابر 
وظیفه دوم خود نداشتند. می توان گفت که آنها احساس می کردند سازمان، 
به وظایف عملیاتی بیش��تر اهمیت می دهد. زمانی که سیستم پاداش دهی 
س��ازمان به کار منصفانه راه اندازی شد، شرکت کنندگانی که حجم کاری 
سنگین تری داشتند، نه تنها مشابه با شرکت کنندگان با کار سبک عادالنه 
رفتار می کردند، بلکه کیفیت عملکرد آنها نیز مشابه با گروه دیگر بود. نتیجه: 

هزینه منصفانه عمل کردن، از دست دادن عملکرد فنی نیست. 
درنهای��ت از همه این تحقیقات چه درس��ی می گیریم؟ اینکه عادل و 
منص��ف بودن مدیر یا کارفرما، به زم��ان و تالش نیاز دارد. مدیرانی که 

بیش ازحد کار می کنند، ممکن اس��ت در اولویت بندی های خود، وظایف 
فن��ی و عملیاتی که فرصت کمتری را برای اجرای آنها در اختیار دارند، 

مهم تر از سایر وظایف تلقی کنند. 
مدیران��ی که به واکنش های عادالنه خ��ود در برابر کارمندان اهمیت 
می دهن��د، بهتر اس��ت مطمئن ش��وند که این وظیفه، با س��ایر وظایف 
رقابت��ی آنها در یک ردی��ف قرار نمی گیرد. اگر زمان خاصی را در تقویم 
کاری به معاش��رت ب��ا کارمندان اختصاص دهی��د و آن را یک ضرورت 
غیرقاب��ل تعویق بدانید، کمتر تحت تأثی��ر حجم باالی وظایف عملیاتی 

قرار می گیرید. 
به عالوه، این تحقیقات نقش سازمان ها را در تعامالت مدیر و کارمند، 
اثب��ات می کند. اگر رفت��ار عادالنه یکی از ارزش های فرهنگ س��ازمانی 
محسوب ش��ود و ش��رکت، به مدیران بابت رفتار منصفانه پاداش دهد، 
بازده��ی کل افزایش پیدا می کند. این امر به وضوح نش��ان می دهد که 

رفتار عادالنه، یکی از وظایف اصلی رهبران است. 
برخی از ش��رکت ها نظیر گوگل، دقیقا همی��ن کار را انجام داده اند و 
به مدیران نش��ان داده اند که مشکلی نیست گاهی وقت کارهای فنی را 

کاهش دهند و به تعامل با کارمندان بپردازند. 
مشخصا اولویت دادن به وظایف فنی، رفتار عادالنه را تضعیف می کند، 
ولی باعث بهبود عملکرد فنی نمی ش��ود. بنابراین س��ازمان هایی که به 
رفت��ار عادالنه پ��اداش می دهند، یک بازی برد - ب��رد را اجرا می کنند: 
رهبران پرمش��غله رفتار خ��وب و منصفانه ای را ب��ا کارمندان در پیش 
می گیرند و درعین حال، کیفیت عملکرد فنی خود را نیز حفظ می کنند. 
HBR/zoomit :منبع

چرا مدیران پرمشغله، با کارمندان خود منصفانه برخورد نمی کنند؟ 
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اخبار

اصفهان - قاسم اسـد- نایب رییس شورای توسعه تجارت 
خارجی دالی��ان چین در این دیدار گف��ت: دالیان و اصفهان می 
توانند در بخش های صنعتی ،گردش��گری و کشاورزی همکاری 
نزدیکی داش��ته باش��ند . دان��گ )Dong(  در دی��دار با نایب 
رییس ات��اق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: دالیان چین به دنبال 
مش��ارکت و همکاری با کش��ورهای خارجی از جمله ایران است   
وی جمعیت دالیان چین را ۸ میلیون  نفر اعالم کرد و گفت:این 
ش��هر از مهمترین ش��هرهای  چین به شمار می رود و با اصفهان 
می تواند روابط اقتصادی بلند مدتی تعریف کند.  وی پتروشیمی 
،دریانوری،نرم افزار،فناوری اطالعات،صنایع لجستیک،حمل و نقل 
از بخش های مهم تولید صنعتی این شهر برشمرد و گفت:تولید 
سیب ،هلو ،بلوبری و گیالس از تولیدات مهم کشاورزی این شهر 

به شمار می آید. وی از شرکت های استان اصفهان خواست که در 
نمایشگاه  دالیان شرکت کنند و افزود:هر سال بیش از 3۴ کشور 
و 500 کمپانی بین المللی در این نمایش��گاه شرکت می کنند و 

استان اصفهان می تواند از نزدیک با 500 برند بین المللی ارتباط 
برقرار کند. مصطفی رناسی نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان در 
این دیدار گفت:اس��تان اصفهان با تولید ۷0 درصد فوالد کشور و 
فعالیت بیش از ۹ ه��زار و 500 واحد صنعتی همواره در  تجارت 
بین الملل ایران نقش مهم و اثرگذاری ایفا می کند. وی خواستار 
همکاری اصفهان و دالیان در زمینه سرمایه گذاری مشترک شد و 
گفت:معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان اصفهان  مشارکت 
س��رمایه گ��ذاران دالیان چین می تواند عم��ق روابط اقتصادی و 
فرهنگی دو استان را تعمیق بخشد.   در این هیات تجاری نماینده 
شرکت های فعال دالیان چین در زمینه مواد شیمیایی ،محصولت 
غذایی ،کشاورزی،پتروشیمی،بازرگانی عمومی ،مشاوره بازرگانی 

،سرمایه گذاری حضور داشتند. 

قم- خبرنگار فرصت امروز- شهردار قم در پیامی فرارسیدن 
دهه کرامت را تبریک گفت. به گزارش روابط عمومی شهرداری قم ، 
دکتر سقائیان نژاد با صدور پیامی فرارسیدن میالد باسعادت حضرت 

فاطمه معصومه)س( و آغاز دهه کرامت را تبریک گفت.
متن پیام شهردار قم به شرح زیر است:

قداس��ت و کرامت شهر مقدس قم، برگرفته از قداست و کرامت 
بانوی خوبی ها، کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه)س( است. 
بانویی که با قدم گذاشتن در این شهر، جلوه ای الهی و معنوی به آن 
بخشید و روز به روز آن را بالنده تر کرد تا جایی که این خطه مقدس 
امروز به عنوان جهان ش��هری شیعی، به خاستگاه انقالب اسالمی و 
عش آل محمد)ص( تبدیل شد. بانوی کرامت و مهربانی ها و خواهر 
شمس الشموس حضرت رضا)ع( و مریم آل رسول)ص( برکت خاص 

و ویژه ای به شهر قم بخشیده و امروز این شهر، شهر علم، اجتهاد و 
معنویت بوده و به مامنی برای طالب علوم دینی، علما و عشاق علوم 
آل اهلل تبدیل ش��ده است. در تدبیری ارزشمند فاصله زمانی میالد 

سراسر نور و شادمانی حضرت فاطمه معصومه)س( تا میالد حضرت 
امام رضا)ع( به عنوان دهه کرامت تعیین ش��ده و این ایام فرصتی 
است تا ضمن معرفی شخصیت، جایگاه و منویات ائمه معصومین)ع(، 
جشن و سرور و شادمانی در سراسر کشور پراکنده شود و قم و مشهد 
در این جشن ها جایگاهی ویژه  دارند؛ و شهرداری قم نیز به همین 
مناس��بت در کنار شهروندان قم و دوس��ت داران خاندان عصمت و 
اطهار سعی در برگزاری جشن های مردمی و شادی در شادی اهل 
بیت)ع( دارد. اینجانب ضمن تبریک ایام سراس��ر سرور و شادمانی 
میالد حضرت معصومه)س( و آغاز دهه کرامت، از تمام مردم شریف 
قم مقدس و دوس��ت داران خاندان ائمه اطهار)ع( دعوت می کنم تا 
در جش��ن های این ایام باشکوه حضوری فعال، شاد و پرشور داشته 

باشند.

شـهرقدس - محبوبه ابوالقاسـمی - نادر نیک خواه گفت: در 
شهرس��تان قدس امکانات مناس��بی برای نخبگان هنری و فرهنگی 
فراهم نیست واین موضوع باعث مهاجرت نخبگان هنری به شهرستان 
هایی ش��ده است که از امکانات بهتری برخوردارند و به نظر می رسد 
نیاز اصلی شهرستان قدس  توسعه ی زیرساخت های فرهنگی است . 
وی افزود :اداره ی فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان قدس تالش 
می کند زیر س��اخت های مناسب و شایسته ای را برای شهروندان و 
هنرمندان با حمایت فرمانداری محترم شهرستان فراهم نماید.  بهره 
برداری از مجتمع فرهنگی هنری چند منظوره ش��هرقدس واقع در 
کاووسیه در آینده ای نزدیک تا حدودی نیاز هنرمندان را مرتفع می 
سازد ولی کافی نبوده و باید تعداد چنین امکاناتی را در نقاط مختلف 
شهرستان افزایش داد.   وی در ادامه اظهار داشت: این مجتمع دارای 
س��الن آمفی تئاتر با ظرفیت 1۷۲ نفر مناسب برای اجرای نمایش و 
برگزاری همایش ها و جشنواره های فرهنگی، اتاق پالتو و همچنین 

گالری جهت برپایی نمایشگاه هنرهای تجسمی می باشد که امیدواریم 
با افتتاح آن پاسخگوی بخشی از نیازهای جوانان و هنرمندان عالقمند 
شهرستان باشیم. سرپرست اداره  فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
قدس در خصوص فعالیت انجمن های فرهنگی و هنری  اظهار داشت: 
ش��ش انجمن فعال و پویا در حوزه ادبی و هنری  با نام های هنرهای 
نمایشی، س��ینمای جوانان ایران، خوشنویسان، تجسمی، موسیقی 

و ش��عر و ادب در شهرس��تان در حال فعالیت هستند و توانسته اند 
نوجوانان و جوانان زیادی را جذب نموده و موجب افزایش پتانس��یل 
های فرهنگی و هنری شهرس��تان شوند. وی برگزاری جشنواره های 
فرهنگی هنری را به عنوان یک برنامه ی کوتاه مدت جهت ارتقا سطح 
فرهنگی شهرستان برشمرد و عنوان داشت: قبال چنین جشنواره هایی 
در شهرستان برگزار شده ولی سعی ما بر این است که نخبگان فرهنگی 
و هنری حوزه های مختلف شهر قدس را به سطح استان و حتی سطح 
ملی معرفی کنیم. نادر نیک خواه در پایان یادآور شد: توسعه فرهنگ 
و ارتقاء سطح فرهنگی یک موضوع پیچیده است که فقط موضوعات 
ملموس و مادی در آن دخیل نیس��ت بلکه موضوع بسیار مهم باورها 
و عامل انس��انی و خرده فرهنگهای اقوام گوناگون است که با حمایت 
و مشارکت کلیه ارکان اصلی شهرستان یعنی مردم و مسئولین اتفاق 
خواهد افتاد تا این شهرستان خوب و با صفا را با برنامه ریزی مناسب به 

قطب فرهنگ و هنر جنوب غرب استان تبدیل نمائیم

اهواز - شـبنم قجاوند- طی مراسمی با حضور معاون حقوقی 
و ام��ور مجلس و معاون امور اس��تانهای س��ازمان تامین اجتماعی 
و مقامات اس��تانی، سید محمد مرعش��ی به عنوان مدیرکل تامین 
اجتماعی اس��تان خوزستان معرفی و از زحمات و تالشهای محمود 
یارعلیزاده، مدیرکل س��ابق تامین اجتماعی قدردانی ش��د. تعامل 
با ش��رکای اجتماعی و نمایندگان مجلس، پویایی و تعالی سازمان 
تأمی��ن اجتماعی را به دنب��ال دارد. تاج الدین معاون حقوقی و امور 
مجلس سازمان تامین اجتماعی در این مراسم گفت: خوزستان یکی 
از استانهای مهم و استراتژیک است و سازمان تامین اجتماعی نگاه 
ویژه ای به این استان دارد. وی افزود: خوزستان دارای پتانسیل های 
عظیمی است که می توانیم با بهره گیری و بهره مندی از این ظرفیت 
ها و پتانسیل های فراوان امکان ارائه خدمات و ارتقای رضایتمندی 
بیمه ش��دگان رابیش ازپیش فراهم کنیم. تاج الدین تعامل سازمان 
تامین اجتماعی با مخاطبان سازمان و نمایندگان مجلس را ضروری 
دانست وگفت: تعامل باشرکای اجتماعی و نمایندگان مجلس، پویایی 
و رش��د و تعالی س��ازمان را به دنبال خواهد داشت. معاون حقوقی 

و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی گفت : امروز سازمان تامین 
اجتماعی با بهره گیری از ظرفیتها تالش دارد بهتر از گذشته خدمات 
مناسب و گسترده تری را در راستای ماموریت های خود به جامعه 
ه��دف و بهره برداران ارائه نماید. وی همچنین ادامه داد : هدف این 
س��ازمان جلب رضایت مخاطبان و شرکای اجتماعی سازمان استو 
سعی کرده ایم ارتقای خدمات را مورد توجه بیشتر قرار دهیم و این 
مهم فقط در گرو مش��ارکت و تعامل با ذینفعان سازمان است . تاج 
الدین گفت : سازمان تامین اجتماعی تالش می کند فضای امنیت ، 

آسایش و آرامش را در جامعه برقرار و این فضا به مخاطبان از جمله 
مستمری بگیران و بیمه شدگان منتقل گردد. وی تامین اجتماعی 
را سازمانی درآمد هزینه ای خواند و گفت : سازمان تامین اجتماعی 
امس��ال هرماهه نزدیک به ۶ هزار میلیار تومان پرداخت مستمری 
انجام می دهد. معاون امور استانهای سازمان تامین اجتماعی نیز در 
این مراسم با تقدیر از تالش ، همراهی و مساعی همکاران حوزه های 
بیمه ای و درمانی این سازمان در خوزستان، هفته تامین اجتماعی را 
تبریک گفت و بیان داشت: فرصتهایی که در زمان مسئولیت داریم را 
قدر بدانیم و پاسخگوی مخاطبان و ده ها میلیون نفر بیمه شده اصلی 
و تبعی و میلیونها نفر مستمری بگیر که تحت پوشش این صندوق 
هستند باشیم. وی همچنین به رویکرد مهم دولت پیرامون اجرای 
میزخدمت در دستگاههای اداری اشاره و تصریح کرد : خوشبختانه 
میز خدمت در س��اختار نوین ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی 
در س��الهای قبل اجرا گردید اما در راستای سیاستهای دولت تدبیر 
و امید از اول تیرماه س��الجاری بصورت جدی در استانها عملیاتی و 

شاهد آن هستیم.

بندرعبـاس- خبرنگار فرصـت امروز- رئی��س اداره بنادر و 
دریانوردي قشم از برگزاري ۶۸0 نفر ساعت دوره آموزشي اطفاء حریق 
در بنادر و اسکله هاي گردشگري این جزیره خبر داد. به گزارش واحد 
اطالعات و اخبار روابط عمومي اداره کل بنادر و دریانوردي هرمزگان، 
"علي اش��تري" در این رابطه اظهار داش��ت: در این دوره که توسط 
کارشناس آتش نشاني و HSE اداره کل بنادر و دریانوردي هرمزگان 
در دو مرحله تئوري و عملي برگزار ش��د، کارکنان شناوران، سازمان 
منطقه آزاد، دریاباني و س��ایر ارگانهاي همکار در بنادر الفت، پهل ، 
بهمن، ذاکري و اس��کله هاي گردش��گري حضور داشتند. وي افزود: 

ش��رکت کنندگان در این دوره با انواع آتش سوزي، عوامل ایجاد آن، 
انواع خاموش کننده ها، نحوه استفاده از آنها و عکس العمل در هنگام 
حریق آشنا شدند و به صورت عملي نیز اقدام به اطفاء حریق کردند. 
رئیس اداره بنادر و دریانوردي قشم خاطر نشان کرد: با توجه به حجم 
باالي تردد مسافر و خودرو در بنادر مسافري و گردشگري این جزیره 
و استفاده از ش��ناورهاي سنتي در بنادر تجاري، برگزاري دوره هاي 
آموزش��ي مرتبط جهت ارتقاء آگاهي و افزایش ایمني یک ضرورت 
محسوب مي شود.  اشتري در پایان از برنامه ریزیهاي صورت گرفته به 
منظور استمرار این قبیل دوره هاي آموزشي در سال جاري خبر داد.

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- با حضور اعضای کارگروه 
س��رک و کس��ری غیر متعارف جایگاهها، جلس��ه بررسی علل و 
عوام��ل آن در منطقه قزوین برگزار ش��د.  بن��ا بر گزارش روابط 
عمومی ش��رکت ملی پخش فرآورده ه��ای نفتی منطقه قزوین، 
ت��ورج امانی معاون فنی و عملیاتی منطقه در این جلس��ه ضمن 
مهم برشمردن بررسی سرک و کسری غیر متعارف جایگاههای 
س��وخت منطقه، ب��ر بازخوان��ی اطالعیه های صادره از س��وی 
مدیریت عملیات ستاد و تش��ریح وظائف اعضای کارگروه تاکید 

نمود. معاون فنی و عملیاتی منطقه قزوین افزود: نظارت و کنترل 
روزانه و مس��تمر مسئولین جایگاهها بر سرک و کسری فرآورده 
ها و اعالم به موقع آن به رئیس ناحیه مربوطه و سایر مسئولین 
ذیربط و همچنین تشکیل جلسات منظم ماهانه اقدامی مؤثر در 
این زمینه خواهد بود.  این مقام مس��ئول تصریح نمود: بازخوانی 
اطالعیه اخیر مدیریت عملیات مبنی بر فعالیت مستمر کارگروه 
بررس��ی علل و عوامل بروز کس��ریهای غیر متعارف، گام مؤثر و 

راهبردی در این خصوص است. 

نایب رییس شورای توسعه تجارت خارجی دالیان چین  در دیدار با نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان ؛

دالیان و اصفهان می توانند در بخش های صنعتی ،گردشگری و 
کشاورزی همکاری نزدیکی داشته باشند 

پیام شهردار قم به مناسبت آغاز دهه کرامت

سرپرست اداره ی فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان قدس:

توسعه زیر ساخت های فرهنگی نیاز اصلی شهرستان قدس است

درمعارفه مدیرکل تامین اجتماعی استان خوزستان مطرح شد:

تعامل با شرکای اجتماعی و نمایندگان مجلس، پویایی و تعالی سازمان تأمین اجتماعی را به دنبال دارد

اشتري خبر داد: 
برگزاري 680 نفر ساعت آموزش اطفاء حریق در بنادر قشم

برگزاری جلسه کارگروه بررسی علل و عوامل بروز سرک و کسری غیر متعارف در مجاری عرضه 

دیدار شهردار اهواز با وزیر نفت
اهواز - شـبنم قجاوند- منصور کتانباف شهردار اهواز با بیژن 
نامدار زنگنه وزیر نفت دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که حضرت  
آیت اهلل احمدی شاهرودی نماینده مردم استان در مجلس خبرگان 
و محمد جعفر فلسفی رییس شورای اسالمی شهر اهواز نیز حضور 
داش��تند، شهردار اهواز به بیان مشکالت ش��هر اهواز پرداخت و دو 
موضوع مالیات بر ارزش افزوده و س��هم اهواز را از حق آالیندگی با 
وزیر نفت در میان گذاشتند. کتانباف در خصوص این دیدار گفت: توضیحات جامعی در رابطه با موضوعات ذکر شده در اختیار جناب 
وزیر قرار دادیم و از ایشان در زمینه حل مشکالت شهر اهواز و شهروندان اهوازی درخواست همکاری کردیم. وی افزود: خوشبختانه 
نظر آقای زنگنه مثبت بود و با رویی گشاده عالقمندی خود را نسبت به مردم و شهر اهواز اعالم کردند و قول مساعد دادند که هرچه 
سریعتر به این موضوعات رسیدگی کرده  و دستورات الزم را نیز به همکاران خود جهت پیگیری درخواستهای مطرح شده صادر کرد. 
شهردار اهواز در پایان ضن تقدیر از اعالم همکاری و نظر مثبت  وزیر نفت در خصوص رسیدگی به دو موضوع مالیات بر ارزش ازوده و 
پرداخت حق آالیندگی، یادآور شد: مقرر شد دو هفته دیگر مجددا با آقای زنگنه جهت پیگیری موارد طرح شده دیداری داشته باشیم 

که نتایج آن حتما به سمع و نظر شهروندان عزیز اهوازی خواهد رسید.

با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه؛
 نشست خبری جشنواره کتابخوانی رضوی استان مرکزی برگزار شد

اراک- مینو رستمی - مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی گفت: جشنواره کتابخوانی 
رضوی از اول تیرماه آغاز شده تا 31 تیرماه ادامه دارد.  به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های 
عمومی استان مرکزی، حجت االسالم عباس دانشی در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جشنواره 
بین المللی امام رضا)ع( اظهار کرد: در بس��یاری از رش��ته های فرهنگی و هنری این جش��نواره در 
استان های مختلف و مراکز مهم علمی فرهنگی هنری برگزار می شود و الگوی توسعه فرهنگی و هنری 
برای همه دستگاه های کشور و فعاالنه همه عرصه های فرهنگی و هنری است. وی با بیان اینکه در 
جشنواره بین المللی امام رضا)ع( که به همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و بنیاد بین المللی امام رضا برگزار می شود بسیاری از 
موضوعات فرهنگی ادبی و هنری گنجانده شده است، تصریح کرد: یکی از مجموعه جشنواره هایی که در قالب شانزدهمین جشنواره 
بین المللی امام رضا )ع( برگزار می شود، جشنواره کتاب خوانی رضوی است که به صورت سراسری در همه استان های کشور برگزار 
می شود. دانشی گفت: در این جشنواره ۷ کتاب به مسابقه گذاشته شده که عالقه مندان به شرکت در این جشنواره در سه مقطع 
کودکان، جوانان � بزرگس��االن و نوجوانان می توانند ش��رکت کند. به گفته وی در سطح جوان و بزرگسال که افراد  1۷ سال به باال 
می توانند شرکت کتاب »مهر والیت در آسمان ایران«   نوشته آیت اهلل علی کریمی جهرمی، کتاب »ماه هشتم« نوشته مهدی غالمعلی 
و کتاب »به سپیدی یک رؤیا« نوشته فاطمه سلیمانی به عنوان متن مسابقه در نظر گرفته شده است، همچنین در مقطع نوجوانان 
کتاب »کاش تو را می دیدم« و »مسافر هشتم« نوشته مژگان شیخی، مسابقه نوجوان در گروه سنی کودک ۴ تا 11 سال را شامل 
می شود کتاب »مهمان خراسان« نوشته سعید بیابانکی و »مژده گل« نوشته محمود پوروهاب به عنوان منبع مسابقه کتاب خوانی 

رضوی در نظر گرفته شده است.

شهردار رشت: پروژه j5 می تواند آینده ترافیکی رشت را پوشش دهد
 رشت- مهناز نوبری- در این جلسه رضا رسولی رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسالمی شهر رشت، اسماعیل 
حاجی پور رئیس کمیسیون حمل و نقل ترافیک شورای اسالمی شهر رشت، فرهام زاهد رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای 
اسالمی شهر رشت، احمد رمضانپور نرگسی عضو شورای اسالمی شهر رشت، محمد حسن عاقل منش رئیس کمیسیون فرهنگی 
شورای اسالمی شهر رشت، علی بهارمست معاون عمرانی و زیربنایی شهرداری رشت، محمد پورناصرانی معاون معماری و شهرسازی 
شهرداری رشت، فرامرز جمشیدپور معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری رشت، مریم گل احضار رئیس سازمان سرمایه گذاری و 
مشارکت مردمی شهرداری رشت و جمعی دیگر از مدیران شهرداری و مشاوران حضور داشتند. شهردار رشت: پروژه j5 می تواند 
آینده ترافیکی رشت را پوشش دهد.دکتر مسعود نصرتی با اشاره به اهمیت اجرای پروژه j5 اظهار کرد: برای این پروژه مهم مدیر 
پروژه انتخاب کردیم و امالک طول مسیر شناسایی شده و نقشه برداری مسیر نیز به روز رسانی شده است.شهردار رشت بیان کرد: 
پروژه j5 به طول 1۲ کیلومتر بوده و شریان اصلی رشت است و می تواند آینده رشت را پوشش دهد.دکتر نصرتی با اشاره به اینکه 
امروز تصمیماتی که در عرصه مدیریت شهری گرفته می شود باید در عرصه اجتماعی اطالع رسانی شود، گفت: امروزه سرعت نقد باال 
رفته و اتفاقاتی که در 35 سال گذشته رخ داده امروزه نقد می شود و مسلماً مسائل امروزه نیز در ظرف چند سال آینده نقد خواهد 
شد.وی پیشنهاد داد: پروژه j5 در چند فاز اجرایی شود و پس از اجرای فاز اول طرح تملکی تهیه شده و سرمایه گذاران مورد نظر 
فراخوان شوند.شهردار رشت با تأکید بر تسریع در اجرای پروژه j5 اظهار کرد: هرگاه اجرای پروژه ها طوالنی شد به علت فشارهای 
وارده تصمیمات عجیب در مدیریت شهری گرفته شده است.رضا رسولی: پروژه j5 می تواند ثروت قابل توجهی برای شهرداری ایجاد 
کند.رضا رسولی رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسالمی شهر رشت در این جلسه بیان کرد: پروژه j5 به واسطه 
بازگشایی امالک واقع در مسیر می تواند ثروت قابل توجهی برای شهرداری ایجاد کند و نباید اجرای این پروژه را به عقب بیاندازیم 
.اسماعیل حاجی پور: هیچ مدیری نباید مانع اجرای پروژه های حیاتی شهر شود..وی تأکید کرد: هیچ مدیری نباید مانع اجرای پروژه 
های حیاتی شهری شود و فرق نمی کند چه کسی باشد.رئیس کمیسیون حمل نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر رشت اجرای 
پروژه j5 را در کاهش بار ترافیکی رشت موثر دانست و تأکید کرد این پروژه هرچه سریع تر آغاز شود.حاجی پور با اشاره به اینکه پروژه 
j5 شرق به غرب رشت را متصل می کند، پیشنهاد داد: این پروژه در سه فاز در کوتاه ترین زمان ممکن اجرایی شود.احمد رمضانپور 

نرگسی: صرفه و صالح شهرداری صالح شهروندان است .
 

با حضور معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي؛
نشست روساي دانشگاههاي علوم پزشکي قطب چهار کشوردر خرم آباد برگزار شد 

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- نشس��ت روس��ا و معاونین دانشگاه هاي علوم پزشکي قطب چهار کشور)لرستان، 
اهواز،آبادان، بهبهان، شوشتر و دزفول( به ریاست دکتر صدرالسادات معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکي در خرم آباد برگزار شد. به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي لرستان، این نشست با رویکرد دستورالعمل صرفه 
جویي در هزینه ها برگزار شد.  در ابتداي این نشست گزارش عملکردي از اقدامات صورت گرفته در دانشگاه علوم پزشکي لرستان 
در راستاي برنامه هاي طرح تحول سالمت ارائه شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکي لرستان در این نشست گفت: انصافا نظام مقدس 
جمهوري اسالمي ایران  از زمان شکل گیري اقدامات بسیار بزرگي را در عرصه ي بهداشت و درمان در جهت رفاه حال مردم صورت 
داد.  ساکي ابراز داشت: در دانشگاه علوم پزشکي لرستان در حال حاضر 1۹1 پروژه ي بهداشتي درماني در دست احداث داریم که 
بار عظیمي از کمبودها و نیازهاي بهداشت و درمان استان را مرتفع خواهد کرد.  وي ادامه داد: در این خصوص عالوه بر حمایت ها و 
اعتباراتي که از وزارت به استان تخصیص داده شد، توانستیم از ظرفیت خیرین سالمت به خوبي بهره برداري کنیم.   ساکي کاهش 
بار اعزام بیماران لرستاني به سایر استانها و افزایش ۹۲ درصدي تخت هاي ویژه ي بیمارستاني را از مهم ترین اقدامات صورت گرفته 
در چند سال اخیر عنوان کرد. دکتر صدرالسادات معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي با حضور در 

استان لرستان از پروژه هاي در دست احداث دانشگاه علوم پزشکي لرستان بازدید کرد.

حجت االسالم پژمانفر: همچنان آماده مناظره با موافقان الیحه CFT هستیم
مشـهد - صابر ابراهیم بای – نصراله پژمانفر عضو کمیس��یون فرهنگی با اشاره به اینکه قرار 
بود مناظره ای میان مخالفان و موافقان الیحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی 
تروریسم برگزار شود، اظهار کرد: آن مناظره به دلیل وقوع برخی مشکالت برگزار نشد. وی با اشاره به 
مخالفت مقام معظم رهبری با تصویب چنین لوایحی در مجلس، ادامه داد: امیدواریم که این مسئله 
برای همه بدیهی و روشن شده باشد که با قوانین داخلی می توانیم بسیاری از مسائل را حل کنیم و 
نیازی به تصویب این لوایح و پیوستن ایران به معاهدات بین المللی نیست. عضو کمیسیون فرهنگی با 
تاکید بر اینکه الیحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم قابل دفاع نیست، 
تصریح کرد: پیوستن ایران به به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم منجر به آسیب وارد شدن به منافع ملی، فرهنگی و اجتماعی 
کشور می شود و باید بر قوانین داخلی خودمان تکیه کنیم. پژمانفر خاطرنشان کرد: ما همچنان آماده مناظره با کسانی هستیم که 
موافق الیحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم هستند تا درباره این قضایا در منظر تمامی رسانه ها و 

حتی به صورت زنده صحبت کنیم.

پاک سرشت خبر داد: شورای مهارت در استانها فعال می شود
ایالم- هدی منصوری- رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای از فعال شدن شورای مهارت در همه استانها به عنوان یک شورای 
باال دستی از سوی این سازمان خبر داد. سلیمان پاک سرشت با اعالم این خبر اظهار کرد: شورای مهارت، کنشگران و ذینفعان مختلف 
آموزش مهارتی را در کنار هم قرار می دهد، به شکلی که آموزش دهندگان و آموزش گیران با هم در ارتباط باشند. معاون وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی افزود: این سازمان چند رویکرد جدید را دنبال می کند که جدی ترین آن، ارائه آموزش هایی است که با نیاز 
بازار کار منطبق باشد. پاک سرشت تصریح کرد: نیازسنجی های دقیقی در این زمینه در استانها صورت گرفته و با مطالعه وضعیت 
اقتصادی استانها و زیرساخت های صنعتی این ساز و کار تهیه شده است. رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای یکی از برنامه های 
این سازمان را مهارت های جدید منطبق با استانداردهای جهانی عنوان کرد و گفت: یکی از تحوالت بخش کسب و کار و آموزش، 

فرآیندهای دیجیتالی شدن است و این سازمان به سمت این فرآیند پیش می رود.
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در بس��یاری از مواقع در ش��غل جدید یا محل کار موفق 
می ش��وید به دس��تاورد های مطلوبی برس��ید و روند رو به 
رش��دی را طی کنید، اما پس مدتی احس��اس می کنید که 
دیگر نمی توانید پیش��رفت داشته باش��ید و در حال درجا 
زدن هس��تید.  روان شناس��ان معتقدند ک��ه در این مواقع، 
افراد قربانی موفقیت اولیه خود می شوند و دیگر نمی توانند 
از روند همیش��گی پیش��رفت پی��روی کنند. ای��ن موضوع 
بدین دلیل اس��ت که درگیر روند کار روزمره ش��ده و دیگر 
نمی توانند تغییراتی در برنامه های کاری شان ایجاد کنند. 

ب��ه این ترتی��ب در فعالیت کاری خود درج��ا می زنند و 
نمی توانند پیش��رفت کنند. ش��اید بس��یاری از افراد هوش 
باالیی داش��ته باش��ند و بدانند که برای پیشرفت چه باید 
کرد اما با این حال قادر نیستند از روند راحت فعلی فاصله 

گرفته و انرژی بیشتری برای پیشرفت خود صرف کنند. 
در ای��ن می��ان عالئم هش��داردهنده ای نیز وج��ود دارد 
که نش��ان  می دهد ب��ا روند فعلی ق��ادر نخواهی��د بود در 
کار پیش��رفت کنید. با مش��اهده این نش��انه ها بهتر است 

تصمیماتی جدی در زمینه های کاری بگیرید. 
1. هدف خود برای پیشرفت را به درستی تعیین نکرده اید
در برخ��ی اوقات دقیقا نمی دانید که چه هدفی در پیش 
گرفته ای��د و قادر نیس��تید که این مس��ئله را در مواجهه با 

تغییرات پیش آمده اصالح کنید. 
بای��د بدانید که در این صورت نمی توانید اهداف جدیدی 
در همی��ن زمینه تعیین کنید. ش��اید بهترین راهکار برای 
تغیی��ر این وضعیت ی��ک مرخصی کوتاه مدت یا مش��ورت 

گرفتن از فردی قابل اعتماد باشد. 
2. نمی توانید روحیه همکاری را به تیم همکاران تان 

منتقل کنید
پس از مدتی ممکن اس��ت میان هم��کاران یا تیم تحت 

رهبری ش��ما، چنددس��تگی به وجود آید. ی��ا اینکه میان 
اولویت ها و ارزش های ش��ما با دیگ��ران، تفاوت های ایجاد 

شود. 
از آنجایی که نخس��تین و مهم ترین فاکتور برای موفقیت 
هم��کاری اس��ت، اگر نتوانید ای��ن مس��ئله را فراهم کنید 
به ش��دت با مشکل مواجه خواهید شد. نبود چنین قابلیتی 
برای ش��ما می تواند مشکلی اساس��ی برای تان ایجاد کند و 

نخواهید توانست در کارتان پیشرفت کنید. 
3. افراد حرف تان را نشنیده می گیرند

در برخی مواقع متوجه می شوید که برخی افراد حرف تان 
را نش��نیده  می گیرند یا به درستی متوجه گفته های شما 
نمی شوند، در این ش��رایط بهتر است نگران پیشرفت  در 
محیط کاری خود باشید، زیرا ایجاد ارتباط درست و مفید 
می تواند مهم ترین مسئله به شمار رود. در این مواقع بهتر 
اس��ت تغییراتی در لغات یا نحوه انتقال مطالب تان ایجاد 
کنید ت��ا بتوانید این قابلیت را ب��ه توانایی های تان اضافه 

کنید. 
4. قادر نیستید چشم اندازتان را برای بقیه تشریح کنید

وقت��ی نمی توانی��د چش��م انداز ی��ا اس��تراتژی و روش 
منحصربه فرد خود را ب��رای کارفرما یا کارکنان تان توضیح 
دهی��د، آنها ق��ادر نخواهند بود انرژی کالم یا ایده ش��ما را 

دریابند. 
در این مواقع بهتر اس��ت ارتباط��ی دو طرفه  ایجاد کنید 
تا بتوانید س��واالت یا ابهامات ذهن دیگران را رفع کنید تا 
دیگر س��وءتفاهمی به وجود نیامده و اطالعات به درس��تی 

انتقال یابند. 
ش��اید بهتر باش��د در بلند مدت نحوه برقراری ارتباط با 
دیگ��ران را تغییر دهید تا دیگر مش��کل ارتباطی نداش��ته 

باشید و بقیه قادر باشند انرژی کالم شما را درک کنند. 

5. قدرت تان رو به زوال می رود
زمانی که به یک موفقیت نسبی می رسید، نیاز است سطح 
ان��رژی خود را باال نگه دارید ت��ا احترام همکاران یا تیم تان را 
به دس��ت آورید. اگر نتوانید این مسئله را حفظ کنید، کم کم 

فعالیت شما اثربخشی  خود را از دست می دهد. 
اگر چنین اتفاقی رخ داد، بهتر اس��ت سریعا سراغ جبران 
آن بروید و س��طح انرژی یا اهمیتی را که به کار اختصاص 

می دهید، باال ببرید. 
6. احساس خستگی و درماندگی می کنید

وقت��ی در کارت��ان کم��ی موفق می ش��وید، ب��ه دنبال 
موفقیت ه��ای بیش��تر خواهید ب��ود. این مس��ئله موجب 
می ش��ود ت��الش و تمرکزتان را روی این مس��ئله بگذارید. 
ش��اید اگر این اتفاق رخ ندهد، دیگر نتوانید با شکست های 

پس از آن کنار بیاید. 
این مس��ئله موجب می ش��ود احس��اس ناراحتی کرده و 
خس��ته یا درمانده ش��وید. بهتر اس��ت در این مواقع، روند 
کاری همیش��گی را در پی��ش گرفته و س��عی کنید تالش 
مداومی داش��ته باش��ید. اگر تنها روی موفقیت زودهنگام 
تمرک��ز کنید، قادر نخواهید بود صبوری به خرج داده و در 

زمان مناسب به نتیجه تالش تان برسید. 
7. توانایی های تان را افزایش نمی دهید

یک فرد موفق همواره به دنبال یادگیری است و هیچ گاه 
فرصت را برای آموختن چیز های جدید از دست نمی دهد. 
اگ��ر نتوانی��د قابلیت های خ��ود را با توجه ب��ه زمان پیش 
ببری��د و آنها را آپدیت کنید، مس��لما عقب خواهید افتاد و 

نمی توانید پیشرفت کنید. 
شاید الزم باشد در این میان، توانایی های مدیریتی خود 
را نی��ز افزایش داده تا بتوانید موقعیت ش��غلی خود را آرام 

آرام پیشرفت دهید. 

7 عالمتی که نشان می دهد در کارتان پیشرفت نمی کنید

نکات مهم برای تصمیم گیری در مورد فرصت  های شغلی
اکثر کارمندان ش��غل خوب را به معنای دریافت دس��تمزد بیش��تر و راحتی کار می دانند، اما حقوق مناسب به 
تنهایی برای ارزیابی فرصت های ش��غلی کافی نیست.  بیکاری بسیار آزار دهنده است. احتماال مدت های زیادی در 
جست وجوی شغل و مصاحبه های کاری سرگردان بوده اید، اما اکنون که با فرصت  های شغلی متعددی مواجه شده اید 
که هر کدام مزایای خاصی دارد، سردرگم شده اید. تصمیم راحتی نیست. به خصوص برای کسانی که نخستین شغل 
خود را تجربه می کنند. خانواده و دوستان، هر یک سعی در تحمیل نظرات خود دارند. برای تشخیص مناسب ترین 

شغل باید معیار هایی را در نظر داشته باشید که متاسفانه  بعضی از آنها به راحتی نادیده گرفته می شوند. 
پول همه  چیز نیست

مقایسه دستمزد ابتدایی ترین روش برای انتخاب مناسب ترین شغل است. اما راشل کیم مربی و مشاور 
کسب و کار در شرکت سوفای نظر دیگری دارد. به عقیده وی، توجه محض به دستمزد کاری اشتباه است. 
کنار گذاش��تن مزایای مادی باعث می ش��ود که به خواس��ته های قلبی خود پی ببرید. درباره ابعاد حرفه، 
مس��ئولیت هایی که عهده دار خواهید ش��د و آرزوهایی که دارید بیندیش��ید. اهمیت درآمد قابل اغماض 
نیس��ت، اما نباید از س��ایر مزایای ش��غلی مانند تعطیالت، بیمه بازنشستگی، تس��هیالت سفر، همچنین 

مهارت ها و تجربه  هایی که به دست خواهید آورد چشم پوشی کنید. 
تناسب کار با روح و جسم مهم است

یافتن شغل منطبق بر شخصیت روحی و ویژگی های جسمی، مستلزم شناخت صحیح از اهداف و انگیزه های شخصی 
است. موفقیت شغلی به دنبال پیروی از عالیق و استعداد  ها به دست می آید. با فعالیت در شغلی که منطبق بر عالقه 
و اس��تعدادتان است، توانایی های تان رشد کرده و با آگاهی بیشتری نسبت به دیگران کار خواهید کرد. نتیجه این امر 
پیشرفت شغلی سریع تر و بهتر است که عالوه بر رضایت شغلی منجر به دریافت دستمزد و پاداش بیشتر نیز خواهد شد. 

پتانسیل رشد شغلی
یکی از معیار  های مهم فرصت شغلی، پتانسیل رشد است. برای هر شغل به مهارت  هایی که یاد خواهید 
گرف��ت، فرصت هایی که وجود خواهند داش��ت، تجربه هایی که کس��ب خواهید ک��رد، همچنین موقعیت 
شبکه سازی آن اهمیت بدهید. آیا شرکت مربوطه فرصت رشد قابل قبولی دارد؟ آیا امکان پیشرفت بدون 
دردس��ر فراهم اس��ت؟ آیا مهارت هایی که یاد می گیرید، رشد بلند مدت و ارزشمندی به ارمغان می آورد؟ 

همه این معیار ها باید در تصمیم گیری دخالت داده شوند. 
با چه کسانی سروکار خواهید داشت

مدیران و کارمندان ارشد نقش مهمی در موفقیت شغلی کارمندان ایفا می کنند. در بررسی فرصت های 
ش��غلی از خودتان بپرس��ید که آیا به کار کردن زیر دس��ت مدیران آنجا راضی هس��تید؟ در ارزیابی های 
موسس��ه نظرسنجی گالوپ مشخص ش��د که حدود ۷5 درصد از ترک شغل ها به دلیل نارضایتی از رفتار 
مافوق بوده اس��ت. در ارزیابی مافوق خودتان به ویژگی هایی مانند س��بک مدیریت، فرآیند تصمیم گیری، 

کیفیت روابط کارمند و کارفرما و کیفیت کار مورد انتظار وی دقت کنید. 
خروج از سازمان

توج��ه ب��ه اهداف بلند مدت راهنمای خوبی ب��رای تصمیم گیری  در امور کوتاه مدت هس��تند. در دوران 
کنونی کمتر کسی را می توان یافت که کل دوران شغلی خود را در یک شرکت کار کرده باشد. از خودتان 
بپرسیدکه در 5، 10 و حتی 15 سال آینده می خواهید در چه موقعیتی باشید و برای رسیدن به آن چه 
مسیری را باید طی کنید. چه تجربه ها و مهارت هایی را باید یاد بگیرید؟ به کمک چه کسانی نیاز دارید؟ 

سپس با این معیار ها شرایط هر یک از پیشنهاد ها را ارزیابی کنید. 
تصمیم خود را بگیرید

اغلب افراد پس از ارسال تقاضای استخدام به موارد دیگر فکر می کنند. پس از بررسی دقیق و ارزیابی هر یک 
از پیش��نهاد ها، تصمیم خود را بگیرید و شک و تردید به خودتان راه ندهید. در نهایت قدم گذاشتن در مسیر 

جدید برای رسیدن به هدف خودتان را جشن بگیرید. 
FASTCOMPANY/zoomit منبع

استراتژی کسب و کار چیست؟ 
قبل از پرداختن به فرآیند توس��عه اس��تراتژی های کسب و کار ضروری اس��ت به برخی پرسش ها پاسخ دهیم؛ 
پرسش هایی همچون: کسب و کار چیست؟ استراتژی کسب و کار چیست؟ چنانچه از گروهی از مدیران خواسته شود 
به این پرس��ش های اساسی پاسخ دهند، مشخص می شود که توافق اندکی درباره معنای این اصطالحات پایه ای 
وجود دارد. شفاف سازی این مفاهیم، آغازی ضروری برای ایجاد استراتژی ای انطباق پذیر و برنده است. به طورکلی 
کسب و کار واحد سازمانی است که استراتژی مشخص و مدیری با مسئولیت فروش و سودآوری دارد یا باید داشته 
باشد. این واحد سازمانی می تواند با ابعاد گوناگونی چون خط محصول، کشور، کانال یا بخش های بازار تعریف شود. 
ازاین رو سازمان، واحدهای کسب و کار متعددی خواهد داشت که به صورت افقی یا عمودی با یکدیگر در ارتباط اند.  
برای تصمیم گیری درباره تعداد کسب وکارهایی که باید فعالیت کنند، موازنه ای استراتژیک و سازمانی وجود دارد. 
این تصمیم از یک س��و می تواند بنگاه سرپرست را به داش��تن واحدهای کسب و کار زیاد ملزم کند، چراکه در این 
صورت هر کسب و کاری به بازار خود نزدیک است و به طور بالقوه امکان توسعه استراتژی بهینه را خواهد داشت. از 
این رو ممکن است یک استراتژی برای هر کشور یا هر منطقه یا هر بخش عمده منافعی داشته باشد، اما از سوی 
دیگر، تعدد بیش  از حد واحدهای کسب و کار غیرکارا خواهد بود و به برنامه هایی فاقد صرفه جویی ناشی از مقیاس 
و ناتوان در بهره برداری از مهارت های اس��تراتژیک بهترین مدیران منجر می ش��ود. درنتیجه فشاری برای تجمیع 
کس��ب وکارها درون نهادهای بزرگ تر وجود دارد.  واحدهای کسب و کار می توانند از طریق تجمیع با یکدیگر، کل 
بزرگ و مهمی را به وجود آورند، مشابهت ها در بازارها و استراتژی ها را شناسایی کنند و به هم افزایی دست یابند. 
الزم است کسب وکارهای کوچکی که داشتن استراتژی برای آنها توجیه ندارد، با یکدیگر ترکیب شوند تا بتوان از 
ساختار مدیریت آنها پشتیبانی کرد. کسب وکارهایی که بستر بازار و استراتژی کسب و کار مشابهی دارند، کاندیدای 
تجمیع هستند تا بتوانند به خوبی از دانش مشترک بهره ببرند. یکی دیگر از انگیزه های تجمیع، تشویق به هم افزایی 
واحدهای کس��ب و کار هنگامی اس��ت که ترکیب آنها به صرفه جویی در هزینه ها، س��رمایه گذاری یا خلق ارزش 
پیشنهادی برتر منجر شود.  زمانی بنگاه ها استراتژی های کسب و کار را برای واحدهای کسب و کار غیرمتمرکزی که 
براساس محصول، کشور یا بخش های بازار تعریف شده بودند، توسعه می دادند. سپس این استراتژی های کسب و کار، 
تجمیع می شدند و استراتژی بنگاه را می ساختند. آن زمان دیگر گذشته است. امروزه عالوه بر این باید استراتژی 
بنگاه نیز وجود داشته باشد که روندهای کالن را به عنوان یک کل شناسایی کند و به آنها پاسخ دهد، منابع را میان 
واحدهای کسب و کار تخصیص دهد و فرصت های هم افزایی را تشخیص دهد، بنابراین فورد، عالوه بر اکسپلورر که 
برند خودروی شاس��ی بلندش است، برای کل ش��رکت و احتماال گروه خودروهای شاسی بلندش نیز به استراتژی 
نیاز دارد. اس��تراتژی کسب و کار به وسیله چهار بعد تعریف می ش��ود: استراتژی سرمایه گذاری محصول - بازار، ارز 
hormond :پیشنهادی، دارایی ها و شایستگی ها و برنامه ها و استراتژی های کارکردی.                         منبع
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