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تحریم های آمریکا چگونه اقتصاد ایران را نشانه رفت؟ 

اقتصاد سیاسی تحریم
فرصت امروز:  چندی پیش کتاب »هنر تحریم ها، نگاهی از درون میدان« اثر »ریچارد نفیو« در آمریکا منتشر 
شد و طولی نکشید که مرکز پژوهش های مجلس آن را به فاصله دو ماه پس از انتشار در خردادماه امسال ترجمه 
و منتشر کرد؛  اگرچه عدم رعایت حقوق کپی رایت اثر با اعتراض نویسنده روبه رو شد و حاشیه هایی برانگیخت، 
اما در عین حال موجب توجه بیشتر به این کتاب در ایران شد.  نفیو در توئیتی درباره ترجمه کتابش نوشته بود: 
»مجلس ایران بدون مجوز کتابی چاپ کرده و از آنجا که او فارسی نمی داند،  نمی تواند تأیید کند دیدگاه هایش...

راهکارهای وزیر اقتصاد برای حرکت نقدینگی به سمت بورس

بورس تهران بار دیگر سبزپوش شد

5

2

2

3

مهم ترین محرک کوتاه مدت رونق بازار سرمایه

فرصت بازگشت ثبات و آرامش به بازار ارز

پشت پرده تحریم نفت ایران

چرا رهبران امروزی باید قدرت روایت ها را درک کنند

اثرات هدف گذاری و مدیریت بر مبنای اهداف سازمانی

انواع ارائه یا معارفه برای فروش

موانع بازاریابی و فروش تلفنی

شرکت های بزرگ چه شعارهایی برای برندشان دارند؟ 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 همکاری فیس بوک، گوگل
 توییتر و مایکروسافت در راستای

حل مشکل انتقال اطالعات

4
وضعیـت نامشـخص ارز مسـافرتی هیجان خاصـی را بین 

مسـافرانی که ایـن روزها بلیت سـفر دارند، ایجاد 
کرده است. شعب بانک ها میزبان مسافرانی است...

شعب بانک ها در بالتکلیفی

 ارز مسافرتی
مسافران را مضطرب کرد

یادداشت

 یک نگرانی قدیمی
به نام عدم شفافیت پروژه ها

ش��فافیت  ع��دم  مس��ئله 
دول��ت  عمران��ی  پروژه ه��ای 
به وی��ژه در حوزه مس��کن یک 
دغدغه قدیمی اس��ت. از بیش 
از 10 س��ال پیش س��ندیکای 
اعالم  س��اختمانی  شرکت های 
پروژه های  بیش��تر  ک��ه  ک��رد 
بزرگ عمران��ی از طریق ترک 
مناقص��ه و به ط��ور غیرقانونی 
به مجموعه ای از نهادها واگذار 
شده است که بخش خصوصی 
هی��چ وقت عرص��ه رقاب��ت با 
آنها را نداش��ته است. در مورد 
مس��کن بس��یاری از پروژهه��ا 
از جمل��ه مس��کن مه��ر با این 
رویکرد به مرحله اجرا رس��یده 
و پیمان��کاران بخش خصوصی 
برای س��رمایه  کمت��ر فرصتی 
گذاری و پیشبرد پروژه ها پیدا 

کرده اند.
پروژه ه��ای  گزارش ده��ی 
عمران��ی و بزرگ بای��د به طور 
شفاف انجام ش��ود و مناقصات 
به ط��ور علن��ی برگزار ش��ود. 
اطالع رسانی در مورد اینکه چه 
ش��خصیت حقوق��ی مناقصه را 
برنده شده ضروری است چراکه 

از مناقصات  بس��یاری 
3مربوط به پروژه های...

علیرضا سرحدی

تحلیلگر بازار مسکن
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حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اس��المی صبح ش��نبه در 
دیدار س��فیران،  کارداران و مس��ئوالن وزارت امور خارجه،  تأمین و حفظ 
مناف��ع ملی به معنای حقیقی را هدف اصلی سیاس��ت خارجی خواندند و 
با بیان بایدها و نبایدهای دیپلماس��ی در نظام اسالمی افزودند:  می توان با 
روحیه صحیح انقالبی و دیپلماس��ی هوشمندانه و هدفمند، روابط خارجی 
را گس��ترش داد و عناصر قدرت نظام را به پش��توانه ای برای دستاوردهای 
سیاسی و دیپلماسی تبدیل کرد.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام 
معظم رهبری،  رهبر انقالب در ابتدای س��خنان خود با اش��اره به شرایط 
کنونی و جبهه گس��ترده ای که ضد اسالم و جمهوری اسالمی ایران شکل 
گرفت��ه،  تالش دیپلماس��ی را دربر دارنده اجر اله��ی و افتخاری تاریخی و 
ملی در دفاع از حقانیت ملت ایران دانستند و گفتند:  در چالش ها،  انسان 
غیرتمن��د و صبور و خردمند،  بر تالش ها و حجم و کیفیت کار می افزاید،  
بنابراین باید روحیه تازه س��ازی فعالیت ها در دستگاه دیپلماسی گسترش 
یاب��د.  حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند:  حفظ س��المت دینی و طهارت 
روح��ی و معن��وی خود و خانواده و پایبندی رفتاری و گفتاری به مس��ائل 
ش��رعی از مهم ترین وظایف مسئوالن و کارکنان وزارت امور خارجه به ویژه 
سفرا و اعضای نمایندگی های ایران در خارج است.  ایشان با تأکید بر اینکه 
دستگاه دیپلماسی بخش اصلی سیاست خارجی کشور و نمای بیرونی نظام 
جمهوری اسالمی اس��ت،  خاطرنشان کردند:  وزارت امور خارجه و به ویژه 
سفرا باید عمیقاً به ارزش های اسالم و انقالب پایبند باشند و رفتار و گفتار 

آنان، منعکس کننده این ارزش ها باشد. 
رهبر انقالب اس��المی در ادام��ه تبیین بایدها و نبایدهای دیپلماس��ِی 
نظام اس��المی،  ش��رط الزم برای نمایندگان دیپلماس��ی را برخورداری از 
روحیه قوی و مس��تحکم،  امید به آینده و بهره مندی از احساس حقانیت 
برش��مردند و با اش��اره به موضوع مهم منافع ملی  گفتند:  هدف اصلی و 
واقعی دیپلماسی،  حفظ منافع ملی است و تعامل یا تقابل،  تنها روش هایی 
برای تأمین منافع ملی هس��تند.  حضرت آیت اهلل خامنه ای،  منافع ملی را 
برگرفته از سیاس��ت های اصلی و ارزش��های نظام دانستند و تأکید کردند: 
دستگاه دیپلماسی باید منافع ملی را حفظ و تأمین کند.  ایشان،  سخنان 
رئیس جمهور را در سفر اخیر به اروپا مبنی بر اینکه  »اگر نفت ایران صادر 
نش��ود،  نفت هیچ کش��وری در منطقه صادر نخواهد شد« سخنانی مهم و 
حاکی از سیاس��ت و رویکرد نظام برشمردند و افزودند:  وظیفه وزارت امور 
خارجه پیگیری جدی این گونه مواضع رئیس جمهور اس��ت.  رهبر انقالب 
اس��المی در ادامه به موضوع  »دیپلماسی ایدئولوژیک« اشاره و خاطرنشان 
کردند:  برخی به غلط،  س��خن از لزوم جدایی دیپلماس��ی از ایدئولوژی به 
میان می آوردند،  درحالی که دیپلماس��ی ایدئولوژیک هیچ اشکالی ندارد و 

القای تقابل میان ایدئولوژی و منافع ملی،  صحیح و منطقی نیست. 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه هدف از تش��کیل جمهوری 
اس��المی حفظ منافع ملی،  استقالل،  آزادی،  عدالت اجتماعی،  قدرت و 
امنیت ملی است،  افزودند:  ایدئولوژی به دنبال تأمین و حفظ منافع ملی 

است و هویت یک ملت محسوب می شود. 
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به وجود ایدئولوژی در رفتار و سیاست های 
دولت ه��ای غربی،  گفتند:  آمریکایی ها در س��خنان خ��ود بارها از عبارت 
»ارزش��های آمریکای��ی« اس��تفاده می کنند ک��ه همان ایدئول��وژِی آنها و 
برگرفته از اعالمیه استقالل آمریکاست و در کشورهای اروپایی نیز تفکرات 
ایدئولوژیک بر رفتار و فعالیت های سیاسی آنها حاکم است.  ایشان ارتباط 
خردمندانه،  هوش��مندانه،  هدفمند و منطقی با جهان را برخاسته از نگاه 

اس��المی نظام و کامالً منطبق با دیپلماس��ی ایدئولوژی��ک خواندند.  رهبر 
انقالب اس��المی تحقق و بروز روحیه انقالبی را در تعامالت و رویکردهای 
دیپلماتیک ضروری دانس��تند و افزودند:  دیپلم��ات ایرانی باید به انقالب 
افتخ��ار کند و در تعام��الت کاری او، »عزت،  احس��اس اقتدار و اعتماد به 
نفس« به روش��نی مشاهده شود که البته این رفتار و منش انقالبی با بیان 
حرف ه��ای نامعقول و ایجاد هیاهو کاماًل متفاوت اس��ت.  حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در تبیین ضرورت برخورداری س��فیران و دیپلمات های ایرانی از 
احساس حقانیت،  به موضوع جنگ روانی بی وقفه دشمنان اشاره کردند و 
افزودند:  باید با احس��اس حقانیت و با آگاهی و تسلط در مباحث چالشی،  
پاسخ های قاطع و منطقی به اتهامات بیگانگان داد.  ایشان، متهم کردن دائم 
ایران به یک مسئله منفی را دستور کار اصلی جنگ روانی مستمر دشمنان 
خواندند و افزودند:  برای تحقق این هدف، »ایران هراس��ی، ایران س��تیزی،  
ایران گریزی،  اتهام نقض دموکراسی، نبود آزادی و نقض حقوق بشر« مدام 

در تبلیغات بیگانگان تکرار می شود. 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به جنای��ات اروپایی ها و غربی ها در 
مستعمرات گذشته،  محدود بودن دموکراسی در غرب به مقررات و یا نظر 
مراکز خاص،  وجود دیکتاتوری حزبی در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی 
و نیز جنایات فعلی غربی ها از جمله همدستی با سعودی ها در کشتار مردم 
یمن افزودند:  غربی ها مظهر نقض حقوق بش��ر هستند اما با وقاحِت تمام،  
ایران را متهم می کنند به گونه ای که گاه انسان از شدت وقاحت آنها حیرت 
می کند.  رهبر انقالب اسالمی تصور حل مشکالت کشور با مذاکره یا رابطه 
با آمریکا را خطایی واضح خواندند و افزودند:  آمریکا با اصل نظام اس��المی 
مشکل اساس��ی و مبنایی دارد،  ضمن اینکه کشورهای فراوانی در آفریقا،  
آس��یا و آمریکای التین هس��تند که با آمریکا رابط��ه دارند اما همچنان با 
مش��کالت فراوان دس��ت به گریبانند.  حضرت آیت اهلل خامنه ای در تبیین 
دشمنی عمیق آمریکا با جمهوری اسالمی خاطرنشان کردند:  آمریکایی ها 
به دنبال بازگشت به موقعیت و جایگاه خود در ایران قبل از انقالب هستند 
و به کمتر از این هم راضی نخواهند شد.  ایشان مخالفت آمریکا با  »توان 
هس��ته ای و قدرت غنی سازی باال و نیز حضور ایران در منطقه« را ناشی از 
خصومت عمیق آنها با عناصر اقتدار نظام اس��المی برش��مردند و افزودند:  
حضور منطقه ای جزو عناصر قدرت و امنیت ایران اس��ت و عقبه راهبردی 
کشور محس��وب می شود، به همین علت دش��منان با آن مخالفند.  رهبر 
انقالب با اشاره به بیان مکرر غیرقابل اعتماد بودن آمریکا از زبان مسئوالن 
کشور افزودند:  بنده از قدیم این نکته را خاطرنشان می کردم که روی حرف 
و حتی امضای آمریکایی ها نمی توان حساب کرد،  بنابراین مذاکره با آمریکا 

هیچ فایده ای ندارد. 
ایشان فعال کردن ظرفیت های استفاده نشده یا کم استفاده شده در کشور 
را مهم دانستند و افزودند:  مذاکرات با اروپایی ها قطع نشود اما نباید معطل 
بس��ته اروپایی ماند بلکه باید کارهای فراوان الزم در داخل کشور را دنبال 
کرد.  رهبر انقالب اس��المی،  گس��ترش ارتباطات چند جانبه و به ویژه دو 
جانبه و توجه خاص به تشکل های منطقه ای را ضروری خواندند و افزودند:  
س��فرا و نمایندگان ایران در خ��ارج باید به ظرفیت ها و توانایی های ملت و 
کشور کاماًل واقف باشند.  حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اذعان اخیر 
مقامات آمریکایی درباره استعداد ملت ایران افزودند:  از چندین سال قبل 
تأکید می کردم که استعداد ایرانی از متوسط استعداد دنیا باالتر است، این 
واقعیت یک ظرفیت مهم داخلی است،  همچنانکه ایمان،  شجاعت،  ایثار و 

افتخار ملت به ارزش ها از دیگر عناصر توانایی های ایران است. 

رهبر انقالب در دیدار سفیران،  کارداران و مسئوالن وزارت امور خارجه: 

تصور حل مشکالت از راه مذاکره یا رابطه با آمریکا خطایی واضح است



فرص��ت امروز:  چندی پیش کتاب »هن��ر تحریم ها، نگاهی از درون 
میدان« اثر »ریچارد نفیو« در آمریکا منتش��ر ش��د و طولی نکشید که 
مرک��ز پژوهش های مجل��س آن را به فاصله دو ماه پس از انتش��ار در 
خردادماه امسال ترجمه و منتشر کرد؛  اگرچه عدم رعایت حقوق کپی 
رایت اثر با اعتراض نویس��نده روبه رو شد و حاشیه هایی برانگیخت، اما 
در عین حال موجب توجه بیش��تر به این کتاب در ایران ش��د.  نفیو در 
توئیتی درباره ترجمه کتابش نوش��ته ب��ود: »مجلس ایران بدون مجوز 
کتابی چاپ کرده و از آنجا که او فارسی نمی داند،  نمی تواند تأیید کند 

دیدگاه هایش به درستی منتقل شده است.«
ریچ��ارد نفیو،  مس��ئول گروه طراحی تحریم ها علی��ه ایران در دوره 
دوم اوباماس��ت. او همچنین در تیم مذاکره کنندگان هسته ای با ایران،  
فرد ش��ماره یک در زمینه تحریم ه��ا بود و پیش از آن نیز به مدت 10 
سال مسئولیت امور ایران در شورای امنیت ملی و همچنین هماهنگی 

سیاست تحریم در وزارت خارجه آمریکا را به عهده داشت. 
اگرچه نفیو این کتاب را پیش از اردیبهشت ماه و اعالم خروج آمریکا 
از برج��ام به رش��ته تحریر درآورد، ام��ا حاال که با تصمی��م ترامپ بار 
دیگ��ر تحریم ها علیه ایران باز می گردد،  توجه به این اثر می تواند چراغ 
راه��ی در چگونگی برقراری نظام تحریم ها باش��د. چنانچه بس��یاری از 
اقتصاددانان ازجمله حس��ین راغفر مطالعه این کتاب را به مسئوالن و 

دولتمردان توصیه کرده اند.  
نفی��و در کتابش به معرفی نگرش خود ب��ه تحریم ها از منظر دوگانه  
»درد و اس��تقامت« می پردازد. از نظر او،  شکس��تن اس��تقامت کشور 
تحت  تحریم مهم ترین هدف اعمال تحریم  است.  نفیو توضیح می دهد 
ک��ه درد تحریم ها را چ��ه زمانی،  چگونه و بر کج��ا می توان وارد کرد 
و در عی��ن حال،  اس��تقامت طرف مورد تحریم را چگونه و بر اس��اس 
چه ش��اخص هایی می توان س��نجید و تحریم ها را چگونه متناس��ب با 
این ش��اخص ها،  تنظیم و بازتنظیم کرد که بیش��ترین تأثیر را برجای 
بگذارد،  چنانچه درنهایت دیپلماسی وارد شده و نفع حداکثری را برای 

تحریم گذار به ارمغان بیاورد. 
نویس��نده در جای جای کتاب نش��ان می دهد ک��ه تحریم گذاری به 
عنوان ابزار اس��تراتژیک در دس��تگاه سیاس��ت خارجی ایاالت متحده،  
ن��ه امری صرفاً فنی، بلکه بیش��تر هنر تصمیم گی��ری و به کار گرفتن 
خالقانه ابزارهای مختلف اقتصادی،  اجتماعی و سیاس��ی در این مورد 
اس��ت. به عنوان مثال، نفیو نش��ان می دهد که چگونه در عین تحریم 
اقالم مختلف، واردات کاالهای لوکس از تحریم ایران اس��تثنا ش��ده تا 
به احس��اس اجتماعی تحریم ش��دگی ایرانیان بیشتر دامن بزند، یا مثاًل 
چگون��ه افزایش قیمت مرغ در ایران، موضوعی که هدف تحریم نبوده، 
به افزایش فشار تحریم ها کمک کرده است یا مثاًل چطور واردات برخی 
اقالم را منع نشده تا ذخیره ارزی ایران با سرعت بیشتر و زودتر تحلیل 
ب��رود و... . به عبارت بهتر، برای اینک��ه تحریم ها عمل کند و به نتیجه 

برسد، تحریم کننده می بایست دشمن را از خود او بهتر بشناسد. 
طبق آنچه در این کتاب آمده، آمریکا در راستای تحریم بیشتر ایران،  
روابط دیپلماتیک خود با بانک ها و ش��رکت ها در سراسر دنیا را افزایش 
داد. حتی بدون داش��تن چارچوب های قانونی آمریکا تالش می کرد به 
جامع��ه تج��اری و اقتصادی در دنی��ا خطرات انجام معامل��ه با ایران را 
گوش��زد کند و به این ترتیب توان ایران برای انجام چنین فعالیت هایی 
را از پایه بخش��کاند و ش��اید مهم ت��ر از همه آنها اینک��ه دولت آمریکا 
توانس��ت راهبردی را برای ترکیب فرآینده��ای مختلف به لحاظ ملی، 
دیپلماتیک و چندجانبه ایجاد کند که بتواند ایران را به تغییر رفتارش 

متقاعد کند. 
انواع تحریم

از انواع تحریم، می توان به تحریم های سیاس��ی و دیپلماتیک، تحریم 
نظامی، تحریم حوزه فناوری و تحریم اقتصادی اشاره کرد که رایج ترین 
نوع تحریم، تحریم اقتصادی است. این بخش از تحریم ها پراستفاده ترین 
نوع از تحریم ها اس��ت ک��ه اثر و ضربه مهلک را در کش��ور هدف ایجاد 
می کن��د. هدف این تحریم ها وارد آوردن آس��یب به توانایی کش��ور در 
دسترسی و اس��تفاده از منابع اقتصادی اس��ت به طوری که بتواند رفتار 

مورد انتقاد آن کش��ور را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار دهد و او را 
از فرصت ها و ابزارهای اقدام اقتصادی محروم کند و خس��ارت هایی را بر 

کشور هدف وارد آورد. 
ب��ا در نظر گرفتن اهمیت این دس��ته از تحریم ه��ا می توان گفت دو 
مس��یر کلی و خاص برای اعمال آنها وجود دارد: یکی تصمیمات مرتبط 
با فعالیت های تجاری و معامالت و دیگری فعالیت های مالی. تحریم های 
مال��ی به نوعی ش��یوه جدیدی از اعمال تحریم ها هس��تند که از مزیت 
هرچه جهانی تر ش��دن بازارهای ارز استفاده کرده و جریان های مالی و 
فرآینده��ای بیمه ای را نیز تحت تأثی��ر قرار می دهند.  تحریم های مالی 
کمتر بر کاالها و اجناس تجاری تمرکز داش��ته و بیش��تر بر نحوه انجام 

تجارت تمرکز دارند. 
اعمال تحریم های یاد شده با توجه به شرایطی منجر به درد در کشور 

هدف می گردد: 
* ماهیت نهادهای سیاس��ی در کشور هدف: آیا گروه های سیاسی در 
آن کشور در امور جاری مملکت حرفی و اثری دارند یا اینکه یک گروه 

حاکم همه تصمیم ها را اتخاذ می کند. 
* س��ازوکار کالن اقتصادی و سیس��تم مالی و آسیب پذیری های آن: 
کش��ور مورد تحریم یک اقتصاد پیش��رفته است یا خیر؟  در درون نظام 
بین المللی قرار دارد یا یک اقتصاد درحال ظهور است؟  اقتصاد مربوطه 

باز است یا بسته،  خصوصی است یا دولتی؟ 
* ماهی��ت روابط تجاری کش��ور مورد نظر: اگر یک کش��ور صرفاً به 
یک یا دو کش��ور دیگر برای تجارت خود وابس��ته اس��ت،  آن گاه نظام 
تحریم ه��ا  باید تالش خود را برای اعمال فش��ار بر مجموعه کوچک تری 
از اقتص��اد جهان قرار ده��د.  اینجا نیز ماهیت بخش اقتصادی مذکور و 
شرکت هایی که در آن فعال هستند از اهمیت باالیی برخوردار است. اما 
اگر فعالیت های بین المللی کش��ور هدف عموماً از طریق بخش خصوصی 
انجام می ش��ود، روش اعمال فش��ار می باید تغییر کند و از اعمال فشار 
از طریق ابزارهای غیررس��می و خصوصی اس��تفاده شود و شرکت های 
خارجی متقاعد شوند که از انجام کار با آن بخش مربوطه بپرهیزند، که 

این مسئله در مورد تحریم های ایران از 2006 تا 2010 وجود داشت.
* ارزش های فرهنگی: این سؤال مطرح می شود که آیا جمعیت ساکن 
در کشور هدف انگیزه های مادی باالیی دارند یا خیر؟  آیا کشور مذکور 
و جمعی��ت آن به ارزش های س��نتی و مذهبی خود در حوزه ش��هادت 
و ف��داکاری پایبندند؟  آیا ب��رای آن مردم، نهاده��ای بین المللی مانند 

سازمان ملل و سایر نهادها مشروعیت و اعتبار الزم را دارند یا خیر؟ 
* تاریخ اخیر: آیا کش��ور موردنظر دهه ها در جنگ بوده است یا دوره 

طوالنی مدت صلح را پشت سر گذاشته است؟ 
* جمعیت شناسی: آیا جمعیت کشور مذکور توازن الزم میان جوانان 
و افراد مسن یا بین مرد و زن را دارد یا خیر؟  ممکن است کشور مدنظر 
بس��یار پیر یا بسیار جوان باشد،  از یک گروه جنسی جمعیتی بیشتر از 
گروه دیگر برخوردار باشد.  برخی از انواع فشارهای اقتصادی به صورت 
خ��اص می توانن��د جمعیت هدف جوان را بیش��تر از جمعیت پیر تحت 
تأثیر قرار دهند،  نظیر تحریم هایی که به بیکاری به جامعه هدف منجر 
می شوند و شغل های بخش صنعتی و تولید را تحت تأثیر قرار می دهند. 
* دسترس��ی به منابع بیرونی اطالعات: آیا کش��ور موردنظر به منابع 
بیرونی اطالعات دسترس��ی دارد ت��ا از آن طریق بتوان ب��ر برنامه های 
ملی تبلیغاتی کشورها و دستگاه های شایعه سازی داخلی غلبه کرد؟ آیا 
بخش هایی از جمعیت دسترس��ی آزادان��ه به اطالعات دارند و می توانند 

استدالل های دولت خود را به چالش بکشند؟ 
* س��ؤاالت مرتبط با ایجاد تحریم ها: آیا اقداماتی که قابل دس��ترس 
هس��تند را می توان اعمال کرد یا خیر؟  مثالی از این موضوع این اس��ت 
ک��ه باید جغرافیای فیزیک��ی منطقه را در نظر گرفت.  نکته دیگر ارزش 

آن کشور در اقتصاد و سیاست جهانی است. 
آمریکا از سال 2007،  تحریم های خود را در بخش های تحریم بانکی 
و حمل و نقل ایران تش��دید کرد. باال بودن نرخ تورم و بیکاری در ایران 
باعث تش��دید اثرات تحریم در ایران شد. روند خصوصی سازی در ایران 
نیز به نحوی اتفاق می افتاد که شرکت ها و نهادهای مختلف در واقع به 

دس��ت بازیگران شبه دولتی می افتادند. بخش دیگری که می توانست در 
برابر فشار آس��یب پذیر باشد بخش حمل ونقل ایران بود.  در طول سال 
2007، آمریکا به دنبال فرصت هایی بود تا دسترسی ایران به حمل ونقل 
دریایی و عادی را که می توانس��ت حمل بار برای این کش��ور را تسهیل 

کند محدود کند یا آن را از بین ببرد. 
شاخص های شناسایی اثرات تحریم

چند ش��اخص بالقوه در زمینه شناس��ایی اثرات تحریم وجود دارد که 
ارزش آنها تا حدود زیادی به ماهیت کشور تحریم شده،  ماهیت اقتصاد 
آن و ماهیت بازخوردهای درونی در آن کش��ور بس��تگی خواهد داشت،  
مهم ترین آنها عبارتند از: اظهار نظرهای عمومی مقامات دولتی؛ س��طح 
تبلیغات و تمرکز آن دولت؛ ش��اخص های اقتصادی خصوصاً آنهایی که 
نش��ان دهنده رش��د و عملکرد پایدار در برابر تحریم ها هستند؛ تحوالت 
سیاس��ی داخلی؛ اطالع��ات افکارس��نجی در مورد احساس��ات مردمی 
و حمای��ت دول��ت؛ و موضع گیری های��ی ک��ه در مذاک��رات و در عرصه 

بین المللی اتفاق می افتد. 
در راس��تای اثرگذاری بیش��تر تحریم ها،  آمریکا تالش کرد رس��یدن 
ب��ه اصالحات اقتصادی را ت��ا آنجایی که می تواند ب��ه تعویق بیندازد و 
دش��وار کند و این مس��ئله در همان آغاز تحریم ها اتفاق بیفتد نه اینکه 
در زمانی که این تحریم ها بر مس��ائل بشردوس��تانه اثر گذاش��ته است.  
همزمان با اتخاذ راهکارهایی ارز به صورت مداوم از ایران خارج می ش��د 
و کاالهای تجمالتی وارد این کش��ور می ش��د و بحث نابرابری درآمدی 
و تورم روز به روز در ایران قوت بیش��تری می گرفت.  این ش��رایط نتیجه 
یک انتخاب درس��ت و تصمیمی بود که مبنای آن اعمال فشار بر دولت 
ای��ران و حاکمیت این کش��ور از مح��ل منابع داخلی ب��ود.  بحران ارز 
در اکتب��ر 2012 نمود بیش��تری پی��دا کرد و مردم ای��ران به خیابان ها 
ریختند تا نس��بت به درآمد کاهش یافت��ه خود اعتراض کنند. آمریکا و 
متحدانش از دانش خود در مورد انقالب ایران و احتمال به وجود آمدن 
ناهماهنگ��ی اقتصادی به عنوان راهی عامدانه برای جدا کردن حاکمیت 
از مردم استفاده کردند و به این ترتیب دولت دیگر نمی توانست با غرور 
و افتخار در مورد برنامه هس��ته ای اش تبلیغ کن��د، چراکه این تبلیغات 

هزینه بیشتری در انظار عمومی برایش داشت. 
آمریکا در رویکرد تحریم های جراحی گونه خود علیه ایران یک گام فراتر 
رفت و در ژوئن 2013 مجموعه ای س��ازمان یافته از تحریم ها را بر صنعت 
خودروس��ازی ایران اعمال کرد تا این کشور توانایی اخذ کمک خارجی در 
زمینه تولید را نداش��ته باشد. این تحریم ها به هیچ وجه بر قطعات جانبی 
برای خودروهای موجود و کل مجموعه ماش��ین ها در ایران اثری نداش��ت.  
هدف اصلی این تحریم ها مشاغل حوزه تولید و درآمدهای ناشی از صادرات 
از ای��ن بخش بود، به نحوی ک��ه بتواند تالش دولت ایران برای کاهش اتکا 
به صادرات نفت و ایجاد اش��تغال برای حدود 500 هزار نفر در بخش های 
غیرنفتی را محدود کند. درس��ت همزمان با اعمال همین تحریم ها، آمریکا 
توانایی ش��رکت ها و دولت این کشور برای فروش فناوری های مخابراتی به 
ایران را افزایش داد تا به عموم مردم ایران کمک کند درک درس��ت تری از 
تبعات سخت ایجاد شده برای اقتصاد کشورشان داشته باشند و ارتباط میان 

یکدیگر را افزایش دهند. 
در سال 2013 آمریکا و ایران به همراه متحدانشان در سراسر جهان 
در یک بزنگاه مش��خص و دردسرساز قرار گرفته بودند.  ایران به سهم 
خود توانس��ته بود نشان دهد که حاضر اس��ت از برنامه هسته ای خود 
دفاع کند و ضمناً به جهان نیز فهمانده بود که خواهان توافقی اس��ت 
ک��ه در آن بتواند بخش ه��ای زیادی از برنامه فعلی هس��ته ای خود را 
حفظ کند. ایران هزینه و بهای برنامه هس��ته ای خود را باالتر برده بود 
و ب��ه آن به عنوان چیزی بیش از یک اولویت ملی می نگریس��ت.  این 
کشور خط قرمزهای مختلفی برای یک توافق آتی ترسیم کرده و نشان 
داده بود که مثاًل پیش��رفت در برنامه هسته ای ایران تحت هر شرایطی 
بای��د اتفاق بیفتد و این برنام��ه نمی تواند به هیچ وجه به عقب برود.  به 
عبارت بهتر ایران نه تنها هزینه های بازی را با س��اخت هر سانتریفیوژ 
باال برده بود، بلکه ارزش این برنامه را نیز برای خود در س��طح باالتری 

به دنیا نشان داد. 

تحریم های آمریکا چگونه اقتصاد ایران را نشانه رفت؟ 

اقتصاد سیاسی تحریم
دریچه

گزارش »اویل پرایس« از تاثیر تحریم ایران بر بازار نفت
پشت پرده تحریم نفت ایران

اویل پرایس نوش��ت: پ��س از خروج آمریکا از برجام، واش��تگتن 
درصدد برآمد تا به متحدانش فشار وارد کند تا ۴ نوامبر به واردات 
نفت از ای��ران پایان دهند. در یک نشس��ت توجیهی در 26 ژوئن، 
یک��ی از مقامات ارش��د وزارت ام��ور خارجه آمری��کا اعالم کرد که 
آمریکا هی��چ گونه معافیت��ی ارائه نمی کند و اکن��ون آنها در حال 
تنظی��م یک جدول زمانی هس��تند. ای��ن اظهارات یک احس��اس 
اضط��راری ایجاد کرد و منجر ش��د که قیم��ت نفت به بیش از 3.5 
درصد افزایش پیدا کند. در این راس��تا بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران 
در مصاحبه با س��ی ان ان. اقدامات پرزیدن��ت ترامپ را عامل اصلی 

افزایش قیمت نفت دانست.
به گزارش »انتخاب«، در ادامه این گزارش آمده اس��ت: در نهایت 
افزایش قیمت نفت می تواند به نفع کش��ور های عربس��تان، روسیه 
و عراق باش��د، به طور خاص کش��ور هایی که می توانند اصلی ترین 
گزینه برای جایگزینی نفت ایران باش��ند. ایران یکی از س��ه کشور 
بزرگ تولید کننده نفت اوپک اس��ت. این کش��ور در س��ال 201۸ 
در روز 2.7 میلی��ون بش��که نفت خام صادر کرده اس��ت. اما چین، 
هن��د، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه به عنوان واردکنندگان اصلی نفت 
ای��ران به ترتیب 27، 16، 10، 7، 10 درصد نفت خام از ایران وارد 
کرده اند. با توجه به کاهش 1.5 میلیون بش��که صادرات نفت ایران 
طی س��ال های 2015-2013، در صورت ش��کل گیری تحریم های 
جدید؛ میزان صادرات نفت ایران می تواند 200 هزار تا یک میلیون 

بشکه در روز کاهش پیدا کن.
کاهش تولید نفت ایران باعث خواهد ش��د که کشور های منطقه 
به دنبال تامین کنندگان دیگر برای پر کردن این خال باش��ند. برای 
نمون��ه ممانعت از خرید نفت ایران باعث گرایش ترکیه به س��مت 
روس��یه خواهد ش��د. اگر ترکیه به محدودیت های خواس��ته شده 
آمری��کا تن دهد؛ روس��یه در نهایت بی��ش از 60 درصد نفت خام 
ترکیه را عرضه می کند و عاله بر این اکثریت گاز طبیعی این کشور 
را تامین خواهد کرد. هنگامی که ما این مس��ئله را با نقش روس��یه 
در س��اخت پروژه نیروگاه هسته ای آکویا توسط روس اتم هم اضافه 

کنیم این می تواند باعث وابستگی ترکیه به روسیه شود.
پیروز دیگر تحریم های آمریکا عربستان خواهد بود. کاهش شدید 
فروش نفت ایران برای نمونه بیشتر از یک میلیون بشکه به احتمال 
زیاد تولید نفت عربس��تان را افزایش خواه��د داد. برای این بخش، 
ک��ره جنوبی اعالم کرده ک��ه آنها تا پایان جوالی ب��ه واردات نفت 
خ��ام از ایران پایان خواهند داد. بر اس��اس گزارش بلومبرگ، ایران 
چاره ای جز اقناع چین بزرگ ترین مش��تری برای خرید بیشتر نفت 
ندارد و این امر می تواند منجر به یک رابطه نامتعادل بین دو کشور 
شود و ایران را به چین وابسته کند. این رابطه نابرابر می تواند برای 
چین مثبت باش��د، زیرا ممکن اس��ت آن را به عن��وان بزرگ ترین 
خری��دار نفت خام ایران تبدیل کند و در اقتصاد ایران به اهرم نفوذ 

قدرتمندی دست یابد.

موسی غنی نژاد تشریح کرد
تبعات نپیوستن به FATF برای اقتصاد ایران

یک اقتصاددان معتقد است پیوستن ایران به FATF، تنها به دولت 
مربوط نمی ش��ود، بلکه یک موضوع ملی اس��ت و در صورت نپیوستن 
ایران به گروه ویژه اقدام مالی، ادامه حیات اقتصاد ایران بسیار مشکل 

خواهد شد.
موس��ی غنی نژاد در گفت وگو با ایِبنا، با اش��اره تبعات نپیوستن به 
FATF برای اقتصاد ایران، گفت: عدم پیوس��تن ب��ه FATF ، ایران 
را در موضع بس��یار آسیب پذیر و بدی قرار می دهد. به اعتقاد بسیاری 
از کارشناسان اقتصادی، عضویت ایران در FATF یک ضرورت است. 
تعجب آور اس��ت که بعضی سیاسیون به جای آنکه به منافع ملی فکر 
  FATF کنند، بر سر موضع گیری های جناحی خود بوده و پیوستن به

را بهانه ای برای حمله به دولت کرده اند. 
او درباره تاثیر تحریم های آمریکا بر اقتصاد ایران و وضعیت تورم سال 
۹7، گف��ت: اکنون دیگر تنها موضوعات اقتص��ادی در به وجود آمدن 
بحران ها، تورم و... دخیل نیس��تند، بلکه روابط سیاس��ی و بین المللی 
و روابط ایران با غرب و همچنین ایران با روس��یه و چین، فاکتورهای 
بسیار مهم و تاثیر گذاری در تعیین سرنوشت و آینده اقتصاد ایران است.
غنی ن��ژاد تصریح کرد: در حال حاضر موض��ع اتحادیه اروپا در قبال 
برجام مشخص نیست. کشورهای اروپایی گاهی در مورد اینکه حمایت 
از اقتص��اد ایران صحبت هایی می کنند، اما مش��خص نیس��ت که این 
صحبت ه��ا تا چه میزان به نتیجه برس��د. بنابراین در چنین وضعیتی 
پیش بینی و برنامه ریزی برای آینده کاری بسیار دشوار است. اما با توجه 
به آمارهای بانک مرکزی در خصوص متغیرهای پولی، وضعیت کمی 
نگران کننده است و این احتمال وجود دارد که ایران در آینده وارد یک 

جریان افزایشی سطح عمومی قیمت ها شود.
وی در پاس��خ به س��والی مبنی بر تاثیر تحریم های آمریکا بر رشد 
اقتصادی ایران، گفت: گمان نمی کنم رشد اقتصادی ایران دست کم تا 
پایان سال ۹7 تغییری کند، زیرا تاثیر تحریم ها بر یک اقتصاد لحظه ای 
نیس��ت. با این وجود چنانچه در سال های بعد فشارهای بین المللی بر 
ای��ران و اقتص��اد ایران افزایش یابد، این احتمال وجود دارد که رش��د 

اقتصادی کاهش یاب.
این کارش��ناس مس��ائل اقتصادی با بیان اینکه افزایش قیمت دالر 
تهدیدی برای سرمایه گذاری محسوب نمی شود، گفت: آن موردی که 
برای سرمایه گذاری تهدید محس��وب می شود، چیزی فراتر از گرانی 
قیمت دالر و نرخ ارز اس��ت. معتقدم در حال حاضر، بی ثباتی و تالطم 
ش��دید که گریبان اقتص��اد ایران را گرفته، اصل��ی ترین عامل امتناع 

سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف است.
غن��ی نژاد ادامه داد: هنگامی که بی ثبات��ی و تالطم در یک اقتصاد 
به وجود می آید، وضعیت اقتصادی نگران کننده و غیرقابل پیش بینی 

می شود.
وی در پاس��خ ب��ه اینکه آی��ا افزایش تورم نی��ز می تواند در تصمیم 
س��رمایه گذاران برای س��رمایه گذاری در بخش ه��ای مختلف اقتصاد 
تاثیر گذار باشد، گفت: این موضوع به طور مستقیم ربطی به تورم ندارد. 
اگر تورم قابل پیش بینی باشد، تاثیر بسیاری بر سرمایه گذاری ندارد. اما 
اگر این تورم غیرقابل پیش بینی و متالطم باشد، به طور حتم نه تنها 

بر تصمیم سرمایه گذاران، بلکه بر اقتصاد هم تاثیرات منفی می گذارد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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تحلیلگ��ران اقتصادی معتقدن��د هر چقدر که آزادی عمل بیش��تری 
در بازار ثانویه داده ش��ود، انس��جام و عمق این بازار بیش��تر می شود و 

صادرکنندگان اشتیاق بیشتری برای پیوستن به آن خواهند داشت.
به گزارش خبرآنالین، بازار ارز از ابتدای امس��ال روزهای پرالتهابی را 
شروع کرد. صعودهای پی در پی قیمت ها، شوک سنگینی را به بازار ارز 
و س��ایر بازارهای وابسته تحمیل کرد. شدت التهاب بازار به جایی رسید 
که باالخره دول��ت به میدان آمد و در 21 فروردین ۹7 فعالیت در بازار 
آزاد ارز را ممنوع کرده و قیمت دالر مبادله ای با افزایش ۴17 تومان به 

قیمت ۴200 تومان رسید.
از آن پس قرار ش��د تمام نیازهای ارزی با این نرخ پاس��خ داده شود و 
فعالیت در بازار آزاد ارز با پیگرد قانونی مواجه شود. در آن مقطع زمانی 
قیم��ت ۴200 تومانی، حدود 600 تومان کمتر از نرخ دالر در بازار آزاد 
بود. با این حال، به دنبال این سیاس��ت، در ماه های بعد قیمت در بازار 
آزاد به ش��دت مس��یر صعودی به خود گرفت و حتی در مقطعی به مرز 
۹ هزار تومان نیز رس��ید. حال آن که قیمت دالر دس��توری روی همان 

۴200 تومان ثابت مانده بود.
پ��س از حدود س��ه ماه تنش در ب��ازار و اس��تفاده از تاکتیک قیمت 
دس��توری، از هفته های گذشته خبر راه اندازی بازار دوم ارز منتشر شد. 
انتش��ار این خبر و به دنبال آن، آغاز فعالیت بازار ثانویه از روز سه شنبه 
1۹ تیرم��اه، اثرات خود را بر بازار به س��رعت نش��ان داد. در اولین قدم 
نه تنها روند افزایش قیمتی ارز متوقف شد، بلکه قیمت ها از کانال ۸200 

تومان عقب نشینی کرده و تا محدوده 7700 تومان پایین آمد.
اث��ر دوم، خروج از وضعیت نابازار و بازگش��ت به سیاس��ت بازار آزاد، 
کاهش س��طح نوس��انات و برگش��ت قیمت ه��ا به مس��یر طبیعی بوده 
اس��ت. در چنین وضعیت��ی مهم ترین اش��تباهی که می توان��د گریبان 
سیاس��ت گذاران را بگیرد، آن اس��ت که نوس��انات را با شیب تندی در 

مسیر نزولی قرار دهد.
براس��اس توضیحات��ی ک��ه بانک مرک��زی ارائه کرده، س��ازوکار الزم 
ب��رای انج��ام معام��الت ارز بی��ن صادرکنن��دگان گ��روه 20 درصدی 
براس��اس تقس��یم بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صرافان مجاز و 
واردکنندگان کاالهای دارای اولویت س��وم وزارت صمت نهایی ش��ده و 
فعالیت بازار دوم ارز آغاز ش��ده اس��ت. این معامالت به دو طریق قانون 

انجام است؛ خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی و خرید 
و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیما.

در روش اول ک��ه خری��د و ف��روش ارز و امتی��از واردات ب��ه صورت 
توافقی اس��ت، صادرکننده به صورت توافق��ی، ارز و امتیاز واردات خود 
را با اس��تفاده از سامانه جامع تجارت ایران به واردکننده واگذار می کند 
و واردکنن��ده کاالهای اولویت س��وم پس از طی مراحل ثبت س��فارش، 
تش��کیل پرونده در بانک عامل و اظهار کاال به گمرک، نسبت به واردات 

اقدام می کند.
در روش دوم ک��ه خری��د و ف��روش ارز و امتی��از واردات در س��امانه 
نیماس��ت، صادرکننده به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در س��امانه 
نیما اقدام می کند و در طرف مقابل، صراف با توجه به درخواس��ت های 
خرید ارز موجود بابت واردات ثبت سفارش شده با اولویت سوم، به خرید 
ارز با نرخ اعالم ش��ده اقدام می کند. به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران 
اقتص��ادی، راه اندازی بازار ثانوی��ه در حالی مورد تایید فعالیت اقتصادی 
و صادرکنن��دگان بخش خصوصی بود که از جنبه ه��ای مختلف دارای 
اهمیت اس��ت. از یک س��و اگر اج��ازه انجام معامله و ش��کل گیری روند 
عرضه و تقاضا به صورت توافقی در این بازار داده ش��ود، باعث تش��ویق 
صادرکنن��دگان خواهد ش��د و ارز حاصل از ص��ادرات به جای ماندن در 

رویه های بوروکراتیک با سهولت به چرخه اقتصاد بازمی گردد.
در کنار این، قیمت توافقی در بازار ثانویه راهنمایی اس��ت برای بازار 
ک��ه از محل عرضه و تقاضای واقعی عملی ش��ود و از رویه های هیجانی 
اثرپذیری کمتری داش��ته باشد. بر این اساس، هر چقدر که آزادی عمل 
بیشتری در بازار ثانویه داده شود، انسجام و عمق این بازار بیشتر خواهد 
ش��د و صادرکنندگان اش��تیاق بیشتری برای پیوس��تن به آن خواهند 
داش��ت. فعال براس��اس سیاس��ت دولت، تنها عرضه 20 درصدی از ارز 
صادرات مش��مول این ش��رایط شده اس��ت و کماکان ۸0 درصد درآمد 
صادرات��ی با نرخ مصوب )محدود ۴300 توم��ان به ازای هر دالر( انجام 
می ش��ود. با توجه به تجربه مثبت اخیر، انتظار می رود به تدریج انعطاف 
دولت در زمینه ش��مول عرضه ارز صادراتی در این حوزه بزرگ تر شود؛ 
به ویژه آن که برخی دیگر از دس��تگاه ها از جمله روسای کمیسیون های 

اقتصادی مجلس اخیرا طی نامه ای بر این رویکرد تاکید داشته اند.
اجرای این تصمیم می تواند س��ودآوری بخش مهمی از ش��رکت های 

بورس��ی که عمدتا صادرکنندگان بزرگ هستند را به نحو مثبت متحول 
کن��د و از این رو انتظ��ار می رود این خبر در ص��ورت تحقق، مهم ترین 

محرک رونق بورس در کوتاه مدت باشد.
عده ای از کارشناس��ان بر این باورند برای این که میزان نوسانات دالر 
کاهش یابد، بازارس��از باید اقدامات تکمیلی را نی��ز در کنار بازار ثانویه 
صورت دهد. یکی از این پیش��نهادها می تواند ورود ارز پتروشیمی ها به 
بازار ثانویه باش��د. اگر این امکان تحقق یابد، صادرکنندگان غیرنفتی با 

تمایل بیشتری عرضه ارز را صورت خواهند داد.
در کنار این، به باور شماری از کارشناسان، بهتر است برخی از کاالها 

نیز به جای دریافت ارز ۴200 تومانی، به بازار دوم هدایت شوند.
بازار ارز نیازمند آرامش بلندمدت اس��ت تا که س��رمایه گذاران دوباره 
ب��ه فضای اقتصاد اعتم��اد کنند. اقتص��اد ایران نیازمن��د حضور جدی 
سرمایه گذاران بخش خصوصی و همچنین سرمایه گذاران خارجی است 

و این مهم تنها با ثبات و امنیت در اقتصاد حاصل می شود.

مهم ترین محرک کوتاه مدت رونق بازار سرمایه

فرصت بازگشت ثبات و آرامش به بازار ارز

بررس��ی ها نش��ان می دهد در سال گذش��ته پاکس��تانی ها بیشترین 
اس��تقبال را از کاالی ایرانی در جهان داشته اند و کمترین عالقه نیز در 

بین مردم فرانسه بوده است.
به گزارش ایس��نا، ویژگی های اثرگذار در محاس��به ش��اخص ساخت 
کشور، شامل کیفیت، استانداردهای ایمنی، قیمت مناسب، منحصربه فرد 
بودن، طراحی عالی، استفاده از فناوری پیشرفته، اصالت کاال، پایداری و 
س��ازگانی با محیط زیست و نیز تولید منصفانه است که با هدف بررسی 
شهرت و محبوبیت محصوالت کشورهای مختلف جهان در سال 2017 

برای ۴۹ کشور و همین طور اتحادیه اروپا محاسبه شده است.
به طورکلی ایران در ارزیابی کاالهای 50 کش��ور با امتیاز شاخص 27 
در رتبه 50 قرار دارد و محبوبیت کاالهای ایرانی بر اس��اس ویژگی های 

ارزیابی در مقایسه با سایر کشورها کمتر از حد متوسط است.
البته محدود بودن تعداد کش��ورهای ارزیابی ش��ده از عواملی اس��ت 
که می تواند بر رتبه کش��ورمان اثرگذار باش��د. همچنین وجود نام ایران 
در بین 50 کش��ور ارزیابی شده گویای شناخت نسبی مصرف کنندگان 
برچس��ب »ساخت ایران« است که می تواند وجه مثبتی در این گزارش 
باش��د. درصد محبوبیت کاالهای س��اخت ایران در بین 52 کشور دنیا 
در س��ال 2017 به گونه ای است که کاالهای ساخت ایران با ۴1 درصد 
دارای بیش��ترین میزان محبوبیت در کشور پاکستان هستند. پس ازآن 
ویتن��ام و بحرین ب��ا 35 درصد،  چین با 33 درصد، هندوس��تان با 2۹ 
درص��د، مالزی با 27 درصد، اکوادور با 25 درصد، مکزیک با 2۴ درصد 
و ش��یلی و آمریکا با 23 درصد قرار دارند. پس ازاین کش��ورها، کاالهای 
س��اخت ایران در کشورهای کنیا با 22 درصد، سنگاپور، کانادا و ونزوئال 
با 21 درصد، پرتغال و فیلیپین با 20 درصد،   ترکیه، آرژانتین، انگلستان 
و روس��یه ب��ا 1۹ درصد، مراکش و پ��رو با 1۸ درصد دارای بیش��ترین 

محبوبیت هستند.
همچنین دانمارک، هلند و اندونزی با 17 درصد، برزیل و س��وئیس با 
16 درصد، هنگ کنگ، سوئد و نروژ با 15 درصد، عربستان با 1۴درصد، 

کلمبی��ا، ایتالیا، ژاپن، تایوان و کره جنوب��ی با 13 درصد، اتریش با 12 
درصد، ایرلند و تایلند با 11 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.

بر اس��اس اطالع��ات وزارت صنعت، معدن و تج��ارت و بنا بر گزارش 
موسس��ه statista  )یک��ی از موسس��ه های پیش��رو در ح��وزه آمار(،  
دراین بین اما کش��ورهای فرانس��ه با 3 درصد، اسپانیا، اوکراین و الجزایر 
ب��ا ۴ درصد، آلمان، مصر و آفریق��ای جنوبی با 6 درصد، یونان و بلژیک 
با ۸ درصد و امارات، اس��ترالیا و لهستان با ۹ درصد کشورهایی هستند 
که کمترین درصد محبوبیت کاالهای س��اخت ایران در آنها طی س��ال 

گذشته وجود دارد.
طراحی منحصربه فرد و نگاره ه��ای زیبا و کیفیت و دوام فرش ایرانی 
و صنایع دس��تی، طعم و عط��ر زعفران داخلی و کیفیت و تنوع پس��ته 
ایران��ی از دالیل گرای��ش مصرف کنندگان جهان��ی و داخلی به مصرف 
این محصوالت اس��ت، همچنین خاویار و خرم��ای ایرانی از محصوالت 

منحصربه فرد در بازار بین المللی به شمار می رود.
بس��یاری از لوازم خانگی ایرانی ازجمله لوازم سرمایش��ی و گرمایشی 
همانن��د کول��ر، بخ��اری و آبگرمکن ه��ای برق��ی و گازی، اج��اق گاز و 
چرخ خیاطی به دلی��ل کیفیت و دوام و خدمات پس از فروش و رعایت 
اس��تانداردهای ایمنی در س��بد انتخ��اب مصرف کنن��دگان ایرانی قرار 
گرفته اند و محصوالت س��اختمانی نظیر انواع کاشی، سرامیک و چینی 
بهداشتی، س��یمان و محصوالت فوالدی عمدتاً مصارف داخلی دارند. از 
س��وی دیگر در کاالهایی نظیر محصوالت نساجی، الکترونیکی و خودرو 
تمایل بیش��تر مصرف کنن��دگان به خرید کااله��ای خارجی در صورت 

وجود در بازار است.
به طور حتم با ارتقای سطح تعلق خاطر مصرف کنندگان داخلی به نماد 
س��اخت ایران، واحدهای صنعتی و تولیدی ایرانی دارای مزیت در بازار 
جهانی با رغبت بیشتری به سمت دستیابی به بازارهای خارجی حرکت 
کرده و با سرمایه گذاری در سطوح مختلف تولید محصوالتی متناسب با 

سلیقه مصرف کننده خارجی تولید و عرضه می کند.

مردم جهان چقدر کاالهای ایرانی را دوست دارند؟

میزان محبوبیت کاالی ایرانی در جهان

یادداشـــت

 یک نگرانی قدیمی
به نام عدم شفافیت پروژه ها

مس��ئله عدم ش��فافیت پروژه های عمرانی دولت به ویژه در 
حوزه مس��کن یک دغدغه قدیمی اس��ت. از بیش از 10 سال 
پیش س��ندیکای شرکت های ساختمانی اعالم کرد که بیشتر 
پروژه ه��ای ب��زرگ عمرانی از طریق ت��رک مناقصه و به طور 
غیرقانونی به مجموعه ای از نهادها واگذار شده است که بخش 
خصوصی هیچ وقت عرصه رقابت با آنها را نداش��ته است. در 
مورد مسکن بس��یاری از پروژهها از جمله مسکن مهر با این 
رویکرد به مرحله اجرا رس��یده و پیمانکاران بخش خصوصی 
کمتر فرصتی برای س��رمایه گذاری و پیش��برد پروژه ها پیدا 

کرده اند.
گزارش دهی پروژه های عمرانی و بزرگ باید به طور ش��فاف 
انجام شود و مناقصات به طور علنی برگزار شود. اطالع رسانی 
در مورد اینکه چه ش��خصیت حقوقی مناقصه را برنده ش��ده 
ضروری است چراکه بسیاری از مناقصات مربوط به پروژه های 
ملی اس��ت و افکار عمومی باید نس��بت به این مسئله آگاهی 
پی��دا کند. مرحله بعد تش��دید نظارت بر فعالیت و پیش��برد 
پروژه هاس��ت ک��ه در پروژه ه��ای عمرانی به ویژه مس��کن از 
اهمیت بسزایی برخوردار اس��ت. متاسفانه در ایران نظارت ها 

به دلیل حفظ منافع گروه ها به درستی انجام نمی شود.
 این امید وجود دارد که دولت در طرح های جدید نس��بت 
به برگزاری مناقصه و اطالع رسانی در مورد فرآیند انجام کار 
اهتمام ویژه داش��ته باش��د. در بافت فرسوده خرده واحدهای 
مس��کونی باید تجمیع ش��ده و مجتمع بلندمرتبه جای آن را 
بگیرد. این تجمیع نباید به دس��ت دالل ها  و واسطه ها انجام 
شود بلکه باید  با ایفای نقش موثر نهادهای میانی بین دولت 
و به طور ویژه وزارت راه و شهرس��ازی و مدیریت ش��هری به 

وضعیت مورد نظر برسیم. 
از س��وی دیگر بای��د در نظر گرفت که اصالح و بازس��ازی 
لکه ای بافت فرس��وده اثری بر حذف این بخش از شهر ندارد. 
در مورد بافت فرسوده به پروژه ای اساسی نیاز داریم که از یک 
محله را بازتعریف کند. طبیعی است که با اجرای پروژه ترمیم 
بافت فرس��وده زمین های بالاس��تفاده ای که اف��راد به دالیل 
مختلف تمایل به س��کونت در آن نداشتند مورد بهره برداری 
قرار می گیرد. بهس��ازی محله ها، تجمیع قواره های کوچک و 
ساخت مجتمع های بلندمرتبه که الزاماتی مثل فضای سبز و 
خدمات شهری در آن دیده می تواند بر عرضه و تقاضا مسکن 

نیز اثر بگذارد.
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اعالم اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی کامل نشد
لیست پرحاشیه به دادستانی رسید

بعد از مهلت ۴۸ س��اعته ای که دادستانی برای بانک مرکزی به 
منظور ارسال اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی تعیین کرد، این 
لیس��ت تحویل شده است؛ اما همچنان بحث ها برای انتشار کامل 

اسامی و رسانه ای شدن آن پابرجاست.
به گزارش ایسنا، اواخر هفته گذشته بود که منتظری-دادستان 
کل کشور- اعالم کرد از رئیس کل بانک مرکزی خواسته تا ظرف 
۴۸ س��اعت لیس��ت کامل دریافت کنن��دگان ارز دولتی را تحویل 
ده��د. پایان زمان تعیین ش��ده روز پنج ش��نبه )2۸ تیرماه( بود و 
انتظار می رفت تا بانک مرکزی که در مدت اخیر در انتش��ار کامل 
لیست تا حدی تعلل کرده بود، آن را به دادستانی ارسال کند. این 
در حالی اس��ت که اخیرا ولی اهلل سیف- رئیس کل بانک مرکزی- 
اع��الم کرده که فهرس��ت کامل کلیه ارزهای تامین ش��ده، برای 
دادس��تان ارسال شده است. این اعالم سیف درباره ارسال اسامی 
به قوه قضائیه تا حدی توقعات برای اعالم لیست دریافت کنندگان 
ارز از ای��ن قوه را ه��م در کنار بانک مرک��زی تقویت کرده و این 
انتظار را ایجاد می کند که دادس��تانی بنا بر تشخیص خود نسبت 

به اعالم اسامی اقدام کند.
اما ماجرای انتش��ار لیس��ت ظاهرا قرار نیس��ت به پایان برسد، 
چرا که در همین جریان که اس��امی در حال رسیدن به دادستان 
ب��ود، ب��ار دیگر وزیر صنع��ت، معدن و تجارت)صمت( خواس��تار 
اعالم عمومی اس��امی شده است. شریعتمداری گفته که برای بار 
س��وم به صورت کتبی از بانک مرکزی خواسته ام تا اسامی افراد و 
شرکت هایی که به آن ها ارز دولتی تخصیص یافته را منتشر کند. 
وی همچنین تاکید داش��ته که وزارت صمت متولی تخصیص ارز 
نیس��ت و ما فقط بر اس��اس قانون و درخواس��ت در سیستم ثبت 
س��فارش، در صورتی که جزو اولویت های واردات به کشور باشد، 
درخواس��ت را تایید و ب��ه بانک مرکزی می فرس��تیم و این بانک 
مرکزی است که بر اساس منابع در اختیار، مقدار ارز تخصیصی را 
تعیین و به افراد و ش��رکت ها ابالغ می کند و طبیعتا هیچ مرجعی 
غیر از بانک مرکزی این لیست را در اختیار ندارد تا منتشر کند.

در حالی ش��ریعتمداری این موضوع را مطرح کرد که از چندی 
پیش و ب��ا دس��تور رئیس جمهوری برای شفاف س��ازی اس��امی 
دریافت کنن��دگان ارز دولتی، بین بانک مرک��زی و وزارت صمت 
بحث های��ی در م��ورد مرجع اعالم اس��امی مطرح بوده اس��ت. به 
طوری که وقتی بانک مرکزی لیس��ت اول را منتش��ر کرد و کامل 
نبود، این گونه توضیح داد که اسامی ای  را منتشر کرده که وزارت 
صمت در اختیارش قرار داده اس��ت. با این حال این وزارتخانه در 
توضیحی تاکید داشت که اس��امی کامل در اختیار بانک مرکزی 
بوده و با اعالم کامل آن موافق اس��ت. گرچه بانک مرکزی لیست 
دوم را هم منتش��ر کرد اما فقط شامل خودروسازان بوده و بازهم 
از آمار 12 میلیارد دالری که ارز تامین شده بود حدود ۹ میلیارد 

دالر دیگر مبهم ماند.
در ش��رایطی تاخیر بانک مرکزی در انتش��ار کامل لیست جای 
سوال ایجاد کرده که چرا با وجود اصرار وزارت صمت در این باره 
اق��دام نمی کند که س��یف در اعالم اخیر خود تاکید کرده اس��ت 
بان��ک مرکزی کلیه اطالعات را به موقع اطالع رس��انی کرده و به 
دنبال شفافیت بوده است. در این حالت همچنان این ابهام وجود 
دارد که اگر بانک مرکزی هیچ محدودیتی در اعالم اس��امی ندارد 
چرا در اعالم کامل اسامی تعلل کرده است و چرا بین دو دستگاه 
یعنی وزارت صمت و بانک مرکزی باید بحث ها رس��انه ای ش��ده 
و نتوانس��ته اند درباره این موضوع به توافق برس��ند؟ این درحالی 
اس��ت که ش��نیده ها از این حکایت دارد که در نهایت لیستی که 
بانک مرکزی منتش��ر می کند باید به تایید وزارت صنعت، معدن 

و تجارت رسیده باشد.
 باید یادآور ش��د که بعد از آنکه دولت در سیاست جدید ارزی 
خودمعام��الت ب��ازار آزاد  را به رس��میت نش��ناخته و به تمامی 
درخواس��ت های واردات بدون هیچ اولویت بندی ارز با نرخ ۴200 
توم��ان داد در نهای��ت اخت��الف قیمت ب��ازار آزاد )حدود ۸000 
توم��ان( و نرخ رس��می موجب ایج��اد رانت قاب��ل توجهی برای 
واردکنندگان مصرف کننده از ارز دولتی ش��د و با ش��دت گرفتن 
انتقادات به این موضوع رئیس جمهوری خواس��تار اعالم اس��امی 

دریافت کنندگان ارز دولتی شد.

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی
راهکارهای مدیریت نقدینگی تصویب شد

در پنجمین جلس��ه ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست 
رئی��س جمهور و با حضور س��ران قوا، پیش��نهادهایی در خصوص 
کنت��رل و مدیریت نقدینگی با جهت گیری رونق در تولید و اقتصاد 

کشور بررسی و تصویب شد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری، در پنجمین 
جلس��ه ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور 
و با حضور س��ران قوا، پیشنهادها و راهکارهایی در خصوص کنترل 
و مدیری��ت نقدینگی با جهت گی��ری رونق در بخش تولید و اقتصاد 

کشور بررسی و مصوب شد.
در ای��ن جلس��ه ک��ه صبح ش��نبه برگزار ش��د؛ پس از بررس��ی 
گ��زارش رئیس کل بانک مرکزی و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه 
در خص��وص وضع نقدینگی، مقرر ش��د مطالب��ات بانک مرکزی از 
ش��رکت های تعاونی و مؤسس��ات غیرمجاز در کوتاه مدت براساس 

روش های مصوب تصفیه شود.
در خص��وص تصفیه دیون بانک ها به بان��ک مرکزی نیز در دوره 
زمان��ی محدود و با نظارت هیأتی متش��کل از نمایندگان س��ه قوه 
تصمیمات��ی اتخاذ گردید تا بدهی بانک ها به بانک مرکزی پرداخت 

شود.
همچنین براس��اس مصوب جلسه،  وزارت امور اقتصادی و دارایی 
مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی های تحت مالکیت دولت 
را در چارچوب روش های جاری یا در قالب »صندوق سرمایه گذاری 
معامله پذیر« با مکانیزم های تش��ویقی و با رعایت سیاست های کلی 

اصل ۴۴ قانون اساسی در بورس واگذار کند.

دریچه

وضعیت نامشخص ارز مس��افرتی هیجان خاصی را بین مسافرانی که 
این روزها بلیت س��فر دارند، ایجاد کرده اس��ت. ش��عب بانک ها میزبان 
مس��افرانی اس��ت که نمی دانند آیا پرداخت ارز تا زمان سفر آنها برقرار 

خواهد شد یا خیر.
به گزارش ایسنا، از حدود یک ماه پیش اخبار و شایعاتی درباره حذف 
ارز مس��افرتی منتش��ر ش��د؛ به طوری که خبرها از این حکایت داشت 
میزان ارزی که برای مسافران در نظر گرفته شده و با نرخ رسمی به آنها 
پرداخت می ش��ود، قطع خواهد ش��د. هرچند این اخبار ضد و نقیض از 
سوی رئیس کل بانک مرکزی و سایر مسووالن مورد تائید قرار نگرفت، 
اما به هر حال نمی توانس��ت به طور کلی این موضوع که قرار اس��ت در 

روند و نحوه پرداخت ارز مسافرتی تغییراتی ایجاد شود را رد کند.
با این حال در چند روز گذشته بحث حذف ارز مسافرتی جدی تر شد 
و حتی در برخی بخش��نامه های بانک ها عدم پرداخت ارز از 30 تیرماه 
نیز ابالغ ش��ده بود که در ادامه لغو ش��د. این در شرایطی است که روز 
گذش��ته )جمعه( بانک مرکزی طی واکنشی تایید کرد که قرار است ارز 
مس��افرتی تعیین تکلیف ش��ده و نحوه پرداخت آن مش��خص شود. آن 
طور که مهدی کس��رایی پور - مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک 
مرک��زی - اعالم کرده، این بانک پیش��نهادات جدی��دی را برای اصالح 

نحوه پرداخت ارز مس��افرتی مطرح کرده که در س��تاد اقتصادی دولت 
در حال بررسی است.

اما به دنبال جریان اخیر، سرکش��ی به شعب بانک هایی که مسئولیت 
پرداخت ارز مس��افرتی را بر عهده دارند، از این حکایت دارد که در بین 
کارکنان ش��عب و مس��افران در رابطه با زمان توقف پرداخت ارز تردید 
وجود دارد. این در حالی اس��ت که کارمندان ش��عب ارزی این بانک ها 
می گویند هیچ زمان مش��خصی در این رابطه به آنها اعالم نشده است و 
تا هنگامی که تایید نشود، ثبت نام و پرداخت ارز مسافرتی ادامه خواهد 
داش��ت. اما در یکی از ش��عب هم این گونه اظهار شد که ممکن است از 
اول مردادماه ارز مس��افرتی در بانک ها متوقف ش��ود و به کانال دیگری 

منتقل شود.
این در ش��رایطی اس��ت که مس��افران ب��ا هیجان خاصی در ش��عب 
بانک ه��ای پرداخ��ت کننده ارز مس��افرتی حضور یافته ان��د و صف های 
طوالنی از کسانی که تا چند روز دیگر برای دریافت ارز مسافرتی فرصت 
دارند تش��کیل شده است. این در حالی اس��ت که برخی از آنها چهار تا 
پن��ج روز دیگر برای ثبت نام فرص��ت دارند اما بیان می کنند که نگرانند 
در وضعیت نامشخص و بالتکلیفی موجود، این فرصت برایشان از دست 

رفته و به طور غیرمنتظره ای پرداخت ارز متوقف شود.

به هر حال هیجان و نگرانی مس��افران از توقف پرداخت ارز مسافرتی 
طبیعی اس��ت؛ چراکه اکنون برای س��فرهای خود تا 1000 یورو با نرخ 
رس��می دریاف��ت می کنند که در مجموع هزینه ای ح��دود پنح میلیون 
توم��ان برای آنه��ا دارد؛ در حالی که قیمت هر ی��ورو در بازار تا ۹600 
تومان رس��یده و درمجم��وع هزینه تامین 1000 یورو ب��ا ارز آزاد تا ۹ 
میلیون و 600 هزار تومان می رسد که اختالف تا ۴ میلیون و 600 هزار 
تومانی را نشان می دهد. همین اختالف البته موجب افزایش تقاضا برای 
سفر و البته برگرداندن ارز دریافتی و فروش آن در بازار آزاد و به نوعی 
داللی در ارز مسافرتی شده است. این روزها منتقدان به دفعات خواستار 
تغیی��ر در نحوه پرداخت ارز مس��افرتی با توجه حجم باالی خروج ارز و 

ارزانی آن در مقایسه با نرخ بازار آزاد شده بودند.
در حالی تاکنون از س��وی مس��ووالن پیش��نهادات مطرح شده برای 
جایگزینی روش فعلی پرداخت ارز اعالم نش��ده که بعید نیست با قطع 
روند فعلی، ادامه پرداخت به بازار ثانویه ارز در سامانه نیما منتقل شود. 
در این س��امانه گروه س��وم کاالیی که واردات غیرضروری هس��تند بر 
اساس نرخ رقابتی بین عرضه کننده و متقاضی معامله را انجام می دهند. 
خبرها از این حکایت دالر که نرخ دالر در این معامالت تا 7500 تومان 

رسیده است.

شعب بانک ها در بالتکلیفی

ارز مسافرتی، مسافران را مضطرب کرد

وقت��ی هی��ات اقتصادی دولت 21 فروردین ماه س��ال ج��اری رأی به 
یکسان س��ازی ن��رخ ارز داد و بانک مرکزی را موظف ک��رد نرخ تمامی 
ارزها را بر مبنای دالر ۴200 تومانی محاس��به و اعالم کند، دولت تعهد 
داد تمامی تقاضاهای قانونی برای ارز را با همین نرخ مصوب و از طریق 

سامانه نیما تأمین کرده و تخصیص دهد.
در ای��ن وضعیت، تأمین ارز مس��افرتی که با غیرقانونی اعالم ش��دن 
خریدوف��روش ارز در بازار آزاد، عماًل به چال��ش مهمی برای متقاضیان 
آن تبدیل ش��ده بود نیز در دس��تور کار دولت قرار گرفت و بر اس��اس 
دس��تورالعمل بانک مرکزی قرار ش��د هر ایرانی س��االنه برای یک سفر 
خارج��ی 500 تا هزار یورو، با توجه ب��ه دور یا نزدیک بودن مقصد، ارز 

دولتی، بگیرد.
بر اس��اس دس��تورالعمل بانک مرکزی تأمین و پرداخت ارز مسافرتی 
به صورت اسکناس برای مسافران هوایی به مقصد کشورهای ارمنستان، 
جمه��وری آذربایجان، بالروس، اس��تونی، لتونی، لیتوانی، گرجس��تان، 
قزاقس��تان، قرقیزس��تان، مولداوی، روسیه، تاجیکس��تان، ترکمنستان، 
اوکراین، ازبکستان، ترکیه، افغانس��تان، بحرین، قطر، کویت، پاکستان، 
عم��ان، امارات متحده عربی و قبرس به مبلغ 500 یورو یا معادل آن به 
سایر ارزهاست؛ سقف این نوع ارز برای سایر کشورها به جز عراق به مبلغ 
هزار یورو یا معادل آن به س��ایر ارزهاس��ت و ارز موردنیاز زائران عتبات 

عالیات به دینار و به میزان 250 هزار دینار عراقی تعیین شده است.
در ادامه اما به واسطه تفاوت شدید میان قیمت ارز دولتی و قیمت آن 

در بازار غیررس��می، وضعیتی به وجود آمد که هزینه تمام شده بسیاری 
از سفرهای خارجی ایرانیان را به صفر می رساند. بر این اساس یک فرد 
می توانست در ش��رایطی که هزینه های مربوط به تور مسافرتی و خرید 
بلی��ت هواپیما را ری��ال پرداخت می کند، با پرداخ��ت حدود 5 میلیون 
تومان هزار یورو به قیمت رسمی بگیرد، نیمی از آن را برای سفر هزینه 
کن��د و 500 ی��وروی باقی مانده را به نرخ بازار آزاد بفروش��د و حدود 5 

میلیون تومان بگیرد.
این موضوع ش��رایط را به نحوی تغییر داد که برخی از دفاتر خدمات 
مس��افرتی و گردش��گری اقدام به تبلیغات س��فر خارجی رایگان کردند 

مشروط بر اینکه مسافر کل ارز دریافتی از دولت را به آنها بدهد.
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که از زمان تک نرخی شدن ارز تا 
23 تیرماه، مجموعاً معادل 312 میلیون دالر ارز مس��افرتی به مسافران 
ایرانی عازم خارج از کش��ور تخصیص یافته است که بهای آن بر مبنای 
نرخ گذاری دولت بالغ  بر 13۴0 میلیارد تومان و بر مبنای ارز غیررسمی 
حدود 2500میلیارد تومان برآورد می شود و حدود 1160میلیارد تومان 

به دولت ضرر می رساند.
البته روی دیگر ماجرا این اس��ت ک��ه دولت خریدوفروش ارز در بازار 
آزاد را غیرقانون��ی و قاچ��اق اع��الم کرده و جلوگی��ری از تخصیص ارز 

مسافرتی عماًل به معنای تعطیل کردن سفرهای خارجی است.
در این ش��رایط، چنانچه دولت قصد داشته باشد تخصیص ارز دولتی 
به مس��افران خارجی را قطع کند، باید س��ازوکاری برای تأمین این نیاز 

از طریق بازار ثانویه و صرافی ها ایجاد کند تا هم نیاز مس��افران خارجی 
تأمین ش��ود و هم از توزیع رانت در قالب ارز ارزان دولتی به س��فرهای 

خارجی جلوگیری شود.
علی س��نگینیان، رئیس کمیس��یون بازار پول و س��رمایه اتاق تهران 
دراین باره به ایرنا گفته اس��ت: کس��ی که قصد مس��افرت دارد، باید ارز 
موردنی��از خود را به قیمت بازار تعیین کند اما مش��کل اینجاس��ت که 
اکنون ش��رایطی در خریدوفروش ارز وجود دارد که مسافران نمی توانند 
ارز موردنیاز خود را خارج از س��امانه نیما، به صورت قانونی در بازار آزاد 

خریداری کنند.
ب��ه عقیده او، بر اینکه توجیهی ب��رای اختصاص ارز ۴200 تومانی به 
مسافران وجود ندارد، و باید سازوکاری برای تأمین ارز مسافران تعریف 

شود.
نکت��ه قابل توج��ه این اس��ت که اگر دول��ت تخصی��ص ارز دولتی به 
مس��افران را منتف��ی کن��د، باید برای حف��ظ س��رمایه اجتماعی خود، 
تخصی��ص ارز دولتی به واردکنندگان غیر ش��فاف و توزیع رانت از این 
طریق را متوقف س��ازد و تخصیص های انجام شده در سه ماه گذشته را 
نیز کاماًل شفاف س��ازی کرده و موارد تخلف را قاطعانه پیگیری کند در 
غیر این صورت، در ش��رایطی که جامعه از سرنوش��ت تخصیص بیش از 
10 میلیارد دالر ارز دولتی به واردات بی خبر باش��د، یقینا در برابر قطع 
ارز مسافرتی جبهه خواهد گرفت و حتی کسانی که هرگز متقاضی این 

ارز نبوده اند نیز به انتقاد از اقدام دولت خواهند پرداخت.

عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان طال و جواهر ضمن اعالم اینکه 
سکه های تحویل شده به بازار عرضه نشده است، از افزایش حباب 200 
هزار تومانی سکه طی یک هفته خبر داد و گفت: در حال حاضر قیمت 

سکه حدود 700 هزار تومان حباب دارد.
محمد کش��تی آرای در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به قیمت های امروز 
بازار طال و س��که، اظهار کرد: قیمت س��که تمام طرح جدید به بیش از 
سه میلیون تومان رسید و در بازار سه میلیون و 132 هزار تومان معامله 
شد که نس��بت به روز پنج شنبه 1۸0 هزار تومان افزایش در قیمت آن 

مشاهده می شود.
وی افزود: نیم سکه در بازار یک میلیون و ۴61 هزار تومان، ربع سکه 

7۴1 هزار تومان و سکه  یک گرمی ۴22 هزار تومان معامله شد.

عضو هیات مدیره اتحادیه فروش��ندگان طال و جواهر با بیان اینکه هر 
مثقال طالی آب ش��ده در روز پنج ش��نبه یک میلیون و ۴0 هزار تومان 
بوده اس��ت، اظهار کرد: این قیمت روز ش��نبه به یک میلیون و 66 هزار 
تومان رسید. اما موضوعی که باید درباره طال گفت این است که قیمت 
ط��ال هیچ حبابی ن��دارد و هرگونه افزایش قیمت آن ناش��ی از افزایش 

قیمت ارز است.
به گفته کش��تی آرای، قیمت هر گرم طالی 1۸ عیار نیز 2۴6 هزار و 

100 تومان است.
وی با بیان اینکه در مجموع نس��بت به گفته گذش��ته قیمت جهانی 
طال 10 دالر کاهش داش��ته است، گفت: از روز چهارشنبه تصور می شد 
س��که های پیش فروش شده که تحویل ش��دند، وارد بازار شوند، اما این 

اتفاق نیفتاد و تقاضای پنهانی که برای ورود این س��که ها به بازار ایجاد 
ش��ده بود، سبب شد قیمت س��که دوباره افزایش پیدا کند. در واقع در 
شرایطی که پیش بینی می شد حباب سکه در پایان هفته جاری کاهش 

پیدا کند، با افزایش همراه بود.
عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان طال و جواهر حباب ایجادشده 
روی قیمت سکه را 6۸0 هزار تومان اعالم کرد و ادامه داد: قیمت سکه 
بای��د دو میلیون و ۴50 هزار تومان باش��د که در حال حاضر نزدیک به 

700 هزار تومان حباب روی سکه ایجاد شده است.
کش��تی آرای اضافه کرد: جالب اینجاس��ت که حباب ایجادشده روی 
س��که تا هفته گذشته کمتر از 500 هزار تومان بود اما امروز نزدیک به 

700 هزار تومان شده است.

تخصیص ارز مسافرتی با نرخ دولتی؛ آری یا نه؟

حباب سکه به 700 هزار تومان رسید

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

31 تیر 1397

شماره 1117



یک مدرس دانشگاه مطرح کرد
 عبور از پیچ التهاب بازارها

با تمرکز بر بورس کاال
یک مدرس دانش��گاه با اش��اره به کاربرد بورس ها در ای��ران می گوید نباید 
فرام��وش کرد که راه درمان این التهاب، سیاس��ت دس��توری و قیمت گذاری 
دولتی نیست. او معتقد است وضعیت موجود بهره گیری بیشتر از بازار سرمایه 
در ش��رایط فعلی اقتصادی را گوشزد می کند چراکه فعالیت های بازار سرمایه 
همواره شفاف بوده و صورت های مالی و فعالیت های اقتصادی در آن مشخص 
هس��تند. آلبرت بغزیان در گفت وگو با ایسنا درباره لزوم به کارگیری دولت از 
بازار س��رمایه در ش��رایط موجود اقتصاد، اظهار کرد: وقتی بانک مرکزی برای 
متغیرهای اقتصادی کالن اعم��ال محدودیت می کند، در بازارها و متغیرهای 
مختلف اختالل ایجاد می ش��ود و این امر دول��ت را مجبور به قیمت گذاری و 
دخالت می کند. دلیل دخالت دولت نیز این است که سیستم توزیع در شرایط 
بح��ران اقتصادی نمی تواند بین تمام بخش ها و عوامل اقتصادی و تولیدی، به 
صورت عادالنه تقسیم سود کند. وی ادامه داد: همچنین، زمانی که دولت نرخ 
ارز را در قیم��ت ۴200 توم��ان تثبیت کرد و ارز کافی برای تخصیص به همه 
فع��االن اقتصادی یا مردم عادی ارائه نداد، به طور طبیعی به تدریج تعادل در 
تمام بازارها از دس��ت رفت. این عدم تعادل در بازار ارز، س��که، مسکن، کاالها 
و بازار س��هام دیده ش��د و همگی تحت تاثیر قرار گرفتند. به همین دلیل، اگر 
دولت در ش��رایط تحریم ه��ا و محدودیت ارزی، بر رون��د واردات با ارز ۴200 
تومانی و فروش به قیمت آزاد، نظارتی نداش��ته باشد، مشکالت و نابسامانی ها 
افزایش خواهد داشت. این استاد دانشگاه اضافه کرد: در سمت دیگر، اقدام اولیه 
مبنی بر یکسان س��ازی نرخ ارز، مح��دود کردن عرضه آن و تعطیلی صرافی ها 
اقدام نادرس��تی بود؛ مانند اینکه امالک ها تعطیل شوند و گفته شود هر کسی 
در هر کجا و به هر قیمتی که توانس��ت ملک خود را به فروش برس��اند و هیچ 
نظارتی بر معامالت ملکی نیس��ت. هر چند که امالک ها تا حدودی نسبت به 
طرفی��ن معامله عدم صداقت دارند، اما صرافی ها اینگونه نبودند و دلیلی برای 
جلوگیری از معامالت آنها وجود نداش��ت.وی اف��زود: اما در خصوص تحوالت 
قیمتی در بازار کاال که ناش��ی از سیاست نادرست ارزی است باید عنوان کرد 
که بازار کاالهای استراتژیک نیز همانند سایر بخش ها با التهاب مواجه شده اما 
نباید فراموش کرد که راه درمان این التهاب، سیاست دستوری و قیمت گذاری 
دولتی نیس��ت. بررس��ی عملکرد اقتصادهای دنیا به وضوح نشان می دهد که 
نظام های اقتصادی مبتنی بر بازار در مقایسه با نظام های اقتصادی دولتی از 
عملکرد به مراتب بهتری برخوردار هستند و نظام انگیزشی مناسب تر، عایدی 
بیشتر برای خود بنگاه ها و در کل برای اقتصاد به همراه دارند و موجبات رشد 
و ش��کوفایی کش��ورها را فراهم می کنند. همچنین از سوی دیگر در کشور ما 
برخی ها برداشت نادرس��تی از اقتصاد آزاد دارند و گمان می کنند اقتصاد آزاد 
به معنای آزاد گذاش��تن همه چیز اس��ت؛ اما واقعیت این است که در بازترین 
اقتصادهای دنیا نیز نظارت های دولت وجود دارد و بازارها براس��اس قوانین و 
چارچوب های مشخصی فعالیت می کنند. همه این موارد بهره گیری بیشتر از 
بازار س��رمایه در شرایط فعلی اقتصادی را گوشزد می کند، چراکه فعالیت های 
بازار سرمایه همواره شفاف بوده و صورت های مالی و فعالیت های اقتصادی در 
آن مش��خص هس��تند. در این بین بورس کاال به عنوان بخشی از بازار سرمایه 
و بورسی که در تقابل مستقیم عرضه کنندگان و مصرف کنندگان کاالها قرار 
دارد، وظیفه تنظیم عرضه و تقاضا و کش��ف واقعی قیمت ها را بر عهده دارد 
که با توجه به اختالف نرخ ارز رسمی و غیر رسمی، وظیفه سختی روی دوش 
بورس کاالست که در این زمینه همکاری نهادهای متولی به منظور نظارت بر 
روند معامالت و تقویت عرضه محصوالت ضروری است تا بتوانیم از پیچ ناهموار 

التهاب بازارها با کمترین آسیب عبور کنیم.

نگاه

تا پایان تیرماه یعنی ماه رکوردزنی بازار س��رمایه و رشد شاخص کل 
بورس تا ارتفاع 115هزار واحد چیزی نمانده اس��ت. بورس اوراق بهادار 
تهران در یک ماه گذش��ته توانس��ت با وجود تمام افت و خیزها رکورد 
تاریخی اش را حفظ کند و به زیر 100 هزار واحد س��قوط نکند هرچند 
رقمی که ش��اخص در چهارمین روز تیرماه ثبت کرد دیگر تکرار نش��ده 
است. ش��اخص کل بازار سرمایه پس از 115 هزار تایی شدن در ششم 
تیرماه سقوط کرد و ۴ هزار واحد ریخت. روند ریزش تا دوازدهمین روز 
تیرماه ادامه یافت تا اینکه ش��اخص کل در این روز با رقم 112 هزار و 
3۴6 واحد از بازار خداحافظی کرد. پس از رش��د روز س��یزدهم تیرماه 
شاخص کل دوباره روند ریزش را در پیش گرفت تا روز 30 تیرماه که با 

رشد بیش از 500 واحدی، وارد کانال 10۸ هزار واحدی شود.
در واقع، پس از روزها افت قیمت در بورس تهران، روز ش��نبه فعاالن 
بازار سرمایه ش��اهد روند افزایشی قیمت سهم ها در گروه هایی همچون 
خودرو و محصوالت ش��یمیایی بودند. به گزارش ایسنا، پس از حدود دو 
هفته باالخره شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران 
به روند نزولی خاتمه داد و توانست بیش از 500 واحد رشد را ثبت کند 
و وارد کانال 10۸ هزار واحدی ش��ود. همچنین ش��اخص کل هم وزن با 
بیش از 115 واحد رش��د مواجه ش��د و تراز 1۸ هزار و ۴00 واحدی را 
رد کرد. شاخص آزاد شناور نیز 503 واحد رشد کرد و رقم 117 هزار و 
167 را تجربه کرد. ش��اخص بازار اول و دوم نیز هر یک به ترتیب 1۹6 

و 1۹17 واحد رشد کردند.
صنایع پتروش��یمی خلی��ج فارس، ش��رکت ارتباطات س��یار ایران و 
پتروشیمی جم هر یک به ترتیب 206، 2۹ و 27 واحد در رشد دماسنج 
بازار تاثیرگذار بودند. در طرف مقابل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، 

فوالد خوزستان و سرمایه گذاری گروه توسعه ملی هر یک به ترتیب 2۹، 
16 و ۴ واحد تاثیر کاهنده روی شاخص بازار داشتند.

در گروه خودرو و س��اخت قطعات ش��اهد رش��د قیمت اکثر سهم ها 
بودیم. در این گروه که از پرمعامله ترین گروه های بازار بود، 1۴۴ میلیون 
س��هم به ارزش بیش از 1۹ میلیارد تومان دس��ت به دست شد اما روند 
قیمت ها در گروه فلزات اساسی عمدتا نوسان کمتر از 2درصد به سمت 
ب��اال یا پایین هم��راه بود. در عین حال در گروه  محصوالت ش��یمیایی 
شاهد رش��د قیمت بیشتر س��هم ها بودیم. همچنین در گروه مخابرات، 
نمادهای ش��رکت  ارتباطات سیار، مخابرات ایران و صکوک اجاره رایتل 
و صکوک اجاره مخابرات با اندکی افزایش قیمت نس��بت به آخرین روز 
معامالتی هفته گذش��ته روبرو بودند. در گروه استخراج کانه های فلزی 
نیز روند قیمت ها با ش��یب بس��یار کمی صعودی بود همچنین در گروه 
نفت، کک و س��وخت هس��ته ای معدود نمادهای باز، کمتر از نیم درصد 
رش��د قیمت داش��تند و یک نماد حدود یک درصد افت قیمت را تجربه 

کرد باقی نمادها در این گروه متوقف بودند.
ارزش معام��الت بورس تهران به رقم 1۴6 میلیارد تومان رس��ید که 
این رقم ناش��ی از دست به دست شدن 7۹0 میلیون سهم و اوراق مالی 
قاب��ل معامله طی 5۴ هزار و 7۸۴ نوبت داد و س��تد بود. آیفکس نیز با 
حدود سه واحد رشد مواجه شد و به رقم 1213 رسید. ارزش معامالت 
فرابورس ایران به رقم 203 میلیارد تومان رسید و حجم معامالت تا رقم 

1۹3 میلیون سهم و اوراق مالی باال رفت.
حفظ رکورد تا پایان تیرماه؟

 اما نگاهی به روند بازار س��رمایه نش��ان می دهد که رشد شاخص کل 
ب��ورس با وجود تالط��م بازارهای موازی در بهار امس��ال ادامه یافت. به 

گفته کارشناسان، یکی از مهم ترین دالیل رونق بورس انتظار از افزایش 
نرخ ارز و تغییر ارزش س��هام شرکت های صادراتی فعال در بورس اوراق 
بهادار تهران اس��ت. خب��ر جدید از بورس اینکه وزی��ر اقتصاد از بعضی 
تغییرات و مصوبات شورای عالی بورس برای بهبود وضعیت بازار سرمایه 

خبر داده است. 
مسعود کرباس��یان در صفحه اینس��تاگرام خود، از زمینه سازی برای 
ج��ذب س��رمایه های طبقه متوس��ط در بورس اوراق به��ادار خبر داد و 
راهکارهای��ی را در این زمینه ارائه کرد. او از این نوش��ت که نرخ نقل و 
انتقال سهام و حق تقدم از نیم درصد به یک دهم درصد کاهش خواهد 
یافت و این سیاس��ت افزایش نقدشوندگی در بازار سهام را در پی دارد. 
به گفته وزیر اقتصاد، قرار است کارمزدهای ارکان بازار سرمایه به منظور 
کاهش هزینه های معامالتی و س��ودآورتر ش��دن معامالت الگوریتمی و 
معامالت پربس��امد هم تغییر کند. نرخ صف��ر مالیاتی به منظور افزایش 
سرمایه از محل سود تقسیم نشده شرکت ها از مصوبات ستاد مبارزه با 
تحریم اس��ت که به منظور ایجاد انگیزه و افزایش س��رمایه شرکت های 

بورسی به مرحله اجرا در خواهد آمد.
در همین زمینه، حس��ین سلیمی، نایب رییس کمیسیون بازار پول و 
س��رمایه اتاق تهران در گفت وگو با س��ایت خبری این اتاق از تصویب 
کاهش مالیات انتقال س��هام در شورای عالی بورس سخن گفت و ادامه 
داد: کاهش مالیات بر معامالت سهم اقدام خوبی است چراکه یک سهم 
ممکن اس��ت بارها در یک روز معامله شود و جنس معامالت در بورس 
با بازارهای دیگر یکس��ان نیست. از سوی دیگر کاهش مالیات بر انتقال 
س��هام می تواند در معامالت کالن ش��رکت های بزرگ حاضر در بورس 

خود را نشان خواهد داد.

راهکارهای وزیر اقتصاد برای حرکت نقدینگی به سمت بورس

بورس تهران بار دیگر سبزپوش شد

مدیرعامل بورس ان��رژی از تمرکز این بازار بر روی پذیرش فرآورده های 
نفتی و به ویژه پاالیشگاهی به عنوان هدف اصلی در دوره جدید خبر داد و 
گفت با توجه به محدودیت  تحریمی و ارزی، امسال در مسیر توسعه  بورس 
انرژی، پذی��رش فرآورده های نفتی با تمرکز بر فرآورده های پاالیش��گاهی 
مورد تاکید است. سیدعلی حس��ینی، مدیرعامل بورس انرژی ضمن بیان 
مطلب فوق به س��نا، گفت: این اقدام اکنون با پذی��رش همه فرآورده های 
پاالیشگاه های آبادان، ستاره خلیج فارس و دو فرآورده جدید پاالشگاه اراک 
ش��روع ش��ده که در نهایت به افزایش تعداد پذیرش، رشد حجم عرضه و 
تقویت تعداد معامالت منتهی خواهد ش��د. مدیرعامل بورس انرژی درباره 
راه اندازی بورس نفت گفت: همان طور که ملی شدن صنعت نفت و بومی 
شدن آن در کشور به واقعیت پیوسته، تقویت بازار متشکل انرژی در کشور 
توس��ط نیروهای بومی و ساختار داخلی به واقعیت خواهد پیوست. به طور 
معمول برخی کش��ورها سعی می کنند، قبل از هر اقدامی، با برنامه ریزی و 
تدابیر مناس��ب و در یک وقت مناسب به سراغ حل مسائل کلیدی بروند، 
اما ما در بزنگاه تاریخی و زمان خاص به دنبال حل مسئله می رویم. اکنون 
در این بزنگاه هستیم و به نظر می رسد راه اندازی بورس نفت یک واقعیت 
اس��ت که در نهایت انج��ام می ش��ود. وی ادامه داد: طی یک س��ال اخیر 
 )Dubai Mercantile Exchange Limited )DME بورس دب��ی
در منطقه خاورمیانه میزبان عرضه نفت خام بصره عراق از طریق ش��رکت 
بازرگانی سومو بوده است. همچنین به تازگی آرامکو عربستان اعالم کرده 
که قیمت های معامالتی بورس دبی را به عنوان مظنه های رقابتی در بورس 
آس��یا انتخاب می کند. مدیرعامل بورس انرژی با بیان اینکه بخشی از زیر 
ساخت های بورس نفت مربوط به بازار سرمایه است، گفت: به نظر می رسد 
امروزه این زیر س��اخت ها در بازار سرمایه فراهم شده است. در حال حاضر 

تکنولوژی عرضه اولیه س��هام شرکت های مختلف موجود است و در بورس 
انرژی نیز این ظرفیت وجود دارد.

بورس انرژی پیشرو در تامین مالی صنعت برق
حسینی ضمن اشاره به پیشرو بودن بورس انرژی در تأمین مالی صنعت 
برق از فراهم ش��دن امکان انتش��ار گواهی ظرفیت برای نیروگاه های برق 
کش��ور از طریق ب��ورس انرژی خبر داد و گفت: به لحاظ ظرفیت س��ازی، 
اب��زار گواهی ظرفیت با هدف تامین مال��ی صنعت برق طراحی و به لحاظ 
دستور العمل های اجرایی، مجوزها و مصوبات شورای عالی بورس و سازمان 
بورس را دریافت کرده است. مدیرعامل بورس انرژی ادامه داد: وقتی بر روی 
ورود فع��االن صنعت برق به بازار و تأمی��ن منابع و نقدینگی برای گردش 
معام��الت در بورس یا ارتباط با مصرف کنندگان به طور مس��تقیم مضیقه 

ایجاد می شود، به طور حتم بر روی تأمین مالی آنها نیز تأثیر گذار است.
اگر در چند سال گذشته وزارت نیرو تکالیف قانونی خود برای توسعه بازار 
ب��رق در بورس انرژی، تقویت ورود بخش خصوصی به بازار و امکان تأمین 
مالی برای ساخت نیروگاه ها از طریق بازار سرمایه را جدی تر می گرفت، به 

طور حتم این روزها بحث های پیرامون قطعی برق وجود نداشت.
به گفته وی، دولت از سرمایه گذاری مستقیم به طور کل منع شده و تنها 
راه باقی مانده در این مسیر، کمک و حمایت از بخش خصوصی است و باید 

از آنها خواست تا در ساخت نیروگاه های جدید سرمایه گذاری کنند.
وی افزود: هم اکنون گواهی ظرفیت ماهشهر، اولین نیروگاه برق دولتی در 
بورس انرژی پذیرش ش��ده ، اما میزان انتشار گواهی باید از سوی متقاضی 
اعالم ش��ود. این نیروگاه دولتی از مجموعه شرکت های متعلق به هلدینگ 
مادر تخصصی برق حرارتی اس��ت که عالقه مندی بس��یاری برای ورود به 

بورس انرژی دارد.

مدیرعامل بورس انرژی خبر داد

زیرساخت های بازار سرمایه، آماده برای راه اندازی بورس نفت
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تعطیلی واحدهای تولیدی قارچ خوراکی یکی پس از دیگری
تولید قارچ تعریفی ندارد

یک مقام مسئول گفت چهار واحد بزرگ تولیدکننده قارچ در منطقه 
هشتگرد به دلیل نبود شرایط مناسب بازار در تعطیلی به سر می برند.  
محمدحسن افشار، رئیس هیأت مدیره انجمن پرورش دهندگان قارچ 
خوراکی در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان،  با انتقاد از ش��رایط 
نامس��اعد قیمت قارچ در بازار اظهار ک��رد: طی ماه های اخیر به دنبال 
اطالع رس��انی نادرست برخی رس��انه ها مبنی بر مسمومیت قارچ های 
وحش��ی س��می،  جوی ایجاد ش��د که قیمت قارچ خوراکی به شدت 
در بازار س��قوط کرد.  وی با اش��اره به اینکه در ماه های اخیر هر کیلو 
ق��ارچ خوراکی با نرخ یک ه��زار و 500 تا 2 هزار تومان در بازار عرضه 
می شد، افزود: این شرایط موجب شد تعدادی از واحدها اقدام به خرید 
کامپوست نکنند و این مسئله در کنار افت چشمگیر راندمان واحدهای 
تولیدی از 25 به 16درصد ناشی از گرمای شدید فصل تابستان منتج 
به کاهش ش��دید تولید و عرضه قارچ در بازار ش��د.  به گفته افش��ار، 
علی رغ��م کاهش عرضه محصول،  هر کیلو قارچ با نرخ 7 هزار و 500 
تومان ناشی از مقاومت دالالن در بازار به فروش می رسد و این درحالی 
است که براساس آخرین محاسبات در مردادماه سال گذشته،  قیمت 
تمام شده هر کیلو قارچ بدون احتساب سود تولیدکننده 6 هزار و ۸00 
تومان اعالم شد.  این مقام مسئول ادامه داد:  در ماه های اخیر هر یک 
از واحده��ای تولیدی روزانه با زی��ان 25 میلیارد تومانی روبه رو بودند، 
ب��ه همین دلیل خیلی از واحدها تمایل��ی به خرید مواد اولیه از جمله 
کامپوست نداشتند که این امر در کنار تعطیلی برخی واحدهای تولید 

منجر به افت شدید تولید قارچ شد. 
وی از تعطیلی ۴ واحد بزرگ تولیدکننده قارچ در منطقه هش��تگرد 
خبر داد و گفت:  یک واحد بزرگ در شهریار نیمه تعطیل است،  ضمن 
آنکه یک واحد آماده بهره برداری در رباط کریم به دلیل ش��رایط بازار 
اقدام به خرید کامپوس��ت نک��رد.  وی با بیان اینکه تولیدکنندگان در 
پرداخت اقساط با مشکالت متعددی روبه رو هستند، افزود: بر این اساس 
طی نامه ای از معاونت امور باغبانی تقاضا کردیم شرایطی فراهم شود تا 
بدهی تولیدکنندگان استمهال شود و پرورش دهندگان بتوانند به امر 
تولید ادامه دهند.  افشار با اشاره به اینکه تولیدکنندگان برای دریافت 
وام از بانک ها با موانع متعددی روبه رو هس��تند،  بیان کرد:  با توجه به 
آنک��ه تولیدکنندگان به دلیل کمبود نقدینگی به دنبال اس��تقراض از 
بانک ها هستند،  اما بانک ها شرایط سخت گیرانه ای نظیر تسویه حساب 
کامل بدهی مالیاتی،  تأمین  اجتماعی و دارایی از تولیدکنندگان تقاضا 
دارند و این درحالی اس��ت که اگر واحدهای تولیدی مش��کلی از نظر 
نقدینگی نداشتند، برای خرید مواد اولیه خود و سرمایه در گردش به 
دنبال استقراض از بانک ها نبودند.  به گفته این مقام مسئول،  شرایط 
سخت گیرانه بانک ها برای اخذ تسهیالت به پرورش دهندگان قارچ کار 

را به جایی می رساند تا آنها از ادامه تولید منصرف شوند. 
 

 توقف صادرات برق به عراق
علت های منطقی دارد

س��خنگوی صنعت برق گفت  صحبت هایی ک��ه اخیراً در خصوص 
توقف صادرات برق به عراق از سوی ایران مطرح می شود،  اساساً پایه و 
اساس درستی ندارد و علت اصلی این مسئله تنها نیاز کشور در زمان 
پیک است.  محمدرضا حقی  فام در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در 
زم��ان پیک به دلیل افزایش مصرف داخل،  برنامه ریزی برای صادرات 
صورت نمی گیرد، اظهار کرد: در حال حاضر ایران با کشورهای متفاوتی 
ارتباط��ات برقی دارد و این مزیت منطقه ای ما اس��ت که می توانیم به 
عن��وان هاب انرژی در منطقه عمل کنی��م.  وی افزود:  در حال حاضر 
شرایط فعلی کش��ور اجازه نمی دهد که به هیچ کشوری صادرات برق 
داشته باشیم و مسائلی که گفته می شود از یک کشور برق را می گرفتیم 
و به کش��ور عراق صادر می کردیم،  به هیچ عنوان صحت ندارد و باید 
صراحتا اعالم کرد که شرایط پیش آمده موجب شده به شایعات اخیر 
دامن زده شود.  سخنگوی صنعت برق با اشاره به برنامه تبادل برق در 
ایران گفت: در دنیا این مس��ئله رواج دارد که یک کشور در زمان نیاز،  
برق را وارد و در زمان دیگری برق را صادر کند. در ایران نیز این مسئله 
با کشورهای همسایه در حال رخ دادن است و اکنون که کشور نیازمند 
برق است، از کشورهای ارمنستان،  ترکمنستان و  آذربایجان تقاضای 
ب��رق کرده ایم.  چندی پیش رضا اردکانی��ان، وزیر نیرو در مورد توقف 
صادرات برق به عراق گفت: طبق توافقنامه عمل ش��د تا در ش��رایطی 

که نیاز شدیدی داریم،  اولویت با تأمین نیازهای داخل کشور باشد. 

شاه کلید حل مشکالت اقتصادی کشور 
یکپارچه سازی قوانین داخلی است

دبیر مجمع اصولگرایان اس��تان اصفهان گفت  اینکه هر دستگاهی 
برای تولیدکنندگان داخلی پیچ و خم های زیادی به وجود می آورد قابل 
قبول نیست.  دس��تگاه ها باید در جذب سرمایه گذار در تالش باشند،  
اما با این شرایط سرمایه گذار در الی چرخ دنده دستگاه ها له می شود.  
علیرضا باطنی در گفت وگو با ایس��نا در خصوص راه های برون رفت از 
مشکالت اقتصادی کش��ور،  اظهار کرد:  امروز یکی از مشکالت کاماًل 
ملموس جامعه مشکالت اقتصادی است.  از چهار سال پیش پیش بینی 
می ش��د که ش��رایط به گونه ای رق��م بخورد که مش��کالت اقتصادی 
بیش��تری دامن گیر جامعه شود. به همین دلیل مقام معظم رهبری با 
نظر کارشناسان زبده اقتصادی بحث اقتصاد مقاومتی را به میان آوردند.  
وی افزود:  اقتصاد مقاومتی چون بر پایه توانایی های داخلی اس��توار و 
درون گرا است برای کش��وری مانند ایران حقیقتاً نسخه رهایی بخش 
اس��ت، به همین جهت رهبری عناوین س��ال را بر همین سمت و سو 
نام گذاری می کردند. منتها مشکل اصلی این است که برخی دولتمردان 
تصورشان بر این است که مشکالت را از طریق مذاکره با غرب و جلب 
نظر قدرت های بزرگ می توان حل کرد!  دبیر مجمع اصولگرایان استان 
اصفه��ان تصریح کرد:  به دفعات تجربه کردیم که این جنس مس��ائل 
از بیرون قابل حل نیس��ت،  بنابراین باید به داشته های خوداتکا کنیم. 
کشوری هستیم دارای منابع غنی کانی،  سطحی و زیرسطحی و در یک 
منطقه حس��اس بین المللی قرار داریم. تمام دنیا آمریکا و اتحادیه اروپا 
نیست. اگر در مراودات اقتصادی کشورهای پیرامون خودمان و آسیای 
میانه،  غرب آس��یا،  آفریقا و آمریکای التین توجه بیشتری می کردیم 

وضع مان بهتر از امروز بود. 

اخبـــار

با توجه به خس��ارت های مالی و س��اختاری به صاحبان صنایع بر اثر 
قطعی برق به نظر می رسد وزارت نیرو باید هرچه سریع تر نسبت به حل 

این مشکل واحدهای صنعتی و تولیدی چاره اندیشی کند.
به گزارش ایسنا، پس از سیاست اتخاذ شده از سوی وزارت نیرو مبنی 
ب��ر قطعی برق در نق��اط مختلف، اتفاق عجیبی که رخ داد عدم تفکیک 
واحدهای صنعتی و تولیدی از س��ایر دس��تگاه های دولتی و غیردولتی 
و نیز اماکن مس��کونی بود؛ مس��اله ای ک��ه با توجه ب��ه مصائب فراوان 
صنعتگران، مش��کالت آنه��ا را دوچندان کرده و ب��ا افزایش  هزینه های 

تولید و خسارت های مالی و ساختاری روبرو کرده است.
یک��ی از اصلی تری��ن مش��کالتی که بر اث��ر قطعی برق ب��رای برخی 
واحدهای صنعت��ی و تولیدی نظیر صنایع غذایی، دارویی و ریخته گری 
و نیز صنایعی از این دست رخ می دهد، از بین رفتن سالمت مواد اولیه 
در مرحله س��اخت اس��ت و به طور حتم اگر وزارت نی��رو ناچار به قطع 
واحدهای تولیدی و صنعتی اس��ت باید با توافقی دوطرفه با این واحدها 
به گونه ای عمل کند که تصمیم اتخاذ ش��ده منجر به آس��یب و از بین 

رفتن سالمت مواد اولیه مورد استفاده نشود.
محمدرضا مرتضوی - رئیس کانون صنایع غذایی ایران - در گفت وگو 
با ایس��نا، با تاکید ب��ر اینکه باید صنایع غذایی از سیاس��ت قطعی برق 
مس��تثنی شوند و هشدار نسبت به سالمت مواد اولیه صنعت غذا بر اثر 
قطعی برق در مرحله س��اخت، اظهار کرد: صنایع غذایی باید از سیاست 
قطعی برق مستثنی شوند، چراکه امکان خراب شدن مواد اولیه صنعت 
غ��ذا در اثر این اتفاق وجود دارد که لطمه بس��یار س��نگینی به اقتصاد 

واحدهای تولیدی در این حوزه می زند.

طبق گفته صنعتگران، در تمامی کش��ورهای دنیا این گونه اس��ت که 
حتی اگر تصمیمی مبنی بر قطع برق اتخاذ می ش��ود واحدهای صنعتی 
و تولیدی از این قضیه مس��تثنی شده و اگر هم چاره ای جز قطعی برق 
کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی وجود نداش��ته باش��د، ضرر و 

زیان ناشی از این اقدام توسط دولت پرداخت می شود.
فع��االن صنعتی و تولیدی در کش��ور ضرر و زیان ناش��ی از قطع برق 
واحدهای خود را بسیار هنگفت می دانند و اظهار می کنند که این اتفاق 
مش��کالت بس��یار زیادی را برای تولیدکنندگان ایج��اد کرده و موجب 
افزایش هزینه های تولید آنها شده است و دولت باید این ضرر و زیان را 

جبران کند و هزینه مربوط به بخش خصوصی را بپردازد.
بیژن پناه��ی زاده - معاون خانه صنعت، مع��دن و تجارت ایران - در 
این رابطه به ایس��نا اع��الم کرد که به زودی بخ��ش خصوصی فعال در 
بخ��ش تولید از دولت به دلیل قطعی برق ادعای خس��ارت خواهد کرد 
و بای��د ضرر و زیان ناش��ی از قطعی برق واحده��ای تولیدی و صنعتی 

پرداخت شود.
یکی دیگر از مش��کالتی که ب��رای واحدهای تولیدی و صنعتی در اثر 
قطعی برق رخ می دهد، آسیب به تجهیزات، موتورها و الکتروموتورهای 
مورد اس��تفاده بر اثر فش��ار وارده و قطعی برق اس��ت که به س��اختار و 
فیزی��ک کارخانجات لطمه می زند و به گفته صنعتگران، اگر قطعی های 
وارد در حوزه برق در ارتباط با صنایع کماکان ادامه داشته باشد مطمئنا 

وضعیت صنعت کشور از وضع موجود نیز بدتر خواهد شد.
در عی��ن حال صاحبان صنایع معتقدند حداکث��ر تالش خود را برای 
کاهش مصرف برق به کار برده اند تا قیمت تمام شده تولید و هزینه آنها 

کاهش یابد و مقوله قیمت برق نیز مس��تثنی از این قضیه نیس��ت. این 
در حالی اس��ت که ضرر و زیان ناش��ی از قطع برق واحدهای تولیدی و 
صنعتی بسیار هنگفت است و با توجه به اینکه هزینه  حقوق و دستمزد 
کارگران، هزینه های مربوط به مالیات و تامین اجتماعی در زمان قطعی 
برق متوقف نمی ش��ود، بنابرای��ن هزینه هایی که واحده��ای صنعتی و 

تولیدی متحمل می شوند دوچندان شده اس.
س��هل آبادی - رئی��س خانه صنعت، معدن و تج��ارت ایران - در این 
رابطه به ایس��نا، می گوید: هیچ کارخانه و واحد تولیدی و صنعتی وجود 
ن��دارد که برای کاهش هزینه و بهینه س��ازی مص��رف از تکنولوژی های 
جدید اس��تفاده نکرده باش��د. واحدهای صنعتی و تولیدی سیستم های 
خ��ود را به گونه ای تنظی��م می کنند که قیمت تمام ش��ده آنها کاهش 
یاب��د و هزینه های مربوط به مصرف حامل ه��ای انرژی در خصوص آنها 
کم ش��ود. کارخانه ای که 2000 کیلووات مصرف برق دارد با استفاده از 
قطعات و تجهیزات به روز از جمله خازن های مرتبط شرایط را به گونه ای 

رقم می زند که متحمل هزینه بیشتر و افزایش مصرف برق نشود.
س��وال اساسی مطرح شده در برهه زمانی کنونی این است که به چه 
عل��ت وزارت نی��رو واحدهای صنعتی و تولی��دی را از برنامه زمان بندی 
قطع��ی برق خارج نک��رده و در عین حال فکری برای جبران خس��ارت 
وارده به کارخانه ها نکرده است؛ تصمیمی که به نظر می رسد باید هرچه 
سریع تر در ارتباط با آن تجدیدنظر کرد و با توجه به شرایط ویژه صنعت 
و تولید در کشور، صنایع مختلف را از سیاست قطع برق خارج کرد یا در 
ارتباط با زمان قطعی برق آنها با هر یک از این واحدها بر اساس شرایط 

و نحوه فعالیت  آنها به توافق رسید.

چرا وزارت نیرو مصائب صنایع را مضاعف کرده  است؟

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران با برشمردن ۴0 مانِع رشد و شکوفایی 
اقتصاد ایران گفت وجود تحریم خارجی و کارش��کنی های ترامپ، کار را 
برایم��ان راحت تر ک��رده تا خودمان را دولت��ی کاردان و در برابر بحران 
ج��اری اقتص��اد،  بی گناه جلوه دهی��م. به گزارش خبرگزاری تس��نیم،  
محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در 
واکنش به مش��کالت حال حاضر جامعه و همچنین اوضاع بد اقتصادی 
ایران گفت:  متأس��فانه اقتصاد ایران به دلیل اعمال سیاس��ت های غلط 
و س��وء مدیریت غالب دولتمردان طی سال های گذشته،  به ویژه در پنج 
سال دولت تدبیر و امید،  غرق در مشکالت شده و بعضاً در اکثر زمینه ها 
به بن بس��ت خورده اس��ت! لذا توقع بر این است تا دولت محترم طرحی 
نو درانداخته و با اعمال سیاس��ت های صحیح و همچنین بهره مندی از 
تیم باتجربه، شایس��ته، دلس��وز، متعهد و پاکدست، کش��ور را از بحران 
خارج کرده و بر مشکالت موجود باالخص مشکالت اقتصادی فائق آیند. 
اما برعکس هر از چندگاهی شاهد این واقعیت هستیم که رئیس جمهور 
محترم در گفت وگو با مردم از مشکالت موجود سخن می گوید و تأکید 
می نمای��د که باید این مش��کل حل ش��ود و باید آن کار انجام ش��ود و 
باالخره کلی باید و ش��اید بر زبان جاری می کند و بعضاً در مقام مدعی 
خواس��تار رفع مش��کالت و گرفتاری ه��ای مردم می گ��ردد و باالخره با 

سخنان خود تا حدودی همه را به آینده امیدوار می کند تا طی روزهای 
آینده مشکالت کشور و گرفتاری های معیشتی مردم حل شود! اما پس 
از گذش��ت یک��ی دو ماه،  نه تنه��ا هیچ اتفاق مثبتی در کش��ورمان رخ 
نمی دهد، بلکه برعکس مش��کل و مشکالتی جدیدتر بر مشکالت قبلی 
نیز افزوده می ش��ود و باز هم روز از نو و روزی از نو! یعنی اینکه مجدداً 
رئیس جمهور در برابر مردم ظاهر می ش��ود و دوباره قول رفع مشکالت 
را در روزهای آینده می دهد.  وی افزود:  قدرت هر کشوری را در سطح 
جهان،  اقتصاد آن کشور تعیین می کند و منابع ارزی باالی هر کشوری 
نیز قدرت چانه زنی و مانور مقامات آن کشور را در بین سایر دولت های 
جهان ارتقا می دهد.  در جهان امروز،  لشگرکش��ی و جنگ های فیزیکی 
بین کشورها جهت اثبات برتری تا حدود زیادی معنا و مفهوم خود را از 
دس��ت داده و جنگ های اقتصادی جای آنها را گرفته است.  لکن ما به 
چش��م خود دیده و می بینیم که بسیاری از کشورهای قدرتمند نظامی 
جهان که از اقتصاد مس��تحکمی برخوردار نبوده اند یکی پس از دیگری 
محکوم به شکست بوده و از صحنه روزگار محو شده و جهان را دربست 

در اختیار قدرت های اقتصادی قرار داده اند. 
علیپور در ادامه گفت: این پیش زمینه را عرض کردم تا بگویم کش��ور 
ما نیز از این قاعده مس��تثنی نیس��ت و برای حض��ور قدرتمند خود در 

س��طح جهان نیازمند پی ریزی اقتصادی قوی و با برنامه اس��ت.  اینکه 
فقط با زبان، ش��عار داده و ه��ی بگوییم که ما جزو قدرت های اقتصادی 
جه��ان هس��تیم یا باید تا س��ال 1۴0۴ یکی از قدرت ه��ای برتر جهان 
ش��ویم و مثاًل با حج��م مبادالت تجاری مع��ادل 100 الی150 میلیارد 
دالر جایگاه ممتازی را در بین کش��ورهای دنیا داریم کافی نیس��ت. ما 
ک��ه قصد نداریم خودمان را گول بزنیم زیرا اصاًل معلوم نیس��ت که این 
آمارها آن هم در اوج تحریم های اعمال ش��ده علیه ایران درست هستند 
یا خی��ر؟ ثانیاً خود را با کدام کش��ورهای جهان مقایس��ه می کنیم که 
اینچنین قاطعانه برای خود جایگاه ترس��یم می کنیم، آیا کش��ور ایران 
را با قدرت های برتر صنعتی جهان یا کش��ورهای پیش��رفته و پردرآمد 
اروپایی و آس��یایی مقایسه می کنیم یا با کشورهای حاشیه خلیج فارس 
و یا آفریقایی می س��نجیم که اینچنین بر خود می بالیم؟ ثالثاً اگر فروش 
نف��ت و فرآورده های نفت��ی را هم از اقتصاد و مب��ادالت تجارت جهانی 
خود کس��ر کنیم آن وقت کجای کار هس��تیم؟  و دس��ت آخر اینکه اگر 
صادرات دولتی و پروتکلی را نیز از دستور کار حذف کنیم به این نتیجه 
خواهیم رس��ید که ص��ادرات واقعی و غیرنفتی ما بس��یار اندک بوده و 
آن هم به دس��ت مدیران و مردانی بزرگ انجام می ش��ود که واقعاً آنها را 

باید سربازان خط اول اقتصاد ایران لقب داد. 

شیرزاد گفت بیش از 150میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان مربوط 
به مدیریت های قبلی که در نوع خود بی سابقه است،  پرداخت شد. 

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان،  حس��ین ش��یرزاد، معاون وزیر 
و رئیس س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی ایران در نشس��ت با فعاالن 
و تش��کل های بخش کش��اورزی ضمن تش��ریح برخی فعالیت های این 
س��ازمان در حدود دوماه مدیریت جدید این س��ازمان از پرداخت بیش 
از 150 میلیارد تومان از مطالبات کش��اورزان خبر داد و گفت:  بیش از 
150 میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان مربوط به مدیریت های قبلی 

که در نوع خود بی سابقه است، پرداخت شد. 
وی اف��زود: عملیات خرید حمایتی ش��یر با هماهنگی وزارت متبوع و 
معاونت امور دام و مرکز اصالح  نژاد دام از تعداد هفت اس��تان کشور به 

17 استان برنامه ریزی و توسعه یافت. 
مدیرعامل س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی ایران ادامه داد: پس از 
هماهنگی با وزارت جهاد کش��اورزی و س��ازمان حمایت از تولید کننده 
و مصرف کنن��دگان, قیم��ت خرید حمایتی ش��یر خ��ام از پایه هر کیلو 

13000 ریال در سال های ۹5و ۹6 به 1۴۴00 ریال افزایش یافت. 
شیرزاد درباره آخرین وضعیت سیب زمینی بهاره نیز گفت: در منطقه 
جنوب کرمان،  خوزستان،  گلستان و اصفهان حدود 26000 تن سیب 
زمین��ی بهاره به ص��ورت تضمینی خریداری و ح��دود 73 درصد وجه 

کشاورزان پرداخت شده است. 
وی افزود:  فروش خرما و زعفران خرید حمایتی س��ال ۹6 به ترتیب 
حدود ۴7 و 20 درصد محصول موجود در بورس به صورت نقدی و صرفاً 
با اخذ ضمانت نامه معتبر بانکی نیز توس��ط این س��ازمان انجام و برنامه 

زمان بندی زعفران نیز تهیه شد. 
 شیرزاد با اشاره به اینکه اتحادیه مرکزی تعاونی های تولید، کشاورزی و 
روستایی کشور باید در اندیشه تأسیس واحدهای خدمات تجاری و بازرگانی 
جدیدی با شکل حقوقی شرکت های سهامی خاص باشد،  گفت: در شرایط 
پرتالط��م اقتصادی ام��روزی،  وظیفه مدیری��ت واردات نهاده ها و صادرات 

محصوالت کشاورزی به بازارهای هدف را به عهده گیرد. 
به گفته وی،  اش��کال ش��رکت های سهامی در مقایس��ه با تعاونی ها،  

در ارتب��اط ب��ا فعالیت ه��ای خدماتی و تج��ارت داخل��ی و بین المللی، 
بازارمحورتر و س��رمایه پذیر تر بوده و قابلیت انعطاف پذیری بیشتر داشته 
و متکامل ترند.  مدیرعامل س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی در بخش 
دیگری از توضیحات خود،  به مداخله هدفمند و حس��ابگرانه در بازارها 
همراه با نظام پایش و بازار خوانی هوش��مندانه )به میزان 7تا 10 درصد 
موج��ودی بازار و ن��ه بیش��تر( را از مهم ترین اس��تراتژی های بازرگانی 

سازمان در آینده تلقی کرد. 
رئیس س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی ایران در پایان به اختصاص 
سهم 67.3 درصدی و دریافت تخفیف 2 هزار میلیارد ریالی برای سازمان 
تعاون روستایی در موضوع واگذاری شرکت خدمات حمایتی،  دست باال 
و اختیارات مجمعی سازمان در کنسرسیوم مزبور را از جالب توجه ترین 
دستاوردهای سازمان در حوزه بذر و کود اعالم داشت و همچنین ایجاد 
تعادل و قرابت راهبردی میان فعالیت های بخش بازرگانی و مناس��بات 
مالی س��ازمان را کلیدواژه دستیابی به چشم اندازهای مورد نظر سازمان 

عنوان کرد. 

40 مانِع رشد و شکوفایی اقتصاد ایران

پرداخت بیش از 150 میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان

خرید حمایتی شیر خام از دامداران در 17 استان کشور

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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اخبار

این همه ماجرای مافیای خودرو نیست
داستان »مافیاي واردات خودرو« یا آنچه این روزها و در افواه عمومي 
با عنوان »واردات غیرقانوني یا قاچاق چندین هزار خودروی خارجي« 
برجس��ته شده اس��ت، پس از گذش��ت ماه ها از طرح آن و تحت فشار 
افکار عمومي و شاید با پیگیري نهادهاي نظارتي سرانجام و تا اینجاي 
کار ب��ه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت به رئیس جمهور محترم 
و دس��تورات رئیس قوه مجریه در هامش این گزارش خطاب به برخي 
وزارتخانه ها و معاونان خود انجامید. دستوراتي که اعالن عمومي نیز شد 
و به تعبیر رهبر معظم انقالب اس��المي در دیدار روز یکشنبه گذشته 
با هیات دولت در مقام برخورد با متخلفان دستوراتي »خوب« توصیف 
ش��د. گویي این قضیه از دیدگاه مس��ئوالن اجرایي کشور از بروز یک 
»تخلف« یا »فساد« حکایت می کرد که باید با آن برخورد شود؛ اما این 
همه ماجرا نیست چراکه: 1 - پرونده واردات غیرقانوني خودرو فقط یک 
نمونه از »فس��اد سیستماتیک« موجود در کشور است؛ فسادي که در 
سطوح مختلف و عرصه هاي گوناگون در جریان است و هر از چندگاهي 
چه��ره اي از آن رخ نش��ان مي دهد. وجه یا صورت »سیس��تماتیک« 
این فس��اد ناظر بر سازمان یافتگي آن، پیوندش با کارگزاران و مقامات 
دولت��ي، توانمن��دي اش در جهت دهي ی��ا اثرگذاري ب��ر تصمیمات و 
سیاست هاي عمومي و درنهایت ظهور و پیشبرد آن از خالل قوانین و 

دستورالعمل هاي خاص است. 
2 - گویي که بحث فس��اد در وجه سیاس��ي و معم��ول آن ناظر بر 
مقوالتي همچون، »گروه هاي ذي نفوذ« و البیگري آنها در جهت تأمین 
منافع خاص  یا در س��طحي کالن تر ذی��ل موضوع »رابطه ویژه طبقه 
باالي اقتصادي با دولت و قدرت سیاسي« تقریبا در همه کشورها مطرح 
اس��ت؛ اما در ما نحن فیه درباره ایران امروز و مس��تند به آنچه تحت 
عنوان واردات غیرقانوني یا قاچاق خودروهاي خارجي مطرح شده است، 
مي توان گفت که این نمونه از فساد، منتسب به »طبقه باالي اقتصادي« 
یا »گروهي ذي نفوذ« نیست، بلکه در شمایل مافیایي متشکل از چند 
فرد و خانواده که به طور انحصاري در زمینه خاصي فعالیت مي کنند و 
البته با دارابودن س��ازمان و قدرت، روابط خاصي نیز با دولت و مراجع 
عالي تصمیم گیري دارند، ظاهر ش��ده اس��ت. گویي دسته کوچکي بر 

مقدرات اقتصادي کشور حاکم است.
3 - هرچن��د رئیس جمهور محت��رم در هامش گزارش وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در مقام برخورد با این تخلف مرقوم کرده  اند که: »اینک 
با تالش مسئوالن اجرائي و بر اساس بررسي مجموع گزارش ها مي توان 
از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران 
دولتي، یک ش��رکت رایانه اي و چند شرکت واردکننده خودرو سخن 
گفت و...«؛ اما وجه واقعي قضیه این است که این گزارش همچون دیگر 
اخبار و گزارش ها تنها احتمال یک فس��اد هماهنگ را تأیید نمي کند، 

بلکه قطعا بر وجود فسادي سیستماتیک، داللت دارد. 
دیگر آنکه این فساد ظاهرا »از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران 
دولتي، یک ش��رکت رایانه اي و چند ش��رکت واردکننده خودرو« رقم 
خ��ورده اس��ت، ولي در اص��ل و در وجه واقع��ي اش حاصل »همراهي 
برخي مقامات با مافیاي واردکننده خودرو« و نفوذ این مافیا در ارکان 

تصمیم گیري هاي کالن کشور است. 
۴ - حقیقت این است که موضوع ثبت سفارش و واردات غیرقانوني 
چندین هزار خودروي لوکس آن هم در شرایط بسته بودن سامانه ثبت 
سفارش خودرو گام آخر از فرایند فساد سیستماتیک در واردات خودرو 
بوده است. یقینا این تخلف بزرگ فقط محدود به بازکردن سامانه ثبت 
سفارش براي دقایقي چند نبوده است؛ بلکه ناظر بر کلیت فرایندهاي 
مربوط و به ویژه فرایند تصمیم سازي درخصوص واردات خودروست  و از 

همین رو است که بر این باوریم  این موضوع همه ماجرا نیست. 
 5 - براي روشن شدن همه حقیقت ماجرا فقط کافي است تصمیمات 
اتخاذي دولت در 1۸ ماه گذشته و از اواخر سال 13۹5 را که منجر به 
بروز تالطم در بازار خودروهاي وارداتي و ایجاد سودهاي کالن و سرشار 
براي همین مافیا شد، رصد کنیم و از خالل آنها به خوبي نقش مافیاي 
واردات خودرو را در تصمیم س��ازي ها و سیاس��ت گذاري ها در راستاي 

منافع خاص خویش مشاهده کنیم. 

بسترسازی تولید همزمان خودرو های خارجی
انجم��ن واردکنندگان خودرو در بیانیه ای اع��الم کرد واردکنندگان 
در حال بسترس��ازی برای تولید همزمان خودرو های خارجی و حفظ 
ارتباط با شرکت های بین المللی هستند. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
ج��وان، متن بیانیه انجمن واردکنندگان خودرو به این ش��رح اس��ت: 
انجمن واردکنندگان خودرو کشور به عنوان سربازان بخش خصوصی 
در جبه��ه اقتص��ادی و با نظر به س��هم و اثر خود در ب��ازار خودروی 
کش��ور به عن��وان اصلی ترین اهرم ب��رای افزایش کیف��ی محصوالت 
تولیدی داخلی، زمینه س��ازی حضور شرکت های تولیدکننده خارجی 
با هدف تجارت و تولید در راس��تای افزایش رضایتمندی آحاد جامعه 
در اس��تفاده از محصوالت ایمن، ب��ه روز و باکیفیت در صنعت خودرو 
ضمن اعالم تبعیت و اس��تقبال از رهنمودهای مقام معظم رهبری در 
دی��دار با اعضای هیأت دول��ت و ورود رئیس جمهور به حل معضالت 
ای��ن بخش اقتصادی، آمادگی خود را برای هماهنگی و تعامل با دولت 
برای غلبه بر مشکالت ایجاد ش��ده به ویژه در حوزه خودروی وارداتی 
و رفع نابسامانی از این بازار اعالم می دارد. در همین راستا این انجمن 
بر این باور اس��ت اقتصاد کشور بدون درنظر گرفتن سالیق و نیازهای 
آحاد مردم هرگز نخواهد توانس��ت به پویایی الزم دست پیدا کند. لذا 
این انجمن با وجود ممنوعیت وضع شده برای واردات خودرو خسارات 
فراوانی را برای ش��رکت های خصوصی واردکننده خودرو به بار آورده 
است، آمادگی خود را برای همراهی با دولت در وضع خاص فعلی برای 
ایجاد وحدت رویه اقتصادی و برون رفت از این شرایط اعالم می کند و 
تاکید دارد واردکنندگان در حال بسترسازی الزم برای تولید همزمان 
خودروهای خارجی در کشور و تالش برای حفظ ارتباط با شرکت های 
بین المللی هس��تند که می تواند فرصت الزم برای حفظ موقعیت های 
ش��غلی و گردش اقتصادی موجود در این عرص��ه را فراهم کند و این 
مهم نیازمند حمایت همه جانبه دولت از بخش خصوصی خواهد بود. 
لذا انجمن واردکنندگان خودرو به عنوان یک تشکل مدنی ضمن اعالم 
برائت از عده ای س��ودجو که با انجام تخل��ف ضمن برهم زدن امنیت 
روانی و اقتصادی موجب لکه دار شدن نام و اعتبار سایر تجار پاکدست 
ش��ده اند اعالم می دارد: در شرایط سخت و بحرانی ناشی از تحریم های 
ناجوانمردانه خارجی تمام همت خود را برای توسعه کسب و کار داخلی 
و حفظ اشتغال ایجاد شده در این بنگاه های اقتصادی ضمن صیانت از 

اصول حرفه ای تجارت به کار خواهد گرفت.

خودروسازی ایران کمتر از سه هفته دیگر با تحریم های ایاالت متحده 
آمریکا مواجه خواهد شد و این در شرایطی است که جدای از ایران خودرو 
و س��ایپا به عنوان دو غول صنعت خودروی کش��ور،  شرکت های متعلق 

به بخش خصوصی نیز زیر سایه سنگین تحریم ها قرار خواهند گرفت. 
به گزارش کارپرس،  ایاالت متحده آمریکا از حدود دو ماه و نیم پیش،  
از برجام خارج ش��د و این س��ند بین المللی را نقض کرد و قرار است از 
نیمه مردادماه امس��ال، تحریم ها علیه خودروسازی ایران را دوباره فعال 
کند.  با آغاز رس��می تحریم ها،  شرکت هایی که توان و جسارت الزم را 
در برابر جرایم مادی و معنوی آمریکایی ها ندارند، از خودروسازی ایران 
خارج خواهند ش��د و این قاعده  اس��تثنایی ندارد،  هم غول های جاده 
مخصوص را درگیر خواهد کرد و هم خصوصی ها را به دردسر می اندازد. 
ب��ا این حال اما با توجه ب��ه نوع ارتباطات خارجی به نظر می رس��د کار 
بخش خصوصی در حفظ شرکای خارجی راحت تر از ایران خودرو و سایپا 
اس��ت.  این موضوع از آن جهت اس��ت که ش��راکت اصلی خودروسازان 
بخش خصوصی،  با چینی ها گره خورده،  چینی هایی که معموالً چندان 
خود را درگیر تحریم نکرده و در صنعت خودروی ایران باقی می مانند. 
این البته به آن معنا نیس��ت که بخش خصوصی صنعت خودرو کشور 
هی��چ آس��یبی از تحریم های آمری��کا نخواهد دید،  چ��ه آنکه جدای از 
قطع ارتباط ش��رکت های غیر چینی با این بخش ماندگاری چینی ها نیز 
خالی از دردس��ر و هزینه نخواهد بود.  در حال حاضر بیش��تر ش��رکای 
بخش خصوص��ی خودروس��ازی ای��ران را چینی ها تش��کیل می دهند و 
تنه��ا برندهای غیر چینی حاضر در این بخش از صنعت خودرو کش��ور،  
هیوندای��ی موتورز کره جنوب��ی و مزدای ژاپن هس��تند. هیوندایی البته 

ظاهراً قصد مان��دن در ایران را ندارد و بالفاصله پس از خروج آمریکا از 
برجام، به طرف ایرانی خود  )کرمان موتور( اعالم کرده که با بازگش��ت 
تحریم ها از نیمه مرداد،  همکاری با این شرکت را قطع خواهد کرد.  از 
آن س��و مزدا نیز به احتمال فراوان فعالی��ت در ایران را تعلیق می کند؛ 
زیرا ژاپنی ها نش��ان داده اند دنباله رو سیاست های آمریکا در قبال ایران 
هس��تند.  بنابراین،  در حال حاض��ر اولین خروجی های بخش خصوصی 
خودروس��ازی ای��ران، هیوندایی و مزدا هس��تند و اگرچه ب��ا رفتن آنها 
خأل های��ی در تی��راژ رخ خواهد داد، با این ح��ال خصوصی ها امیدوارند 

بتوانند با حفظ شرکای چینی خود  ادامه حیات بدهند. 
طبق آمار وزارت صنعت،  معدن و تجارت،  هم اکنون هش��ت شرکت 
فعال در بخش خصوصی خودروس��ازی ایران وجود دارد که س��هم آنها 
در کل تولید س��االنه خودرو در کش��ور چیزی حدود 11درصد اس��ت.  
ب��ا در نظر گرفتن خ��روج هیوندایی و مزدا از ای��ران در ابتدا با کاهش 
تی��راژ در بخش خصوص��ی مواج��ه خواهیم ش��د، با این ح��ال احتمال 
دارد در ادامه و به واس��طه توس��عه فعالیت چینی ها، ای��ن کاهش تیراژ 
جبران ش��ود. چ��ری، لیفان، گریت وال، جک، ف��او، بی وای دی، جیلی 
و  ام جی از جمله ش��رکت های خودروس��از چین به شمار می روند که در 
بخش خصوصی صنعت خودروی ای��ران فعالیت می کنند و در این بین، 
چری و جک صاحب بیشترین تیراژ هستند.  در این شرایط، برای اینکه 
بتوان پیش بینی قریب به صحتی از آینده خودروس��ازی خصوصی ایران 
و ارتباطات آنها با ش��رکت های چینی انجام داد، باید به دو مسئله مهم 
توج��ه کرد؛ یکی رفتار خودروس��ازان چینی در دوران تحریم های قبلی 
و دیگری سیاس��ت آتی دولت چین در قبال برجام و تحریم های آمریکا 

علیه ایران. در این بین، مرور رفتار گذشته خودروسازان چینی در ایران، 
امید را در اردوی خودروسازان خصوصی باال می برد، چه آنکه تقریباً هیچ 
ک��دام از آنها ایران را در آن مقطع ترک نکرده و حتی فعالیت هایش��ان 
را نیز گس��ترش دادند.  یکی از دالی��ل مهمی که ماندگاری چینی ها را 
در دوران تحریم ه��ای قبلی رقم زد،  عدم  حضور آنها در بازار خودروی 
آمریکا بود. در واقع چون ش��رکت های خودروس��از چین��ی منافعی در 
دومین بازار بزرگ خودروی جهان نداشتند،  طبعا از تحریم ها نیز جان 
س��الم به در برده و توانس��تند با تمام قوا در ایران باقی بمانند و گستره 
فعالیت خود را نیز بیش��تر کنند.  این برگ برنده همچنان پابرجاس��ت، 
زیرا بیشتر خودروسازان چینی حاضر در ایران ارتباطی با صنعت و بازار 
خ��ودروی آمریکا ندارند و تنها  ش��رکت فاو با جن��رال موتورز همکاری 
می کند و بی و ای دی نیز س��ودای حضور در بازار خودروی آمریکا را در 
س��ر می پروراند؛ بنابراین حتی اگر این دو ش��رکت نیز در بدبینانه ترین 
حالت قصد خروج از ایران را به دلیل تحریم های آمریکا داش��ته باش��ند، 
بخش خصوصی صنعت خودروی کشور همچنان می تواند به واسطه سایر 

همکاران چینی اش به حیات خود ادامه دهد.  
این پیش بینی البته با این پیش فرض انجام می ش��ود که خودروسازان 
چین��ی رفتاری مش��ابه با دوران تحریم های قبل��ی را در پیش بگیرند و 
دولت چین نیز مرعوب آمریکایی ها نشده و از برجام بیرون نرود.  طبعا 
اگر چین بخواهد سیاس��ت خ��ود را در قبال ایران تغییر دهد و س��وار 
بر موج آمریکایی ها ش��ود،  آنگاه ش��رایط برای ماندن خودروسازان این 
کشور در بخش خصوصی صنعت خودرو تغییر کرده و ممکن است چشم 

بادامی ها نیز چمدان هایشان را ببندند و بروند. 

چشم انداز خودروسازان خصوصی در تحریم چه خواهد بود؟! 

ی��ک کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو معتق��د اس��ت انتش��ار اس��امی 
دریافت کننده های ارز هرچند انتش��ار اطالعات خصوصی تجار محسوب 
می ش��ود، اما دقت کنید ک��ه نرخ ارز تفاوت زیادی با بازار آزاد داش��ت 
و به تب��ع دریافت کنندگان ام��کان برخورداری از ی��ک رانت بی نظیر را 

داشتند. 
ب��ه گزارش کار پرس، دس��تور رئیس جمهوری به چه��ار نهاد دولتی 
در زمین��ه پیگیری تخلف واردات خودرو و همچنین درخواس��ت وی از 
رئیس قوه قضائیه برای مجازات متخلفان را بس��یاری از کارشناسان گام 
بلند دولت برای ریشه کنی فساد در دستگاه های مختلف تعبیر می کنند؛ 
حال آن که به نظر می رس��د اصالح قوانین و مقررات فس��ادزا نیز باید به 

نوعی در دستور کار قرار گیرد. 
در این میان،  بس��یاری از کارشناس��ان عالوه بر مثبت خواندن اقدام 
رئیس جمهوری مبنی بر پیگیری تخلفات صورت گرفته و افشای اسامی 
واردکنندگان خودرو، به ریش��ه یابی این موضوع نی��ز می پردازند.  فربد 
زاوه،  کارش��ناس صنعت خودرو در گفت وگو با خبرآنالین با اش��اره به 
انتشار اس��امی واردکنندگان خودرو و تأکید بر ش��فافیت در این حوزه 
اظهار داش��ت:  انتش��ار اس��امی دریافت کننده های ارز هرچند انتش��ار 
اطالعات خصوصی تجار محس��وب می ش��ود و عرف چنین انتشاری در 
کش��ور نبوده است،  اما دقت کنید که نرخ ارز تفاوت زیادی با بازار آزاد 
داش��ت و طبعا دریافت کنندگان امکان برخورداری از یک رانت بی نظیر 

را داشتند. 
وی با تأکید بر این که اس��تفاده از امتیازات ویژه دولتی باید شفافیت 
داش��ته باش��د، افزود: با این وج��ود،  به نظر من این ش��فافیت و حتی 

برخورده��ای تعزیراتی منجر به نتیجه خاصی در بازار مصرف نش��ده و  
نخواهد شد. 

این کارش��ناس صنعت خودرو با اش��اره به رانتی که در حوزه واردات 
خ��ودرو وج��ود دارد، عنوان کرد: فرض این که ش��رکت ها قیمت فروش 
محص��والت را ب��ا ارز دولتی تنظی��م کنند، کمب��ود و ممنوعیت متواتر 
واردات خودرو سبب می شود تمامی خریداران این خودروها از یک رانت 
ویژه برخوردار ش��وند.  زاوه تصریح کرد: در واقع ممکن است شرکت ها 
را با جریمه و برخ��ورد تعزیراتی جریمه کرد اما نمی توان خریداری که 
خودرو را پالک کرده،  ملزم به فروش با قیمت دستوری کرد،  بنابراین 
در نهایت این شیوه مدیریت منابع ارزی، پول پاشی بی هدفی شده است 
که سطح دعوا به این که دریافت کننده رانت را بشناسیم یا گمنام بماند، 
تنزل پیدا می کند.  وی در پاسخ به این پرسش که چطور می توان عمل 
کرد که چنین مفاسدی شکل نگیرد، گفت: به تبع آزاد نگه داشتن نرخ 

ارز در این موضوع مؤثر است. 
این کارشناس صنعت خودرو افزود: ریشه همه درگیری ها و اتهامات و 
سوءاستفاده ها، اصرار بر نرخی بود که توانایی حفظ و تأمین آن را برای 
تقاضای روزافزون واردات وجود نداشت. البته محاسبه و پیش بینی این 
وضعیت چندان س��خت نبود و اصرار بر اس��تمرار این شیوه هم مشکلی 

را حل نمی کند. 
زاوه تصری��ح ک��رد:  تأکی��د می کنم در این ش��یوه دول��ت در نهایت 
دریافت کنن��دگان ارزی را می تواند شناس��ایی و با آنها برخورد کند و با 
خروج کاال از ش��رکت ها،  قیمت ها قابلیت کنترل ندارد.  در واقع همان 

بحث تکراری و قدیمی مبارزه با قیمت به جای مبارزه با تورم. 

وی عنوان کرد: به هرصورت هر چند انتش��ار این لیست به شناسایی 
نزدیکان به نهادهای پرقدرت و احتماال مطلع کمک کرد یا شاید شبهه 
آن را تقوی��ت کرد،  ول��ی منجر به کاهش قیمت ه��ا در بازار مصرف و  

کاهش رشد تورم نمی شود. 
این کارش��ناس صنع��ت خودرو متذکر ش��د: ای��ن در خصوص همه 
کاالهای��ی که تخصیص ارز به آنها از تقاضای جامعه کمتر باش��د، قابل 
تسری است.  ممنوعیت واردات هم این رانت را دوچندان تقویت کرد. 
زاوه تأکید کرد:  به نظر می رس��د عادالنه تری��ن روش در حال حاضر 
اخذ مابه التفاوت قیمت ارز تخصیصی و ارز بازار آزاد و آزاد کردن مجدد 

واردات با ارز آزاد برای سایر واردکننده ها است. 
وی یادآور ش��د: مش��ابه این رانت س��ال های قبل هم وجود داش��ت. 
پرونده معروف 6هزار دس��تگاه موضوع مش��ابه است. ممنوعیت ناگهانی 

ثبت سفارش،  ممنوعیت ۴0 هزار دالر همه یک منشا فکری دارند. 
این کارش��ناس صنعت خودرو گفت: جالب این ک��ه همه این رفتارها 
منجر به اجحاف شدید در حق دولت،  مردم و رقبای تجاری شده است. 
زاوه با اشاره به تأثیر این نوع فسادها بر صنعت خودرو و نگاه عمومی 
م��ردم ب��ه حوزه خودرو، افزود:  واقعیت این اس��ت که آس��یبی که این 
رفتارها به بازار مصرف و تجار می زند،  غیرقابل جبران است.  این رفتار 
اشتباه ارزی و سیاست گذاری واردات،  منجر به یک دید منفی عمومی 

به تجار و فعاالن اقتصادی هم شده است. 
وی تصریح کرد: درواقع با این رفتار،  اعتماد بین مردم و تجار تقریباً 
نابود ش��ده اس��ت؛ در صورتی که الزاما همه تجار متخلف نبوده و حتی 

عقالیی است که تاجر از تمام حاشیه ممکن بازار استفاده کند. 

س��خنگوی انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودروی ایران 
در خص��وص راه��کار جلوگی��ری از رون��د کاهش تولید خ��ودرو اظهار 
داش��ت دولت باید هرچه زودتر و قبل از اعمال تحریم ها ارز مورد نیاز 
قطعه س��ازان را در اختیار آنها قرار دهد تا م��واد اولیه مورد نیاز خود را 
ب��ه مقدار زی��اد وارد کرده و دپو کنند و از این طریق روند کاهش تولید 

قطعه و خودرو را در آینده به حداقل برسانند.
فره��اد بهنیا در گفت وگو با خبر خودرو گفت: افزایش نرخ ارز و مواد 
اولیه موجب شد که بسیاری از قطعه سازان جهت دریافت ارز برای تهیه 
مواد اولیه مورد نیاز به س��امانه نیما مراجعه کنند که متاس��فانه تعداد 
زیادي از قطعه س��ازان براي دریافت ارز با مشکل روند کند تخصیص ارز 
مواجه شده اند که تولید قطعه سازان را تحت تاثیر جدي قرار داده است.  
وی تصریح کرد: قطعه سازان برای جلوگیری از توقف تولید خودروسازان 
مجبور شدند با ارز آزاد مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند که این 
موضوع فش��ار زیادی را به قطعه س��ازان تحمیل کرد و از س��وی دیگر 

خودروس��ازان به علت اینکه شورای رقابت با افزایش قیمت درخواستی 
آنها موافقت نکرد، افزایش قیمت مطلوب قطعه سازان را نپذیرفتند.

وی در ادامه افزود: مجموع این عوامل باعث ش��ده اس��ت که بسیاری 
از بنگاه های تولیدی از یک سو با عدم نقدینگی و از سوی دیگر با زیان 

انباشته مواجه شوند.
سخنگوی انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در ادامه 
تصری��ح کرد: عدم نقدینگی و عدم توانایی خرید مواد اولیه بس��یاری از 
بنگاه های تولیدی را به آس��تانه تعطیلی کشانده است لذا تولید قطعات 
کاه��ش یافته و ب��ه تبع آن تولید خودرو نیز ح��دود 30 درصد کاهش 
یافته اس��ت. بهنیا معتقد اس��ت چنانچه دولت ضرب االجل و تمهیدی 
برای پرداخت ارز به قطعه س��ازان نداشته باشد ضرباهنگ کاهش تولید 

خودرو سریع تر خواهد شد.
وی با اش��اره به اثرات س��وء کاهش تولید خودرو گفت: طبیعی است 
ک��ه ب��ا کاهش تولید خ��ودرو عرضه نیز کاهش یافت��ه و این امر از یک 

س��و موجب افزایش قیمت خودرو خواهد ش��د و از سوی دیگر بیکاری 
بنگاه های تولیدی کش��ور می تواند منجر ب��ه افزایش هزینه های دولت 

شود.
وی در ادام��ه اف��زود: درخواس��ت داری��م که وزارت صم��ت و دولت 
محت��رم در ای��ن زمینه اقدام فوري انجام دهند و حداقل ارز آن دس��ته 
از قطعه س��ازانی که درخواست دریافت ارز کرده اند را با سرعت بیشتري 

تامین کنند.
بهنی��ا در ادامه اذعان داش��ت : بنگاه ه��ای تولید کننده م��واد اولیه 
داخ��ل کش��ور مانند فوالد مبارکه، پتروش��یمی، م��س و آلومینیوم در 
ش��رایط کنونی بیش��تر صادرکننده هس��تند تا تامین کننده مواد اولیه 
تولید کنندگان داخلی لذا وزارت صمت و دولت باید در این زمینه اعمال 
قانون نمایند تا این بنگاه ها مواد اولیه بنگاه های تولیدی داخل کشور را 
با قیمت مناس��ب تامین کنند و جای بس��ی سوال است که چرا در این 

زمینه دستور، قانون و یا حتی نظارت کافی اعمال نمی شود.

لزوم شفافیت در استفاده از حمایت های دولتی

ضرباهنگ کاهش تولید خودرو سریع تر می شود
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مجید س��روش، کارشناس حوزه کس��ب وکار، در خصوص فرصت و 
چالش های اشتغال در ایران اظهار کرد: در حال حاضر مسئله اشتغال 

یکی از معضالت جدی و دغدغه های روز مردم است.
ب��ه گزارش رادی��و گفت و گ��و، وی افزود: 
مهمترین عامل در ایجاد اش��تغال یا توسعه 
اقتصادی رفع موانع اس��ت، اگر این موانع را 
برطرف کنیم به دلیل وجود تمایل در افراد 
برای داش��تن کسب وکار و رسیدن به ارزش 
افزوده و درآمد، روند اش��تغال زایی به طور 

اتوماتیک انجام خواهد شد.
این کارش��ناس حوزه کس��ب وکار گفت: 
ع��الوه ب��ر مش��کل تزری��ق نقدینگ��ی به 
حوزه ه��ای مختل��ف، حج��م بس��یار باالی 
بوروکراس��ی در کش��ور م��ا ب��رای ایج��اد 
س��اختارهایی ک��ه بتوانند موت��ور محرک 
کارآفرینی و اش��تغال باش��ند، موجب فرار 

سرمایه به بخش نامولد شده است.
س��روش بیان کرد: حذف قوانی��ن و مقررات مخل و همچنین بهبود 
محیط کس��ب وکار می تواند بهترین روش برای ایجاد اشتغال پایدار در 

جامعه ما باشد.
وی ادام��ه داد: دولت به معنای حاکمیت به طرز نادرس��تی خودش 
را متولی اش��تغال می داند و میزان اش��تغال زایی دولت ها در دورهای 
مختلف به عنوان یک سند افتخار یا نقصی 

در دولت ها مطرح می شود.
این کارش��ناس حوزه کسب وکار افزود: 
حقیقت امر این اس��ت زمانی که اشتغالی 
از بین می رود، دولت و وزارت کار مذکور، 
شخص متصدی بنگاه اقتصادی را جریمه 
کرده و خواهان اش��تغال زایی از وی است، 
لذا باید گفت اگر دولت متولی اشتغال زایی 
اس��ت پس از بین رفت��ن آن نیز به عهده 

دولت است.
سروش با اش��اره به اینکه چهارمین بند 
از سیاس��ت های اش��تغال مربوط به ایجاد 
نظ��ام جام��ع اطالعات ب��ازار کار اس��ت، 
تصریح کرد: شناسایی فرصت های اشتغال، کسب وکار و توانمندی های 
تولید و توزیع در بخش های مختلف و اطالع رسانی از عواملی است که 

موجب موفقیت فعاالن اقتصادی می شود.

ی��ک کارآفرین لرس��تانی گفت ضع��ف بازاریابی و فروش ب��ه یکی از 
چالش های اساسی بخش تولید تبدیل شده است.  علی صالح نیا در اظهار 
ک��رد: یک��ی از مهم ترین موانع پیش روی کارآفرینان لرس��تان در جهت 

ایجاد و اش��تغال گسترده در بدنه کارشناسی 
ادارات و دس��تگاه های دولتی ضعف بازاریابی 
و فروش اس��ت به نح��وی که کارشناس��ان 
اغلب دس��تگاه های دولتی از پتانسیل و توان 
کارشناسی و تخصص الزم در جهت حمایت 
و ارائه مش��اوره به بخش خصوصی برخوردار 
نیس��تند و هم��واره به عنوان یک��ی از موانع 
توس��عه به ش��مار می روند. به گزارش ایسنا، 
وی ادامه داد: از سوی دیگر باید سازمان های 
مربوطه ش��رایط را برای توانمندسازی نیروی 
جوی��ای کار و جامعه کارگری مهیا کنند. در 
این راستا انجام فعالیت های فرهنگی در جهت 
ارتقای فرهنگ کار یکی از مهم ترین راهکارها 

به ش��مار می رود چراکه در این راستا چالش های مهمی در استان وجود 
دارد که باعث دلس��ردی کارآفرینان می شود. صالح نیا اضافه کرد: اکنون 
مشاهده پرداخت تسهیالت اشتغال زایی توسط دولت به متقاضیان هستیم 

این در حالی اس��ت که باید پرس��ید آیا این افراد از توان و تخصص الزم 
برخوردار هستند و می توانند محصول تولیدی خود را به فروش برسانند.

این تولیدکننده لرستانی عنوان کرد: متأسفانه ضعف بازاریابی و فروش 
به یکی از چالش های اساس��ی بخش تولید 
تبدیل ش��ده، به همین دلیل در صورتی که 
بنگاه های بازرگانی در کنار واحدهای تولیدی 
نباشند، مطمئناً برای فروش با مشکل مواجه 
می ش��وند. این کارآفرین لرس��تانی تصریح 
کرد: مطمئناً در صورتی که مسئوالن دولتی 
فکری به حال فروش محصوالت بنگاه های 
خرد و طرح ه��ای خوداش��تغالی نکنند در 
میان مدت شاهد بروز مشکالت زیادی برای 
آنها خواهیم بود و نه تنها شغلی ایجاد نشده 
بلکه این افراد مقروض تر می شوند. صالح نیا 
مدعی ش��د: نبود ثبات اقتص��ادی به یکی 
از اساس��ی ترین چالش ه��ای فعاالن بخش 
خصوصی تبدیل شده است، به بیان دیگر اکنون شرایط به گونه ای است 
که دولت از زیر تمامی مسئولیت های اجتماعی خود به غیر از امنیت شانه 

خالی می کند.

ضعف بازاریابی و فروش؛ چالش اساسی بخش تولیدحذف قوانین مزاحم راهی برای بهبود محیط کسب و کار

وقتی اس��تراتژی بازاریابی تان را تهیه کردید، ب��رای ارزیابی مداوم فعالیت های 
کسب و کار باید از فرمول آمیخته بازاریابی p 7  استفاده کنید.

 ،)price( قیمت ،)product( 7  عبارت اس��ت از:محصولp آمیخته بازاریابی
ترفیع )promotion(، توزیع )place(، بسته بندی )packaging(، جایگاه یابی 
)positioning( و کارکنان )people( . محصوالت، بازارها، مشتریان و نیازها به 
سرعت در حال تغییرند. برای اینکه مطمئن شوید در مسیر درستی قرار گرفتید، 
باید به طور مداوم آمیخته بازاریابی 7p  را مورد بازبینی قرار دهید. این کار باعث 

می شود، در بازار امروز به حداکثر نتایج موردنظرتان دست  یابید.
1 - محصول

برای شروع، از نگاه مشاور بازاریابی بیرونی )کسی که به شرکت تان آمده  است 
تا نشان دهد در مسیر درستی قرار دارید یا خیر( به محصول خود بنگرید. هرگاه 
نتوانس��تید به میزان مطلوب محصوالت یا خدمات تان را بفروش��ید باید کسب و 
کارتان را صادقانه ارزیابی کنید. از خود بپرسید: آیا خدمات و محصوالت فعلی تان 
برای مشتریان امروزی مناس��ب هستند؟ آیا با دانش و تجربه امروزتان،  حاضرید 
دوباره همین محصوالت را تولید کنید؟ آیا محصوالت ش��ما مزیت رقابتی دارند؟ 
این مزیت چیس��ت؟ و اگر مزیتی نس��بت به رقبا ندارند، آیا می توانید یک مزیت 

رقابتی برای آنها ایجاد کنید؟
2 – قیمت

قیم��ت محصوالت و خدماتی که می فروش��ید را مرتبا بررس��ی و بازبینی کنید. 
مطمئن شوید که این قیمت ها هنوز هم برای بازار فعلی مناسب هستند. گاهی باید 
قیمت های تان را کاهش دهید و ش��اید هم الزم باشد قیمت ها را باال ببرید. بسیاری 
از شرکت ها متوجه شده اند که سودآوری محصوالت یا خدمات خاص، میزان تالش 
و منابع صرف ش��ده برای تولید آنها را توجیه نمی کند.در نظر بگیرید که اگر قیمت 
محصول تان باال برود، احتماال درصدی از مشتریان تان را از دست بدهید؛ ولی با همین 
درصد باقیمانده، در هر فروش سود خوبی به دست آورید. آیا این روش می تواند برای 
شما مناسب باشد؟ گاهی باید شرایط فروش را تغییر داد. می توانید با پیشنهادات و 
تبلیغاتی خاص، محصوالت و خدمات تان را با هم ترکیب کنید. می توانید کاالهایی 
که هزینه  اندکی )قیمت تمام شده ناچیز( دارند را به طور رایگان همراه با محصول تان 
عرضه کنید.  قیمت ها را در آمیخته بازاریابی طوری تنظیم کنید که برای مشتریان 
جذاب به نظر برس��د.در کس��ب و کار هر وقت مقاومت یا ناامیدی را در هر بخشی از 
طرح بازاریاب��ی یا فروش تان تجربه کردید به بازبینی آن حوزه بپردازید. همواره این 
احتمال را بدهید که ساختار قیمت گذاری فعلی شما برای بازار فعلی ایده آل نباشد. 
در صورت لزوم در قیمت های خود بازبینی کنید و رقابتی باقی بمانید. باید بتوانید در 

بازار متغیر امروزی به بقا و رشد کسب و کارتان ادامه دهید.
3 - ترفیع

ترفیع، به کارگیری تمام روش های تبلیغ، بازاریابی و فروش محصوالت و خدمات  
به مش��تریان اس��ت. اعمال تغییراتی کوچک در شیوه  تبلیغات می تواند تغییرات 
چش��مگیری در نتایج فروش تان به همراه داش��ته باش��د. ای��ن تغییرات کوچک 
می تواند به حجم بیش��تری از فروش  منجر شود.شرکت های فعال در هر صنعت، 
مرتبا روش های مختلف را برای ترفیع و فروش محصوالت شان تجربه می کنند. هر 
روش��ی که امروزه برای بازاریابی و فروش به کار می گیرید، می تواند زودتر از آنچه 
فکر می کنید تاثیرش را از دس��ت بدهد. حتی ممکن است، دلیلش را هم متوجه 
نشوید. از این رو باید به طور مداوم از استراتژی ها، پیشنهادات و روش های جدیدی 

برای ترفیع محصوالت تان در آمیخته بازاریابی استفاده کنید.

4 - توزیع
چهارمین p »توزیع« در آمیخته  بازاریابی، مکانی اس��ت که در آن، محصول یا 
خدمت تان را می فروش��ید. مکان که مشتری در آنجا فروشنده را مالقات می کند 
دقیقا مورد بازبینی قرار دهید. گاهی تغییراتی کوچک در مکان توزیع می تواند به 
افزایش سریع فروش منجر شود.بعضی شرکت ها از روش فروش مستقیم استفاده 
می کنند. آنها از فروشندگان ش��ان می خواهند شخصا به مشتری بالقوه رجوع و با 
او صحب��ت کنند. بعضی ه��م از روش های بازاریابی از راه دور اس��تفاده می کنند. 
بعضی افراد از طریق کاتالوگ یا س��فارش ایمیلی محصول ش��ان را می فروشند و 
عده ای هم در خرده فروشی ها. شرکت هایی هم هستند که ترکیبی از این روش ها 
را به کار می گیرند. کارآفرین باید بهترین مکان را برای مشتری انتخاب کند تا بتواند 
اطالعات ضروری در مورد محصول یا خدمتش را در اختیار مشتری قرار دهد. این 

اطالعات مشتری را در اتخاذ تصمیم خرید کمک می کند.
5 - بسته بندی

به هر عنصر بصری در بسته بندی محصول تان، نگاه منتقدانه داشته باشید. اولین 
برداشت افراد از کسب و کارتان، در 30 ثانیه  اولی که شما یا بعضی عناصر شرکت تان 
را می بینند، ش��کل می گیرد. بهبودهایی کوچک در بس��ته بندی یا ظاهر خارجی 
محصول تان می تواند واکنش های کامال متفاوتی از مشتریان به همراه داشته باشد.
 »بسته بندی« در آمیخته بازاریابی اشاره به نمای بیرونی محصول یا خدمت تان 
دارد. بیانگر نحوه  لباس پوشیدن کارمندان، چیدمان اداره ، اتاق های انتظار، بروشور، 
مکاتبات و هر چیز بصری دیگری در کسب و کارتان است. هر مورد بصری در ظاهر 
شما می تواند به سود یا زیان کسب وکارتان تمام شود. این عوامل ظاهری اعتماد 
به نفس مشتری برای معامله با شما را تحت تاثیر قرار می دهد. در هر معامله الزم 

است فروشنده گان تان کامال حرفه ای به نظر برسند.
6 - جایگاه یابی

در این عنصر از آمیخته بازاریابی باید به این فکر کنید که جایگاه تان در قلب و 
ذهن مشتریان  چگونه است؟ ببینید وقتی شما حضور ندارید،  مردم در مورد شرکت 
ش��ما چطور فکر می کنند و چه می گویند؟ جایگاه  برندتان در بازار کجاس��ت؟در  
اکثر مش��تریان با یک ویژگی )مثبت یا منفی( از ش��ما یاد می کنند. این ویژگی 
ممکن است مربوط به »نوع خدمت«، »برتری« یا »مهندسی کیفیت« شما باشد. 
هر چقدر آن ویژگی عمیق تر در ذهن مش��تریان بالفعل و بالقوه  شما جای گرفته 
باشد، به همان اندازه سریع تر محصول تان را می خرند و پولش را پرداخت می کنند.

فک��ر کنید که چط��ور می توانید جایگاه  خود را بهبود ببخش��ید. جایگاهی که 
دوست دارید داشته باشید را تعیین کنید. اگر بتوانید برداشتی ایده آل در قلب و 
ذهن مشتریان تان ایجاد کنید، آن برداشت چه می تواند باشد؟ امروز چه تغییراتی 
در نحوه  تعامل با مشتریان تان می توانید انجام دهید تا در آینده بهترین انتخاب شان 

باشید؟
7 - کارکنان

به افراد درون و بیرون کسب وکارتان که مسئول هر بخش از فروش، فعالیت ها 
و اس��تراتژی های بازاریابی هس��تند، فکر کنید. کارآفرینان و بازرگانان سخت کار 
می کنند درحالی که کمتر به اهمیت »کارکنان« در آمیخته بازاریابی توجه کنند. 
هر استراتژی و تصمیمی توسط فردی خاص و به شیوه ای خاص باید اتخاذ شود. 
گزینش، اس��تخدام، و حفظ کارکنان مناس��ب با مهارت ها و توانایی های موردنیاز 
کس��ب و کارتان، مهم تر از هر چیز دیگر اس��ت. برای موفقیت در کسب و کار، باید 
بدانید که هر کاری را دقیقا به چه کسی بسپارید. اغلب تا زمانی که فرد مناسبی 
را جذب نکنید و در موقعیت مناسبش به کار نگیرید، حرکت رو به جلو امکان پذیر 

نیست.
entrepreneur/modirinfo  :منبع

در نشست خبری دیروز کمپانی های فیس بوک، گوگل، توییتر و مایکروسافت برای رفع 
مشکالت انتقال اطالعات در بستر اینترنت اعالم همکاری کردند.

به گزارش زومیت، انتقال اطالعات در سـرویس های اینترنتی، مسئله ای است که گاهی 
راحت یا سـریع صورت نمی گیرد؛ مخصوصا زمانی کـه می خواهید یک عکس را در میان 
شـبکه های اجتماعی به  اشـتراک بگذارید یا پلی لیسـت و کتابخانه های موسـیقی مورد 
عالقه  خود را از سـرویس های استریم موسیقی پخش کنید. دیروز تعدادی از بزرگ ترین 
کمپانی های جهان اعالم کردند که در حال تالش برای دست زدن به اقداماتی در رابطه با 

این مسئله هستند و از پروژه  انتقال داده سخن به میان آوردند.
پـروژه  انتقـال داده نتیجه  همکاری و مشـارکت تیمی کمپانی هـای فیس بوک، گوگل، 
توییتـر و مایکروسـافت اسـت. در نشسـت خبـری دیروز، هر کـدام از ایـن کمپانی ها 
)به اسـتثنای Microdoft بـرای مدتی( به صورت جداگانه این پـروژه را مورد بحث قرار 

دادند. پروژه  مذکور فعال در مراحل اولیه  توسعه قرار دارد، اما در نهایت این چهار کمپانی 
تمایل دارند که پروژه  ذکرشده مقیاس بزرگی از سرویس ها را تحت پوشش قرار بدهد.

در حالی که Facebook و Twitter در این نشست مفاهیم اصلی پروژه  انتقال داده را 
مطرح کردند، Google  در پست خبری خود به جزئیات بیشتری پرداخت.

 گـوگل نوشـت: کمپانی هایـی کـه در این پـروژه همـکاری می کنند در حال توسـعه  
ابزارهایی هسـتند که خدمات APIهـای اختصاصی را به مجموعه  کوچکی از فرمت های 
داده  استاندارد شـده)و برعکس( تبدیل کنند که بتوانند توسـط هر یک مورد اسـتفاده 
قرار بگیرند. این چهار کمپانی سـابقا نیز سازگارکننده هایی را برای تطبیق پذیری »هفت 

ارائه دهنده  سرویس مختلف« با »پنج نوع متفاوت از داده های مصرفی« توسعه داده اند.
در رابطه با بُعد امنیتی مسئله، گوگل گفت »سرویس هایی که با اجازه  به انتقاالت داده 
موافقت می کنند نیاز خواهند داشـت که قبل از انجام این انتقاالت، افراد را ملزم نمایند 

آمیخته ی بازاریابی )7p( چیست؟

همکاری فیس بوک، گوگل، توییتر و مایکروسافت در راستای حل مشکل انتقال اطالعات

مدی��رکل طرح های مل��ی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان با اش��اره به 
موفقیت های استارتاپ استان البرز و کالنشهر کرج در پیشبرد برنامه های علمی، 
اقتصادی و اجتماعی گفت این اس��تارتاپ الگوی خوبی برای کل کشور است. به 
گزارش ایرنا، امیرحس��ین آل اسحاق در آیین انعقاد تفاهم نامه استارتاپ کالنشهر 
کرج با وزارت وزرش و جوانان که با حضور نخبگان علمی 31 اس��تان کش��ور در 
فرهنگسرای میالد کرج برگزار شد، افزود: استارتاپ کرج که با حمایت شهرداری 
شکل گرفته بیانگر آن است که دستگاه های عمومی و دولتی می توانند در کنار 
یکدیگر برای تسهیل در امور جوانان همکاری کنند.وی اظهار داشت: این موضوع، 
اتف��اق مهمی اس��ت و در این زمین��ه وزارت ورزش و جوانان در گام نخس��ت 7 

میلیاردتومان برای حمایت از استارتاپ استان البرز اختصاص داده است.

مدیرکل طرح های ملی وزارت ورزش:

استارتاپ کرج برای کشور الگوی مناسبی است

مترجم: طاهره منیری شریف
MBA کارشناس ارشد

دریچــه

یکشنبه
31 تیر 1397

شماره 1117
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س��مینار بین المللی »نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توان  افزایی 
زنان« همزمان با برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ تهران، به 
همت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات با هدف 

ارتقای سطح آگاهی و تبادل تجارت داخلی و 
بین المللی برگزار می  شود.

به گزارش ایرن��ا، این رویداد بین المللی که 
هفتم مردادماه س��ال جاری در ته��ران آغاز 
می ش��ود، با حضور مقام��ات دولتی و اجرایی 
داخل��ی و بین المللی و همچنین متخصصان 
دو ح��وزه زنان و خان��واده و فناوری اطالعات 
همراه خواهد بود. عالوه بر سفرای کشورهای 
مختل��ف، برخ��ی مقامات خارج��ی از جمله 
وزی��ران ارتباط��ات جمه��وری آذربایجان و 
آفریقای جنوبی و وزیر زنان اندونزی به همراه 
محمدج��واد آذری جهرمی وزی��ر ارتباطات و 
معصومه ابت��کار معاون امور زن��ان و خانواده 

ریاست جمهوری در افتتاحیه سخنرانی خواهند داشت.
وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات که با هم��کاری معاونت زنان و 
خانواده ریاس��ت جمهوری، تالش همه جانبه  ای در راس��تای استفاده از 

ظرفیت  های حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات برای توانمندس��ازی زنان 
و دختران داش��ته است، افق مدنظر در برگزاری این رویداد بین المللی را 
ایجاد زمینه های برقراری عدالت جنسیتی از طریق ICT و نیز بسترسازی 
همکاری های مش��ترک بین المللی در حوزه 
توانمندس��ازی زنان در چارچ��وب قوانین و 
سیاس��ت های کلی نظام جمهوری اسالمی 

ایران قرار داده است.
از سوی دیگر، تبادل ایده ها و بهره مندی 
از دان��ش، تخصص و تجارب مقامات دولتی 
و  ش��رکت کننده  کش��ورهای  اجرای��ی  و 
متخصص��ان داخلی و بین الملل��ی دو حوزه 
زنان و خانواده و فناوری اطالعات در راستای 
تحقق عدالت جنسیتی و توانمندسازی زنان 
و دختران از طریق ICT، آشنایی با ظرفیت 
و پتانسیل همکاری های مشترک فناورانه در 
عرصه های بین المللی، ایجاد زمینه اشتغال و 
کارآفرینی زنان بر بستر ICT در عرصه های بین المللی و نیز ارائه و ترسیم 
الگوی زن مسلمان ایرانی کارآفرین به همراه انتقال تجارب از جمله اهداف 

و محورهای این همایش عنوان شده است.

با هدف بسترس��ازی توس��عه زیس��ت فناوری دانش آموزی، تفاهم نامه 
همکاری ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی با دانشگاه تربیت دبیر 

شهید رجایی امضا شد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
س��تاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری در راستای تحقق 
آرمان های ملی سند توسعه زیست فناوری در 
به کارگیری فناوری زیستی و همچنین اهداف 
کالن سند تحول بنیادین آموزش وپرورش با 
موضوع بهسازی و تحول در نظام برنامه ریزی 
آموزش��ی، به منظور گس��ترش هم��کاري در 
زمینه ترویج زیس��ت فناوری، تفاهم نامه ای با 

دانشگاه شهید رجایی منعقد کرد.
 این تفاهم نامه با موضوع برنامه ریزی برای 
استفاده بهینه از توانمندی های علمی و قانونی 

موجود در س��تاد و توانمندی های علمی و آموزش��ی دانش��گاه به منظور 
دس��تیابی به مواردی چ��ون »همکاری برای معرف��ی و ترویج مفاهیم و 
کاربردهای زیست فناوری به عنوان فناوری کلیدی برای دستیابی به توسعه 

پایدار در جامعه به ویژه در بین دانش آموزان، دانشجویان و دبیران آموزش 
 و پرورش« و »همکاری مشترک در جهت تقویت فعالیت های آموزشی و 

پژوهشی در حوزه زیست فناوری« امضا شده است.
همچنین تحقق »بسترسازی و برنامه ریزی 
در جه��ت توس��عه رویکردهای آموزش��ی 
خالقیت مح��ور در حوزه زیس��ت فناوری«، 
»فراهم کردن بستر شکوفایی استعدادهای 
دانشجویان و دبیران در حوزه زیست فناوری 
و زمینه س��ازی جه��ت هدای��ت آنه��ا در 
اشتغال زایی، انگیزه بخش��ی به دبیران برای 
ش��رکت در فعالیت های پژوهشی«، »فراهم 
کردن بس��تر آشنایی دانش��جویان، اساتید 
دانش��گاه، مس��ئولین و صاحب��ان صنعت 
اولویت ه��ای زیس��ت فناوری«، »هدایت  با 
دستاوردهای پژوهشی حوزه زیست فناوری 
به منظور برطرف کردن نیازها و مش��کالت 
کشور« و »کمک به تجاری سازی علوم زیستی از طریق ارائه آموزش های 
تخصص��ی و فوق تخصصی« از دیگر مواردی اس��ت که در این تفاهم نامه 

مدنظر است.

فناوری زیستی تراز اقتصادی کشور را جابه جا می کندهمایش فناوری اطالعات در توان  افزایی زنان برگزار می شود

لینکدی��ن یکی از ش��بکه های اجتماعی معروف در دنیاس��ت که بر 
اساس روابط تجاری بنیان گذاری شده است. 

ب��ر اس��اس گزارش تحقیقات ب��ازار لینکدین در س��ال 2013،  این 
ش��بکه اجتماعی در بیش از 200 کش��ور جهان  کارب��ر دارد و تعداد 
این کاربران در هر کش��ور به چند میلیون نفر می رسد. با توجه به این 
حجم از گس��تردگی لینکدین، آیا ب��ه نحو صحیح از تمام ظرفیت های 

آن استفاده می کنیم؟ 
اگر به پروفایل افراد در لینکدین س��ری بزنید متوجه می ش��وید که 
همگی آنها تأکید بر این دارند که فردی خالق هس��تند و تجربه کافی 
در زمین��ه تخص��ص خود را دارند و ی��ک رهبر و مدیر ب��ه تمام معنا 
هس��تند. این مسئله موجب شد لینکدین در ماه مارس 201۸ لیستی 
را منتش��ر کند که در درون این لیس��ت به کلماتی ک��ه بیش از بقیه 
مورد اس��تفاده قرار گرفته بودند یا به اصصالح کلمات »مد روز« بودند 

پرداخته بود. 
وقت��ی یک نگاه اجمالی به این لیس��ت 
می اندازیم متوجه می ش��ویم که از جمله 
کلم��ات پرکارب��رد و م��د روز کلمات��ی 
»باانگیزه«،  مانند »ماه��ر«، »مش��تاق«، 
»متخصص« به قدری استفاده شده است 
که ب��ه احتمال زیاد به جای اثر مثبت در 
ذهن مخاطبان،  تأثیر منفی ایجاد خواهد 
کرد.  ب��ه این واقعیت مهم واقف باش��ید 
که امروزه،  فرصت های ش��غلی محدودی 
وجود دارد که افراد زیادی برای به دست 

آوردن آن تالش می کنند. 
پس فق��ط نمی توان در پ��ر کردن این 
صفح��ات به گفت��ن ویژگی های��ی که در 
باال گفته ش��ده اکتفا کنیم.  همه افرادی 
ک��ه در زمین��ه تخصصی ش��ما مش��غول 
ب��ه فعالیت هس��تند، تقریب��اً اطالعات و 
آگاهی های ش��ما را دارن��د، بنابراین اگر 

بخواهند با ش��ما رقابت کنند دقیقاً در این ویژگی ها با ش��ما مش��ابه 
هس��تند. پ��س تالش کنی��د از روش دیگری برای معرف��ی خودتان و 

توانایی هایتان استفاده کنید. 
ب��ه همین دلیل الزم دانس��تیم در ای��ن مقاله به ارائ��ه راهکارهایی 
بپردازیم که ش��ما را در اس��تفاده بهینه از ظرفی��ت لینکدین که یک 

شبکه اجتماعی برای معرفی متخصصین است کمک کنیم. 
یک( فقط به ذکر رزومه خود در لینکدین نپردازید

بس��یاری از اف��راد در معرفی خودش��ان در لینکدین دچار اش��تباه 
می ش��وند. آنها چنین تصور می کنند که مطرح کردن همان رزومه ای 
که روی کاغذ نوش��ته ش��ده در لینکدین هم کاربرد دارد. پس س��عی 
می کنن��د همان رزومه خود را در لینکدین کپی کنند، درحالی که این 
رزوم��ه در لینکدین کاربردی ندارد!  اولین و مهمترین بخش لینکدین 
که هر کاربری که به صفحه ش��ما س��ر می زند آن را می بیند،  عکس و 

سپس توصیفات کوتاهی است که از خودتان نوشته اید. 
ابتدا سعی کنید یک عکس مناسب برای صفحه خود انتخاب کنید. 
پ��س از آن بای��د در چند کلمه  خودتان را معرفی کنید. س��عی کنید 

از این قس��مت  اس��تفاده بهینه را داش��ته باش��ید و به تخصص اصلی 
  ،)Summary(  خود و هر آنچه هس��تید اشاره کنید. در قسمت بعد
باید خالصه ای از خودتان بنویس��ید،  س��عی کنید در این قس��مت از 
ضمیر اول شخص مانند »من« استفاده کنید تا خودتان را با مخاطبان 
صمیمی و نزدیک نش��ان دهید.  سه خط اول معرفی شما بسیار مهم 
اس��ت، زیرا در نتایج جس��ت وجوی لینکدین،  فقط سه خط اول شما 
دیده می شود و با کلیک روی Show more هست که بقیه اطالعات 

شما هم نمایش داده می شود. 
دو( تجارب و توضیحات مربوط به آنها را در لینکدین بیان کنید

لینکدین ش��ما روایتگ��ر تحصیالت دانش��گاهی،  تخصص و عالیق 
شماس��ت. سعی کنید به ش��کل گس��ترده ای به ذکر تجارب خود در 
ای��ن زمینه بپردازید. معموالً در رزومه خود نمی توانید به ذکر جزییات 
ای��ن تجارب بپردازید ول��ی لینکدین بهترین فضا ب��رای روایت کردن 
این تجارب اس��ت. زمانی ک��ه دوره های 
کارآموزی خود را می نویس��ید بیش��تر 
سعی کنید دوره هایی را که با مهارت ها 
و عالیق ش��ما بیش��تر مرتبط هس��تند 

بنویسید. 
س��ه( پس��ت ها را به صورت منظم در 

لینکدین آپدیت کنید
پ��س از معرف��ی کامل خودت��ان باید 
پس��ت هایی را در صفحه خود به اشتراک 
بگذارید تا بتوانید با مخاطبان خود ارتباط 
مداوم��ی حف��ظ کنید. س��عی کنید این 
پس��ت ها را به صورت دائم آپدیت کنید.  
مخاطبان ش��ما برای اینکه مطالب جدید 
شما را بخوانند به صفحه شما سر می زنند. 
در صورتی که پست ها را دیر به دیر آپدیت 
کنید مخاطبانتان کمتر به صفحه ش��ما 
مراجعه خواهن��د کرد. اگر خودتان نیز به 
تولید محتوا برای صفحه تان نمی پردازید،  
حداقل از اطالعات و داده های مرتبط جمع آوری شده استفاده کنید ولی 

هر طور که هست مطالب خود را آپدیت کنید. 
چهار( رهبران حوزه خود را پیگیری و دنبال کنید

س��عی کنی��د س��ازمان ها و افرادی را ک��ه جزو رهبران حوزه ش��ما 
محس��وب می ش��وند همیش��ه دنبال کنید.  بهترین کار این است که 
مطالب و پس��ت های آنها را با ذکر نام آنها در صفحه خودتان منتش��ر 
کنی��د ت��ا ب��ه مخاطبان خود نش��ان دهید که مس��یر اصل��ی خود را 

می شناسید و همواره در آن مسیر قرار دارید. 
پنج( صفحات رقیبان خود را دنبال کنید

س��عی کنید همیش��ه رقیب های اصلی خود را بشناس��ید و با دنبال 
کردن کارهای آنها و صفحات ش��ان در شبکه های اجتماعی همواره در 
ح��د تعادلی از رقابت باقی بمانید و نس��بت ب��ه فعالیت های آنها آگاه 

باشید و سعی کنید همیشه بهتر از آنها عمل کنید. 
در صورت��ی که به م��وارد ذکر ش��ده در باال عمل کنی��د می توانید 
مطمئن باشید که از فرصت و فضایی که لینکدین در اختیار شما قرار 

داده است بهترین استفاده را برده اید. 

دادند. پروژه  مذکور فعال در مراحل اولیه  توسعه قرار دارد، اما در نهایت این چهار کمپانی 
تمایل دارند که پروژه  ذکرشده مقیاس بزرگی از سرویس ها را تحت پوشش قرار بدهد.

در حالی که Facebook و Twitter در این نشست مفاهیم اصلی پروژه  انتقال داده را 
مطرح کردند، Google  در پست خبری خود به جزئیات بیشتری پرداخت.

 گـوگل نوشـت: کمپانی هایـی کـه در این پـروژه همـکاری می کنند در حال توسـعه  
ابزارهایی هسـتند که خدمات APIهـای اختصاصی را به مجموعه  کوچکی از فرمت های 
داده  استاندارد شـده)و برعکس( تبدیل کنند که بتوانند توسـط هر یک مورد اسـتفاده 
قرار بگیرند. این چهار کمپانی سـابقا نیز سازگارکننده هایی را برای تطبیق پذیری »هفت 

ارائه دهنده  سرویس مختلف« با »پنج نوع متفاوت از داده های مصرفی« توسعه داده اند.
در رابطه با بُعد امنیتی مسئله، گوگل گفت »سرویس هایی که با اجازه  به انتقاالت داده 
موافقت می کنند نیاز خواهند داشـت که قبل از انجام این انتقاالت، افراد را ملزم نمایند 

تا به صورت اختیاری حسـاب خود را احراز هویت کننـد«. همچنین گوگل اظهار کرد که 
»اعتبارنامـه و داده  کاربـر هم در هنگام انتقال و هم در سـایر حاالت رمزنگاری خواهند 

شد«.
سرویس هایی که برای شـرکت در این پروژه ثبت نام می کنند، می توانند از ویژگی های 
امنیتـی موجود خود برای احراز هویت اسـتفاده کنند که منجر بـه کا هش موانع ورودی 

برای شرکت هایی می شود که این انتقاالت را به کاربرانشان ارائه می دهند.
بسـیاری از این کمپانی ها هم اکنون این امکان را به کاربران می دهند که همه  داده های 
مرتبط با حسـاب های خود را دانلود کنند؛ بنابرایـن پروژه  انتقال داده قدم بعدی خواهد 
بود تا کاربران بتوانند کنترل بیشـتری بر آن داشـته باشند. این پروژه که متن  باز است، 
مسیری طوالنی در پیش دارد اما با وجود شرکت هایی همچون گوگل، فیس بوک و توییتر 

احتماال شاهد توسعه  سریع آن خواهیم بود.

راهکارهای استفاده صحیح از لینکدین برای معرفی کسب وکارتان

همکاری فیس بوک، گوگل، توییتر و مایکروسافت در راستای حل مشکل انتقال اطالعات

نگــــاه

عضو شورای شهر کرج با اشاره به تشکیل 60 استارتاپ در کرج، بر لزوم تقویت 
کس��ب وکارهای نوپا تأکید کرد. عباس زارع در حاش��یه مراسم انعقاد تفاهم نامه 
س��ه جانبه آغاز فعالیت اولین خانه اس��تارتاپ در کرج به مهر گفت: ظرف چند 
س��ال گذشته در کرج 60 استارتاپ ایجادشده اس��ت که نشان از تالش و عالقه 
جوانان برای پیش��رفت کش��ور اس��ت. وی با بیان اینکه کرج دارای جاذبه باال در 
مهاجرت است، گفت: مهاجرپذیری این کالنشهر یک فرصت مناسب برای تقویت 
استعداد جوانان سراسر کشور است. رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر 
کرج ضمن ابراز امیدواری از اینکه مس��ئوالن زیرساخت های مناسب برای نهایت 
استفاده از این قابلیت را فراهم کنند، گفت: امکان تجمیع سرمایه های کالن برای 
نجات کشور وجود ندارد، مجبوریم به سمت کسب وکارهای کوچک و نوپا برویم.

تشکیل 60 استارتاپ در کرج

لزوم تقویت کسب وکارهای نوپا



»احم��ق، آن را س��اده نگه دار«. ش��اید تعجب کنید ک��ه یک مقاله 
این گونه آغاز ش��ود. با این حال ما قصد توهین به ش��ما را نداریم. این 
جمله در حقیقت نوعی ش��عار مش��هور در زمینه برندس��ازی و تعیین 
ش��عارهای تبلیغاتی اس��ت. به طور معمول ش��عار برند باید کوتاه و در 
عین حال جذاب باش��د. بی تردید رعایت اختصار در این زمینه بی نهایت 
دش��وار است. از این دشوارتر بیان احساسات متعدد در قالب چند کلمه 
کوتاه خواهد بود. نکته جالب اینکه یک ش��عار تبلیغاتی خوب باید همه 
این ویژگی ها را در کنار هم داش��ته باشد. به همین دلیل برندهایی که 
چنی��ن فرآیندی را به ط��ور صحیح انجام می دهن��د، احترام زیادی در 
زمینه برندسازی کسب خواهند کرد. در دنیای کسب وکار برندهایی که 
به خوبی احساسات ش��ان را با سلیقه مشتری گره زده و شعاری مطلوب 

طراحی کنند، بسیار کم است. 
اگر به دنبال انتخاب یک ش��عار جذاب برای برندتان هستید، مطالعه 
مثال ه��ای این مقال��ه بی تردید به کمک تان خواهد آم��د. در این مقاله 
ش��عارهای متنوع برندهای مختلف گردآوری ش��ده اس��ت. با این حال 
پی��ش از پرداختن ب��ه نمونه های منحصر به فرد اج��ازه دهید با مفهوم 

شعار تبلیغاتی و المان های یک شعار مطلوب آشنا شویم. 
شعار تبلیغاتی چیست؟ 

در کسب وکار یک شعار یا برچسب تبلیغاتی عبارت است از »یک شبه 
جمله یا مجموعه ای از کلمات که به ش��یوه ای ویژه ترکیب ش��ده اند تا 
هویت کاال و ش��رکتی را مشخص سازند«. این تعریف باتوجه به توضیح 

دانشنامه کوچک سایت Entrepreneur  ارائه شده است. 
باتوجه به تعریف مذکور از بسیاری جهات شعار تبلیغاتی مانند عبارت 
کوتاه شرح ماموریت است. شرکت ها به همان دلیل شعر تبلیغاتی دارند 
که از لوگو اس��تفاده می کنند: تبلیغات. درحال��ی که لوگو جلوه بصری 
تبلیغات یک برند به حس��اب می آید، ش��عار جلوه صوت��ی و آوایی برند 
اس��ت. هر دو فرمت مذک��ور توجه مخاطب را به خ��ود جلب می کنند. 
به عالوه فهم آنها بس��یار ساده و ماندگاری شان در ذهن مخاطب بسیار 

باال خواهد بود. 
هم��ه توضیحات س��طرهای پیش به کنار، به راس��تی هدف اصلی از 
طراحی شعار تبلیغاتی چیست؟ هدف اصلی ایجاد پیامی کوتاه و واضح 
در ذه��ن مخاطب اس��ت. به این ترتیب در صورت ع��دم موفقیت دیگر 
تبلیغات شرکت، حداقل پیامی کوتاه در ذهن مشتری باقی خواهد ماند. 

ویژگی های شعار تبلیغاتی خوب کدام است؟ 
باتوج��ه ب��ه گزارش وب س��ایت How Stuff Works، یک ش��عار 

تبلیغاتی خوب همه یا بخشی از ویژگی های زیر را در بر دارد: 
به یاد ماندنی

آیا شعار شما به راحتی قابل تشخیص است؟ آیا مردم فقط یک یا دو 
ثانیه زمان برای درک آن نیاز دارند؟ ش��عار متش��کل از مجموعه کوتاه 
کلمات، کاربرد بسیار زیادی در حوزه تبلیغات دارد. به عنوان مثال روی 
پوس��ترها، تبلیغات تلویزیونی یا حتی بیلبوردها از آن می توان استفاده 
کرد. با این حال اگر شعارمان ساده نباشد، به هیچ کاری نخواهد آمد. 

در بردارنده کلیدواژه اساسی
آیا تا به حال این توصیه بازاریابی را شنیده اید: »صدای درست شدن 
استیک را بفروشید نه خود آن را«. این به معنای تمرکز روی سود کاال 
به جای امکاناتش برای مش��تری است. بی تردید این توصیه در طراحی 
یک ش��عار تبلیغاتی مطلوب باید مورد توجه واقع شود. در حقیقت یک 
ش��عار تبلیغاتی خوب سود خرید محصول را برای مشتری کامال روشن 

می سازد. 
متمایز ساختن برند

آیا نوش��یدنی س��بک ش��ما مجموعه ای از بهترین مواد اولیه را در بر 

دارد؟ یا ش��اید کمتری��ن کالری ممک��ن را؟ در اینجا بای��د روی آنچه 
محصول یا برند شما را از سایر رقبا جدا می کند، تاکید کنیم. 

القای احساس مثبت نسبت به برند
بهترین شعارهای تبلیغاتی تاریخ توانایی القای احساس مثبت نسبت 
به برند مربوطه را دارند. به عنوان مثال، ش��رکت Reese )فعال در زمیه 
تولید کره با طعم بادام زمینی( ش��عار جالبی را برای خود انتخاب کرده 
اس��ت: »دو طعم فوق العاده که در کنار هم عالی می ش��وند«. بی تردید 
چنین ش��عاری به مشتریان Reese احس��اس خوبی نسبت به مصرف 
محص��ول موردنظر می دهد. با این حال همه ش��عارهای برندهای بزرگ 
خوب از کار در نیامده اس��ت. شعار برند Lea & Perrins  یک نمونه 
واضح در این زمینه است: »ُسس استیکی که فقط یک گاو از آن متنفر 
خواهد بود«. چنین ش��عاری بی تردید در نظر مخاطب توهین آمیز جلوه 

خواهد کرد. 
ح��ال که آگاهی نس��بتا کاملی در مورد چیس��تی ش��عار تبلیغاتی و 
المان های یک ش��عار خوب پیدا کردیم، نوبت به بررس��ی مثال هایی در 
این زمینه رس��یده اس��ت. بنابراین در ادامه بهترین شعارهای تبلیغاتی 

تمام تاریخ را با هم بررسی خواهیم کرد. 
برترین شعارهای تبلیغاتی تاریخ کسب وکار

1- نایک: »فقط انجامش بده«
به هنگام انتخاب فهرس��ت ش��عارهای برتر بی هیچ تاملی نام نایک را 
در صدر لیست قرار دادم. در حقیقت این برند بیش از یک تولیدکننده 
حوزه ورزش��ی اس��ت. به عبارت دقیق، نایک الگویی از سبک زندگی را 
ب��رای مخاطب هایش ارائه می کند. این برند نوع خاصی از تفکر را ترویج 
می دهد. براین اس��اس شما برای دس��تیابی به وزن و هیکل ایده آل تان 
نی��ازی به فعالی��ت به مثاله ورزش��کاری حرفه ای نداری��د. اگر مایل به 

انجامش هستید، فقط انجامش بده. 
 Kennedy + پش��ت ای��ده خالقانه ش��عار نایک آژان��س تبلیغات��ی
Wieden قرار دارد. این آژانس مش��هور از همان ابتدا می دانس��ت که 
نای��ک برند خ��ود را در چنین راهی ق��رار خواه��د داد. در حقیقت در 
ابتدای کار محصوالت نایک فقط مخصوص دوندگان دو ماراتن طراحی 
می ش��د. برکس��ی پوش��یده نیس��ت که دو ماراتن یکی از سخت ترین 
انواع ورزش هاس��ت. برهمین اس��اس نایک نیاز اساسی به متنوع سازی 
مش��تریانش داشت. شعار »فقط انجامش بده« کمک زیادی به نایک در 
این زمینه کرد. به این ترتیب دامنه مخاطب هدف نایک از ورزش��کاران 
مارات��ن فراتر رف��ت. در حقیقت اغلب برندها نیازمن��د پیروی از الگوی 
نایک هس��تند. در دنیای امروز افزودن مشتریان هرچه بیشتر به دامنه 

مخاطب های هدف از ضرورت های بقای برندمان به حساب می آید. 
2- اپل: »متفاوت فکر کن«

این ش��عار تبلیغاتی نخس��تین ب��ار در تبلیغ اپل با ن��ام »اینجا برای 
افراد دیوانه است، متفاوت فکر کن« منتشر شد. چنین تبلیغی به عنوان 
بزرگداش��ت تمام افرادی که دنیا را تغییر داده اند، روانه بازار ش��د. این 
ش��عار در حالت اولیه از عبارت مش��هور برند IMB تحت عنوان »مثل 
IMB فکرکن« اقتباس ش��ده بود. در آن زمان برند IMB  از این شعار 

به منظور تبلیغ سری محصول ThinkPad استفاده کرد. 
به زودی پس از طراحی ش��عار جدید اپل همه جا پر از برچس��ب های 
آن شد. نکته جالب اینکه در آن زمان اپل هیچ محصول تازه ای را روانه 
بازار نکرده بود. با این حال مش��تریان استقبال بسیار خوبی از این شعار 
جدید کردند. به زودی کارب��ران دنیای تکنولوژی درک متفاوتی از برند 
اپ��ل پیدا کردند. در حقیت از آن پس اپ��ل دیگر یک برند تولیدکننده 
کامپیوترهای نس��ل قدیمی نبود. به عبارت بهت��ر، مخاطب از برند اپل 
تصویری به مثابه ش��رکتی خالق و نوآور را در ده��ن پروراند. توجه به 
ویژگی های برند اپل موجب تمرکز بیشتر روی کامپیوترهای این شرکت 
نیز ش��د. به این ترتیب س��ادگی رابط کاربری کامپیوترهای اپل موجب 
مهاج��رت خیل عظیم��ی از کاربران به این محصول جدید و سیس��تم 

عامل محبوبش شد. 
ب��ه گزارش فوربس، قیمت س��هام اپل در کمتر از یک س��ال پس از 
انتش��ار این تبلیغ س��ه برابر ش��د. اگرچه اکنون این شعار تبلیغاتی اپل 
بازنشس��ته ش��ده، اما بخش زیادی از مش��تریان اپل همچنان آن را به 

یاد دارند. 
Dollar Shave Club-3: »زمان را اصالح کن، پول را اصالح کن«
برن��د Dollar Shave Club )اصلی ترین رقیب برند ژیلت در بازار 
تولی��د تیغ اصالح( با ش��عار تبلیغاتی مش��هورش راه خود را برای ورود 
به این فهرس��ت هموار کرده اس��ت. منصفانه است که بگوییم در زمینه 
بازاریابی و تبلیغات تیم این شرکت یکی از بهترین کیفیت ها را از خود 
به نمایش می گذارد. به این ترتیب ش��عار مش��هور این شرکت »زمان را 
اصالح کن، پول را اصالح کن« نمونه مناس��بی برای نمایش هوش این 

شرکت است. 
این ش��عار تبلیغاتی ش��رکت به خوبی دو ویژگی اصلی آن را نمایان 
می کند. نخس��ت صرفه جویی در هزینه و س��پس صرفه جویی در زمان. 
به این ترتیب محصوالت ش��رکت با قیمتی کمتر سرعت اصالح را برای 

شما افزایش خواهند داد. 
۴- لورئال: »چون ارزشش را داری«

چه کس��ی دوس��ت ندارد که ارزشمند قلمداد ش��ود؟ شعار تبلیغاتی 
برند لورئال براس��اس یک تئوری مشهور در مورد خانم ها طراحی شده 
اس��ت. براین اس��اس خانم ها برای اینکه زیبا به نظر برس��ند، احساس 
شایستگی و سرزندگی داشته باشند از لوازم آرایشی استفاده می کنند. با 
هدف گذاری روی این تئوری شعار تبلیغاتی لورئال معطوف به تصویری 
از محصوالت ش��رکت برای خانم هاس��ت. این دق��ت نظر اهمیت باالیی 
دارد. به طور معمول ش��عارهای تبلیغاتی معط��وف به خود محصوالت 
اس��ت، نه ویژگی های ثانوی آن. با اس��تفاده از این شعار تبلیغاتی برند 
لورئال موفق به ارائه تصویری فرا س��ودگرایانه از خود ش��د. در واقع شما 
از محص��والت لورئال به دلیل ارزش باالی خودتان اس��تفاده می کنید، 
نه صرفا تمایل لورئال به کس��ب سود. ش��عار »چون ارزشش را داری« 
بی تردید تحولی ش��گرف در زمینه تبلیغات حوزه بهداشت و زیبایی به 

حساب می آید. 
California Milk Processor Board-5: »شیر داری؟«

درحالی که بس��یاری از مردم با ش��عار تبلیغاتی »شیر داری؟« آشنا 
هس��تند، اما خیلی از مردم موسس��ه س��ازنده آن را به ی��اد ندارند. در 
 California Milk Processor Board حقیقت این شعار از سوی
)س��ازمان فعال در زمینه محصوالت مرتبط با ش��یر ایال��ت کالیفرنیا( 
طراحی ش��ده اس��ت. نکته جالب در مورد این ش��عار تبلیغاتی طراحی 
آن به منظور مقابله با نرخ فزاینده مصرف فست فود و غذاهای پر چرب 
اس��ت. براین اساس خواسته سازمان بازگشت مردم به سوی استفاده از 
ش��یر و در نتیجه تجربه زندگی س��الم تر بود. براس��اس گفته های مدیر 
تبلیغاتی س��ازمان به مجله تایمز، هدف اصلی ش��عار تبلیغاتی »ش��یر 
داری؟« در کنار آگهی جذابش افزودن اندکی جذابیت به مصرف کاالیی 

نه چندان دلچسب محسوب می شود. 
ش��عار »ش��یر داری؟« در مدت زمان پخش به یکی از مش��هورترین 
تکه کالم ه��ای م��ردم تبدی��ل ش��د. براین اس��اس حت��ی هنرمندان و 
سلبریتی ها نیز با این شعار شوخی های جالبی کردند. از نظر مدت زمان 
نمایش ش��عار تبلیغاتی مذکور یک رک��ورد جالب در اختیار دارد. براین 
 CMPB اساس »ش��یر داری؟« از سال 2003 تا 201۴ مورد استفاده

قرار گرفت. 
هدف سازمان CMPB بنای برندی محبوب از طریق آگهی موردنظر 
نبود. در واقع آنها خواس��ته کامال واضحی داشتند: افزایش مصرف شیر 
در میان مردم آمریکا. در مقام ارزیابی باید گفت که ش��عار دو کلمه ای 
مذک��ور ب��ه خوبی موفق به افزای��ش تمایل به مصرف ش��یر نه تنها در 

آمریکا، بلکه آمریکای شمالی و اروپا نیز شد. 

6- مستر کارت: »چیزهایی هستند که پول نمی تواند آنها را بخرد. اما 
برای چیزهای دیگر مستر کارت همیشه همراه تان است«.

شعار تبلیغاتی دو جمله ای مستر کارت در سال 1۹۹7 به عنوان بخشی 
از کمپین تحس��ین شده این شرکت در ۹۸ کش��ور )۴6 زبان مختلف( 
طراحی شد. یکی از نخستین نمایش های این شعار در آگهی تلویزیونی 
س��ال 1۹۹7 اتف��اق افتاد. در این آگهی پدری پس��رش را به مس��ابقه 
بیسبال می برد. وی هزینه هات داگ و نوشیدنی را پرداخت می کند. در 
این میان تمرکز اصلی آگهی ن��ه روی پرداخت هزینه خوراکی ها، بلکه 
قیمت ناپذیری مکالمه میان پدر و پس��ر است. به گزارش فوربس، آگهی 
مسترکارت مدت ها قبل از توسعه شبکه های اجتماعی به شهرت بسیار 
وسیعی دست یافت. چنین موفقیتی، آن هم در دوره پیش از شبکه های 

اجتماعی، به راستی حکایت از کیفیت آن شعار تبلیغاتی دارد. 
پرسش بسیاری از افراد در مورد شعار مستر کارت به شرح زیر است: 
کلید موفقیت آن چیس��ت؟ بی تردید هر تبلیغی یک احس��اس ویژه را 
در مخاطب برمی انگیزد. تبلیغ تلویزیونی مس��تر کارت ش��اید خاطرات 
زمان کودکی ما با پدرهای مان را زنده کند. براین اس��اس رمز موفقیت 
هر آگهی تاکید روی احساس��ی خاص اس��ت. در اغلب موارد آگهی های 
ناموفق از ناتوانی روی س��ازماندهی احساسات مخاطب رنج می برند. در 
این زمینه راجا راجامانار، یکی از مدیران ارش��د مستر کارت، اظهارنظر 
جالبی دارد: »ش��ا نیازمند خل��ق یک الگوی منحصر ب��ه فرد فرهنگی 
هس��تید. س��پس باید گام به گام بدان بال و پر دهید و آن را تازه نگه 
دارید«. بی تردید بازاریابی مبتنی بر نوستالژی یکی از بهترین ابزارها در 

این زمینه به حساب می آید. 
BMW-7: »طراحی شده برای لذت رانندگی«

BMW  به عن��وان یکی از غول های دنیای خودروس��ازی از مدت ها 
پی��ش در سراس��ر دنیای به فروش مدل های مختلف اتومبیل مش��غول 
اس��ت. با این حال در آمریکای شمالی بس��یاری از مردم تا مدت ها این 
برند را به خاطر ش��عار تبلیغاتی مش��هورش به یاد داش��تند: »ماش��ین 
س��واری فوق حرفه ای«. این ش��عار تبلیغاتی در ده��ه 70 میالدی و از 
 Ammirati س��وی یک آژانس تبلیغاتی کمتر ش��ناخته ش��ده به نام
Puris & ساخته ش��د. به گزارش سایت  BMW، مخاطب هدف این 
ش��عار جوان های تازه فارغ التحصیل شده از دانش��گاه با درآمد متوسط 
بود. کس��انی که آماه هزینه پول های  خود در راه عالقه مندی های ش��ان 
هستند. بهترین راه برای جلب نظر چنین مخاطب هایی نظیر استفاده از 
نام افسانه ای برندمان است. دقیقا همان کاری که BMW انجام داد. 

شعار تبلیغاتی جدید BMW با نام »طراحی شده برای لذت رانندگی« با 
هدف تاکید دوباره بر یکی از اصول خودروسازی مدرن خلق شده است. این 
اصل طراحی خودرو از س��وی غول های اتومبیل سازی با هدف توسعه لذت 
رانندگی اس��ت. شعار تبلیغاتی BMW یکی از پراحساس ترین شعارهای 
تمام دوران هاست. بی تردید چنین شعاری توانایی اقناع مخاطب به منظور 

خرید یکی از محصوالت این غول آلمانی را دارد. 
۸- تسکو: »همه کمک های کوچک«

»همه کمک های کوچک« از آن دسته شعارهای تبلیغاتی است که در 
زمینه های مختلف قابل استفاده خواهد بود. همچنین این شعار توانایی 
الزم ب��رای هماهنگی ب��ا پیام های مختلف برند تس��کو را نیز دارد. این 
ش��عار می تواند به زمینه های مختلفی از جمله ارزش، کیفیت، سرویس 
و حتی مس��ئولیت در قبال محیط زیست نیز اشاره کند. به این ترتیب 

برند تسکو از این شعار در زمینه های مختلف فعالیتش استفاده کرد. 
ش��عار برند تسکو، شاید یکی از بهترین ش��عارهای تبلیغاتی در عصر 
کنونی باش��د. در حقیقت تس��کو در الگوی بازاریابی اش خود را برندی 
برای مردم عنوان می کند. برهمین اس��اس یک ش��عار انعطاف پذیر و پر 

دامنه به خوبی با فعالیت بازاریابی اش هماهنگ خواهد شد. 
ادامه دارد. . . 
hubspot :منبع
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فرقی ندارد که ش��ما ب��رای برخورد با این موانع ت��ا چه حد آمادگی 
دارید؛ ش��ما هنوز قبل از رسیدن به خط پایان ارائه تان قرار است با یک 
یا دو مانع مواجه شوید و باید چگونگی برخورد و غلبه بر آنها را بدانید. 
پرداختن به موانع در روندی شش مرحله ای انجام می شود. برای کسب 
بهترین نتایج از فرمول آزموده شده و درست، به ترتیب زیر عمل کنید: 

مرحله اول: وقفه
وقفه یا س��کوت ترفندی قدرتمند است. وقتی از این ترفند در فروش 
تلفنی استفاده کنید، قدرتان حتی بیشتر از توان بالقوه اش می شود. اگر 
از نحوه کارکرد وقفه مطلع ش��وید، متوجه خواهید ش��د که این ش��یوه 
ازجمله باارزش ترین استراتژی هاست و فواید بی شماری دارد. وقفه ها در 

موارد زیر به کمک شما می آیند: 
- به ش��ما فرصتی برای تس��لط داش��تن بر خودتان می دهند: وقتی 
ش��ما مانعی از سوی مشتری می شنوید، غریزه شما ممکن است قبل از 
آنکه مش��تری صحبت کند ش��ما را ترغیب به دفاع از خودتان کند و با 
پاس��خی سریع به مشتری یورش ببرید. متوقف کردن مشتری در وسط 
بیان کردن مانعش، از بزرگ ترین اشتباهات در فروش است. تلفن کننده 
شاید این عمل را کاری تهاجمی یا ناشی از پررویی و سماجت فروشنده 
تلقی کند و در پی پایان دادن هرچه سریع تر به این تماس تلفنی باشد. 

این وقفه تنها باید یک لحظه - یا فقط چند ثانیه - باشد. 
- ایجاد نگرانی می کند و روند گفت وگو را در کنترل شما قرار می دهد: 
این وقفه س��بب ایجاد قدری ناراحتی و باع��ث تغییر کنترل بر مکالمه 
می ش��ود. ضمن اینکه به فرد توقف کننده  قدرت بیشتری نسبت به فرد 
مقاب��ل می دهد. لحظه ای صبر کردن برای جمع وجور کردن خودتان به 

شما امتیاز ویژه ای می دهد. 
- به خودتان شانس��ی برای گوش دادن به حرف های مشتری بدهید: 
عالوه بر اجازه دادن به مش��تری برای تفکر درب��اره واکنش هایش، این 
وقفه به ش��ما زمانی برای گوش دادن به مشتری می دهد؛ نه تنها زمانی 

برای گوش دادن به حرف های او، بلکه درک مانع واقعی. 
اگر از وقفه ها بعد از مطالب مهمی که مشتری می گوید استفاده کنید، 
به بهترین شکل کارسازند. وقفه ها را به مدت دو یا سه ثانیه حفظ کنید. 

مرحله دوم: تایید
چه مانع مش��تری ازنظر شما موجه باشد و چه مسخره به نظر بیاید، 
او باید احس��اس کن��د که به او احترام می گذاری��د و دیدگاهش به نظر 
شما ارزشمند است. پس به حرف هایش گوش دهید و او را درک کنید. 
با انجام این کار به مش��تری نش��ان می دهید که در مورد احساس��ات او 

نگرانید و بیشتر نگران او هستید تا فروش خودتان. 
به رس��میت شناختن مانع مشتری، به معنای موافقت با او نیست. در 
اینجا صرفا چند ش��یوه ارائه می کنم تا ش��ما بتوانید به کمک آنها بدون 

تایید آنچه الزم است به توافق با مشتری برسید: 
- می توانم چیزی را که احتماال سبب ناراحتی شما می شود درک کنم. 

- واقعا سوال خوبی است خوشحال می شوم به شما پاسخش را بدهم. 
- من نگرانی شمارا دراین باره درک می کنم. 

- متشکرم، واقعا مهم است بتوانم نگرانی شمارا درک کنم. 
تکنی��ک موثر دیگر وصل س��وال معن��ادار دیگری ب��ه انتهای جمله 
تصدیقی تان است. با مطرح کردن این سوال شما نگرانی تان را منتقل و 
اعتماد مش��تری را به خود جلب می کنید. برخی از جمالت مورد عالقه 

من در این گونه موارد عبارت است از: 
من نگرانی ش��ما را در ای��ن مورد درک می کنم. به م��ن بگویید چرا 

دراین باره چنین احساسی دارید؟ 
من می توانم جایی را که موجب نگرانی شما شده ببینم لطف می کنید 

توضیحات بیشتری به من بدهید؟ 
ای��ن تکنی��ک مرحل��ه تایید را ب��ه مرحله بع��دی با عن��وان مرحله 

سوم)بررسی( وصل می کند. 
مرحله سوم: بررسی

وصل س��واالت بررس��ی کننده به تایید، به ش��ما کمک می کند که به 
مرحله سوم قدم بگذارید. در مرحله سوال کردن است که شما اطالعات 
بیش��تری درباره مانع پیش روی مش��تری کشف و جمع آوری می کنید. 

نمونه هایی از این سواالت شامل موارد زیر است: 
- چه چیزی موجب نگرانی شما شده است؟ 

- آیا تامین کنن��ده قبلی تان محصولی نامرغوب یا خدمات ضعیفی به 
شما تحویل داده است؟ 

- آیا مشتری تان تجربه منفی از فروشنده ای داشته است؟ 
- آیا علت نگرانی او صرفا شنیدن داستانی ترسناک از زبان دوست یا 

همکار است و نه یک تجربه شخصی؟ 
مرحله بررسی به شما در به دست آوردن درک بهتری از اندازه، شدت 
و هیجان مربوط به مانع پیش روی مش��ترک کمک می کند. با دانستن 
این اطالعات شما آماده پاس��خگویی موثرتر به این نگرانی ها می شوید. 
روند جس��ت وجو می تواند شامل پرس��یدن چند مورد باشد و فقط چند 
دقیق��ه وقت بگیرد. روند بررس��ی را کوتاه تر کنید و به مش��تری اجازه 
دهید همه آنچه را می خواهد با ش��ما در میان بگذارد. هرچقدر مشتری 
بیشتر صحبت کند، ش��ما اطالعات باکیفیت تری دریافت خواهید کرد. 
ش��ما می خواهید به مش��تری اطمینان خاطر دهید ک��ه او برای تبادل 

نگرانی هایش با شما فرصت کافی دارد، آن هم در یک سطح عمیق تر. 
مرحله چهارم: جداسازی

مرحله چهارم یا جداس��ازی، فروشندگان برجس��ته را از فروشندگان 
حرف��ه ای صرفا خ��وب متمایز می کند. در مرحله جداس��ازی، ش��ما از 
ابزاره��ای ش��ک و تردید عب��ور و عامل اصلی نگرانی مش��تری و موانع 
او را در خرید کش��ف می کنید. در این مرحله، س��عی می کنید به دقت 
مش��کل واقعی مش��تری را شناسایی و اقدام به کش��ف تمام مشکالت، 
س��دها و موانع پیش روی او درست در زمان حال و نه آینده، می کنید. 
اکثر مشتریان ترجیح می دهند مشکل واقعی آنان برمال نشود یا ممکن 
اس��ت آنها حتی تشخیص ندهند مشکل واقعی ش��ان چیست. سواالت 
بررس��ی کننده تان به شما در تفکیک این موانع بر مبنای منطق، شک و 

تردید، ترس یا احتیاط کمک می کند. 
س��ردرآوردن از مانع اصلی مش��تری کاری ضروری است. بدون درک 
این علت، ش��ما متوقف می ش��وید و ق��ادر به پیش��روی در ادامه روند 
فروش نیس��تید. ب��رای اینکه به مرحله بعدی ق��دم بگذارید باید بدانید 
چه مش��کالت، چالش ها، احساس��ات و انتظاراتی مشتری را از برداشتن 

گام های بعدی منصرف می کند. 
بهترین راه برای جداس��ازی مانع واقعی، جلب حمایت مشتری است. 
اگر نگرانی او را به درس��تی تش��خیص داده اید از او س��وال هایی مشابه 

موارد زیر بکنید: 
فرض کنیم ما بتوانیم راه حل مناسبی برای این نگرانی شما پیدا کنیم 

به من اجازه می دهید کار را ادامه بدهم؟ 
آیا این تنها این دلیلی اس��ت که شما را در ادامه دادن روند فروش به 

جلو باز داشته است؟ 
غی��ر از ... آیا دلیل دیگری وجود دارد که فکر می کنید بتواند س��بب 

مخالفت شما با این خرید شود؟ 
اگر مشکلی وجود نداشت آیا آمادگی ادامه دادن کار را همین االن داشتید؟ 
تمام این نوشته ها، در صورت حل مانع پیش رو، در ترغیب مشتری به 

توجه کردن به انتخاب ها، خدمات یا محصوالت ش��ما بی نهایت موثرند. 
البته ش��ما نمی توانید همیش��ه تقاضاهای دلخواه مش��تری را در مورد 
قیمت، خدمات، یا زمان تحویل برآورده کنید، اما دس��ت کم مش��کل را 
تفکی��ک کرده اید و حاال می توانید بر خل��ق ارزش های تان تمرکز کنید 

و هنوز یک ترفند کارساز و موثر در ساختن فروش در اختیار دارید. 
از کندوکاو و جس��ت وجو برای یافتن پاس��خ ها نهراسید. فروشنده ها 
اغلب از فش��ار آوردن به مش��تری برای جمع آوری اطالعات اکراه دارند 
چون آنها می ترسند با این کار مشتری را بیزار کنند و فرصت فروش را 
از دست بدهند، اما شما نمی توانید چیزی را که ندارید از دست بدهید! 
بدون مطرح کردن س��وال های ضروری برای تش��خیص مشکل واقعی، 

بعید است بتوانید نگرانی های مشتری را برطرف سازید. 
مرحله پنجم: پاسخگویی

پس از شناس��ایی مانع، می توانید به مرحله پاسخ حرکت کنید. پاسخ 
شما مستلزم ارائه راه حل ها و مجاب کردن مشتری به خرید است. شما 
در ضمن باید در مشتری این اعتماد را ایجاد کنید که شرکت و محصول 
یا خدمات تان می تواند به او در دس��تیابی به هدف و خواسته های بسیار 
مهمش کمک کند. ارائه ش��ما باید سرش��ار از شور و هیجان باشد. باید 
برای فرصتی که در اختیار ش��ما و آنها قرار داده ش��ده هیجان زده شوید 
و این ش��ور و هیجان را به مش��تری انتقال دهید. داشتن شور و هیجان 

موجب فروش می شود. 
باید پاس��خ هایی ب��رای متداول تری��ن موانع پی��ش روی محصول یا 
خدمات تان ایجاد کرده باش��ید. به منظور اطالع یافتن از اینکه آیا مدیر 
فروش تان راه حل های اس��تاندار و از پیش نوش��ته ای برای متداول ترین 
موانع پیش روی ش��ما دارد یا نه با او دراین باره صحبت کنید. شروع به 
خلق فایل مخصوص خودتان بکنید و پاس��خ های تان را به دقت ردگیری 

کنید و ببینید کدام مورد بهتر از بقیه عمل می کند. 
مرحله ششم: بستن قرارداد

مرحله بس��تن قرارداد فورا بعد از مرحله پاس��خگویی می آید. بس��تن 
قرارداد لحظه ای اس��ت که ش��ما به توافق درباره همکاری با مش��تری 
می رس��ید. این شانس زمانی رخ می دهد که جسور باشید و گام های تان 
را با اعتمادبه نفس و جس��ارت بردارید. لذا ایمان ش��ما در مورد داشتن 

راه حل مناسبی برای مشکل مشتری به او نیز انتقال پیدا می کند. 
اکثر فروشنده های با عملکرد سطح باال بین مرحله پاسخگویی به یک 
مانع و مرحله بس��تن قرارداد یا حداقل بستن قرارداد آزمایشی وقفه ای 
نمی اندازند. ش��ما می خواهید برای مانع آنها راه حلی ارائه کنید و سپس 
از مش��تری بخواهید از ش��ما خرید کنند و از آنها می پرسید آیا حاال با 
ش��ما در مورد بستن قرارداد موافق هستند یا نه؟ حتی افزودن جمله ای 
درباره بس��تن قرارداد به طرزی س��اده و مفید کننده - مثل آیا این کار 
منطقی اس��ت؟ - در انتهای پاسخ تان می تواند همچون ترفندی زیرکانه 

در بستن قرارداد آزمایشی عمل کند. 
یک راس��ت س��راغ بس��تن قرارداد بروید. در اینجا چند روش بس��تن 

قرارداد را به طرزی موثر بیان می کنم: 
هی��چ ابهامی در این  باره در ذهن من وجود ندارد که راه حل هایی که 
باهم آنها را بررس��ی کردیم دقیقا همان چیزی است که شما نیاز دارید. 

پس بیایید روند را ادامه دهیم و حاال شروع به بستن قرارداد کنیم. 
م��ن مطمئنم که ش��ما ب��ا این ... هیجان زده می ش��وید. م��ن دقیقا، 
همان طور که امروز درباره آنها باهم صحبت کردیم آن را انجام می دهم. 
بیایید کارهای دفتری را انجام بدهیم و بعد شما می توانید آن را همین 

حاال و بی درنگ داشته باشید. 
hormond :منبع

انواع ارائه یا معارفه برای فروش
 ش��رایط مختلف نیازمند ش��یوه متفاوتی از ارائه، معرفی و فروش 
محص��ول هس��تند. در برخی از ش��رایط ی��ک ارائه کام��ل در واقع 
نامناس��ب بوده و بیش از آنکه موجب جذب مخاطب ش��ود، موجب 
آزار یا نفرت مش��تری بالقوه می ش��ود. به عن��وان یک قانون تجربی 
می توان گفت، هر قدر س��طح پایین تری از رابطه را با یک مش��تری 
بالقوه ایجاد کرده باش��ید، باید نس��بت به فروش دیدی س��اده تر و 

راحت تر داشته باشید.
سخنرانی آسانسوری

زمان��ی که ب��رای اولین ب��ار با یک مش��تری مالق��ات می کنید، 
تنه��ا صحبت و ارائه که باید داش��ته باش��ید، می تواند در قالب یک 
س��خنرانی آسانسوری خالصه شود. این یک سخنرانی و ارائه خیلی 
کوتاه است که شما و شرکت شما را معرفی کرده و یک یا دو مورد 
از منافع حاصل از همکاری با ش��ما یا ش��رکت شما را ارائه می کند. 
یک سخنرانی آسانسوری موجب کنجکاوی بیشتر مشتری در مورد 
محصول ش��ما می ش��ود. اینگونه این مشتری شماس��ت که از شما 
درخواس��ت اطالعات بیش��تری می کند، به جای اینکه ش��ما از وی 
اج��ازه بخواهید تا فرصت ادامه دادن به صحبت را به ش��ما بدهند. 
سخنرانی َآسانسوری شیوه ای خوب و مناسب برای معرفی خودتان 
اس��ت، حتی زمانی که قصد آنچنان جدی برای اقناع یک مش��تری 
جهت فروش به وی را نداش��ته باشید، مثال در  رویدادهایی با هدف 

شبکه سازی یا مقاصد مرتبط دیگر.
س��خنرانی آسانسوری همچنین می تواند به عنوان مقدمه ای برای 
یک تماس از پیش هماهنگ نش��ده مورد اس��تفاده قرار بگیرد. اما 
زمانی ک��ه عالقه و توجه مخاط��ب را تحریک کردی��د، باید قدری 
جریان انتقال اطالعات به مخاطب را س��رعت ببخشید. اصوال طول 
زمان یک تماس هماهنگ نشده بیشتر از یک سخنرانی آسانسوری 
اس��ت، اما با این وجود هدف نهایی آن ترغیب مخاطب برای کسب 
اطالعات بیش��تر اس��ت و نه نهایی کردن ف��روش. در حالت ایده آل 
تماس هماهنگ نشده شما آنقدر به مخاطب شما اطالعات می دهد 
که وی ترغیب شود در جلسه ای با شما شرکت کند، اما دیگر فراتر 
از آن نم��ی رود. حجم باالی��ی از اطالعات در مراح��ل اولیه چرخه 
ف��روش می تواند در واقع به ضرر ش��ما تمام ش��ود، چراکه مخاطب 
ممکن اس��ت تصور کند به قدر کافی از شما اطالعات دریافت کرده 

و دیگر نیازی به اطالعات بیشتر ندارد.

معارفه و ارائه کامل
در نهای��ت، وقت��ی ب��ه مرحله ای رس��یدید که ی��ک مخاطب در 
جلس��ه ای حضوری با شما ش��رکت کرد، دیگر زمان آن رسیده که 
تمام موانع خلق ش��ده توسط خودتان را کنار گذاشته و یک معارفه 
کامل با وی داشته باشید. در این مرحله، شما حداقل یک بار پیش 
از ای��ن ب��ا مخاطب صحبت کرده اید و زمان کافی برای پرس��یدن و 
کسب اطالعات مربوطه را داشته اید. در این مرحله باید متوجه نقاط
داغ و حس��اس مش��تری - مهم ترین نیازها و مس��ائل مش��تری 
که مرتبط با محصول ش��ما اس��ت - باش��ید. اگر بدون توجه به آن 
اطالع��ات قصد ارائه ی��ک معارفه کامل از محصول خود را داش��ته 
باش��ید، در واقع در حال ش��لیک کردن در تاریکی هستید، چرا که 
نمی دانید چه نکات و مزیت هایی، بیشترین منفعت را برای مشتری 

خلق می کند.
خطر دیگر در رابطه با ارائه یک معارفه کامل و طوالنی از محصول 
به مش��تری در ابتدای رابطه خودتان، عدم وجود اعتماد کافی بین 
شما است. زمانی که با یک مشتری بالقوه صحبت می کنید، در واقع 
همیش��ه با کلیش��ه هایی منفی در ذهن مخاطب روبه رو هستید که 
عموم مردم در رابطه فروش��نده دارند. به طور آگاهانه یا غیرآگاهانه، 
هر مش��تری بالقوه انتظار دارد که فروش��نده به تالشی برای نهایی 
کردن و به نتیجه رس��اندن فروش دس��ت بزند. اما اگر ش��ما قدری 
سرعت پیشبرد این فرایند را، خصوصا در جلسات اول، کم کنید؛ در 
واقع آن پیش فرض کلیشه ای را در ذهن مخاطب از بین برده اید.

معارفه و ارائه هماهنگ نشده
س��خنرانی آسانس��وری ش��ما بدون توجه به موقعیت، عموما باید 
یکسان باشد و یک موضوع را بیان کند، اما محتوای تماس هماهنگ 
نشده شما باید تا حدودی بسته مخاطب شما متفاوت باشد و ارائه و 
معارفه کامل شما باید تقریبا با توجه به اطالعاتی که از مخاطب به 
دست آوریده اید تنظیم شده باشد. می توانید شکل کلی معارفه خود 
را ب��ا تهیه و اس��تفاده از یک خالصه کلی ثاب��ت نگاه دارید و در هر 
جلس��ه با توجه به شخص مورد نظر خودتان که با وی جلسه دارید، 
مواردی را بر حس��ب موقعیت به ارائه خودتان اضافه کنید. اما باید 
توجه داش��ته باشید که س��اختار اصلی معارفه در کل چرخه فروش 

ثابت باقی می ماند.
بهترین و معقول ترین نتیجه را از معارفه خود کسب کنید

ه��ر یک از این انواع معارفه ها ابزاری حیاتی برای یک فروش��نده 
به حساب می آیند. س��بک دقیق معارفه های شما به شدت بستگی 
به نوع محصولی دارد که قصد فروش آن به مشتری مورد نظر خود 
را دارید. به یاد داش��ته باش��ید که حتی صحبت های شما در حین 
ارائه باید به صورت دوره ای م��ورد بازبینی قرار بگیرد، چرا که تکرار 
کردن مجموعه ای ثابت از کلمات و جمالت برای مدتی طوالنی به 
نظر می رسد که از قبل متن را حفظ کرده و برای آن آماده شده اید. 
اعمال تغییرات دوره ای همچنین موجب می شود راه هایی خالقانه و 

البته اثربخش برای جلب توجه مخاطب خود پیدا کنید.
ibazaryabi :منبع
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فرآیندهای مدیریت عملکرد سازمانی )بخش سوم(
 اثرات هدف گذاری و مدیریت

بر مبنای اهداف سازمانی

تحقیقات وس��یعی در مورد هدف گذاری انجام شده و نشان داده که 
هدف گذاری در برنامه های تحول سازمان از اثربخشی خاصی برخوردار 
است. به طور کلی، نتایج تحقیقات انجام شده روی مدیریت بر مبنای 
هدف مثبت اس��ت، اما این نتایج در مقایس��ه با نتایج هدف گذاری، از 

یکپارچگی کمتری برخوردار است. 
به نظر می رس��د هدف گذاری س��بب ایجاد نتای��ج مثبتی در طیف 
وس��یعی از مشاغل و سازمان ها شود. نتایج هدف گذاری در مورد طیف 
زیادی از مشاغل مانند کاربران واردکننده داده، خدمه، کارمندان اداری، 
مهندسان و راننده های کامیون بررسی و بهبودهایی 11 تا 27درصدی 
در عملکرد گزارش ش��ده است. چهار تحلیل عظیم دیگر نیز با شواهد 
ف��راوان تجربی ک��ه از هدف گذاری حمایت می کنن��د نتیجه گرفتند 
که دش��واری اهداف، خاص بودن اهداف و مش��ارکت در هدف گذاری، 
نتایج مثبت��ی دارند. تحلیل های طوالن��ی از این نتیجه گیری حمایت 
می کنند که کسب عملکرد، اثرات کوتاه مدتی ندارد. مطالعه ای میدانی 
از فرآیند هدف گذاری نتوانس��ت رابطه خطی مثبتی میان دش��واری 
اهداف و عملکرد را نش��ان دهد و نگرانی هایی در مورد قابلیت تعمیم 
روش از آزمایش��گاه به عمل ایجاد کرد. در تحقیقات بیشتر سعی شد 
ت��ا عوامل احتمالی تعدیل کننده نتایج هدف گذاری نظیر عدم قطعیت 
شغلی، میزان و کیفیت برنامه ریزی، نیاز افراد به توفیق، سطح آموزش، 
موفقیت های گذشته در نیل به اهداف و سبک سرپرستی تعیین شود. 
نقش این عوامل تعدیل کننده در مطالعات به اثبات رسیده است. برای 
مثال وقتی بافت فنی غیر قطعی باشد، اهداف از وضوح کمتری برخوردار 
خواهند بود و افراد نیاز خواهند داشت تا برای تعیین اهداف با معنا، کار 

و تحقیقات بیشتری انجام دهند. 
تحقیقات انجام ش��ده در مورد مدیریت بر مبن��ای هدف نیز فراوان 
است، شواهد و نتایج مختلفی را نشان می دهد. هیو و کی از نخستین 
افرادی بودند که داده های آماری در مورد نتایج برنامه مدیریت بر مبنای 
هدف در ارتباط با مدیریت در انجام کار، توافق در مورد اهداف، نگرش ها 
در مورد مباحث عملک��ردی و بهبود های فعلی و آتی در عملکرد ارائه 
دادند، اما مش��کالتی را نیز گزارش دادند که زمانی مشاهده می شد که 
اهداف س��ازمانی حول اهداف توسعه ای بوده است. تحقیقات دیگر نیز 
نتایج مختلفی را گزارش داده است. برای مثال رایا یک سری مطالعات 
طوالنی مدت در پورکس انجام داد و بهبودهای مثبتی را در بهروه وری، 
ارتباطات، ارزیابی عملکرد و آگاهی از اهداف یافت. بس��یاری از مدیران 
احساس می کنند که برنامه مدیریت بر مبنای هدف به سیستم سازمانی 
مرتبط نیست و این برنامه، سبب تاکید بیش از حد بر کاغذبازی و تولید 
شده است. کرول و توسی مطالعه ای بلند مدت را در مورد برنامه مدیریت 
بر مبنای هدف در شرکت بلک اند دکر انجام دادند. در ابتدا این برنامه 
را ارزیابی کرده، سپس از این داده ها استفاده کردند تا به شرکت کمک 
کنن��د که ای��ن برنامه را بازبینی و اصالح کند. این امر س��بب افزایش 
اس��تفاده و رضایت از برنامه ش��د. محققان نتیجه گرفتند که حمایت 
مدیریت ارش��د از برنامه مدیریت بر مبن��ای هدف، مهم ترین عامل در 
اجرای این قبیل برنامه هاس��ت. مطالع��ه ای در مورد برنامه مدیریت بر 
مبنای هدف در دانشکده تحارت و اقتصاد دانشگاه ایالتی آیداهو نتایج 
مختلفی را نشان داد. دانشکده گزارش داد که در پی این برنامه، عملکرد 
آموزش��ی و تحقیقاتی و نیز رضایتمندی کاهش یافته اس��ت. بررسی 
سوابق نشان داد که افزایش اندکی در نتایج تحقیقات و بهبود شگرفی 
در فعالیت های خدماتی مشاهده شده است. محققان ناسازگاری میان 
بررسی های دانشکده و سوابق مشاهده شده را به ناخرسندی دانشکده 
از برنامه نس��بت دادند. تعلیم دهندگان احس��اس می کردند که برنامه 
مدیریت بر مبنای هدف بر خودمختاری و آزادی آکادمیک آنها تاثیرات 

منفی گذاشته است. 

تحقیقات موجود بیان می کند که اگر برنامه مدیریت بر مبنای هدف 
به خوبی طراحی ش��ود می تواند نتایج س��ازمانی مثبتی داشته باشد. 
بسیاری از برنامه های طراحی شده عمر کوتاهی دارند و بر پایه محکمی 
بنا نش��ده اند، زیرا بدون عارضه یابی کافی از عوامل بافتی انجام شده اند. 
مدیریت بر مبنای هدف، تمرکز زیادی بر تناسب عمودی اهداف فردی 
و سازمانی دارد، اما در مواردی که وظایف گروه ها به هم وابستگی دارد 
تمرکز کافی بر تناس��ب افقی وجود نداشته است. موارد زیر در افزایش 

احتمال موفقیت مدیریت بر مبنای هدف شناسایی شده است: 
- این برنامه باید با عارضه یابی کافی همراه شود

-  برنامه باید کل سازمان، یعنی سیستم های پشتیبان و سیستم های 
پاداش را باهم در نظر بگیرد. 

- مدیران باید عالقه مند به شرکت در این برنامه باشند. 
- این برنامه را باید برای سازمان سفارشی کرد. 

- ش��اید الزم باشد پیش از ش��روع برنامه مدیریت بر مبنای هدف، 
از دیگر برنامه های تحول همچون تیم سازی یا تغییر ساختار سازمانی 

استفاده کرد. 
آن دس��ته از برنامه های مدیریت ب��ر مبنای هدف که تاکید بیش از 
حدی بر معیارها می کنند، تاکید کافی بر فرصت های پیش روی افراد، 
فقدان مشارکت زیردس��تان )با مدیری که اهداف را تحمیل می کند(، 
استفاده از فلسفه پاداش- تنبیه، برند- - بازنده نمی کنند و باید گفت 
که تاکید بیش از حد به استفاده از کاغذ بازی محکوم به شکست است. 
ادامه دارد. . . 

کلید

نویسنده: حامد هدائی
 روانکاو فروش ایران
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ش��رکت های ام��روزی تنه��ا در بازاره��ای قدیمی کاال و س��رمایه با 
یکدیگ��ر رقاب��ت نمی کنند، بلکه برای ش��رح اهداف خ��ود و جلب نظر 

مصرف کنندگان، باید در بازار رقابتی دیگری نیز پیروز شوند. 
سال 2017، زمانی که س��خنرانی جک ما، بنیان گذار و رهبر شرکت 
علی بابا در مجمع جهانی اقتصاد ش��روع شد، تمام راهروها پر از رهبران 
و خبرنگاران کسب وکار بود. درواقع همه منتظر بودند تا ببینند او نتایج 
انتخابات سال 2016 آمریکا را چگونه ارزیابی می کند و در مورد ترامپ 

که به تازگی او را مالقات کرده بود، چه می گوید. جک ما گفت: 
روند فعلی جهانی س��ازی خوب است، اما می تواند بهبود یابد. طی 30 
سال گذشته، جهانی سازی تحت کنترل 60 هزار شرکت بوده، اما در 30 

سال آینده می تواند شش میلیون کسب وکار را پوشش دهد. 
جک ما به جای پاس��خ دادن به س��وال اصلی، گفت وگ��و را تغییر داد. 
ب��ه عقیده او مش��کل اصلی اخت��الف آمریکا و چین نب��ود، بلکه تفاوت 
چش��م انداز دو کش��ور در خصوص جهانی ش��دن بود. چند ماه بعد او با 
ه��دف پیش��برد برخی از سیاس��ت های تج��ارت الکترونی��ک که برای 
کس��ب وکارهای کوچک مفید بودند، مشارکت بی سابقه ای را با سازمان 
تجارت جهانی آغاز کرد. ممکن است هنوز نتوانیم در مورد روایت جک 
ما اظهارنظر قطعی کنیم، اما پاس��خ او نش��ان می ده��د که دیگر کافی 
نیس��ت در بازاره��ای قدیمی س��رمایه و کارگ��ر و کاال و خدمات پیروز 
رقابت ها باش��یم. حاال ش��رکت ها، دولت ها و دیگر بازیگران کس��ب وکار 
مجبورند بازارهای جدیدی ایجاد کنند که از ویژگی ها و قواعد عملیاتی 
متفاوتی برخوردارند و در این بازارها به رقابت و حتی همکاری بپردازند. 

بازارهایی برای روایت ها. 
ش��اید رونق ارز رمزها، مقاله های س��فید و آیکوها، مثال روشنی برای 
ای��ن قضیه باش��د. دارایی ها و ارزهای رمزنگاری ش��ده نظیر بیت کوین، 
اتری��وم و ریپ��ل، به عن��وان نوآوری ه��ای تکنولوژیکی مدرن ش��ناخته 
می ش��وند. اما روایت های مسری و فراگیر این دارایی ها، بیش از هر چیز 
دیگری ذهن مصرف کنندگان و س��رمایه گذاران را به خود مشغول کرده 
اس��ت. انرژی عظیم موردنیاز برای اس��تخراج بیت کوین، نشان می دهد 
که چگونه واقعیت های امروزی، از تاثیر روایت ها بر دنیای فیزیکی شکل 

می گیرند )و برعکس(. 
اقتصاددان��ان رفت��اری، ک��ه دنیل کانم��ن و ریچارد تیلر نخس��تین 
پیش��گامان آنها بودند، نخستین گروهی بودند که پی بردند روایات، چه 
تاثیر و اهمیتی در تصمیم گیری های افراد دارند. آنها استدالل می کردند 
که »مغز آهس��ته«ی تحلیلی ما غالبا به »مغز س��ریع« حسی و بصری 
تبدی��ل می ش��ود. هنگامی که می خواهیم تصمیم گی��ری کنیم، به علت 
فقدان اطالعات یا پیچیدگی های بیش ازحد، محاس��بات منطقی را کنار 

می گذاریم و به میانبرهای ذهنی روی می آوریم. 
اما روایت ها، صرفا میانبرهایی ذهنی از دنیای واقعی نیس��تند و بیش 
از آنچ��ه فک��ر می کنیم، در ش��کل دادن دنیای واقع��ی موثرند. روایات 
شرکت ها، تقاضای کاالها را افزایش می دهد، نیروی کار مستعد را جذب 
می کن��د و در حوزه بانک��داری و بیوتکنولوژی، به صدور مجوزهای الزم 
منجر می ش��ود. در دنیای اقتصاد، روایت ه��ا الهام بخش ما در راه اندازی 
کس��ب وکارهای جدید هستند. گاهی نیز ما به واس��طه آنها، هزینه های 
تولیدی خود را کاهش می دهیم و محافظه کارانه اقدام می کنیم و برخی 

از ریسک ها را نمی پذیریم. بااین حال ما هنوز واقف نیستیم که شرکت ها 
چگونه برای آنکه روایت و ماجرای سرگذشت ش��ان بهتر ش��نیده شود، 
باهم رقابت می کنند. این رقابتی است که برنده بازارهای قدیمی واقعی 

و حتی عرصه های مدنی و سیاسی را مشخص می کند. 
به نظر می رسد که ما با یک پارادایم جدید استراتژی روبه رو هستیم. 
ام��روز برنده ش��دن در بازاره��ای قدیم��ی س��رمایه و کاال و خدمات، 
به طور فزاینده ای به این امر وابس��ته اس��ت که تا چه حد در بازار جدید 
روایت ها موفق عمل کنیم. بازارهای جدید، براس��اس محدودیت منابع 
جدی��د، یعنی مناب��ع ذهنی، ش��ناختی و هیجانی ک��ه رفتارهای ما را 
ش��کل می دهند، س��اخته می ش��وند. بازیگران در بازار روایت ها، با هم 
رقاب��ت می کنند تا نیازهای روان ش��ناختی و عاطف��ی مصرف کنندگان، 
س��رمایه گذاران و دولت ها را تامین کنن��د. نیازهایی که از دل بازارهای 

قدیمی حاصل شده اند. 
ش��رکت ها و س��ازمان های بزرگی نظیر آمازون و علی بابا، نه تنها برای 
کسب سهم بیش��تری از بازار خرده فروشی و فین تک با یکدیگر رقابت 
می کنن��د، بلک��ه در قانع ک��ردن ذهنیت عمومی جامع��ه، در خصوص 
اینک��ه تکنول��وژی چگونه به بش��ریت خدمت می کند نی��ز باهم رقابت 
دارند. به عنوان مثال، روایت ش��رکت آمازون این گونه ترجمه می شود که 
یک زنجیره تامی��ن فوق العاده کارا که به کمک داده های بهینه س��ازی 
ش��ده عم��ل می کند، ب��ا هزینه ه��ای پایین ت��ر، ارزش بیش��تری برای 
مصرف کنندگان ایجاد می کند. از طرف دیگر، روایت علی بابا، سرگذشت 
پلتفرم��ی اس��ت که به ش��رکت های کوچک و متوس��ط کمک می کند 
دسترس��ی بیشتری به بازار داشته باش��ند. امری که به افزایش عرضه و 
کاهش نرخ بیکاری منجر می ش��ود. در کشورهایی مثل هند و سنگاپور 
که این دو شرکت رقیب اصلی یکدیگر محسوب می شوند، موفقیت آنها 
در جذب مصرف کنندگان، تامین کنندگان و رگوالتورها، به همان اندازه 
که به پیروزی در بازارهای واقعی الکترونیکی بس��تگی دارد، به پیروزی 

در بازار روایت ها نیز وابسته است. 
روایت ه��ای تاثیرگذار ب��ا دو ویژگی تعریف می ش��وند: آنها در درجه 
اول، بس��یار ماهرانه و مش��روح، از انگیزه ها و دالی��ل صحبت می کنند: 
اهدافی بزرگ و ارزشمند که به بازیگران کمک می کند از منفعت خواهی 
ش��خصی دست  بردارند و به دنبال رفع نیازهای همگانی باشند و هویت 
مش��ترکی را ش��کل دهند. به عنوان مثال نخس��تین خط مقاله س��فید 
ساتوش��ی ناکاموتو خالق بیت کوین، ش��رح می دهد که چگونه یک پول 
کامال توزیع ش��ده الکترونیک��ی، به مردم کمک می کن��د بدون مراجعه 
کردن به موسسات مالی، پرداخت ها و تراکنش های مالی خود را به طور 

مستقیم با طرف مقابل انجام دهند. 
ثانی��ا، روایات موث��ر، یک رابطه عل��ت و معلولی را به عن��وان مبنای 
فعالیت های خود مطرح می کنند. تولیدکنندگان اتومبیل های الکتریکی 
چینی و شرکت تس��ال، در بازار خرده فروشی رقیب یکدیگر هستند، اما 
در تبلیغ این ایده که وسایل نقلیه مسافربری برقی، بهترین راهکار برای 

کاهش نشر کربن هستند، با یکدیگر مشارکت می کنند. 
روایت ه��ا با دنیای واقع��ی در تعامل اند. دنیایی ک��ه بازیگران آن در 
تصمیم گیری ه��ای خ��ود، باورهای اصول��ی )چراه��ا( و باورهای مثبت 
)چگونگ��ی( را باهم ترکی��ب می کنند. خروجی ای��ن تصمیمات به طور 

بالق��وه خ��ط س��یر روایت ه��ا را تغییر می ده��د. بنابرای��ن »روایت ها« 
به طورقطع با »داستان ها« متفاوتند. داستان ها جامع و مستقل از عوامل 
بیرونی هس��تند درحالی که روایت ها از پایانی باز برخوردارند. داستان ها، 
حس��اب های ذهنی تصمیمات »دیگران« هس��تند، درحالی که روایت ها 
درباره خود ما هس��تند. همان طور که جان هگل می نویسد: نرخ صحت 
و دقت روایت ها، به گزینه هایی که شما انتخاب می کنید و اقداماتی که 
انجام می دهید بس��تگی دارد. ش��ما هس��تید که خروجی آنها را تعیین 

می کنید. 
بااین ح��ال این دو ویژگی ذکرش��ده، ب��رای مقیاس پذیری روایت ها 
کاف��ی نیس��تند. مقیاس پذی��ری روایت ه��ا به اس��تراتژی نی��از دارد. 
به عنوان مثال روایت »پردازش ابری«، نخس��تین بار با مس��ائل حریم 
خصوصی و امنیت به چالش کش��یده ش��د. اصطالح پردازش ابری در 
س��ال 1۹۹6 توسط نت سنتریک ابداع ش��د، شرکتی که مثل همتای 
خود س��ان میکروسیس��تمز، در دنیای کس��ب وکار شکست خورد. اما 
بعده��ا زمانی که اریک اش��میت مدیرعامل گ��وگل این اصطالح را در 
ی��ک کنفرانس تخصصی مطرح کرد، ایده آن دوباره اوج گرفت. خیلی 
زود مایکروسافت، IBM، آمازون، علی بابا و شرکت های دیگر به روایت 
پردازش ابری پیوس��تند و به دنبال آن یک اکوسیستم جدید صنعتی 
با مفاهیمی گس��ترده ظهور کرد که س��ازمان ها و شرکت های زیادی 
را تح��ت تاثی��ر خود قرار داد. روایت پردازش ابری نش��ان می دهد که 
روایت ه��ا زمانی به رش��د و مقیاس پذیری می رس��ند ک��ه رهبران در 

شکل دهی آنها عالی عمل می کنند. 
گرچه بازار روایت ها، تحت اصول متفاوتی نس��بت به بازارهای سنتی 
عمل می کند، اما هردو با چالش های مشابهی روبه رو هستند )مثل عدم 
دسترس��ی به تعادل بهینه و تحریف های سیاس��ی(. به عالوه همان طور 
که در رس��وایی کمبریج آنالیتیکا ش��اهد بودیم، زیرساخت های ضعیف 
و تغییرات س��ریع تکنولوژیکی این چالش ها را تش��دید می کند. هر چه 
روایت ها از اهمیت بیش��تری برخوردار می ش��وند، وسوس��ه استفاده از 
اطالعات ناهمگام، شبکه متمرکز و ابزارها و فناوری هایی که احساسات 

و تمایالت مردم را منحرف می کنند، بیشتر می شود. 
امروزه، درزمانی که روایت های پوسیده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
در حال محو ش��دن هس��تند، رقابت بر سر روایت های جدید از همیشه 
شدیدتر شده است. شرکت ها برای اینکه بتوانند اعتماد مردم را در حوزه 
فناوری های جدی��دی نظیر هوش مصنوع��ی، کالن داده، اتومبیل های 
خ��ودران و بیوتکنولوژی جلب کنند، به روایت های بس��یار موثر نیازی 
دارند. به همین دلیل هم باالترین س��طح اس��تراتژی را در ش��کل دهی 

روایات و بازارهای آن مشاهده می کنیم. 
در ی��ک جامع��ه اطالعات��ی، مناب��ع ذهن��ی از محدودیت بیش��تری 
برخوردارند و ازاین رو ارزش��مندتر از منابع مادی محس��وب می ش��وند. 
به همین علت س��اخت روایاتی معنی دار که ش��یوه فکر کردن، احساس 
کردن و عمل کردن ما را دوباره شکل دهد، مهم ترین چالش استراتژیک 
رهبری است. مس��ئولیت »مدیر ارش��د روایت«، به عهده مدیرعامالن، 
کارآفرینان و سیاس��تمداران اس��ت. روایت ها در اولوی��ت همه برنامه ها 

هستند و سایر اجزای استراتژی، از آنها پیروی می کنند. 
WEFORUM/zoomit :منبع

چرا رهبران امروزی باید قدرت روایت ها را درک کنند
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افزایش رتبه الکس��ا  )Alexa( و بهبود رنک و رتبه س��ایت در الکسا 
موضوعی است که تمام صاحبان کسب و کارهای آنالین و به عبارت بهتر 
مالکان و مدیران س��ایت ها به دنبال آن هس��تند.  همه س��عی دارند با 
بهبود رتبه الکسا وب سایت خود مخاطبان بیشتری را جذب کنند،  چرا 
که رتبه باالتر در الکس��ا به معنی یافتن جایگاه بهتر در صفحات موتور 
جست وجوی گوگل است و این امر خود به خود منجر به شهرت بیشتر 
و اقبال بیشتر کاربران و در نهایت رشد و ترقی کسب وکار است.  افزون 
بر اینها تبلیغ دهندگان به وب سایت های برخوردار از رتبه الکسای باالتر 

هم تبلیغ های بیشتر و هم مبالغ باالتری را می پردازند. 
در این مقاله مجموعه ای از روش های آس��ان و کاربردی را برای شما 
 )Alexa( آماده کرده ایم که می توانید از آنها برای افزایش رتبه الکسای
خود اس��تفاده کنی��د.  به جرات می توان گفت بس��یاری از این روش ها 
حاص��ل آزمایش ه��ا و تجربیات بس��یار زیادی اس��ت و می توانند نتایج 

مثبتی را برای ارتقا و بهبود رتبه الکسا شما به همراه داشته باشند. 
نکته مهم و قابل توجه در اینجا این است که برای ارتقا و افزایش رتبه 
در الکس��ا برای طوالنی مدت بهتر اس��ت که تمرکز خود را روی ارتقای 
کیفیت محتوا بگذارید. یادتان باش��د محتوا همیشه پادشاه است.  پس 
ب��ه جای اینکه برای افزایش مصنوعی رتبه در الکس��ا تالش کنید تمام 

تمرکز خود را روی تولید محتوای ارزشمند بگذارید. 
تولید محتوای س��الم و دس��ت اول و ارزشمند منجر به افزایش طبیعی 
ترافیک سایت شما می شود و یک راه عالی افزایش رتبه الکسا خواهد بود. 

دوب��اره تأکید می کن��م که عالوه ب��ر اینکه از این روش ها اس��تفاده 
می کنی��د اما به دنبال روش هایی برای تولید محتوای خوب برای رش��د 

مخاطبان سایت خود باشید. 
1-  نوار ابزار الکسا  )Alexa toolbar( را نصب کنید

نصب نوار ابزار الکس��ا  )Alexa toolbar( به عنوان اساس��ی ترین و 
نخس��تین قدم شما برای افزایش رتبه الکسا محسوب می شود. در اولین 
ق��دم نوار ابزار الکس��ا را نصب کنید و صفحه س��ایت خ��ود را به عنوان 

صفحه خانگی  )Home Page( در مرورگر قرار دهید. 
2-  اشتراک الکسا را با توجه به ترافیک سایت خود خریداری کنید

همانطور که گفتیم نصب نوار ابزار الکسا به افزایش رتبه الکسا سایت 
ش��ما کمک می کند.  اما مشکل اینجاس��ت که تمام بازدیدکنندگان از 
سایت شما که نوار ابزار الکسا را نصب نکرده اند و به عبارت دیگر خیلی 
از بازدیدکنندگان شما از طریق موبایل می آیند. الکسا برای ردیابی این 
دس��ته از بازدیدکنندگان سیس��تم هوش��مند خودش را دارد اما خوب 
اس��ت که ش��ما هم به الکسا برای پیگیری بیش��تر بازدیدکنندگان تان 
 )alexa rank widget(  کمک کنید. برای این منظور ویجت الکس��ا
را در سایت خود قرار دهید. ویجت رتبه بندی الکسا مانند یک نوار ابزار 
الکسا که در سیستم بازدیدکننده شما نصب شده است عمل می کند و 

در واقع هر کلیکی که بازدیدکننده ش��ما می زند الکسا برایتان به عنوان 
کلیک��ی می ش��مارد که نوار ابزار الکس��ا را نصب کرده اس��ت.  اگر این 
ویجت کار نکرد بهتر اس��ت نزد الکسا آبونه شوید و ماهانه چند دالری 

را هزینه کنید. 
من چند روز پیش این کار را انجام دادم و روزانه چند کلیک از همین 

طریق شکار می کنم! 
3-  دیگران را به نصب و استفاده از نوار ابزار الکسا تشویق و ترغیب کنید
دوس��تان، همکاران، بازدیدکنندگان، وبالگ نویسان و هر فردی که با 
س��ایت شما سروکار دارد را به اس��تفاده از نوار ابزار الکسا تشویق کنید 
و اطمین��ان حاصل کنید که می دانند چگونه ای��ن کار را انجام دهند و 

چگونه از خدمات الکسا بهره جویند. 
۴-  ن��وار اب��زار را در همه سیس��تم هایتان چه در خان��ه و محل کار 

نصب کنید
در هر جایی از یک دفتر کار خصوصی گرفته تا شرکت محل فعالیت 
ی��ا حتی منزل تان نوار ابزار الکس��ا را روی همه مرورگرها نصب کنید و 

سایت خود را به عنوان صفحه خانگی قرار بدهید. 
5-  از دوستان خود بخواهید در صفحه الکسا سایت شما نظر بدهند

گرچ��ه از تأثیر این کار به طور کامل اطمین��ان نداریم اما به احتمال 
زیاد این کار می تواند به ش��ما در بهبود رتبه الکسا کمک کند. بازبینی 
و رصد و نوش��تن نکات خوب درباره سایت ش��ما در الکسا شاید بتواند 

رتبه تان را ارتقا دهد. 
6-  درباره الکسا در سایت خود مطلب بنویسید

مدیران س��ایت ها و بس��یاری از بازدیدکنندگان عالقه مند به شنیدن 
چیزه��ای مهم و کاربردی درباره افزایش رتبه الکس��ا وب س��ایت خود 
هس��تند.  بنابراین با این کلیدواژه به سمت سایت شما روانه می شوند و 
عالوه بر اینکه یک ترافیک هدفمند برایتان ایجاد می ش��ود )هدفمند از 
این جهت که تمام افرادی که در جست وجوی این کلمه به سایت شما 
وارد ش��ده اند نوار ابزار الکس��ا را نصب کرده اند! ( به تدریج در رتبه بندی 

الکسا نیز تأثیر خواهد گذاشت. 
7-  آدرس س��ایت خود را در انجمن گفت وگوهای مختلف )فروم ها( 

ثبت کنید
افرادی که در فروم های مختلف مشارکت می کنند اغلب وبمسترهایی 
)مدیران س��ایت های دیگر که خودشان جست وجوگر مطالبند( هستند 
که نوار ابزار الکس��ا را نصب کرده اند. اگر شما مقاالت کاربردی و خوبی 
در س��ایت خود دارید بهتر است به ثبت نام در این انجمن ها اقدام کنید 

و بازخوردهای مناسبی از بازدیدکنندگان فروم ها بگیرید. 
۸-  درباره موضوعات مربوط به وبمس��ترها )مدیران سایت ها( مطلب 

بنویسید
درباره موضوعات مربوط به دامین و س��ئو س��ایت و جس��ت وجوگرها 

مطال��ب خوبی تهیه کنی��د و بدانید چون اینه��ا موضوعات مورد توجه 
مدیران سایت ها هستند پس کسانی که در جست وجوی این مطالب به 
سایت شما مراجعه می کنند نوار ابزار الکسا را نصب کرده اند و این برای 
ارتقا و افزایش رتبه الکسا به شما کمک می کند. همچنین می توانید این 
محتوای تولید شده را عالوه بر انتشار در شبکه های مجازی در فروم های 

تخصصی مورد توجه این وبمسترها نیز انتشار دهید. 
۹-  محتوای باکیفیت تر و مفید تر تولید کنید

ایده اصلی این است که شما تا می توانید بازدیدکننده حرفه ای که نوار 
ابزار الکس��ا نصب کرده باشد به سایت خود جذب کنید.  پس محتوای 
کپی ش��ده و تکراری و دس��ت چندم نمی تواند این افراد حرفه ای را به 

سایت شما بیاورد. به فکر تولید بهترین محتوا باشید.  
10-  در س��ایت ها،  ش��بکه های اجتماع��ی یا انجمن ه��ا و فروم های 

آسیایی مطلب بگذارید
بس��یاری از مدیران س��ایت ها معتقدند در شرق آس��یا کاربران عالقه 
بسیار زیادی به اس��تفاده از نوار ابزار الکسا دارند. مشاهدات سایت های 
برتر این منطقه از آسیا موید این مطلب است.  خب پس این پیشنهاد ما 
به شما است که اگر وقت و زمان و انرژی کافی را دارید در این صفحات 
مطالب خوب بنویسید و مطمئن باشید بیشتر بازدیدکنندگان نوار ابزار 

الکسا را نصب دارند و به ارتقای رتبه الکسا شما کمک می کنند. 
11-  یک بخش ابزار وبمسترها در سایت خود بسازید

ای��ن روش خوبی برای جذب مدیران س��ایت هایی اس��ت که اغلب از 
س��ایت شما بازدید می کنند. شما یک بخش برای دستیابی به ابزارهای 
مورد نیاز این وبمس��ترها فراهم کرده اید و ش��اید برای شروع قرار دادن 
ابزار SEOTools که بسیار مورد توجه سئوکاران هست خوب باشد. 

12-  ی��ک صفحه در ش��بکه های اجتماعی درس��ت کنی��د و لینک 
محتوای تولیدی خود را در آن بگذارید

با ثبت سایت تان در شبکه های اجتماعی با به اشتراک گذاشتن سایت تان 
در این ش��بکه ها ترافیک سایت تان به شدت باال خواهد رفت. برای این کار 
می توانید از معروف ترین شبکه های اجتماعی مثل فیس بوک،  گوگل پالس،  
Squidoo،  Digg،  Hub Pages وStumble Upon  استفاده کنید.  
این کار تعداد زیادی بازدیدکننده را به سمت سایت شما روانه می کند و در 

ارتقای رتبه الکسا شما مؤثر است. 
13-  از کمپین های تبلیغاتی پرداخت برای هر کلیک استفاده کنید

خری��دن تبلیغ��ات PayperClick در موتورهای جس��ت وجو مثل 
گوگل یا Exact Seek برای جذب ترافیک بیش��تر واقعاً مفید اس��ت. 
این افزایش بازدید زمانی بهتر هم می ش��ود که شما تبلیغاتی مربوط به 

وبمسترها داشته باشید. 
1۴-  یک مقوله یا دسته با عنوان الکسا در سایت خود ایجاد کنید

وقتی یک بخش ویژه الکسا در سایت خود ایجاد کنید می توانید تمام 

مقاالت و اخبار مربوط به الکس��ا را در آنجا انتشار دهید.  این به عنوان 
منبعی برای مدیران وب س��ایت ها و بازدیدکنندگان حرفه ای است که 
گاه و بی گاه به س��ایت شما مراجعه می کنند یا از موتورهای جست وجو 

به سایت شما می رسند. 
15-  پربازدیدترین مطالب خود را مرتبا بهینه سازی کنید. 

حتما شما هم تعدادی مطلب در سایت خود دارید که به طور مرتب و 
روزانه از موتورهای جست وجو بازدیدکننده دارند.  بهتر است سراغ این 
مطال��ب پربازدید بروید و مثاًل یک ویجت ی��ا ابزار یا گراف در انتهایش 

اضافه کنید یا مثاًل به بخش الکسای سایت خود پیوندش دهید. 
16-  در سایت ها یا فروم های مختلف بنر یا لینک تبلیغاتی بخرید. 

تبلیغاتی که مورد توجه مدیران س��ایت های دیگر قرار می گیرد همه 
جا پخش کنید و آنها را تحریک کنید که از س��ایت ش��ما بازدید کنند.  

این کار باعث ارتقای چشمگیر و افزایش رتبه الکسا شما می شود. 
17-  افراد متخصص برای تولید محتوا اس��تخدام کنید تا در س��ایت 

شما مطلب بارگزاری کنند. 
اینکه به طور مرتب افرادی باش��ند که محت��وای حرفه ای و باکیفیت 
تولید کنند و در س��ایت ش��ما انتش��ار دهند باعث جل��ب نظر مدیران 
س��ایت های دیگر می ش��ود و آنها را به س��مت سایت ش��ما می کشاند. 
می توانی��د از افراد حرفه ای برای محتوانویس��ی به ش��کل دورکاری هم 

استفاده کنید.  
1۸-  سایت خود را صفحه خانگی رایانه های کافی نت ها قرار دهید. 
با پرداخت پول از صاحبان کافی نت ها بخواهید که نوار ابزار الکس��ا را 
در تمام سیستم هایش��ان نصب کنند و سپس س��ایت شما را به عنوان 
صفحه خانگی تم��ام رایانه های خود قرار دهند.  قبول دارم که این کار 
ممکن است کمی س��خت باشد و البته نتوان به کافی نت ها اعتماد کرد 

ولی امتحان کردنش ضرر ندارد. 
1۹-  از فیس بوک و مای اس��پس و سایر شبکه های اجتماعی مجازی 

استفاده کنید. 
اس��تفاده از برخی ش��بکه های اجتماعی در ایران به دلیل مش��کالت 
فیلترینگ واقعاً س��خت و انجام نشدنی است، اما موضوع مهم این است 
که ش��ما بتوانید با قرار دادن تصاویر زیبا و جذاب در صفحه خود سیل 
عظیمی از کاربران ش��بکه های مجازی را به سمت سایت خود بکشانید 

و سپس محتوای خوب و باکیفیت برای مطالعه به آنها عرضه کنید. 
20-  از ادسنس استفاده کنید 

همچنین می توانید از ادسنس نیز بهره برید و افرادی که تمایل دارند 
قالب سایت ش��ان نیز با تم ادس��نس باش��د.  البته توجه داش��ته باشید 
که اس��تفاده از برخی س��ایت های افزایش بازدید برای اف��راد تازه کار و 
سایت های نوپا مفید است و شاید برای افزایش رتبه الکسا سایت های با 

رتبه و رنک باال چندان مفید نباشد. 

کارمندانی که بازدهی پایینی داش��ته و کارایی الزم را برای ش��رکت 
ندارند، باید در روزهای ابتدایی اس��تخدام مش��خص شوند و تصمیمی 

جدی برای آنها گرفته شود. 
زمان بندی صحیح یکی از مهارت های اساس��ی مدیران است. آنها باید 
از ای��ن مه��ارت در تصمیم گیری های بخش نیروی انس��انی و خصوصاً 
اس��تخدام و اخراج کارمندان نیز استفاده کنند.  به عنوان مثال در مورد 
اف��رادی ک��ه در روزهای ابتدای��ی کار عملکرد ضعیفی دارن��د،  باید به 
سرعت عمل کرد.  کارشناسان معتقدند حفظ این کارمندان و مماشات 

با آنها هیچ گاه باعث پیشرفت بیشتر کارمند یا شرکت نخواهد شد. 
آمارها نش��ان می دهد کارمندانی که ش��روع خوب��ی در دوران کاری 
خود دارند،  ش��انس بیشتری برای پیشرفت های آتی و حتی رسیدن به 
پس��ت های مدیریتی خواهند داشت. در مقابل آنهایی که در ابتدای کار 
عملک��رد و بازدهی ضعیفی داش��ته اند،  در طوالنی  مدت نیز تنها منابع 

سازمان را به هدر خواهند داد. 
ب��ا وجود ای��ن که اغلب مدیران از این حقایق اط��الع دارند، با نادیده 
گرفت��ن آنها و صبر بی اندازه ب��رای بهبود عملک��رد کارمندان، بازدهی 
ش��خصی و س��ازمانی را به  حد زیادی کاهش می دهن��د. این در حالی 

اس��ت که مدیران سازمان های بزرگ به س��رعت در مورد افراد ضعیف 
تصمیم گیری می کنند و با اخراج یا جابه جایی آنها،  جلوی ضرر بیش��تر 
برای س��ازمان را می گیرند.  س��ؤال مهم این که چرا باید به سرعت در 

مورد این دسته از کارمندان تصمیم گیری و اقدام شود؟ 
شروع بد به راحتی جبران نخواهد شد

اف��رادی که روزه��ای ابتدایی کار خود را با بازده��ی و عملکرد پایین 
ش��روع می کنند، قابلی��ت بازیابی عملکرد را دارند. البته به یاد داش��ته 
باش��ید که این بازیابی همیشه س��قف مشخص خواهد داشت.  خصوصاً 
زمانی که کمبودها مربوط به وظایف اصلی این کارمندان باشد و دیگران 

به خوبی آنها را انجام دهند،  این بازیابی دشوارتر خواهد بود. 
عالوه بر این،  ش��روع بد باع��ث ایجاد بی اعتمادی بی��ن تیم قبلی و 
مدیریت نیز می ش��ود و با گذش��ت زمان بازیابی آن دشوار خواهد بود. 
از هم��ه مهم تر آموزش،  مربی گری و حفظ کارمند ضعیف، هزینه هایی 
را برای س��ازمان خواهد داش��ت. به بیان دیگر خرج کردن هزینه برای 
رساندن یک کارمند به حداقل نیازهای سازمان، به معنای ازدست دادن 

فرصت ها و همچنین سرمایه گذاری اشتباه روی نیروی انسانی است. 
هرچه زودتر باید جلوی ضرر بیشتر را گرفت

در س��ازمان های ب��زرگ، تصمیم گی��ری در م��ورد عملک��رد ضعیف 
کارمندان عموما یک ماه پس از اس��تخدام آنها صورت می گیرد. در این 
مواقع س��ؤال اول این اس��ت که آیا فرد مورد نظر با ارزش های اساسی 
ش��رکت هم خوانی دارد؟  اگر پاس��خ این سؤال هم منفی باشد، احتمال 
اخراج باال خواهد بود. در موارد دیگر، ش��غل این فرد مورد بررسی قرار 
می گی��رد و در صورت امکان با یک جابه جایی در موقعیت ش��غلی،  بار 

دیگر فرصت بروز استعدادها داده می شود. 
در این س��ازمان ها عموما پس از مش��اهده عملکرد ضعیف، جلسه ای 
ب��ا کارمند مورد نظر ترتیب داده می ش��ود. خود این اف��راد نیز قطعاً از 
عملک��رد ضعیف خود و تالش های بی فایده آگاه هس��تند و این جلس��ه 
افکارش��ان را راحت خواهد کرد.  در این جلسات هر دو طرف می دانند 
که اشکالی در عملکرد وجود داشته و برای حل آن تبادل نظر می کنند. 
برگزاری زودهنگام این جلس��ات به خود آن کارمند هم کمک می کند. 
او می تواند اش��کاالت خود را زودتر کش��ف ک��رده و بدون خراب کردن 
رزومه کاری،  به دنبال شغلی دیگر باشد. این اقدامات برای هر دو طرف 

سودمند است و جلوی هزینه های بی فایده را می گیرد. 
نکته مهم این که اگر اکثر اس��تخدام های جدید در ش��رکت ش��ما با 

مشکل عملکرد ضعیف ابتدایی روبه رو هستند باید یک بازنگری کلی در 
روندهای کاری خود داشته باشید. فرآیند استخدام، جذب،  آموزش های 
اولیه و حتی انتظارات از کارمندان باید بررس��ی ش��وند.  ش��اید همین 
موارد دلیل اس��تخدام های اشتباه ش��ما یا هدایت غلط کارمندان جدید 

باشند. 
در نهای��ت ب��ه این نکته توج��ه کنید که صدای درونی ش��ما حاصل 
تجربه های س��خت گذشته است. در نتیجه اگر در روزهای ابتدایی حس 
کردید کارمندی عملکرد مناسب ندارد، سریعا در مورد او تصمیم گیری 
کنی��د.  نکته دیگ��ر این که هیچ گاه برای رس��یدن به حد متوس��ط یا 
کارکرد معمولی س��رمایه گذاری نکنید. شما منایع و سرمایه کافی برای 
تربیت و آموزش کامل یک کارمند را ندارید.  پس بهتر اس��ت از همان 
ابتدا، افرادی با عملکرد مناس��ب را جذب کنید. با این اقدام هزینه های 
بعدی ش��ما سرمایه گذاری های سودده خواهند بود.  فراموش نکنید که 
ش��رکت ها با تکیه بر انرژی و کارایی کارمندان عالی پیشرفت می کنند 
و کارمندان جدید عادی یا ضعیف دوران دش��واری برای رسیدن به آن 

سطح خواهند داشت.  
INC/zoomit :منبع

کارمندان با بازدهی پایین را در روزهای ابتدایی شناسایی کنید
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اخبار

اصفهان - قاسـم اسد- مجمع عمومي عادي سالیانه ذوب آهن 
اصفهان با حضور سهامداران ، نمایندگان صاحبان سهام ، اعضاي هیات 
مدیره و  نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ، در سالن همایش 
ه��اي بین المللي اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کش��اورزي اصفهان 
یکش��نبه 2۴ تیرماه برگزار ش��د . با توجه به اینکه در دس��تور جلسه 
این مجمع ، انتخاب هیأت مدیره جدید نیز قرار داش��ت ،  نمایندگان 
سهامداران عمده ذوب آهن  در جایگاه هیأت رئیسه قرار گرفتند و بهروز 
خالق نماینده سازمان تأمین اجتماعي ریاست مجمع را عهده دار شد 
.   در این مجمع صورتهای مالی شرکت مشتمل بر تراز نامه در تاریخ 
13۹6/12/2۹  ، صورت س��ود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای 
سال مالی منتهی به 13۹6/12/2۹ ، با اکثریت آرا مورد تصویب مجمع 
قرار گرفت. مهندس منصور یزدی زاده  مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
در ارائه گزارش هیأت مدیره مربوط به عملکرد سال ۹6 و برنامه هاي 
آتي این شرکت گفت :  تفاوت اساسی بین فرایند تولید در این شرکت 
و سایر تولیدکنندگان داخلی وجود دارد. ذوب آهن اصفهان است تنها 
شرکت فوالدی بزرگ کشور است که تولید آن به روش کوره بلند انجام 
می شود در حالی که عمده تولید فوالد کشور به شیوه احیاء مستقیم 
اس��ت و یکی از دالیل س��ودهی آنها این اس��ت که از یارانه گاز و برق 
اس��تفاده می کنند و ذوب آهن اصفهان از این یارانه بی بهره اس��ت و 
بر این اساس تفاوت سهم انرژی ذوب با بقیه شرکت ها ۴36 تومان به 

ازای هر کیلوگرم است .  اهمیت تامین پایدار مواد اولیه/مهندس یزدی 
زاده تصریح کرد : یکی از نقاط بحران خیز برای هر ش��رکت فوالدی 
بحث تامین مواد اولیه اس��ت که غافل شدن از آن مشکالت جدی را 
ایجاد می نماید. تالش داریم با مدیریت شرایط ، روند پایداری را برای 
تامین منابع و مواد اولیه ایجاد نماییم زیرا پشتوانه تولید به شمار می 
روند. وی گفت : در خصوص نیروی انسانی ،ما میزبان 1۴ هزار و 500 
نفر پرسنل هستیم که مدیریت آنها بسیار مهم است. با افزایش تولید ، 
سرمایه در گردش،  تامین پایدار منابع اولیه ، آب ، مدیریت هزینه ها  
و همت و تالش کارکنان انشاا... شرایط شرکت بهبود می یابد. افزایش 
سرمایه ۸0 درصدی  ذوب/ مهندس یزدی زاده گفت : این شرکت با دو 
چالش مواجه است : چالش اول شمولیت ماده 1۴1 است که شرکت 

باید از آن خارج شود در این راستا خوشبختانه امسال وارد فاز سود شده 
و رون��د بهبود را آغاز نمودیم و برای خ��روج از آن برنامه ریزی و اقدام 
جدی را در نظر داریم.افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی تجهیزات 
تولیدی شرکت در سال ۹7 برای خروج از ماده 1۴1 در دستور کار قرار 
دارد. سرمایه در گردش 200  میلیارد تومانی پشتوانه تامین مواد اولیه 
ق��رار می گیرد/ وی گفت : بحران تامین آب یکی از مش��کالت جدی 
اس��ت که از سال های گذشته آغاز شد و در س��ال ۹7 ادامه یافت. از 
زمان حضور بنده در شرکت موضوع پایداری آب اولویت اصلی بود که با 
همکاری خوب پرسنل ، مسئولین محترم استانداری و سایر مسئولین ، 
این موضوع تثبیت شد .وی افزود در حال حاضر تامین مواد اولیه پایدار 
در اولویت است که در این خصوص نیازمند سرمایه در گردش هستیم 
.  پروژه های کاهش مصرف آب خدمت به صنعت و جامعه/ مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان اظهار داش��ت : صرف نظر از پایداری آب ، کاهش 
مصرف آن هم بسیار مهم است که در این راستا پروژه های بسیاری در 
گذشته تعریف شده و امسال نیز پروژه های جدیدی به آنها اضافه می 
شود تا با کاهش  مصرف آب خدمتی به صنعت و مردم استان داشته 
باشیم . نتیجه این اقدامات کاهش 2۸ درصدی مصرف آب است. پیش 
بینی ما برای سال ۹7 ، مصرف 6/۸ لیتر آب به ازای هر کیلوگرم تولید 
فوالد است. همچنین استفاده از پساب شهرهای فوالدشهر و نجف آباد 

در دستور کار قرار دارد که در تامین آب شرکت بسیار موثر است .

اهواز - شبنم قجاوند- روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت 
خیز جنوب "نشان ۴ ستاره تندیس زرین سرآمدی" را در هفتمین 
دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران کسب کرد. مراسم 
اختتامیه هفتمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران 
روز چهارش��نبه 27 تیرماه ۹7 با حضور محمد سلطانی فر معاون 
مطبوعاتی و اطالع رس��انی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در سالن 
جابربن حیان دانش��گاه تربیت مدرس برگزار ش��د. روابط عمومی 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در دومین حضور خود در این 

دوره، با کسب 712 امتیاز طبق آراي ممیزان و ارزیابان، "تندیس 
۴ س��تاره زرین  س��رآمدی" را به خود اختصاص داد. این تندیس 
به دلیل تعهد به س��رآمدي و طي مسیر سرآمدي بر اساس مدل 
تخصصي ش��ده EFQM به رضا طاه��ري رئیس روابط عمومی 
ش��رکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اعطا ش��د. روابط عمومی 
مناطق نفت خیز جنوب سال گذشته در اولین حضور خود در این 
دوره توانست با 6۸5 امتیاز، "تندیس ۴ ستاره سیمین  سرآمدی" 

را به خود اختصاص دهد.

قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل 
ش��هرداری قم از بازگش��ائی فاز س��وم بلوار بزرگ آیت اهلل العظمی 
بروجردی)ره( حد فاصل شهرک قدس تا شهرک پردیسان همزمان 
با آخرین روز دهه مبارک کرامت و میالد حضرت شمس الش��موس 
علی بن موس��ی الرضا)ع( خبر داد. به گزارش ش��هرنیوز؛ حمیدرضا 
عابدی خرس��ند با اش��اره به افتتاح 200 پروژه ی ش��هرداری قم در 
ای��ام مب��ارک دهه کرامت از آغ��از ماه ذی القع��ده و والدت حضرت 
فاطم��ه معصومه)س( تا روز والدت حضرت امام رضا)ع( گفت: طبق 
برنامه ریزی که از قبل برای افتتاح و بهره برداری از پروژه های شهرداری 
قم انجام شده بود، این افتتاحیه ها به صورت منطقه محور و به ترتیب 
در ه��ر ش��ب از این دهه مبارک در یکی از مناطق ش��هر قم برگزار 
می گردد.  وی با اعالم هزینه بالغ بر ۴000 میلیارد ریال اعتبار برای 

اجرای این پروژه ها اظهار داش��ت: این پروژه ها در بخش های مختلف 
عمرانی، خدماتی، ترافیکی، فرهنگی و فضای سبز در تمامی مناطق 
هشتگانه شهر قم اجرا شده و در اختیار شهروندان عزیز قرار خواهد 

گرفت.  مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم شاخص ترین 
پروژه ی قابل افتتاح در دهه مبارک کرامت را پروژه عظیم بازگشائی 
فاز سوم بلوار آیت اهلل العظمی بروجردی)ره( دانست و گفت: فاز سوم 
این بلوار بزرگ حدفاصل بلوار ولیعصر)عج( در شهرک قدس تا بلوار 
امام صادق)ع( شهرک پردیسان به طول 6 کیلومتر و عرض 70 متر 
و با اعتباری بالغ بر 1300 میلیارد ریال مراحل نهایی عملیات اجرایی 
خود را سپری می کند.  مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
قم در پایان با اعالم اتمام عملیات عمرانی در مسیر فاز سوم بلوار بزرگ 
آیت اهلل العظمی بروجردی)ره( گفت: طبق وعده مجموعه شهرداری 
قم به محض اتمام دیگر قسمت های عملیات اجرائی شامل بخش های 
ترافیکی، ایمنی و فضای س��بز این پروژه و همزمان با میالد حضرت 

امام رضا)ع( در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

کرج- خبرنگار فرصت امروز- سرپرست شهرداری کرج با تاکید 
بر لزوم توجه به ارتقای س��طح هویت شهری، گفت: تاثیر معماری و 
نقوش اسالمی بقاع متبرکه در ارتقای سطح هویت شهری انکارناپذیر 
است.  محمدرضا احمدی نژاد  در آستانه روز تجلیل از امامزادگان و 
بقاع متبرکه با اشاره به نقش بقاع متبرکه به عنوان فضای عمومی در 
شکل گیري احساس تعلق و ارتقای سطح هویت شهری، اظهار کرد: 
بی شک شهرها با مجموعه ای ازعملکردهای چند منظوره در قالب 
بسته های اجتماعی، اقتصادی، دینی، فرهنگی و جغرافیایی؛ تجلی 
و معنی پیدا می کنند.  وی با بیان اینکه افزایش س��طح مش��ارکت 
عمومی اقشار مختلف مردمی در فعالیت هایی فرهنگی، هنری، دینی، 

اجتماعی و اقتصادی در قالب هویت های شهروندی، نقش بی بدیلی 
را در راستای توسعه شهرها ایفا می کند، گفت: امروزه شهرها مرکز 

توس��عه تعامالت اجتماعی محسوب می شود و مردم در این زنجیره 
رابطه مستقیمی با جامعه برقرار می کنند.  سرپرست شهرداری کرج 
بیان کرد: بقاع متبرکه به عنوان فضای عمومی شهری، تاثیر بسزایی 
در ارتقای حس هویت و تعلق خاطر شهروندان دارد، به همین منظور 
طراحی و برنامه ریزی در فضاهای عمومی ش��هر ب��ه ارتقای روابط 
شهروندی و تعامالت اجتماعی کمک شایانی می کند.  احمدی نژاد 
در بخش دیگر س��خنان خود فرصت باالی گردشگری مذهبی را از 
جمله مهمترین کارکرد امامزادگان و بقاع متبرکه دانست و گفت: تاثیر 
فضای معماری و نقوش اسالمی بقاع متبرکه در ارتقای سطح هویت 

شهری انکار ناپذیر است.

 سمنان - زیاری - بررسی های مطالعاتی و بازدید های میدانی 
به منظور بررس��ی س��اختار سازمانی شرکت گاز اس��تان سمنان با 
حضور مجید کشاورز رئیس مهندسی ساختار شرکت ملی گاز ایران 
و کارشناس��ان ارشد واحد مهندسی س��اختار شرکت ملی گاز ایران 
طی دو روز انجام گرفت . رئیس امور مالی و پش��تیبانی ش��رکت در 
توضیح این خبر گفت: در این اقدام عالوه بر بررسی ساختار واحدهای 
بهره برداری ادارات گاز شهرستان های مهدیشهر، دامغان، شاهرود، 
میامی، آرادان و گرمس��ار، از ادارات ش��هرهای دیباج، کالته رودبار، 
ایوانک��ی و انبار کاال نیز بازدید به عمل آمد. در این دیدارها روس��ای 
ادارات ضمن ارائه گزارش از وضعیت اقلیمی، جمعیتی وگازرسانی هر 
شهرستان، مطالبات همکاران نواحی در خصوص ساختار سازمانی و 
نظام گریدینگ را مطرح نمودند.  همتی افزود: با توجه به پراکندگی 
روس��تاهای استان  ز مناطق ش��هری و فواصل بسیار زیاد از خطوط 

تغذیه و انتقال گاز؛ تیم مهندس��ی ساختار با حضور در محل پروژه 
فعال گازرسانی به روستای فوالد محله از نزدیک در جریان روند امور 
قرار گرفتند.  رئیس امور مالی و پشتیبانی شرکت گاز استان سمنان 
با اشاره به شرایط اقلیمی و جغرافیایی و ضریب پراکندگی جمعیت 
خاص استان هدف از این بازدیدها و بررسی را تعیین میزان گستردگی 

مناطق شهری و روستایی، کارشناسی نیازهای جدید چارت سازمانی 
امور بهره برداری با لحاظ نمودن سیاس��ت شرکت ملی گاز ایران در 
خصوص فرآیند برون سپاری فعالیت های گازرسانی اعالم و با تاکید 
بر لزوم پویایی و منعطف بودن ساختار سازمانی تصریح کرد: با توسعه 
و تغییر در فعالیت های هر سازمان و واگذاری وظایف شغلی جدید، 
ارتقای س��مت های سازمانی و غنی سازی ش��غلی امری ضروری و 
اجتناب ناپذیر بوده و بلوغ شرکت، نیاز به تجدید ساختار متناسب با 
نیاز سازمانی را می طلبد.  لطف اله همتی افزود: در جلسه اختتامیه 
این برنامه که با حضور تیم مهندسی ساختار و اعضای هیئت مدیره 
و هیئت رئیسه شرکت گاز استان در ستاد این شرکت برگزار گردید 
رؤسای امور مهندسی و بهره برداری و رؤسای واحدهای ستادی ضمن 
ارائه گزارش از وضعیت فعلی ساختار سازمانی متبوع خود مطالبات 

واحدها را در زمینه اصالح ساختار مطرح نمودند .

سـاری - دهقان - در پی شیوع مس��مومیت تعدادی از اهالی 
روس��تای بندپی شهرس��تان نوش��هر و احتمال آلودگی آب، مدیر 
عامل آبفار مازندارن ضمن بیان اینکه این روستا تحت پوشش آبفار 
نیس��ت،گفت: همکاری الزم جهت نمونه ب��رداری از آب و آزمایش، 
گندزدایی و مهار این بیماری در اس��رع وقت انجام ش��د.  مهندس 
مجید عبدالهی مدیر عامل شرکت در گفتگویی اظهار داشت: اواخر 
هفته گذش��ته تعدادی از اهالی روستای بندپی شهرستان نوشهر با 
عالئم مسمومیت به مراکز درمانی مراجعه کردند که پزشکان احتمال 
آلودگی آب را دادند. وی افزود: این روستا تحت پوشش شرکت آب و 
فاضالب روستایی مازندران نیست و به صورت شورایی و هیئت امنایی 

اداره می شود و علیرغم تالش و درخواست شرکت از مسئوالن روستا 
برای زیر پوشش قرار گرفتن، متاسفانه همکاری الزم صورت نگرفت. 

مهن��دس عبدالهی ادامه داد: به محض اطالع از وضعیت اورژانس��ی 
در این روس��تا، اکیپهای فنی و کارشناس��ان کنترل فنی شرکت با 
هماهنگی مرکز بهداشت استان برای کنترل کیفیت آب آشامیدنی 
و مدیریت بر تامین و توزیع آب با حضور در محل نس��بت به نمونه 
برداری از آب،شستشوی مخزن ذخیره ،خطوط انتقال و شبکه توزیع 
اقدام کردند و عالوه برکلرزنی و گندزدایی، مدیریت بهداشتی موقت 
بر آب ش��رب روستا را نیز به عهده گرفتند مدیر عامل شرکت آب و 
فاضالب روس��تایی مازندران گفت: با توجه به خرابی و از کار افتادن 
دستگاه کلرزنی موجود،یک دس��تگاه کلرزنی نیز تحویل مسئوالن 

روستا شد.

در مجمع عمومی عادی سالیانه ذوب آهن اصفهان عنوان شد :

نقشه راه ذوب آهن اصفهان برای افق14۰4  ،تحقق عدد 6 میلیون تن است

در آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران؛

روابط عمومی مناطق نفت خیز جنوب برنده تندیس زرین سرآمدی شد

مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم خبر داد:

بازگشائی بلوار آیت اهلل العظمی بروجردی همزمان با میالد با سعادت حضرت امام رضا)ع(

سرپرست شهرداری کرج:

تاثیر نقوش اسالمی در ارتقای هویت شهری انکارناپذیر است

بررسی ساختار سازمانی مدیریت بهره برداری شرکت گاز استان سمنان

در پی شیوع مسمومیت با احتمال آلودگی آب، مدیر عامل آبفار مازندران اعالم کرد :

روستای» بندپی« نوشهر زیر پوشش آبفار مازندران نیست

اجرای پروژه های عمرانی بدون قطع درخت
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهری شهرداری بندرعباس گفت: هر کجا که نیاز باشد با استفاده از ظرفیت های مکانیزه 
و علمی نسبت به جا به جایی درخت اقدام می کنیم. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل ش��هرداری بندرعباس، رضا حیدری زاده با اعالم این خبر اظهار کرد: حفظ و 
نگهداری از درخت ها و فضای سبز شهر به عنوان یک سرمایه طبیعی ارزشمند، ضروری 
اس��ت و در اجرای پروژه های عمرانی باید درخت ها و فضای سبز حفظ شوند. سرپرست 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بندرعباس با تاکید بر حفظ و نگهداری درختان موجود معابر بیان کرد: الزم است 
با حفظ درختان موجود در حاشیه معابر، ضمن حفظ ریه تنفسی موجود، بسترکاهش آلودگی های زیست محیطی فراهم شود. وی 
با اشاره به اینکه اجرای پروژه های عمرانی در شهر، امری اجتناب ناپذیر است و شهر نیازمند توسعه و پیشرفت است، ادامه داد: گاهی 
اوقات در مسیر اجرای برخی پروژه ها درخت هایی قرار دارند، اما در تالش هستیم به منظور اجرای پروژه های عمرانی هیچ درختی 
قطع نشود و هر کجا که نیاز باشد، با استفاده از ظرفیت های مکانیزه و علمی نسبت به جا به جایی درخت اقدام می کنیم. حیدری زاده 
با بیان اینکه از ابتدای سال ۹7 تاکنون برای اجرای طرح های عمرانی تعداد 1۴0 اصله درخت که در مسیر اجرای پروژه های عمرانی 
قرار داشته، جابجا و در مکان های دیگر کاشت شده اند، خاطرنشان کرد: در طرح عریض شدن بلوار غدیر تعداد 150 اصله درخت جابجا 

و جهت کاشت به کمپ خلیج فارس و ناحیه ویژه منطقه سه منتقل شده است.
 

 شهردار قدس خبر داد:
توسعه فضای سبز شهری با هدف بهبود وضعیت محیط زیست

شهرقدس - خبرنگار فرصت امروز- مسعود مختاری با اشاره به پروژه های در حال اجرای این 
سازمان به منظور افتتاح در هفته دولت، اظهار داشت: توسعه فضای سبز شهری با هدف بهبود وضعیت 
محیط زیست شهری، افزایش سرانه فضای سبز و زیباسازی سیمای شهر در شمار برنامه های راهبردی 
شهرداری قدس قرار دارد وی در تشریح جزئیات بوستان های در دست احداث، افزود: طراحی و اجرای 
عملیات عمرانی احداث بوستان های واقع در انتهای بلوار نسترن، تقاطع بلوار شهدا به مساحت 2500 
مترمربع، بلوار شهدای اصناف به مساحت 2200 مترمربع و شهرک کارکنان شهرداری در 2 قطعه به 
مساحت 2200 مترمربع در حال انجام است. این بوستان ها در مراحل پایانی احداث قرار دارند که در هفته دولت افتتاح خواهند شد.  
شهردار قدس با اشاره به احداث زمین های بازی فوتبال در 10 بوستان نقاط مختلف شهر، گفت: به منظور استفاده هر چه بیشتر 
و بهتر شهروندان به ویژه جوانان و نوجوانان از زیرساخت های ورزشی، شهرداری قدس طراحی و احداث 10 زمین بازی فوتبال در 
بوستان های سطح شهر را در دستور کار قرار داده است که به تدریج شاهد بهره برداری از آنها خواهیم بود.  وی خاطرنشان کرد: از دیگر 
اقدامات مهم در جهت توسعه فضای سبز شهری می توان به احداث بوستان گل محمدی در محدوده پارک جنگلی کوشان طیور به 
مساحت 10 هزار مترمربع، احداث پارک شهری شامل محوطه سازی، فضای سبز و وسایل بازی کودک در ورودی این پارک جنگلی 
به مساحت 10 هزار مترمربع و احداث پارک طبقاتی در خیابان های هجرت 1 و 2 که عملیات اجرایی آن به زودی آغاز می شود، اشاره 
کرد.  مسعود مختاری با اشاره به عملیات ساماندهی محوطه ورودی ورزشگاه شهدای شهرقدس گفت: با توجه به وضعیت نامناسب 
ورودی این ورزشگاه و برگزاری مسابقات مهم ورزشی در آنجا، اقدام به ساماندهی از قبیل خاک برداری و بازسازی محوطه و فضای 

سبز این مجموعه خواهیم کرد تا محوطه ورودی آن به شکل مناسب بازسازی شود.

افزایش 10 درصدی اهدا کنندگان خون استان ایالم در سه ماهه اول سال جاری
ایالم- هدی منصوری- مدیرکل سازمان انتقال خون استان ایالم  با اعالم این خبر گفت:  آمار  اهدا کنندگان خون به سازمان 
در سه ماهه اول سال جاری تعداد 3 هزار ۴۸6 نفر می باشد  که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 10 درصدی 
مواجه بوده است. دکتر مهدی اکبری دهباالیی با بیان اینکه مرکز انتقال خون ایالم در ایام رمضان در دو نوبت صبح و شب  اقدام به 
خونگیری کرده است اظهارداشت: در این مدت یک هزار ۴2۴ نفر به سازمان مراجعه نمودند که از این تعداد یک هزار ۹1۹ نفر واجد 
شرایط اهدای خون بودند. مدیرکل انتقال خون استان ادامه داد: با توجه به درخواست مردم شهرستان های تابعه برای اهدای خون 
، سازمان با در نظر گرفتن جوانب الزم، آمادگی خود را جهت حضور در بیمارستان ها اعالم می دارد. وی بیان داشت: با رایزنی های 
صورت گرفته، تاکنون شهرستان های، سرابله، ایوان و مهران با اعالم آمادگی همکاری درصد  راه اندازی فضای مناسب برای حضور 
کارکنان سازمان در مکان های مشخص شده می باشند. دهباالیی در ادامه سهم اهدای خون زنان در ایالم را بین 6 تا 7 درصد عنوان 
کرد و گفت:  سال گذشته، در بحث اهدای خون بانوان ایالمی جز سه استان برتر کشور قرار گرفت که امیدواریم در سال جاری تعداد 

مراجعه کنندگان  بانو به سازمان افزایش یابد.

ارتباط مدیران عامل شرکت گاز خراسان رضوی با شهروندان از طریق سامانه سامد
مشـهد- صابر ابراهیم بای -  مدیرعامل ش��رکت گاز خراسان رضوی با حضور 
در س��امانه الکترونیکی مردم و دولت "سامد"، بصورت تلفنی پاسخگوی مشکالت و 
درخواست های مردم استان خواهد بود. این برنامه در راستای تاکید استاندار محترم 
در خصوص ارتباط بیشتر مدیران با مردم از طریق بستر سامانه ارتباط مردم و دولت 
انجام خواهد شد. طبق زمان بندی انجام شده مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی در 
روز یکشنبه 31 تیرماه ۹7، از ساعت 10 الی 12 در محل سامانه سامد بصورت برخط 
پاسخگوی تماس هم استانی های عزیز خواهد بود. شهروندان گرامی می توانند از طریق 
تماس با تلفن 111 در ساعات اعالم شده نظرات، مشکالت و مسائل مختلف خود در حوزه گاز طبیعی را به بصورت مستقیم و بی 
واسطه با مدیرعامل شرکت گاز استان مطرح کنند. درخواست های مطرح شده از طریق کد رهگیری که سامانه در اختیار شهروندان 
قرار خواهد داد ظرف مدت زمان 20 تا 30روز مورد بررس��ی قرار خواهد گرفت. یادآور می ش��ود؛  با روی کارآمدن دولت تدبیر و 
امید نهضت بزرگ گازرسانی روستایی در خراسان رضوی آغاز شد. بصورتی که از ابتدای سال ۹2 تا پایان ۹6، ۸۴6 روستا به شبکه 
سراسری گاز کشور متصل شد و عملیات اجرایی گازرسانی به روستاهای واجد شرایط باقی مانده فاقد گاز استان نیز در اردیبهشت 

ماه سال جاری به دستور رئیس جمهوری آغاز شد.

برگزاری چهاردهمین گردهمایی مسئولین امور فرهنگی و دینی شرکتهای 
آب و فاضالب شهری و روستایی کشور در محالت 

اراک- مینو رسـتمی- چهاردهمین  گردهمایی مسئولین امور فرهنگی و دینی شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی 
سراسر کشور به مدت 2 روز به میزبانی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی و در شهر محالت برگزار شد. به گزارش روابط عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان مرکزی گردهمایی2 روزه مسئولین امور فرهنگی و دینی شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی 
سراسر کشور با محوریت اقامه نماز، امر به معروف و نهی از منکر، مباحث قرآنی، اقدامات فرهنگی در رعایت الگوی مصرف آب و ..... 
با حضور حجت االسالم و المسلمین یزدان پرست مشاور وزیر و مسئول امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو،حجت االسالم مهاجری 
مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ، مسئوالن امور فرهنگی و دینی شرکت های مادر تخصصی و 

جمعی از مسئولین کشوری و استانی برگزار شد.

جلسه هماهنگی با شرکت های حمل و نقل و نماینده پیمانکاران خود 
مالک در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قزوین برگزار شد. 

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- با حضور مدیر و مسئولین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قزوین و نمایندگان 
شرکت های حمل و نقل و به منظور تعامل بیشتر و همچنین طرح و بررسی موضوعات پیش رو در بخش حمل و نقل این جلسه 
تش��کیل ش��د.  مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قزوین در دیدار با نمایندگان شرکت های حمل و نقل منطقه، 
تعامل و همکاری دو سویه را عامل اصلی پیشبرد اهداف سازمان به خصوص در بخش حمل فرآورده های نفتی برشمرد.  به گزارش 
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قزوین ، مسعود شرفی مدیر منطقه قزوین در این جلسه ضمن تشکر از 
زحمات این قشر خدوم جامعه در سوخترسانی زمستان۹6، نوروز۹7 و همچنین در شرایط اضطرار افزود: دفاع از حقوق قانونی این 
قشر زحمتکش از اهداف مهم این شرکت می باشد. این مقام مسئول تصریح کرد: بزودی 5% مطالبات قبلی شرکتهای حمل و نقل 

از این شرکت بابت بیمه های تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد. 

تقدیر مدیرسامانه تدارکات الکترونیکی دولت از مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان
اهواز- شبنم قجاوند- مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از مدیرعامل شرکت برق منطقه 
ای خوزستان به خاطر راه اندازی " سامانه تدارکات الکترونیکی دولت" و " تحقق دولت الکترونیک" 
تقدیر و تشکر کرد. سید امیر اصغری توچائی در لوح تقدیر اهدایی به محمود دشت بزرگ آورده است؛ 
در راستای پیشبرد و راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و در جهت تحقق دولت الکترونیک 
و اهداف ترسیمی دولت تدبیر و امید در سال مزین به شعار حمایت از کاالی ایرانی، مصدر خدمت 
ارزشمندی گردیده اید. لذا ضمن اغتنام فرصت و به مصداق حدیث شریف ) من لم یشکر المخلوق، 
لم یشکر الخالق( بدینوسیله از تالش های ارزشمند شما تقدیر و تشکر می گردد. در ادامه این لوح تقدیر آمده است: مزید توفیقات 

جنابعالی را در کلیه عرصه های خدمتی از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.

یکشنبه
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شماره 1117



به طور کل در هنگامی که پیش��نهاد کاری ای را دریافت 
می کنی��د، الزم اس��ت اقداماتی را صورت دهی��د که روند 
استخدامی ش��ما به خوبی طی ش��ود. درواقع این موضوع 
حتی در رابطه با فرصت های ش��غلی مورد عالقه ش��ما نیز 
صادق اس��ت. در بس��یاری از موارد مشاهده شده است که 
برخی از افراد به محض دریافت پیش��نهاد کاری که به آن 
تمایل دارند، بدون در نظر گرفتن دیگر موارد تعیین کننده 
اقدام به قبول آن کرده و این موضوع باعث می شود تا شما 
با ریسکی جدی مواجه باشید. بدون شک تحت این شرایط 
همه چیز احتمالی خواهد بود و ممکن اس��ت انتظار ش��ما 
تفاوت های فاحشی را با واقعیت موجود داشته باشد. در این 
رابطه اکثر صاحب نظران بر این باور هس��تند که افراد باید 
ب��رای خود زمان بخرند. این موضوع به این معنا اس��ت که 
شما نیاز به فضایی دیگر برای کنترل احساسات خود دارید. 
این موضوع به ش��ما کمک خواه��د کرد تا از تصمیم صرفا 
احساس��ی فاصله گرفته و از نیروی عقل خود نیز به خوبی 
اس��تفاده کنید. با این حال این موضوع تنها یک قدم ساده 
و اولیه محس��وب شده و به همین دلیل در ادامه به بررسی 

اقدامات ضروری در این رابطه خواهیم پرداخت. 
1- مسائل حقوقی را به طور کامل مطرح کنید

در واقع تاثیر اولیه ش��ما بر کارفرما خود از اهمیت بسیار 
باالیی برخوردار خواهد بود. به همین دلیل الزم است تا از 

همان ابتدا خود را به عنوان فردی حرفه ای نشان دهید. در 
بس��یاری از موارد مشاهده شده است که افراد به علت عدم 
توجه و طرح پرسش های ضروری خود با مسائل و مشکالت 
متعددی مواجه می شوند. به همین دلیل نباید این موضوع 
را به عنوان نوعی بی ادبی تلقی کنید. فراموش نکنید که کار 
ش��ما ممکن اس��ت به موقعیتی طوالنی مدت تبدیل شود، 
به همین دلیل تحت این ش��رایط محل کار عمال خانه دوم 
شما خواهد بود. به همین دلیل بسیار مهم است که در این 
خانه احس��اس خوبی داشته باش��ید. در این رابطه توصیه 
می شود تا سوال ابتدایی شما ارتباط میان شغل پیشنهادی 
و مهارت های تان باش��د. درواقع بهتر است تا علت انتخاب 
خود را جویا شوید. با این اقدام شما انتظارات و توانایی های 
خ��ود را مورد ارزیاب��ی قرار داده و قادر ب��ه برنامه ریزی به 
مرات��ب بهتری خواهید بود. در ای��ن رابطه فراموش نکنید 
ک��ه همواره کاغذ و قلم جهت مکتوب کردن موارد مهم در 
اختیار داش��ته باشید. س��عی کنید که این باور را در خود 
ش��کل دهید که مصاحبه کاری ی��ک گفت وگوی دو نفره 
محسوب شده و شما تنها پاسخ دهنده به سواالت نخواهید 
بود. همچنی��ن توجه و طرح پرس��ش در رابطه با فرهنگ 
س��ازمان و همچنین اهداف و چشم انداز آن از دیگر موارد 

مهم در این زمینه محسوب می شود. 
2- از جزئیات غافل نشوید

در مورد نخس��ت توجه ما روی م��وارد پایه متمرکز بود، 
ب��ا این حال این موضوع به معنای ع��دم توجه به جزئیات 
نیس��ت و باید در مرحله دوم م��ورد توجه کامل قرار گیرد. 
درواقع ش��ما باید مزایای کاری خ��ود را بیابید. برای مثال 

ممکن اس��ت به ط��ور همزمان چندین فرصت ش��غلی به 
شما پیشنهاد شود، بدون ش��ک کلیات تمامی پیشنهادها 
ماهیتی تقریبا یکسان خواهند داشت. تحت این شرایط در 
صورتی که وارد جزئیات نشوید، این احتمال وجود دارد که 
تصمیمی را اتخاذ کنید که بهترین گزینه موجود نیس��ت. 
در این مرحله همچنین الزم است تا مواردی نظیر دستمزد 
و پاداش  را با انتظارات خود تطبیق دهید، با این کار ش��ما 
ق��ادر خواهید بود تا بیش��ترین ش��باهت  ها را بیابید و این 
موضوع در تصمیم گیری ش��ما تاثیر بسزایی خواهد داشت. 
با این حال توجه داش��ته باش��ید که تمامی این پرسش ها 
باید در یک جلس��ه یا یک تماس تلفنی مطرح ش��وند، در 
غیر این صورت بدون ش��ک کارفرما این اقدام شما را نوعی 

بی احترامی یا عدم تمایل به کار تلقی خواهد کرد.
3- مانند یک حرفه ای مذاکره کنید 

بدون شک در بهترین شرایط نیز تمامی موارد موجود مطابق 
خواست ش��ما نخواهد بود. با این حال این موضوع به معنای 
کنار آمدن با آنها نبوده و تنها کافی است مانند فردی حرفه ای 
در رابطه با اعمال تغییرات با کارفرمای خود پای میز مذاکره 
بنشینید. فراموش نکنید که در راستای پیشرفت در کار خود 
الزم اس��ت تا اشتیاق و آسایش جسمی و روانی کافی داشته 
باش��ید. به همین دلیل تا زمانی که قرارداد را امضا نکرده اید، 
فرصت خواهید داشت تا شرایط را به نفع خود تغییر دهید. با 
این حال توجه داشته باشید که صرفا نباید به منافع خود توجه 
داشته باشید. درواقع به ازای هرآن چیزی که می خواهید الزم 

است تا امتیازاتی را نیز برای شرکت قائل شوید. 
fastcompany :منبع

3 اقدامی که در هنگام دریافت پیشنهاد کاری باید انجام دهید

4 فعالیت حیاتی برای افزایش تاثیر بازاریابی در شبکه های اجتماعی
فارغ از اینکه یک فروشگاه محلی یا یک فروشگاه آنالین را اداره می کنید، بازاریابی در شبکه های اجتماعی یکی از مسائلی 
است که به طور حتم باید به انجام آن مبادرت کنید. این ابزار می تواند به شما در جذب مشتریان احتمالی، ایجاد برندی 
قدرتمند و در نهایت رشد کسب وکار شما کمک کند. با این وجود، مشابه هر کانال بازاریابی دیگر، موانعی در این حوزه نیز 
وجود دارند. یکی از این موانع و اشتباهات، انتقال پیام برند شما به مخاطبان نادرست است. اگر می خواهید از این اشتباهات 

جلوگیری کنید، در رعایت نکات بعدی در کسب وکار خود تالش کنید: 
نحوه کار با هر کدام از پلتفرم های شبکه های اجتماعی را بیاموزید

برای انجام کارآمد بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی نخستین قدم انتخاب شبکه اجتماعی مناسب برای انجام این کار 
است. بیشتر کسب وکارهای سراسر دنیا از فیس بوک به این دلیل بهره می برند که بیشترین تعداد کاربران را دارد. اما ایراد 
کار جایی است که بسیاری از آنها حتی زحمت یادگیری نحوه کار هر کدام از این پلتفرم ها را به خود نمی دهند.  مطمئن 
شوید که شما نیز مرتکب چنین اشتباهی نمی شوید و این کار را با صرف زمان برای آموزش خود صورت دهید. منابع آنالین 
زیادی در این حوزه وجود دارند، منابعی نظیر پست های بالگ یا دوره های آموزشی آنالین مواردی از این دست هستند، که 

می توانند به شما در یادگیری دانش مناسب در مورد شبکه های اجتماعی یاری رسان باشند. 
به مخاطبان خود گوش فرا دهید

به یاد داشته باشید که کسانی که در شبکه های اجتماعی شما را دنبال می کنند به احتمال زیاد مشتریان بالقوه یا بالفعل 
شما هستند. نقطه تماسی برای گوش دادن به صحبت های این افراد ایجاد کنید. اگر شکایت های زیادی در مورد خدمات 
مش��تری خود دریافت می کنید، آن گاه شاید بهتر باشد تمرکز خود را بر این خدمات هدایت کنید. ممکن است مشتریان 
شما انتقاداتی در مورد زمان تحویل محصول یا خدمت خود داشته باشند، در این صورت تالش کنید که این بازخوردها را 

به شکلی ملموس دنبال کنید و بدین ترتیب کسب وکار خود را بهبود دهید. 
برای ایجاد یکپارچگی از سیستم های خودکار استفاده کنید

قطعا اس��پم کردن دنبال کنندگان صفحات اجتماعی با پس��ت های پی درپی امر مطلوبی برای کسب وکار شما محسوب 
نمی شود، در عین حال نباید اجازه دهید که به دلیل فواصل طوالنی انتشار مطالب، مشتریان شما را به کلی فراموش کنند. از 
 Hootsuite ایجاد یک توازن اطمینان حاصل کنید. شما می توانید با استفاده از ابزارهای مدیریت رسانه های اجتماعی نظیر
یا Buffer به خودکارس��ازی بارگذاری پس��ت های خود بپردازید. با استفاده از چنین ابزارهایی، شما یا مسئول شبکه های 
اجتماعی ش��ما، می توانید ب��ه زمان بندی زودتر از موعد محتوا بپردازید و بدین ترتی��ب از عدم توقف تالش های بازاریابی 
شبکه های اجتماعی خود اطمینان حاصل کنید. این اقدام می تواند زمان بیشتری برای تعامل با فالوئرها و پاسخگویی به 

پیام ها یا نظرات آنها در اختیار شما قرار دهد. 
فعالیت خود در حوزه بازاریابی در شبکه های اجتماعی را رهگیری و بررسی کنید

یک��ی از رایج ترین خطاهای ص��ورت گرفته در بازاریابی ش��بکه های اجتماعی، عدم رهگی��ری و اندازه گیری کارآمدی 
کمپین های شما محسوب می شود. اگر به انجام این کار نپردازید، شما نمی توانید از موفقیت تالش های صورت گرفته در 
شبکه های اجتماعی خود مطمئن شوید. از رهگیری و جمع آوری داده ها اطمینان پیدا کنید تا بدین ترتیب بتوانید به تحلیل 
اقدامات خود بپردازید و در ادامه به انجام تغییرات ضروری برای راهبرد بازاریابی شبکه های اجتماعی خود مبادرت کنید. 
فیس بوک و توئیتر، ابزارهای تحلیل دقیق ش��بکه های اجتماعی را در اختیار ش��ما قرار می دهند تا بدین ترتیب بتوانید به 
imarketor :راحتی به جمع آوری اطالعات مورد نیاز خود بپردازید.                                                           منبع

ارزش گذاری  استارتاپ ها و چالش های پیش رو

برای کارآفرینان جذب س��رمایه گذار خطرپذیر نقطه مهمی است. اغلب کارآفرینان با نخستین پیشنهاد 
از س��مت س��رمایه گذار هیجان زده می شوند و به دنبال امضای معامله هس��تند. اما نکته ای که وجود دارد، 
تردیدهایی اس��ت که درنهایت بر کارآفرینان غلبه می کند. این موضوع چالش عمده ای اس��ت و گریبانگیر 
بس��یاری از بنیان گذاران استارتاپ ها و ش��رکت های نوپا می شود.  نبودن پول نقد کافی، چالشی است که 
استارتاپ ها با آن دست و پنجه نرم می کنند. از این رو برای تامین مالی، چشم به سرمایه گذاران خارجی 
می دوزند، تمایل زیادی در گرفتن وجوه نقد برای پوشش هزینه های شان دارند و در موارد زیادی پیروی 

از تصمیمات مالی این چنینی دلیل اصلی شکست شرکت های نوپا می شود. 
در اینجا توصیه ای در مورد ارزیابی و ارزش گذاری استارتاپ ها می خوانیم: 

ارزش گذاری درعین حال که علم اس��ت، هنر خاص خود را می طلبد:  ارزیابی ش��رکت ها معموال براس��اس 
پتانس��یل آنها برای سودآوری در آینده انجام می شود. با توجه به اینکه تصویر مشخصی از آینده وجود ندارد، 
بنابراین ارزش گذاری شرکت ها در بهترین حالت با حداقل خطا تخمین زده می شود. برای شرکتی باثبات و با 
سهم قابل توجه در بازار، این برآورد می تواند با درجه خاصی از دقت انجام شود. اما ارزش گذاری استارتاپ هایی با 
محصوالت یا خدمات نوآورانه بسیار دشوار است.  دلیلش این است که بسیاری از مشتریان، چنین استارتاپ هایی 
را به درس��تی نمی شناس��ند. به همین دلیل چگونگی افزایش و جذب مشتریان فرایندی دشوار است. ارزیابی 

چنین شرکت هایی مستلزم در نظر گرفتن عدم قطعیت در برآورد آینده آنهاست. 
اصول خاصی برای رس��یدن به تخمینی صحیح وجود دارد:  مش��تریان: اگر این ش��رکت بتواند نش��ان 
ده��د که کاربران یا مش��تریان برای مدتی طوالنی از محصول یا خدمتش اس��تقبال کرده اند، می توان به 
ارزش گذاری مناس��ب این استارتاپ امید داشت. تعداد کاربران و مشتریان به محصول ، خدمت و ساختار 
هزینه این کس��ب و کارها بس��تگی دارد.  درآمد: شاخص دیگر این است که آیا کاربران حاضر هستند برای 
محص��ول یا خدم��ت موردنظر هزینه کنند؟ اگر این ش��رکت قادر به درآمدزایی باش��د، نکته بعدی روند 
رش��د درآمد و س��ودآوری در طی زمان است.  البته باید توجه داش��ت که موارد باال تنها شاخص هستند 
و نمی توان آنها را ش��واهد قطعی دانس��ت. تجزیه و تحلیل عمیق تر از این پارامترها برآورد بهتری را رقم 
خواهد زد. پارامترهای دیگری مانند ش��هرت بنیان گذاران یا همه کسانی که از این شرکت و ارزش سهام 
آن حمای��ت می کنن��د نیز وج��ود دارد. همان طور که می بینی��د اینها عناصر کیفی تری هس��تند و اغلب 
عددگذاری برای آنها دش��وار است. همین نکته، جنبه خالق ارزش گذاری استارتاپ ها را برجسته می کند.  
ارزیابی استارتاپ ها و کسب وکارهای نوپا با توجه به ماهیت پویایی که دارند، همواره نوعی چالش محسوب 
می ش��ود. برای ایجاد روشی ارزشمند و منطقی در ارزش گذاری اس��تارتاپ ها، بهره گیری از تفکر خالقانه 
حائز اهمیت اس��ت. احتماال مشاوران حرفه ای در ارزیابی این اس��تارتاپ ها می توانند کمک کننده باشند. 
در مورد این مش��اوران حداقل دو رویکرد زیر باید در نظر گرفته ش��ود:  معموال متخصصان امور مالی در 
برآوردهای ش��ان محافظه کارند. البته عکس متخصصان امور مالی، متخصصان حقوقی در برآوردهای شان 
تهاجمی عمل می کنند. هر دوی این دیدگاه ها می تواند به شما در ارزش گذاری استارتاپ تان کمک کند. 
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